
 

TOM helpt studenten Summa College 

ondernemen 
Leerlingen van het Summa College in Eindhoven kunnen sinds kort rekenen op de expertise en 

ondersteuning van de TOM-Group uit Bladel. De onderwijstak Summa Business geeft al een aantal 

jaar les in webshoponderwijs. Studenten uit het tweede leerjaar krijgen de opdracht om zelf een 

webshop op te zetten en te beheren. Dankzij de hulp van TOM kunnen de leerlingen hun webshop 

ook echt in de markt zetten. Hun eerste stappen in de wereld van de e-commerce. 

De business unit TOM TWM, verantwoordelijk binnen de TOM-Group voor de zakelijke markt, ondersteunt 

de leerlingen met advies en gastcolleges. Maar dat dat is niet het enige. TOM TWM stelt het volledige 

assortiment beschikbaar en faciliteert zowel de techniek en de logistiek voor de webshops van de 

studenten. “We doen dit op dezelfde manier als bij onze professionele dropshipping-partners uit heel 

Europa. Zo wordt iedere bestelling bij de webshop van de studenten direct uit de voorraad van TOM 

geleverd aan hun klanten”, aldus Business Unit Manager TOM TWM Peter Boeijkens.  

Nawfel Mouloudi en Sanne van der Meijden van het Summa College zijn erg blij met de samenwerking. 

“TOM TWM heeft een zeer uitgebreid en gevarieerd assortiment. Zo hebben de leerlingen veel keus en 

krijgen we zeer uiteenlopende webshops. Daarnaast verloopt het contact en de samenwerking met TOM erg 

prettig. TOM denkt continu mee en biedt ook gastlessen aan de leerlingen. Zo leren de studenten direct de 

achterliggende theorie over het bijhouden van een webshop, en kunnen ze deze theorie in de praktijk 

toepassen bij hun eigen webshop. Hun jarenlange ervaring in de e-commerce is van zeer grote waarde. 

Onze studenten zetten dankzij TOM ons webshoponderwijs écht op de kaart.”  

Boeijkens geeft aan dat de samenwerking eigenlijk vanzelfsprekend is. “Sociaal ondernemerschap en 

regionale samenwerkingen zitten in het DNA van de TOM-Group. Wij zijn ook enorm enthousiast en 

dankbaar dat we een bijdrage kunnen leveren. In de organisatie werken we graag met jonge mensen en 

hebben vele schoolverlaters hun eerste stappen in de e-commerce gezet bij de TOM-Group. Wij hopen dat 

het de studenten dusdanig enthousiast maakt dat ze ook na het afronden van het project door kunnen gaan 

met hun webshop, of een verdere carrière binnen de e-commerce. Wellicht bij TOM!” 


