
Dit jaar is er onder begeleiding van de heren Jarmohamed en Van der Sman een heel 

bijzonder project gestart. Het opzetten van een eigen onderneming! 

Leerlingen uit 5 havo en 6 vwo krijgen de kans om in plaats van hun profielwerkstuk een 

echte onderneming te starten. Na het schrijven van een ondernemingsplan moeten er 

aandelen verkocht worden om een startkapitaal te creëren. Hiermee worden producten 

ingekocht of gemaakt. Door middel van hard werken en veel creativiteit worden deze unieke 

producten op de markt gebracht. Een leerzame ervaring die alle aspecten van het 

bedrijfsleven terug laat komen! Dit jaar zijn er twee havo en twee vwo ondernemingen. 

Hieronder stellen ze zich graag voor, dus kijk rond en steun deze ondernemingen met een 

aankoop! 

 

Bisky 

Een Junior Company opgericht door 7 zeer 

gemotiveerde leerlingen van het Wolfert Lyceum. Wij 

verkopen flesjes met filters. In deze filters kunnen stukjes 

fruit worden gestopt waardoor je je eigen favoriete 

smaakje kan toevoegen. Wij willen origineel overkomen 

op onze consument door onze flesjes te bedrukken met 

verschillende quotes. Met de verkoop van onze fruitwater 

flesjes stimuleren wij de gezondheid van de mens, want 

fruit en water zijn beide heel belangrijk voor de mens. Dit 

maakt Bisky een maatschappelijk verantwoorde 

onderneming. Kijk voor meer informatie op onze 

Facebook-pagina: Bisky fruitwater. 

 

Wij zijn Ventil Clothing, een jong en ondernemend bedrijf dat 

bijdetijdse kleding van topkwaliteit op de markt brengt. 

Bestaand uit vijf vwo-leerlingen is ons bedrijf vernieuwend en 

gepassioneerd. Wij bieden een nieuwe visie op kleding, met 

oog voor detail en kwaliteit. Wij zullen eind 2015 onze eerste 

kledinglijn op de markt brengen, bestaand uit modieuze shirts 

en stijlvolle truien. Vervolgens zullen wij meerdere collecties 

uitbrengen, elk met een duidelijke eigen stijl. Kijk voor meer 

informatie op onze Facebook-pagina: Ventil Clothing. 

 

 

Oortjes, oplader snoertjes en portable 

opladers? Deze kun je allemaal kopen bij 

Gadget & Co J.C.! Omdat wij dagelijks te 

maken hebben met onze producten en de 

doelgroep weten wij precies hoe je functionele 

en leuke gadgets kunt combineren met 

stijlvolle look. En dat allemaal voor een leuk 

prijsje. Te koop, in het automaat op school en 

bij ons zelf. Meer over ons weten? Check 

onze Instagram @gadgetenco en onze 

Facebook  Gadget & Co.  



Bagtory J.C. is een initiatief van zes enthousiaste scholieren, 

die een onderneming hebben gestarten door middel van een 

klein startersbudget. Bij Bagtory vindt u duurzame tassen 

gemaakt van katoen, met originele designs waarvan een deel 

van de omzet naar een goed doel gaat. Ze zijn voor vrijwel 

alles geschikt: van gym- tot boodschappentas. Onze tassen 

zijn dus ook een prima vervanging van de vertrouwde plastic 

tas van uw lokale supermarkt, die vanaf 1 januari 2016 niet 

meer verkrijgbaar zijn. Het eerste desgin is al uitverkocht en 

het tweede design komt er aan! Kijk of Facebook: Bagtory JC 

voor een voorproefje of meer informatie. Direct eentje 

aanschaffen? http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bagtory/ 

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/bagtory/

