
  
 

 
 
 
Bijzondere winnaars van de Koning Willem I College Awards 2017 
 
Woensdag 31 mei zijn de jaarlijkse Koning Willem I College Awards weer uitgereikt;  één voor 
Vakmanschap, één voor Innovatie, één voor bijdrage aan de Community en een Award voor 
een Bijzonder verhaal. De Student van het Jaar 2017 werd Laura van Bakel van de opleiding 
Medewerker styling/Fashion & Design! Zij zal in het najaar het Koning Willem I College 
vertegenwoordigen bij de verkiezingen tot landelijk ambassadeur mbo 2017 van de Mbo-Raad. 
 

Laura van Bakel won ook Award voor Innovatie! De Award voor bijdrage aan de Community ging naar 
Wilmer van Houweling van de opleiding Vestigingsmanager groothandel. Leroy van der Steenhoven, 
die de opleiding Netwerkbeheerder volgt, won de Award voor Vakmanschap. De Award voor een 
Bijzonder verhaal ging naar Stefan de Vaan van de opleiding Financiële beroepen/Assistent- 
accountant. 
 
Net zoals de voorgaande jaren werden alle genomineerden weer in het zonnetje gezet en was het 
weer een leuke avond voor alle aanwezigen. De genomineerden werden voorgesteld aan de hand van 
korte filmpjes, voornamelijk opgenomen op de locatie van hun eindstage. Presentator Valerio praatte 
het geheel aan elkaar, dans, zang en de filmpjes wisselden elkaar af. 
 
Student van het Jaar 2017 
De Award voor Innovatie 
3e plaats Award voor Vakmanschap 
Laura van Bakel (20 jr) uit Vlijmen 
Opleiding: Medewerker styling / Fashion & design   
Stage: Icecream bandits, Amsterdam 
Slim, sympathiek en ambitieus: Laura heeft tijdens haar studie al een eigen kledinglabel (No Colours) 
met eerlijke kinderkleding opgezet, een goedlopende webwinkel met terugkerende klanten. Laura: 
“Eerlijke kinderkleding in zwart, wit en grijs, van ecologische stoffen. Eerst maakte ik alles met de 
hand. Maar omdat ik zoveel bestellingen binnenkreeg, besteed ik de productie nu uit. Niet al te hoge 
oplages, omdat ik alles in Nederland laat maken en geen gebruik wil maken van kinderarbeid.” 
Ze is gestructureerd, heeft een hoge productiviteit, maar staat ook voor iedereen klaar. Voor haar 
stage haalde ze nieuwe bedrijven binnen, deed ze succesvol de marketing. Ze is een voorbeeld voor 
anderen en hoopt ook andere jonge ondernemers te inspireren.  
Toekomstplannen: haar eigen label groeit nog steeds, dus na haar opleiding gaat ze fulltime in haar 
eigen bedrijf  werken. Haar droom naleven! 
 
Award voor bijdrage aan de Community 
Wilmer van Houweling (20 jr) uit Genderen 

Opleiding: Vestigingsmanager groothandel 
Stage: Staples  ‘s-Hertogenbosch 
Wilmers grote passie is handel. Hij zocht op zijn veertiende al uit welke producten goed in de markt 
lagen en verkocht ze met winst. Tijdens zijn stage begeleidde hij stagiaires, loste hij problemen op, 
bracht hij structuur aan en bewaarde het overzicht. Leidinggevende capaciteiten heeft hij zeker! Ook is 
hij positief, vrolijk en geïnteresseerd. Zijn stage wilde hem dan ook graag houden. Vanuit de 
jongerenvereniging, waar hij bestuurslid was, werkte hij vorig jaar een aantal weken als vrijwilliger in 
Rwanda met weeskinderen en vrouwen met HIV. En deelde hij voedselpakketten uit. 
Toekomstplannen: blijven werken bij zijn stagebedrijf Staples en deeltijd hbo Bedrijfskunde MER. 
 
De winnaars van de Award voor Vakmanschap en Award voor een Bijzonder verhaal en alle 2

e
 

en 3
e
 plaatsen zie je op de volgende pagina’s. 

  



Award voor Vakmanschap 
2e plaats Award voor Innovatie 
Leroy van der Steenhoven (18 jr) uit Drunen 

Opleiding: Netwerkbeheerder 
Stage: Databalance Services B.V., Nieuwkuijk 
Leroy wist al vroeg dat hij in de ICT wilde, welke richting hij in wilde en hoe hij dat ging doen. Al in het 
eerste jaar behaalde hij certificaten die normaal in het derde jaar gehaald worden. Hij is zelfstandig, 
behulpzaam en denkt altijd net een stap verder. Zo ontwikkelde hij op zijn vorige stagebedrijf een 
aantal programma’s die ze nog steeds gebruiken. Om zich goed voor te bereiden op de toekomst 
behaalt hij extra certificeringen.  
Toekomstplannen: hbo met de opleiding ‘System & Networkengineering’, specialiseren in network 
security. Hij gaat voor de hoogste certificering in de netwerkwereld! 
 
 
Award voor een bijzonder verhaal 
Stefan de Vaan (20 jr) uit Elshout 
Opleiding:  Financiële beroepen/Assistent-accountant 
Stage: Administratie en Adviesbureau Haanwijk, Sint-Michielsgestel 
De financiële sector past bij Stefan; hij vindt het leuk om met cijfers te werken. Hij is nauwgezet, een 
harde werker, enthousiast en sociaal. Zijn positieve en vrolijke houding werkt aanstekelijk op zijn 
omgeving. Stefan krijgt het allemaal niet cadeau: toen hij zes was, kreeg hij een hersenstaminfarct en 
moest hij helemaal opnieuw leren spreken, lopen, eten. Een blijvende beperking hield hij er aan over. 
Stefan: “Maar ook al heb je een beperking, je moet jezelf niet beperken”. Zijn doorzettingsvermogen is 
een voorbeeld voor iedereen.  
Toekomstplannen: hbo Bedrijfseconomie en daarna misschien een eigen bedrijf starten.  
 
 
2e plaats Award voor bijdrage aan de Community 
Maartje Hölscher (20 jr), uit Son en Breugel 

Opleiding: Onderwijsassistent 
Stage: Mytylschool Gabriël, ’s-Hertogenbosch 
Kennis overdragen en leerlingen begeleiden vindt ze ontzettend leuk. Haar stage in het speciaal 
onderwijs ziet ze als een uitdaging. Maartje heeft meteen een goed contact met de leerlingen, je kunt 
haar gerust al voor een hele klas zetten. Ze heeft natuurlijk overwicht en is ontzettend duidelijk naar 
de kinderen. Ze is heel sociaal en collegiaal. Naast haar opleiding werkt ze als vrijwilliger o.a. in een 
instelling voor gehandicapten en organiseert ze voor de buurtvereniging diverse activiteiten voor 
gehandicapten. Toekomstplannen: werken als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs, bijscholen 
en vrijwilliger blijven. 
 
 
2e plaats Award voor Vakmanschap 
Willemijn Ligthart  (27 jr) uit Oss 
Opleiding: Creatief vakman / meubeldesign 
Stage: Ami Projectinterieurs, ’s-Hertogenbosch 
Van jongs af aan is ze creatief, graag met haar handen bezig. Eerst rondde Willemijn de hbo opleiding 
tot sportdocent af. Bewust koos ze daarna - met hoofd, hart en handen - voor deze mbo-opleiding. Ze 
is leergierig, sociaal en gedreven. Ze liep extra stage om ervaring op te doen, helpt mee op een 
praktijkschool in Oss en is trainer en coach van jeugdhockeyteams. Voor de ontwerpwedstrijd ‘Slow 
design’ op school ontwierp ze, samen met een klasgenoot, een staande lamp van gerecyclede 

conservenblikken. Ze wonnen en stonden met hun ontwerp op de meubelbeurs in Milaan! 
Toekomstplannen: haar opleidingen combineren! Op een middelbare school (praktijkonderwijs)  les 
geven in houtbewerking en gymles. 
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 plaats Award voor Innovatie 

Leroy van der Steenhoven (18 jr) uit Drunen (zie Award voor Vakmanschap) 
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e
 plaats Award voor bijdrage aan de Community  

Quincy Vogelsangs (20 jr) uit Wijchen 
Opleiding: Marketing medewerker / Assistent communicatiemedewerker 
Stage: Lepona Tuinarrangeurs, Balgoij 
Quincy wil mensen wakker schudden, eerlijk nieuws brengen. Graag helpt ze met haar creatieve 
ideeën een organisatie vooruit, maakt ze zich graag nuttig met haar communicatiespecialiteit. Ook als 
het alleen in het belang van anderen is! Zo hielp ze mee met een evenement voor vluchtelingen en 
verzorgde daar de huisstijl en vormgeving, op eigen initiatief. Ze heeft een oog voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken en ethiek. Soms is ze wat bescheiden, maar ze is ook gedreven en 
gepassioneerd.  
Toekomstplannen: documentaires maken. Niet de gebaande paden kiezen en op eigen kracht nieuwe 
dingen gaan leren. 
 
3

e
 plaats Award voor Innovatie 

 Didier Heemskerk (20 jr) uit Vught 

Opleiding: Ondernemer detailhandel 
Stage: Burned Sports Basketbal, ’s-Hertogenbosch 
Didier ademt ondernemerschap! Een verkoper met kennis, met aandacht voor de klant en met een 
eigen visie op ondernemen. Vandaaruit ontstond ook zijn eerste bedrijf LiveStoq, een betaalbaar 
exclusief kledingmerk, dat hij met vrienden oprichtte. Hiervoor wist hij internationale ambassadeurs én 
dito klantenkring te verwerven. Didier is altijd innovatief bezig. Zo richtte hij met zijn gehandicapte 
broer Beau zijn nieuwe bedrijf Beau Bracelets op: armbanden die van A tot Z bedacht en 
geproduceerd zijn door mensen met een beperking, met liefde en plezier.  
Toekomstplannen: hbo Vastgoed en makelaardij of Commerciële economie. En doorgroeien met zijn 
bedrijven! 
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Laura van Bakel, Medewerker styling/Fashion & Design (zie Student van het Jaar) 
 
 
 
 


