Het programma
Tijdens Student Company richten de
studenten hun eigen company op en deze
runnen ze een schooljaar lang. Ze starten
individueel en vanaf fase 2 verdelen ze
functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen
over hun product/dienst, schrijven een
ondernemingsplan, verkopen aandelen en
hun product en zorgen voor een financieel
overzicht. Studenten ervaren zo op een
praktijkgerichte manier hoe het is om een
eigen bedrijf te runnen. Ze ontdekken waar
hun talenten liggen en welke rol binnen het
bedrijf zij het leukste vinden. De jongeren
kunnen door middel van de evenementen van
Jong Ondernemen de concurrentie aangaan
met andere student companies.
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Examinering

o.a. ESS - individueel (incl. portfolio)

Stappenplan
Student Company mbo

Student Company+ mbo

Examinering
Als deskundige in het ontwikkelen van
praktische programma’s werken we
samen met experts op het gebied van
het maken van examens. Hierdoor sluiten
onze programma’s aan op onder andere
de examinering van ESS.
De studenten voeren dit programma uit in
teamverband, maar doen opdrachten en
onderdelen individueel. De student bouwt
zijn eigen portfolio op en wordt individueel beoordeeld.

