
•  Zit er in jou een ondernemer?
•  Droom jij ervan een eigen bedrijf te runnen?
•  Kan je niet wachten met het starten van een eigen Start-up?

MAAK JE EIGEN SUCCES EN START 
JE EIGEN START-UP!
Start-up is een Masterclass voor niveau 4 studenten waarin 
jij jezelf kan ontwikkelen als ondernemer. Je leert je ideeën 
vorm te geven zodat je daadwerkelijk een eigen Pop-up én 
webstore kan starten. Je doet onderzoek naar wat je nu en in 
de toekomst nodig hebt om succesvol te zijn. De drie beste 
ideeën krijgen een kick-startkapitaal: de winnaars realiseren 
daarmee hun eigen Start-up.
Je eigen Pop-up store én Webstore starten! Als jij het 
verschil wil maken en iemand bent die ervoor gaat, dan is dit 
programma voor jou!

WAT GA JE DOEN?
›  Je maakt van je idee een businessplan
›  Je doet research naar de succesfactoren in de Retail
›   Je maakt plannen en presenteert deze in een onder- 

nemersmarkt
›  Je realiseert je eigen Pop-up store én webstore

JOUW EIGEN 
START-UP

Bouw je droom!

Je doet research en je krijgt workshops over:  
›  Succesfactoren van een Retail store
›   Wat is een pop-up store en hoe kan dit bijdragen aan je 

merk/product?
›   Hoe maak je je winkel toekomstproof?
›    Online/offline combinatie, hoe dan?
›   Wat zijn nieuwe technologische ontwikkelingen en  

innovaties? 
›  Hoe vind je een gat in de markt?
›  Belangrijkste facetten over het ondernemerschap
›  Hoe kan je jezelf en je ideeën het beste presenteren?



WIN DAT KICK-STARTKAPITAAL!
Als jouw plan eindigt in de top-3 van beste 
ideeën, dan krijg je een kick-startkapitaal 
van € 1500 om jouw bedrijf te realiseren/
lanceren. Je maakt gedurende een les-
periode jouw businessplan en laat daarin 
je ideeën zien die je presenteert in een 
ondernemersmarkt aan een jury met daarin 
ondernemers en docenten. De drie beste 
ideeën krijgen de mogelijkheid om daarna 
in twee periodes hun plannen te realiseren 
en uit te voeren. Je bouwt/maakt je eigen 
tijdelijke POP-up store én webstore, je 
krijgt de mogelijkheid om deze store in 
een winkelcentrum uit te proberen en je 
product/dienst te verkopen! Het echte 
werk dus!

        

Vandaag wordt 
jouw Start-up day!

WAT MOET JE DOEN?
1.   Overleg met je studentcoach of dit bij je past.
2.    Stuur een motivatiefilmpje van 1 min. en max. 2 min. en 

vertel waarom jij hieraan wilt deelnemen.
 o  Vertel iets over jezelf. Wie ben je?
 o  Wat zijn je ambities?
 o  Wat denk je te (be)halen bij dit project?
3.    Wat zijn je kwaliteiten? Wat heb je de andere deelnemers 

te bieden?
4.    Stuur je filmpje op: mail dit naar: 

 k.noort-huizing@rocmn.nl  
Doe dit uiterlijk vóór vrijdag 29 november 2019

Wanneer: we starten in periode 3 (begin februari) met dit 
programma!

AANMELDEN
Volg je nu een opleiding niveau 4 en zit je in het eerste of 
tweede jaar? Heb jij (misschien) het gouden idee voor een 
Start-up? Ga ervoor en pak je kans!


