Het programma
Ieder groepje, van 3 tot 5 leerlingen, zet
zijn eigen bedrijf op en organiseert een
marktdag. De leerlingen kiezen hun doelgroep,
selecteren bestaande producten die aansluiten
bij de doelgroep, maken een begroting,
kopen producten in, doen de marketing van
hun bedrijf en verkopen zoveel mogelijk
producten. Een unieke kennismaking met
ondernemen in een beschermde omgeving.
Met het programma ‘YES!’ worden de
leerlingen uitgedaagd tot marktgericht denken,
samenwerken, onderhandelen, netwerken,
initiatief nemen, vergaderen en het nemen van
verantwoordelijkheid. Het financieel bewustzijn
en analytisch vermogen nemen significant toe.

Partners

onderwijsniveau:

middelbare school

leerjaar:

onderbouw

programmaduur:

11 lessen

Aansluiting op het onderwijs
De praktische en ervaringsgerichte
programma’s van Jong Ondernemen zijn zo
ontwikkeld dat ze duidelijk aansluiten op de
kerndoelen. Iedere docent kan YES! inpassen in
het bestaande lesprogramma.

11 x 50 min. (mogelijkheid om extra

studiebelasting:

onderdelen toe te voegen)

aantal deelnemers:

maximaal 5 leerlingen per team

vmbo:

1. het team

havo/vwo:

1. het team

Stappenplan
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Faciliteiten

2. Bedrijf starten
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3. Doelgroep
3. Doelgroep

Toegang tot de online programma-omgeving
Mijn Jong Ondernemen voor docenten;
PowerPoint-presentaties per les, die u zelf
kunt personaliseren;
Mogelijkheid om in te kopen bij de
groothandels, Lavista en Fair Trade Original
Retourmogelijkheden en achteraf te betalen;
Financiële garantstelling;
Voor elke leerling: werkbladen en een
certificaat.

Naast bepaalde kerndoelen voor het
voortgezet onderwijs, sluit dit programma
ook aan op de 21st century skills (o.a.
creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren
probleemoplossend
vermogen).
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2. het en
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Kijk voor meer faciliteiten en informatie
belangrijkste vaardigheden voor jongeren in de
op jongondernemen.nl
hedendaagse samenleving.
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