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Een eigen bedrijf beginnen? Andere Europeanen doen dat meer dan Nederlanders.
Zowel grote als kleinere ondernemingen vragen meer werknemers met een
ondernemende houding. Ondernemen is dus een belangrijke vaardigheid. Samen
met het onderwijs wil Jong Ondernemen zoveel mogelijk jongeren kennis laten
maken met het ondernemerschap. Deze kennis kunnen ze later gebruiken als
zelfstandig ondernemer of als ondernemend werknemer.
In het regeerakkoord Balkenende IV staat dat ondernemerschap op scholen een ‘vak’
zou moeten worden. Jong Ondernemen biedt programma’s voor het onderwijs die
theorie en praktijk verbinden. Bovendien geven we ondersteuning, waardoor het ‘vak’
ondernemen gemakkelijk op uw school in te passen is. Via de onderwijsinstellingen
bereiken we nu al jaarlijks duizenden leerlingen en studenten. Daar mogen de
komende jaren nog vele duizenden leerlingen en studenten bijkomen.
Wij zijn er klaar voor!
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”OVER

JONG

ONDERNEMEN”

Overheid en bedrijfsleven staan achter ons
Jong Ondernemen wordt gesponsord door
het bedrijfsleven en gesubsidieerd door de
overheid. De begeleiders en coördinatoren van
de verschillende programma en coördinatoren
zijn vrijwilligers die het leuk vinden om
hun kennis over te dragen aan jongeren
tegen alleen een kostenvergoeding. Door
de sponsoring, subsidies en inzet van de
vele vrijwilligers kan Jong Ondernemen de
programma’s gratis of tegen een zeer geringe
vergoeding aanbieden aan de scholen.
De deelnemers kunnen een echt bedrijf
runnen in een leersituatie zonder inschrijving
bij de Kamer van Koophandel. Door de
overeenkomst die Jong Ondernemen
heeft met de overheid, hoeven zij geen
verantwoording aan de ﬁscus af te leggen.
De scholen en de deelnemers lopen geen
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risico; voor alle partijen is een collectieve
aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering afgesloten.
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 practices voor MBO/HBO
- student enterprise voor WO.

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. Wij bieden programma’s aan van basisschool
tot universiteit. De inhoud van onze programma’s verschilt
per schooltype, maar de aanpak is overal gelijk. De deelnemers
zetten échte bedrijven op, met écht geld, échte producten, échte
leveranciers en échte klanten. Ze krijgen te maken met realistische
problemen, oplossingen, teleurstellingen en successen zoals die ook
in de werkelijke praktijk voorkomen. Is er een betere manier om te
ervaren hoe leuk en inspirerend ondernemerschap kan zijn?

Ga direct naar...

BASISONDERWIJS

MBO

> pagina 6

> pagina 12

HAVO/VWO

HBO

> pagina 8

> pagina 17

VMBO

WO

> pagina 10

> pagina 24
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BASISONDERWIJS
Kids in bizz
Kids in bizz is een educatief spel waarbij
leerlingen in groep 7 of 8 in vijf dagdelen, over
een periode van zes weken, een eigen bedrijf
starten en runnen. Dit gebeurt onder leiding
van hun eigen leerkracht en een begeleider
uit het bedrijfsleven. De leerlingen houden
marktonderzoek, kopen producten in, maken
hun eigen reclamecampagne, produceren hun
eigen verpakking, verkopen hun producten
en berekenen hoeveel ze uiteindelijk hebben
verdiend. De producten worden ingekocht
bij Fair Trade Original, de importeur voor
onder andere de Wereldwinkels. De winst
die de leerlingen maken gaat naar een door
hen zelf uitgekozen goed doel. Kids in bizz is
een leerzaam spel waar de leerkracht samen
met de leerlingen en zakelijk begeleider veel
plezier aan zal beleven.
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Ondersteuning aan de docent
Voor de start van het spel krijgen de
docent én de zakelijk begeleider, samen
het begeleidingsteam, een handleiding
toegezonden. Deze handleiding helpt het
begeleidersteam stap voor stap door de
vijf dagdelen heen met vragen en heldere
opdrachten voor de leerlingen.
Als de klas verlies maakt, betaalt Jong
Ondernemen dat. Er wordt bijna altijd winst
gemaakt, omdat de leerlingen geen loon
ontvangen.
Jong Ondernemen zoekt een begeleider uit
het bedrijfsleven voor de scholen. Uiteraard
mag u ook zelf iemand benaderen om mee te
doen. Graag zelfs, want hoe meer leerlingen in
aanraking komen met ondernemerschap hoe
beter.

Jesse Dümmer
leerling

Ik vond het super om een
eigen bedrijfje op te zetten.
Vooral de marketingdag en
het verkopen was leuk.

Toegevoegde waarde
De leerlingen maken al doende op eenvoudige
wijze kennis met enkele ﬁnanciële en economische begrippen. Doordat ze zelf actief bezig
zijn met ondernemerschap, gaan leerlingen op
een ongedwongen manier het belang van vakken als rekenen en taal inzien.
Daarnaast stimuleert kids in bizz de kinderen
tot samenwerken en als team te opereren.
Kids in bizz doet een beroep op vaardigheden
die normaal gesproken niet aan bod komen
in het lesprogramma op de basisschool, maar
die wel van groot belang zijn voor de toekomst
van de kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
commercieel inzicht en onderhandelen.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over kids in bizz of
Jong Ondernemen in het algemeen, ga dan
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150.
Wilt u daadwerkelijk starten met het project
kids in bizz op uw school, vult u dan het aanmeldformulier in op www.jongondernemen.nl
– Onderwijsinstellingen – Basisonderwijs.
Hoewel u ieder gewenst moment van het jaar
kunt starten met kids in bizz, blijkt het voorjaar - na de citotoets - de meest geschikte
periode.

De kosten
Door sponsorbijdragen en subsidies en de
inzet van vrijwilligers, kunnen wij het project
gratis aan basisscholen aanbieden.
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HAVO/VWO
Junior company
Gedurende maximaal een schooljaar runnen
leerlingen, begeleid door een docent, een
eigen onderneming, de junior company. De
leerlingen mogen zelf een product of dienst
bedenken en in de markt zetten of ze mogen
een product inkopen en vervolgens verkopen.
Als ze willen inkopen, kan dat bij een groothandel waarmee Jong Ondernemen afspraken
heeft. Zo kunnen ze kleine hoeveelheden
inkopen tegen groothandelsprijzen.
De school bepaalt in welk leerjaar de junior
company draait. Uit ervaring weten we dat
voor HAVO leerjaar 4 het beste is. Voor VWO
kan het project in het 4e of 5e jaar ingezet
worden.
De leerlingen die meedoen gaan marktonderzoek houden, een ondernemingsplan schrijven
en vervolgens de inkoop, productie, marktbewerking en verkoop voor hun producten
regelen. Wij adviseren om te werken met 8
deelnemers per company.
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Ondersteuning
Er is een praktische handleiding beschikbaar voor de docent en een handboek voor
de leerlingen. Veel van de theorie in het vak
‘Management & Organisatie’ komt terug in de
junior company. De docent is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken rondom de
junior company.

Kristen Meijer
leerling

“Juist de praktijk maakt dit
vak zo leuk en zorgt ervoor
dat we veel leren.”

Toegevoegde waarde
De junior company dekt een groot deel van de
eindtermen voor het centraal examen van het
vak ‘Management & Organisatie’. Ook kunnen
de leerlingen het ondernemingsplan gebruiken als proﬁelwerkstuk binnen ‘Economie
& Maatschappij’. De theorie en de praktijk
komen samen, zodat de leerlingen kunnen
laten zien wat ze geleerd hebben en hoe ze
dat toepassen.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over de junior company
of Jong Ondernemen in het algemeen, ga dan
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150. U kunt ons zo ook bereiken
als u daadwerkelijk wilt starten met het project junior company op uw school.

De kosten
Door sponsorbijdragen en subsidies kunnen
wij de junior company gratis aanbieden aan
scholen.
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VMBO
Learning company
De leerlingen runnen gedurende een schooljaar,
onder begeleiding van een docent, een eigen
onderneming, de learning company. Om daar
een succes van te maken, houden ze marktonderzoek, maken een beperkt ondernemingsplan, verkopen aandelen, kopen producten in
en verkopen deze weer. De winst die ze maken
gaat naar de aandeelhouders. Wij adviseren om
te werken met 8 deelnemers per company.
Ondersteuning aan de docent
De docent ontvangt een praktische handleiding die helpt bij het coachen van de learning
company. Daarnaast is er een CD-rom met
aanvullende lesinformatie, die kan worden
gebruikt bij de theoretische invulling van de
learning company. De docent is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom
de learning company.
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Ondersteuning aan de leerlingen
De leerlingen krijgen een handboek dat hen
helpt bij het opzetten van hun learning
company. Ze krijgen toegang tot een virtueel
kantoor, waar ze allerlei documenten voor
hun bedrijf vinden en kunnen opslaan. Ze
openen een zakelijke rekening bij ABN AMRO
en krijgen de mogelijkheid tot deelname aan
de verkoopdag die Jong Ondernemen organiseert.

Claire Tito
leerling
“Van meedoen met een
learning company leren
we ontzettend veel. In de
lessen koppel je theorie
direct aan ons bedrijf. En zo
wordt de theorie in één keer
ook veel leuker.”

Toegevoegde waarde
Een learning company biedt uitstekende
mogelijkheden om de theorie en de
praktijk met elkaar te koppelen en
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.
Vakken als Nederlands, economie,
maatschappijleer en administratie voeren
zijn een prima basis voor het runnen van een
learning company. Kennis Centrum Handel
heeft brochures samengesteld waarin de
samenhang tussen de onderdelen van de
learning company en de examenprogramma’s
VMBO vastligt. Meer hierover vindt u op
www.jongondernemen.nl –
Onderwijsinstellingen – VMBO.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over de learning
company of Jong Ondernemen in het
algemeen, ga naar www.jongondernemen.nl
of neem contact met ons op via
info@jongondernemen.nl of 070-3490150.
U kunt ons zo ook bereiken als u daadwerkelijk
wilt starten met het project learning company
op uw school. Eén van onze regiomanagers
neemt dan contact met u op voor een afspraak.

Bijdrage van de scholen
Door sponsorbijdragen en subsidies kan de
bijdrage van de school beperkt blijven tot
€ 400,- per learning company.
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MBO
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DE COLLEGE

COMPANY EN DE

BUSINESS PRACTICES

Op uw school kunt u uw studenten een eigen bedrijf laten runnen in
de college company of ondernemersvaardigheden laten ontwikkelen in
business practices.
U kiest voor het programma van de college company indien uw studenten
voldoende zelfstandig zijn en echt met elkaar een onderneming willen
runnen.
Business practices is meer geschikt voor studenten die wel een
beroepshouding willen aanleren die past bij ondernemende en zelfstandige
werknemers, maar die (nog) niet de ambitie hebben om mee te doen in
een studentenbedrijf. Ook starten scholen met business practices om
studenten, voorafgaand aan een studentenbedrijf, alvast in aanraking te
laten komen met verschillende aspecten van het ondernemerschap.
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MBO
COLLEGE COMPANY
College company
In een schooljaar zetten studenten, met
ondersteuning van een begeleidersteam, een
eigen onderneming op, de college company.
In de college company bedenken studenten
een product of dienst, of ze passen een bestaand product of al beschikbare dienst aan.
Met een marktonderzoek tonen ze aan dat er
marktkansen zijn voor hun product.
De studenten schrijven een relatief eenvoudig
ondernemingsplan dat ze vervolgens uitvoeren. Op basis van dit plan verkopen ze aandelen en leggen ze verantwoording af aan de
aandeelhouders. College companies zijn veelal
actief op de Nederlandse markt.
Meestal starten colleges companies in het 3e
leerjaar. De studiebelasting voor de studenten
is minimaal 160 tot 180 uur. Wij adviseren om
te werken met 8 deelnemers per company.
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Ondersteuning aan de docent
Voor de begeleidend docent is er een handleiding. Iedere college company krijgt ondersteuning van een mentor en een ﬁnancieel
adviseur. Daarnaast is er een coördinator die
eerste aanspreekpunt is voor de docent.
Ondersteuning aan de studenten
De studenten krijgen een handboek dat hun
handvatten biedt bij het opzetten van hun
college company. Ze krijgen toegang tot hun
eigen virtueel kantoor en een boekhoudpakket. De deelnemers openen een zakelijke rekening bij ABN AMRO en krijgen de mogelijkheid
om deel te nemen aan ondermeer de verkoopdag die Jong Ondernemen organiseert.

Bastiaan Pels
student

“We kregen applaus van de
aandeelhouders, omdat we
meer rendement hadden
gehaald dan beloofd.”

Toegevoegde waarde
Het project college company sluit aan op
competentiegericht onderwijs. Het project
geeft op een praktische en pragmatische wijze
inzicht in de werking van ondernemerschap.
Een college company biedt uitstekende
mogelijkheden om de theorie en de praktijk
met elkaar te koppelen. Vakken als marketing, communicatie, Nederlands, economie,
maatschappijleer en administratie voeren
zijn een prima basis om het project succesvol
te kunnen volbrengen. Ook kunnen studenten in een college company hun persoonlijke
ontwikkeling aanscherpen met presenteren,
vergaderen, netwerken, onderhandelen en
samenwerken.
De college company dekt binnen het
curriculum kwaliﬁcerende werkprocessen. De
kenmerken van ondernemerschap die aan bod
komen, zijn afgeleid van het kwaliﬁcatiedossier ‘Ondernemer detailhandel’ en het referentiedocument ‘Ondernemerschap’.

Bijdrage van de scholen
Door sponsorbijdragen, subsidie en inzet van
vrijwilligers kan de bijdrage van de school beperkt blijven tot € 595,- per college company.
Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over de college company of Jong Ondernemen in het algemeen, ga
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150. U kunt ons zo ook bereiken
als u daadwerkelijk wilt starten met het project college company op uw school. Eén van
onze regiomanagers neemt dan contact met
u op voor een afspraak.
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MBO
BUSINESS PRACTICES
Business practices
De studenten spelen een virtuele
ondernemersgame en ontwikkelen en
presenteren een ondernemingsplan, al dan
niet voortvloeiend uit de ondernemersgame.
Daarnaast voeren ze een opdracht uit voor
een bedrijf en organiseren een evenement.
Hierdoor kunnen studenten tijdens hun
studie, onder begeleiding van een docent,
een beroepshouding aanleren die past bij
ondernemende en zelfstandige werknemers
en bij zelfstandig ondernemerschap. Business
practices kunnen starten in het 2e of 3e
leerjaar. De studiebelasting voor de studenten
komt uit op ongeveer 180 uur.
Wij adviseren om te werken met 7 deelnemers
per business practices.
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Ondersteuning
Er is een handboek voor de studenten en een
handleiding voor de begeleidend docent. De
studenten en begeleidend docent krijgen
toegang tot de ondernemersgame. De
deelnemers hebben de mogelijkheid om deel
te nemen aan een competitie met teams van
andere scholen.

Sivar Buining
student

“Heel veel vakken kwamen
terug bij het spelen van de
ondernemersgame en de
andere opdrachten.”

Toegevoegde waarde
Business practices vervangt niet de theoretische kennis maar brengt de theorie direct in
de praktijk of geeft de mogelijkheid vanuit de
praktijk kennis te nemen van de theorie.
Vakken als marketing, communicatie,
Nederlands, economie, maatschappijleer en
administratie voeren zijn naadloos te koppelen aan business practices.
Door uw studenten mee te laten doen aan
business practices, dekt u kwaliﬁcerende
werkprocessen binnen het curriculum. De kenmerken van ondernemerschap die in
business practices aan bod komen, zijn afgeleid van het kwaliﬁcatiedossier ‘Ondernemer
detailhandel’ en het referentiedocument
‘Ondernemerschap’.

Bijdrage van de scholen
Door sponsorbijdragen en subsidie kan de
bijdrage van de school beperkt blijven tot
€ 350,- per team.
Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over business practices
of Jong Ondernemen in het algemeen, ga dan
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150. U kunt ons zo ook bereiken
als u daadwerkelijk wilt starten met het project business practices op uw school. Eén van
onze regiomanagers neemt dan contact met u
op voor een afspraak.
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HBO
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DE STUDENT

COMPANY EN DE

BUSINESS PRACTICES

Op uw school kunt u uw studenten een eigen bedrijf laten runnen in de
student company of ondernemersvaardigheden laten ontwikkelen in
business practices.
U kiest voor het programma van de student company indien uw studenten
voldoende zelfstandig zijn en echt met elkaar een onderneming willen
runnen.
Business practices is meer geschikt voor studenten die wel een
beroepshouding willen aanleren die past bij ondernemende en zelfstandige
werknemers, maar die (nog) niet de ambitie hebben om mee te doen in
een studentenbedrijf. Ook starten scholen met business practices om
studenten, voorafgaand aan een studentenbedrijf, alvast in aanraking te
laten komen met verschillende aspecten van het ondernemerschap.
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HBO
STUDENT COMPANY
Student company
De studenten starten en runnen in een schooljaar, gecoacht door een begeleidersteam, een
eigen onderneming, de student company. De
deelnemers bedenken een innovatief product
of een nieuwe dienst. Marktonderzoek moet
aantonen of het product afzetmogelijkheden
heeft. In een uitvoerig ondernemingsplan beschrijven de studenten onder meer de marktmogelijkheden en de organisatie en ze maken
een investerings- en exploitatiebegroting.
Innovatief ondernemen, de im- en exportactiviteiten en maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn belangrijke issues bij de student company. Het benodigde kapitaal komt
van aandeelhouders aan wie de studenten in
aandeelhoudersvergaderingen verantwoording aﬂeggen.
Meestal doen studenten vanaf het 2e leerjaar
mee. De studiebelasting is minimaal 160 tot
180 uur. Wij adviseren om te werken met 8
deelnemers per company.
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Ondersteuning
Er is een handboek voor de student en een
handleiding voor de begeleidend docent. De
studenten kunnen gebruik maken van een
virtueel kantoor en een webbased pakket voor
het voeren van hun administratie.
Jong Ondernemen zorgt ervoor dat iedere
student company wordt begeleid door een
mentor en een ﬁnancieel adviseur. Daarnaast
is er een coördinator die eerste aanspreekpunt
is voor de docent.

Paul Luijting
student
“Het is een prima
voorbereiding bij het
starten of overnemen
van een bedrijf. Zelf heb
ik vooral geleerd wat mijn
sterke en mijn zwakke
punten zijn.”

Toegevoegde waarde
Het project student company sluit aan op
competentiegericht onderwijs. Een student
company biedt u uitstekende mogelijkheden
om de theorie en de praktijk met elkaar te koppelen. Vakken als marketing, communicatie,
economie en ﬁnancieel management, maar
ook de persoonlijke ontwikkeling van studenten op het gebied van presenteren, netwerken
en samenwerken, sluiten prima aan bij het
runnen van een student company. De school
bepaalt het aantal EC’s. Bij 160 tot 180 uur
komt dat meestal uit op 8,5 à 10 EC’s.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over de student
company of Jong Ondernemen in het
algemeen, ga naar www.jongondernemen.nl
of neem contact met ons op via
info@jongondernemen.nl of 070-3490150.
U kunt ons zo ook bereiken als u daadwerkelijk
wilt starten met het project student company
op uw opleiding. Eén van onze regiomanagers
neemt dan contact met u op.

Bijdrage van de scholen
Door sponsorbijdragen, subsidie en inzet van
vrijwilligers kan de bijdrage van de school beperkt blijven tot € 595,- per student company.
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HBO
BUSINESS PRACTICES
Business practices
Studenten kunnen tijdens hun studie, onder
begeleiding van een docent, een beroepshouding aanleren die past bij ondernemende en
zelfstandige werknemers en bij zelfstandig
ondernemerschap. De studenten spelen een
virtuele ondernemersgame en ontwikkelen
en presenteren een ondernemingsplan, al dan
niet voortvloeiend uit de ondernemersgame.
Daarnaast voeren ze een opdracht uit voor
een bedrijf en organiseren een evenement. De
studiebelasting voor business practices komt
uit op ongeveer 180 uur. Wij adviseren om te
werken met 7 deelnemers per business practices.
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Ondersteuning
Er is een handboek voor de studenten en een
handleiding voor de begeleidend docent. De
studenten en begeleidend docent krijgen
toegang tot de ondernemersgame. De deelnemers hebben de mogelijkheid om deel te
nemen aan een competitie met teams van
andere scholen.

Deborah Goeijenbier
student

“De afwisseling in de 4
opdrachten is leuk! Zo leren
we al doende hoe het er in
het bedrijfsleven aan toe
gaat.”

Toegevoegde waarde
Het project business practices sluit aan op
competentiegericht onderwijs. Het project
geeft op een praktische en pragmatische wijze
inzicht in de werking van ondernemerschap
en biedt uitstekende mogelijkheden om de
theorie aan de praktijk te koppelen. Vakken als
marketing, communicatie, Nederlands, economie, maatschappijleer en administratie voeren
zijn een prima basis voor business practices.
De school bepaalt het aantal EC’s. Gemiddeld
komt dat uit op ongeveer 8,5 EC’s.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over business practices
of Jong Ondernemen in het algemeen, ga dan
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150. U kunt ons zo ook bereiken
als u daadwerkelijk wilt starten met het project business practices op uw opleiding. Eén
van onze regiomanagers neemt dan contact
met u op voor een afspraak.

Bijdrage van de scholen
Door sponsorbijdragen en subsidie kan de
bijdrage van de school beperkt blijven tot
€ 350,- per team.
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WO
Student enterprise
Studenten starten en managen gedurende
maximaal één studiejaar, gecoacht door een
begeleidersteam, de student enterprise.
Hierdoor worden ondernemerseigenschappen
ontwikkeld en kunnen theorie en praktijk aan
elkaar gekoppeld worden. De studenten doen
voor een product of dienst een haalbaarheidsanalyse, ze schrijven een gedegen ondernemingsplan en leggen verantwoording af aan
de aandeelhouders in hun bedrijf.
Een student enterprise is het meest leerzaam
vanaf het 2e bachelorjaar. De studiebelasting
is minimaal 160 tot 180 uur. Wij adviseren om
te werken met maximaal 6 deelnemers per
enterprise.
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Ondersteuning
Er is een handboek voor de student en een
handleiding voor de begeleidend docent. De
studenten kunnen gebruik maken van een
virtueel kantoor en een webbased pakket
voor het voeren van hun administratie. Iedere
student enterprise wordt begeleid door een
mentor en een ﬁnancieel adviseur. Daarnaast
is er een coördinator die eerste aanspreekpunt
is voor de docent.

Shanyra Roosberg
student

“Ik ben erachter gekomen
dat ondernemen vooral
denken, durven en doen is.”

Toegevoegde waarde
Een student enterprise biedt uitstekende
mogelijkheden om de theorie en de praktijk
met elkaar te koppelen. Vakken als economie en ﬁnancieel management, maar ook de
persoonlijke ontwikkeling van studenten op
het gebied van presenteren, netwerken en
samenwerken, vormen een prima combinatie
met het runnen van een student enterprise.
De universiteit bepaalt het aantal EC’s. Dat ligt
tussen de 6 tot 12 EC’s en is sterk afhankelijk
van het programma rond ondernemerschap
dat de studenten aangeboden krijgen.

Enthousiast geworden?
Wilt u meer informatie over de student enterprise of Jong Ondernemen in het algemeen, ga
naar www.jongondernemen.nl of neem contact met ons op via info@jongondernemen.nl
of 070-3490150. U kunt ons zo ook bereiken
als u daadwerkelijk wilt starten met het project student enterprise binnen uw onderwijsinstelling. Eén van onze regiomanagers neemt
dan contact met u op.

Bijdrage van de universiteit
Door sponsorbijdragen, subsidie en inzet van
vrijwilligers kan de bijdrage van de universiteit beperkt blijven tot € 595,- per student
enterprise.
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Tel.: 070-3490150
info@jongondernemen.nl
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Deze brochure is gedrukt op FSC-papier.
Dit draagt bij aan een beter milieu.

