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Professionele begeleiding

Meer Nederlanders met een eigen bedrijf. Dat 

is goed voor onze economie, net als meer on-

dernemende werknemers. Daarom is het be-

langrijk dat jongeren al tijdens hun opleiding 

in aanraking komen met ondernemerschap. 

Dat kan via Jong Ondernemen.

Ieder jaar richten duizenden leerlingen 

en studenten onder auspiciën van Jong 

Ondernemen een ‘echt’ bedrijf op. Deze be-

drijven vormen een goede voorbereiding op 

ondernemerschap als zelfstandig ondernemer 

of als ondernemend werknemer. 

Steeds meer onderwijsinstellingen ontdekken 

dat jongeren, door tijdens hun opleiding een 

bedrijf te runnen, een schat aan praktijkerva-

ring opdoen die niet uit boeken is te leren. 

Om de theorie en de praktijk rond onderne-

merschap te overbruggen is meestal kennis 

en ervaring van buiten de school nodig. Jong 

Ondernemen werkt met veel vrijwilligers met 

een ondernemersachtergrond, die jongeren 

begeleiden op weg naar ondernemerschap. 

Door de vele vrijwilligers en sponsoren kan 

Jong Ondernemen haar programma’s gratis 

of tegen een zeer geringe vergoeding aan de 

scholen aanbieden. Door uw inzet kunnen veel 

jongeren op een uitdagende manier echte 

ondernemerservaring opdoen.

Vindt u het leuk om jongeren te coachen op weg naar ondernemerschap? Wilt u uw 

kennis van het bedrijfsleven delen met de nieuwe generatie ondernemers? Word 

dan zakelijk begeleider bij het programma voor het basisonderwijs of mentor of 

financieel adviseur bij een studentenbedrijf op het MBO, HBO of WO.
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De deelnemers krijgen te maken met realistische 

problemen, oplossingen, teleurstellingen en 

successen zoals die ook in de werkelijke praktijk 

voorkomen. De aansprakelijkheid is door 

Jong Ondernemen afgedekt. Wij hebben een 

overeenkomst met de overheid over het runnen 

van bedrijven in leersituaties zonder inschrijving 

bij de Kamer van Koophandel. De programma’s 

van Jong Ondernemen zijn door de Ministeries 

van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap als ‘good practices’ gewaardeerd. 

De programma’s

Jong Ondernemen biedt het onderwijs de volgende 

programma’s:

- kids in bizz voor Basisonderwijs

- junior company voor HAVO/VWO

- learning company voor VMBO

- college company voor MBO

- student company voor HBO

- business practises voor MBO/HBO

- student enterprise voor WO.

Bent u geinteresseerd?

Ga direct naar...

Jong Ondernemen is een onafhankelijke stichting (zonder winstoogmerk) 

opgericht in 1990. Initiatiefnemers waren ABN AMRO, VNO-NCW en MKB-

Nederland in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, 

de Kamer van Koophandel en de NOvAA. We bieden programma’s aan van 

basisschool tot universiteit. De inhoud van onze programma’s verschilt 

per schooltype, maar de aanpak is overal gelijk. De jongeren zetten échte 

bedrijven op, met écht geld, échte producten, échte leveranciers en échte 

klanten. Is er een betere manier om te ervaren hoe leuk en inspirerend 

ondernemerschap kan zijn? 

ZAKELIJK BEGELEIDER  IN 

HET BASISONDERWIJS

> pagina 6

MENTOR OP HET 

MBO/HBO/WO

> pagina 8

FINANCIEEL ADVISEUR 

OP HET MBO/HBO/WO

> pagina 10
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Wat is kids in bizz?

Bij kids in bizz houden de leerlingen van groep 

7 of 8 marktonderzoek, kopen producten 

in, maken hun eigen reclamecampagne, 

produceren hun eigen verpakking, verkopen 

hun producten en berekenen hoeveel ze 

uiteindelijk hebben verdiend. Producten kopen 

ze in bij Fair Trade Original, de importeur voor 

onder andere de Wereldwinkels. De winst 

die de leerlingen maken, gaat naar een goed 

doel dat ze zelf kiezen. De leerlingen krijgen 

ondersteuning van hun eigen leerkracht en 

een zakelijk begeleider.

Rol van de zakelijk begeleider

De begeleider van kids in bizz laat de 

leerlingen spelenderwijs en interactief kennis 

maken met ondernemen. Vanuit uw ervaring 

neemt u de leerlingen mee langs alle facetten 

van ondernemen op een manier die bij hun 

leeftijd past. U bereidt de lessen voor in 

samenwerking met de leerkracht.

Ondersteuning

U hoeft als begeleider bij kids in bizz 

de onderwerpen en de lesstof niet zelf 

te bedenken. Voordat u van start gaat, 

ontvangt u een praktische handleiding 

als hulpmiddel. Deze handleiding is een 

stap-voor-stap beschrijving van de vijf 

verschillende onderwerpen, zowel voor de 

begeleider als de leerkracht. Naast vragen 

(met richtantwoorden) die u aan de leerlingen 

kunt stellen, vindt u ook heldere opdrachten 

waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. 

Met de handleiding als leidraad kunt u zich 

volledig concentreren op het overdragen 

van uw kennis en ervaring aan de leerlingen. 

Zo maakt u hen enthousiast voor het 

ondernemerschap.

“BEGELEIDER IN HET

      BASISONDERWIJS”
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Profiel

Het programma bestaat uit vijf onderdelen 

van steeds één dagdeel over een periode van 

ongeveer zes weken (meestal in het voorjaar). 

Als begeleider bent u vier keer op school 

aanwezig voor uitleg en ondersteuning, per 

keer maximaal twee uur. U vertelt vooral 

vanuit de praktijk wat er komt kijken bij het 

runnen van een bedrijf. Mogelijk hebt u geen 

ervaring met lesgeven aan leerlingen uit 

groep 7 of 8. Dat is geen probleem, want de 

leerkracht ondersteunt u hierbij en vult aan 

waar dat nodig is. U heeft een achtergrond 

in het bedrijfsleven en affiniteit met 

commercie. U bent in staat om leerlingen 

uit het basisonderwijs op enthousiaste en 

eenvoudige wijze kennis te laten maken met 

ondernemerschap.

Verzekering

Voor de begeleiders is er een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. 

Meer informatie en aanmelden

Bent u enthousiast geworden om een kids in 

bizz project te begeleiden?

Vul dan het aanmeldformulier in op 

www.jongondernemen.nl – Begeleiders. 

Voor nadere informatie kunt u altijd bellen of 

mailen met Jong Ondernemen.

“De begeleiding van kids 

in bizz heb ik met veel 

plezier gedaan. Al bij de 

introductie merkte ik dat 

de leerlingen uit groep 7 en 

8 ondernemen enorm leuk, 

uitdagend en spannend 

vinden. Kids in bizz 

integreert schoolvakken 

op een realistische manier 

in een project waarin 

leerlingen samenwerken, 

organiseren en creatief 

denken.”

Han de Ruiter

begeleider
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Wat is een studentenbedrijf?

Vele studenten krijgen jaarlijks de 

mogelijkheid om tijdens hun studie in 

een team een echt bedrijf te starten en te 

runnen. Dat noemen we een studentenbedrijf. 

Studentenbedrijven staan niet ingeschreven 

in het register van de Kamer van Koophandel, 

maar in het register van Jong Ondernemen. 

Er is een overeenkomst met het Ministerie 

van Financiën over het runnen van een 

studentenbedrijf zonder dat het bedrijf 

bekend is bij de belastingdienst. 

Het team bedenkt alles zelf en voert 

ook alles zelf uit. Van productidee tot 

ondernemingsplan, van aandeelhouders 

werven tot inkoop/productie, marketing 

en verkoop, tot en met liquidatie en 

verantwoording aan de aandeelhouders.

Na een jaar stopt de onderneming in de 

beschermde omgeving. Is het bedrijf 

succesvol, dan houdt niets de studenten 

tegen om door te starten. Elk studentenbedrijf 

heeft een begeleidingsteam dat bestaat uit 

een mentor, een financieel adviseur en een 

begeleidend docent. 

Rol van de mentor

De mentor deelt praktische kennis en ervaring 

met de deelnemers, zonder op hun stoel te 

gaan zitten. U coacht de jongeren ‘vanaf de 

zijlijn’ bij hun bedrijfsvoering. Als mentor 

begeleidt u vooral op hoofdlijnen en bent 

u sterk georiënteerd op de marktgerichte 

activiteiten van het studentenbedrijf. Het 

is de bedoeling dat de deelnemers zelf al 

het werk doen. De begeleidend docent is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken. De mentor ondersteunt en 

begeleidt een studentenbedrijf vooral met 

bedrijfsmatige adviezen op het gebied 

van marketing, verkoop en algemeen 

management. U bent regelmatig bij 

vergaderingen aanwezig en beoordeelt 

bijvoorbeeld of het ondernemingsplan aan de 

aandeelhouders gepresenteerd kan worden. 

“MENTOR OP HET

      MBO/HBO/WO”
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Ondersteuning

Naast een praktische handleiding krijgt u 

ondersteuning van een coördinator. Daarnaast 

zijn er regelmatig regionale bijeenkomsten om 

ervaringen uit te wisselen. 

Profiel

U hebt een achtergrond in het bedrijfsleven 

en affiniteit met commercie. U heeft of had  

bijvoorbeeld een eigen bedrijf of u bent of was 

manager of adviseur met een commerciële 

achtergrond. U bent in staat om uw kennis en 

ervaring op het gebied van ondernemerschap 

op enthousiaste wijze te delen met de 

deelnemers van een studentenbedrijf. De 

mentor van het studentenbedrijf besteedt 

aan de coaching in de opstartmaand ongeveer 

zes uur; daarna twee tot vier uur per maand.

Vergoeding

Jong Ondernemen vergoedt eventuele 

reis- en parkeerkosten die u maakt voor 

het coachen van een studentenbedrijf. Ook 

hebben we voor de begeleiders een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. 

Meer informatie en aanmelden?

Bent u enthousiast geworden om mentor te 

worden van een studentenbedrijf? 

Vul dan het aanmeldformulier in op: 

www.jongondernemen.nl – Begeleiders. Voor 

nadere informatie kunt u altijd bellen of 

mailen met Jong Ondernemen.

“Als mentor stimuleer je 

studenten om met hun 

creativiteit aan de slag 

te gaan. Dit zonder de 

haalbaarheid uit het oog te 

verliezen. Het resultaat is 

wederzijdse inspiratie. Het 

is fantastisch om te zien 

hoe ze dingen voor elkaar 

kunnen krijgen.”

Linde ten Broek

mentor



10 | Jong Ondernemen

Wat is een studentenbedrijf?

Jaarlijks starten en runnen veel studenten in 

een team tijdens hun studie een echt bedrijf 

in een beschermde omgeving. Dat noemen 

we een studentenbedrijf. Studentenbedrijven 

staan niet ingeschreven in het register 

van de Kamer van Koophandel, maar in 

het register van Jong Ondernemen. Er 

is een overeenkomst met het Ministerie 

van Financiën over het runnen van een 

studentenbedrijf zonder dat het bedrijf 

bekend is bij de belastingdienst. 

Het team bedenkt alles zelf en voert 

ook alles zelf uit. Van product tot 

ondernemingsplan. Van verantwoording 

afleggen aan aandeelhouders tot het voeren 

van de administratie. Na een jaar stopt de 

onderneming in de beschermde omgeving. 

Is het bedrijf succesvol, dan houdt niets de 

studenten tegen om door te starten. Elk 

studentenbedrijf heeft een begeleidingsteam 

dat bestaat uit een mentor een financieel 

adviseur en een begeleidend docent. 

Rol van de financieel adviseur

Als financieel adviseur geeft u het 

studentenbedrijf op hoofdlijnen adviezen over 

het voeren van de financiële administratie. 

Daarnaast ondersteunt u bij het opstellen van 

de openingsbalans en de exploitatiebegroting 

en controleert u de halfjaar- en de jaarcijfers. 

U beoordeelt samen met de mentor en 

docent of het ondernemingsplan aan de 

aandeelhouders gepresenteerd kan worden, 

waarbij de financieel adviseur zich met name 

richt op het financiële gedeelte. Het is niet 

de bedoeling dat de financieel adviseur de 

administratie voor het studentenbedrijf 

voert. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

studenten (en de begeleidend docent). Voor 

het voeren van de administratie is voor het 

studentenbedrijf een op maat gemaakt on-

line boekhoudpakket en een excel-programma 

beschikbaar. 

Onderling stemmen de studenten met u een 

geschikt moment af voor de controle. De 

financieel adviseur adviseert en controleert op 

persoonlijke titel.

“FINANCIEEL ADVISEUR

       OP HET
        MBO/HBO/WO”
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Ondersteuning

Naast een praktische handleiding krijgt u 

ondersteuning van een coördinator. Daarnaast 

zijn er regelmatig regionale bijeenkomsten om 

ervaringen uit te wisselen. 

Profiel

U hebt een financiële achtergrond. U bent 

of was bijvoorbeeld accountant, u bent 

accountant in opleiding of u bent of was 

betrokken bij de financiële bedrijfsvoering van 

een bedrijf. U bent in staat om uw kennis en 

ervaring op financieel gebied op enthousiaste 

wijze over te dragen aan de deelnemers in 

een studentenbedrijf. De tijd die de financieel 

adviseur aan het studentenbedrijf besteedt, 

bedraagt ongeveer twaalf uur per schooljaar.
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Vergoeding

Jong Ondernemen vergoedt eventuele 

reis- en parkeerkosten die u maakt voor het 

begeleiden van een studentenbedrijf. Ook 

hebben we voor de begeleiders een collectieve 

ongevallenverzekering afgesloten. 

Meer informatie en aanmelden?

Bent u enthousiast geworden om financieel 

adviseur te worden van een studentenbedrijf? 

Vul dan het aanmeldformulier in op 

www.jongondernemen.nl - Begeleiders. Voor 

nadere informatie kunt u altijd bellen of 

mailen met Jong Ondernemen.

“Als financieel adviseur 

van een studentenbedrijf 

bespreek je het 

ondernemingsplan met 

de jonge ondernemers. 

Sluiten de plannen aan op 

de begroting? Missen er 

belangrijke posten, is er 

bijvoorbeeld gedacht aan 

het betalen van lonen?  Als 

het plan klopt, krijgen de 

studenten goedkeuring om 

hun aandelen te mogen 

verkopen.”

Bart Bruins

financieel adviseur



Jong Ondernemen | 13



14 | Jong Ondernemen

                   “HELPT             
      U NEDERLAND
   ONDERNEMENDER
TE MAKEN?”



                   “HELPT             
      U NEDERLAND
   ONDERNEMENDER
TE MAKEN?”



Jong Ondernemen

Postbus 93002

2509 AA  Den Haag

Tel.: 070-3490150 

info@jongondernemen.nl

www.jongondernemen.nl

HOOFDSPONSOREN

SUBSIDIANTEN

PARTNERSPONSOREN

Deze brochure is gedrukt op FSC-papier. 

Dit draagt bij aan een beter milieu.


