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Deelnamevoorwaarden YES! 
Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daarom heeft Jong Ondernemen het YES!-programma ontwikkeld. Tijdens 

YES! leren leerlingen op een realistische manier een eigen onderneming starten en 

runnen, en maken zij kennis met klantcontact en verkoop.  

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor YES!.  

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van actuele informatie en instructie voor de docent, zodat deze in

staat is de leerlingen aan te sturen en te begeleiden;

2. Het leveren van de ondernemerstest om de ondernemersvaardigheden te

meten;

3. Het voorzien van een online bestelformulier voor het bestellen van in het

programma opgenomen producten van Lavista of Fair Trade Original. Indien een

product uit het aanbod van Lavista of Fair Trade Original in de nabije toekomst

tijdelijk of permanent niet leverbaar is, geeft Lavista of Fair Trade Original dit

uiterlijk twee (2) maanden door voordat dit product uit het assortiment gaat. Jong

Ondernemen zal aan de hand van die informatie het aanbod aanpassen;

4. Financiële garantstelling voor een eventueel verlies geleden. Hierbij wordt niet

gekeken naar het resultaat per YES!-bedrijf, maar naar het eindresultaat van

de hele groep per schooljaar. Jong Ondernemen hanteert een limiet aan deze

financiële garantie; de financiële garantie geldt tot de hoogte van een

factuurbedrag tot €100,00 (inclusief btw) per YES!-klas. Andere producten dan de

producten van Lavista of Fair Trade Original vallen niet onder de financiële

garantie. De exacte voorwaarden waaronder een onderwijsinstelling gebruik kan

maken van de financiële garantstelling, staan vermeld in de digitale leeromgeving

en specifiek hieronder in artikel 11 van deze voorwaarden;

5. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar

contactdocent en begeleidend docent(en).

De onderwijsinstelling verplicht zich met het accepteren van deze 

deelnamevoorwaarden tot het volgende:  

1. Iedere klas wordt begeleid door een leerkracht die:

• minimaal 8 lesuren van 50 minuten beschikbaar is voor klassikale

uitvoering van het project;

• bereid is een samenwerking aan te gaan met de Regio-aanvoerder van

Jong Ondernemen;

• verantwoordelijk is voor de begeleiding en aansturing van de leerlingen.

2. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);
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• Het betalen van € 15,00 per leerling (inclusief ondernemerstest). Het

bedrag is inclusief btw.

3. Tot vier weken vóór de startdatum van YES! kan het programma worden 

geannuleerd;

4. Tot twee weken ná de startdatum van YES! kan het aantal deelnemers worden 
gewijzigd tegen het afgesproken tarief;

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het 
volgende schooljaar.

5. De onderwijsinstelling draagt zorgt voor de tijdige betaling van de factuur

van Lavista of Fair Trade Original (binnen 30 dagen na factuurdatum);

6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor een zorgvuldige opslag, uitgifte en 
behandeling van de producten van Lavista of Fair Trade Original;

7. Jong Ondernemen gaat ervanuit dat bij het bestellen van producten zorgvuldig 
wordt omgegaan met de hoeveelheid producten die besteld wordt.

8. Van een bestelling mag maximaal vijftig procent van het factuurbedrag 
gecrediteerd worden. Om het bedrag te crediteren, wordt door de docent contact 
opgenomen met de desbetreffende leverancier, waarna de producten in originele 
staat geretourneerd worden.

9. Als er een tweede bestelling gedaan wordt, gaan we ervanuit dat de eerste 
bestelling voldaan is/wordt. Vijftig procent van de inkoopwaarde van de

tweede bestelling is het maximale bedrag dat teruggestuurd kan worden.

10. Food producten (van Fair Trade Original) mogen niet geretourneerd worden, 
alleen non-food producten mogen retour.

11. Indien een onderwijsinstelling gebruikt wenst te maken van de financiële 
garantstelling van Jong Ondernemen, gaat Jong Ondernemen ervanuit dat de 
producten die retour gestuurd mogen worden (zie artikel 8 en 9) retour gestuurd 
zijn naar de desbetreffende leverancier. Wanneer er dan nog steeds een 
klassikaal verlies is, vergoedt Jong Ondernemen maximaal €100. De 
onderwijsinstelling neemt contact op met info@jongondernemen.nl voor de 
afhandeling. De volgende documenten zijn in ieder geval nodig:

• Factu(u)r(en) van Lavista of Fair Trade Original;

• Overzicht van inkomsten en uitgaven van de betreffende klas;

• Het totaalbedrag dat de onderwijsinstelling van Jong Ondernemen wenst 
te ontvangen.

mailto:info@jongondernemen.nl
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Deelnamevoorwaarden 
Junior Company  

Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat leerlingen in 

een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen 

opzetten, runnen en vervolgens beëindigen.  

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Junior 

Company.  

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van lesmateriaal, dat leerlingen ondersteunt bij het opzetten en 
runnen van hun bedrijf;

2. Het leveren van digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij hun 

coachende rol richting Junior Companies;

3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de Junior 
Companies;

4. Het toewijzen van een aanspreekpunt bij wie de docent met vragen/opmerkingen 

terecht kan en die op afstand de voortgang van de Junior Company volgt;

5. Verantwoording afleggen aan de Belastingdienst over door de Belastingdienst 
gevraagde financiële gegevens van Junior Companies (zie onderbouwing 
programma regelement);

6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
het programma of programmaprocedures;

7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar 
contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Iedere Junior Company krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld minimaal

2 uur per company per week beschikbaar is en in staat is om leerlingen te

begeleiden op weg naar ondernemerschap;

2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de

Junior Companies. Indien een company niet, of onvoldoende, functioneert neemt

de begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

3. Leerlingen kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun

Junior Company;
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4. Leerlingen kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een

vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te

oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;

5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van de Junior Company;

6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);

• Het betalen van €30,00 per leerling voor het 'light programma', €35,00

per leerling voor het 'medium programma' of € 39,00 per leerling voor

het 'premium programma' (genoemde tarieven zijn exclusief btw).

7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Junior Company worden

geannuleerd;

8. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden

tegen het afgesproken tarief;

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het

volgende schooljaar.

9. Bij vroegtijdige beëindiging van een Junior Company waarvan de opgegeven

begindatum inmiddels verstreken is, dient het volledige factuurbedrag te worden

voldaan.
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Deelnamevoorwaarden 
Zeker van je Zaak 
Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daarom heeft Jong Ondernemen het programma ‘Zeker van je Zaak’ ontwikkeld. Een 

educatief ondernemerschapsproject gericht op mbo-deelnemers, niveau 3/4.  

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Zeker van je 

Zaak.  

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van actuele informatie en instructie voor de docent, zodat deze in

staat is de deelnemers aan te sturen en te begeleiden;

2. Het leveren van een ondernemerstest voor iedere deelnemer om de

ondernemersvaardigheden te meten;

3. Het leveren van fysieke programma materialen, zoals o.a. een gedrukt Business

Model You en ondersteunende materialen, alsmede toegang tot de online

omgeving.

4. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar

contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Iedere groep deelnemers aan het programma wordt begeleid door een docent

die:

• bereid is een samenwerking aan te gaan met de Regio-aanvoerder van

Jong Ondernemen;

• verantwoordelijk is voor de begeleiding en aansturing van de

deelnemers.

2. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);

• Het betalen van € 30,00 per student (inclusief btw).

3. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Zeker van je Zaak worden

geannuleerd;

4. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden

tegen het afgesproken tarief;

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het

volgende schooljaar.
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Deelnamevoorwaarden 
Student Company mbo 

Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat studenten in 

een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen 

opzetten, runnen en vervolgens beëindigen.  

Deze deelname voorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Student 

Company voor het mbo (240uur).   

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van lesmateriaal, dat studenten ondersteunt bij het opzetten en 
runnen van hun bedrijf;

2. Het leveren van digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij hun 

coachende rol richting Student Companies;

3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de Student 
Companies;

4. Het toewijzen van een aanspreekpunt bij wie de docent met vragen/

opmerkingen terecht kan en die op afstand de voortgang van de Student 
Company volgt;

5. Verantwoording afleggen aan de Belastingdienst over door de Belastingdienst 
gevraagde financiële gegevens van Student Companies (zie onderbouwing 
programma regelement);

6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
het programma of programmaprocedures;

7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar 
contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Iedere Student Company krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld

minimaal 2 uur per company per week beschikbaar is en in staat is om studenten

te begeleiden op weg naar ondernemerschap;

2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de

Student Companies. Indien een company niet, of onvoldoende, functioneert

neemt de begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

3. Studenten kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun

Student Company;
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4. Studenten kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een 

vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te 

oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;  

5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van de Student Company;  

6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan 

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);  

• Het betalen van €65,00 per student voor het 'light programma', €75,00 

per student voor het 'medium programma' of €87,00 per student voor 

het 'premium programma' (genoemde tarieven zijn exclusief btw).  

7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Student Company 

worden geannuleerd;  

8. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden 

tegen het afgesproken tarief;  

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het 

volgende schooljaar.  

9. Bij vroegtijdige beëindiging van een Student Company waarvan de opgegeven 

begindatum inmiddels verstreken is, dient het volledige factuurbedrag te worden 

voldaan.  
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Deelnamevoorwaarden 
Student Company+ mbo 
Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat studenten in 

een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen 

opzetten, runnen en vervolgens beëindigen. 

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Student 

Company+ voor het mbo (480uur).  

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van lesmateriaal, dat studenten ondersteunt bij het opzetten en 
runnen van hun bedrijf;

2. Het leveren van digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij hun 

coachende rol richting Student Companies;

3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de Student 
Companies;

4. Het toewijzen van een aanspreekpunt bij wie de docent met vragen/

opmerkingen terecht kan en die op afstand de voortgang van de Student 
Company volgt;

5. Verantwoording afleggen aan de belastingdienst over door de belastingdienst 
gevraagde financiële gegevens van Student Companies (zie onderbouwing 
programma regelement);

6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
het programma of programmaprocedures;

7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar 
contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Iedere Student Company krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld

minimaal 2 uur per company per week beschikbaar is en in staat is om studenten

te begeleiden op weg naar ondernemerschap;

2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de

Student Companies. Indien een company niet, of onvoldoende, functioneert

neemt de begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

3. Studenten kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun

Student Company;

4. Studenten kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een

vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te

oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;
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5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van de Student Company;

6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);

• Het betalen van €75,00 per student voor het 'light programma', €85,00

per student voor het 'medium programma' of €97,00 per student voor

het 'premium programma' (genoemde tarieven zijn exclusief btw).

7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Student Company+

worden geannuleerd;

8. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden

tegen het afgesproken tarief;

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het

volgende schooljaar.

9. Bij vroegtijdige beëindiging van een Student Company+ waarvan de opgegeven

begindatum inmiddels verstreken is, dient het volledige factuurbedrag te worden

voldaan.
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Deelnamevoorwaarden 
Student Company hbo 

Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat studenten in 

een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen 

opzetten, runnen en vervolgens beëindigen.  

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Student 

Company hbo.

Jong Ondernemen verplicht zich met deze voorwaarden tot het volgende: 

1. Het leveren van lesmateriaal, dat studenten ondersteunt bij het opzetten en 
runnen van hun bedrijf;

2. Het leveren van digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij hun 

coachende rol richting Student Companies;

3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de student 
companies;

4. Het toewijzen van een aanspreekpunt bij wie de docent met vragen/opmerkingen 
terecht kan en die op afstand de voortgang van de student company volgt.

5. Verantwoording afleggen aan de Belastingdienst over door de Belastingdienst 
gevraagde financiële gegevens van Student Companies (zie onderbouwing 
programma regelement).

6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
het programma of programmaprocedures;

7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar 
contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Iedere Student Company krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld

minimaal 2 uur per company per week beschikbaar is en in staat is om studenten

te begeleiden op weg naar ondernemerschap;

2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de

Student Companies. Indien een Company niet, of onvoldoende, functioneert

neemt de begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

3. Studenten kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun

Student Company;

4. Studenten kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een

vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te

oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;
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5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van de student company;

6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan

Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);

• Het betalen van €390,00 per team voor het 'Light' programma, €450,00

per team voor het 'Medium' programma of  €522,00 per team voor het

'Premium' programma (genoemde tarieven zijn o.b.v 6 studenten per

team en exclusief btw).

7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Student Company

worden geannuleerd;

8. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden

tegen het afgesproken tarief;

• Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het

volgende schooljaar.

9. Bij vroegtijdige beëindiging van een student company waarvan de opgegeven

begindatum inmiddels verstreken is, dient het volledige factuurbedrag te worden

voldaan.
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Deelnamevoorwaarden 
SPEED-You-UP
Jong Ondernemen helpt jongeren tijdens hun opleiding bij het ontwikkelen van 

een ondernemende houding en laat hen ervaren welke kansen en uitdagingen het 

ondernemerschap biedt.  

Daartoe faciliteert Jong Ondernemen onderwijsinstellingen zodanig, dat studenten in 

een beschermde omgeving, gedurende een schooljaar een echt bedrijf kunnen 

opzetten, runnen en vervolgens beëindigen.  

Deze deelnamevoorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor SPEED-You-UP. 

Jong Ondernemen verplicht zich met deze deelname tot het volgende: 

1. Het leveren van lesmateriaal, dat deelnemers ondersteunt bij het opzetten en 
runnen van hun bedrijf;

2. Het leveren van digitaal materiaal dat begeleidend docenten ondersteunt bij 

hun coachende rol richting de bedrijven;

3. Een collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering voor de 
deelnemers;

4. Het toewijzen van een aanspreekpunt bij wie de docent met vragen/

opmerkingen terecht kan en die op afstand de voortgang van het programma 
volgt;

5. Verantwoording afleggen aan de Belastingdienst over door de Belastingdienst 
gevraagde financiële gegevens (zie onderbouwing programma regelement);

6. Ervoor zorgen dat docenten tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in 
het programma of programmaprocedures;

7. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar 
contactdocent en begeleidend docent(en).

 De onderwijsinstelling verplicht zich met deelname tot het volgende: 

1. Ieder bedrijf krijgt begeleiding van een docent die gemiddeld minimaal 2 uur per

bedrijf per week beschikbaar is en in staat is om leerlingen te begeleiden op weg

naar ondernemerschap;

2. De begeleidend docent is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de

bedrijven. Indien een bedrijf niet, of onvoldoende, functioneert neemt de

begeleidend docent de noodzakelijke maatregelen;

3. Deelnemers kunnen beschikken over voldoende tijd voor het runnen van hun

bedrijf;

4. Deelnemers kunnen beschikken over adequate faciliteiten (bijvoorbeeld een

vergaderruimte, computer met internetaansluiting) om hun bedrijf uit te

oefenen, gedurende 1 à 2 keer per week voor circa 2 uur;

5. Het lesprogramma is afgestemd op de activiteiten van SPEED-You-UP;
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6. De onderwijsinstelling hoeft geen bijdrage te betalen daar dit programma

gestimuleerd wordt vanuit de Europese Commissie.

7. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma worden geannuleerd;

8. Docenten en studenten zijn verplicht om twee maal per jaar deel te nemen aan

een enquête om de impact van het programma te meten;

9. Docenten zijn verplicht om elke bijeenkomst studenten en begeleiders te laten

tekenen, zodat aangetoond kan worden dat zij deelnemen aan het programma.




