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Onderwijsniveau:

hbo en universiteit

Leerjaar:

2 en hoger
10 maanden

Programmaduur:

(optie tot 5 maanden)

Studiebelasting:

160 - 180 uur

Aantal deelnemers:

4-8 studenten per company

Aansluiting op het onderwijs
De praktische en ervaringsgerichte
programma’s van Jong Ondernemen zijn
zo ontwikkeld dat ze duidelijk aansluiten
op het desbetreffende onderwijsniveau.
Iedere docent kan Student Company
inpassen in het bestaande lesprogramma.
Het programma geeft studenten de kans
om theoretische kennis in de praktijk toe
te passen.

Faciliteiten
Toegang tot de online programma-omgeving
Mijn Jong Ondernemen;
Zakelijke Rabobank bankrekening;
Een verzekering voor aansprakelijkheid en
rechtsbijstand;
Twinfield boekhoudpakket;
De E-Scan (ondernemerstest).
Kijk voor meer faciliteiten en informatie
op jongondernemen.nl
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