Het programma
Tijdens Junior Company richten de leerlingen
hun eigen company op en deze runnen ze
één schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen
hun doelgroep, brainstormen over hun
product, schrijven een ondernemingsplan,
verkopen aandelen en houden hun financiële
administratie bij.
Leerlingen 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 een onderneming
het beste bij hen past. De jongeren kunnen
door middel van de evenementen van Jong
Ondernemen de concurrentie aangaan met
andere junior companies.

Partners

Aansluiting op het onderwijs

onderwijsniveau:

middelbare school

leerjaar:

bovenbouw

programmaduur:

10 maanden (optie tot 5 maanden)

studiebelasting:

- advies vmbo: 100 uur
- passend bij profielwerkstuk of
keuzevak ondernemen

vmbo:
aantal deelnemers:

- advies havo/vwo: 160 uur
- passend bij profielwerkstuk of
(bedrijfs)economie

1. het team

5-7 leerlingen per company

De praktische en ervaringsgerichte
programma’s van Jong Ondernemen zijn zo
ontwikkeld dat ze duidelijk aansluiten op het
desbetreffende onderwijsniveau. Iedere docent
kan Junior Company inpassen in het bestaande
lesprogramma.

Faciliteiten
Toegang tot de online programma-omgeving
Mijn Jong Ondernemen;
Zakelijke Rabobank bankrekening;
Een verzekering voor aansprakelijkheid en
rechtsbijstand;
Twinfield online boekhoudpakket;
De Junior E-Scan (ondernemerstest);
Individueel E-portfolio.

Het programma sluit aan op competentiegericht onderwijs en geeft leeringen de kans
om theoretische kennis in de praktijk toe te
st
century 5. het
sluit het aan4.bijgeld
de 21
Kijkbedrijf
voor meer
en informatie
3. marketing
verdienen
6. afsluiten
2. het passen.
productVerder
runnenfaciliteiten
Kijkjongondernemen.nl/junior-company
voor meer faciliteiten en informatie op
skills: de belangrijkste vaardigheden voor
op
jongondernemen.nl/junior-company
jongeren in de hedendaagse samenleving.
3. marketing

4. financiën

1. het team

2. het idee

vmbo:

1. het team

2. het product

3. marketing

4. geld verdienen

5. het bedrijf runnen

6. afsluiten

havo/vwo:

1. het team

2. het idee

3. marketing

4. financiën

5. het bedrijf runnen

6. afsluiten

havo/vwo:

Stappenplan

5. het bedrijf runnen

6. afsluiten

