
Mats ie mie? Mats ik oe! Help je mij? Dan help ik jou!  
Leerlingen van CSG Reggesteyn en ROC van Twente werken  
nauw met elkaar samen in het onderwijsprogramma Matsi.nl.  
Ook de gemeente Rijssen-Holten en de provincie Overijssel zijn 
daarbij betrokken. De leerlingen en studenten ontwikkelen  
samen pop-up stores die ze, met hulp van lokale onder nemers,  
gezamenlijk in Rijssen runnen. Doelstelling: leren ondernemen. 
Eén van de pop-up stores was ’t Kruidnootje, in Sinterklaastijd.  

Sharon Ligtenberg
4e jaars opleiding Manager Retail, niveau 4

LEIDING GEVEN IS LEUK 
“Ik heb ontdekt dat ik het erg leuk vind om leiding te  
geven en te ondernemen. Daar wil ik iets mee doen in  
een vervolgopleiding op het hbo. Als mbo’ers hebben we 
supergoed samengewerkt met leerlingen van het vmbo.  
Het was gezellig en als we serieus moesten zijn, lukte dat 
ook. In eerste instantie twijfelde ik erover om pepernoten  
te verkopen. Achteraf bleek het in Sinterklaastijd hét  
perfecte idee. De verkoop liep als een trein.”  

Wendy Verberne
4e jaars opleiding Manager Retail, niveau 4

ENTHOUSIASTE VMBO’ERS 
 “Als groep konden we heel goed met elkaar opschieten.  

Dat is een voorwaarde voor succes, vind ik. Eigenlijk vormden we 
een vriendengroepje in de zaak. De vmbo’ers hebben het geweldig  
gedaan. Ze waren enthousiast, toonden initiatief en waren bereid 
om de gaten in het rooster dicht te lopen wanneer dat nodig was. 
De verkoop verliep prima. Als de promotie van de zaak nog beter 

was geweest, hadden we waarschijnlijk nog méér verkocht.”

Kijk voor meer 
informatie op
www.matsi.nl

Mats ie mie?
Mats ik oe!Mathijs Velderman 

4e jaars vmbo, Economie & Ondernemen

HARTSTIKKE TROTS
“We zijn begonnen met het schoonmaken  
van een lege winkel. Vervolgens hebben we  
de muren samen geschilderd en de winkel  
ingericht. Met een heel klein groepje hebben  
we veel samen gedaan. Ik was blij met de 
aansturing van Sharon en Wendy. Als ik het 
even niet wist, boden zij hulp. Als mbo’ers 
wisten zij er toch iets meer van. Het project 
was heel succesvol. Ik ben hart stikke trots op 
wat we hebben bereikt.”

Renée Wemekamp
4e jaars vmbo, Economie & Ondernemen

MOEILIJKER DAN GEDACHT 
“Een eigen zaak beginnen is moeilijker dan ik dacht. Er komt  
veel bij kijken. Daarom hebben we de aanvankelijk geplande  
openingsdatum ook niet gehaald. Drie keer in de week was ik  
verkoper. Maar ik heb ook het logo van de winkel en een flyer  
ontwikkeld. Sharon en Wendy gaven uitstekend leiding.  
Alleen onze commu nicatie in de groepsapp had soms beter  
gekund. Voor de rest liep het allemaal lekker soepel.”      

Kom (nog) meer te weten over Sterk Beroepsonderwijs en lees ons digitale magazine: 
www.sterkberoepsonderwijs.nl/leerlabs
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