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Leren het initiatief te nemen
Leerlingen op CSG Dingstede maken kennis met 
ondernemerschap door het project “Jij de Baas”. In dit 
project onderneem je een goed idee voor een goed doel. 

Jij mag het roer nemen over jouw 
eigen leren tijdens het project Jij 
de Baas. En dat is slim! Want als je 
van school gaat verwacht men die 
zelfstandigheid van je!

Alle leerlingen ervaren hoe het is 
om de baas te zijn.  In het project 
“Jij de Baas” kies je een goed doel 
die je met jouw origineel idee gaat 
helpen. Dat kun je alleen doen of 
met anderen. 

Je richt een eigen bedrijfje op 
en gaat zo je plan uitvoeren. De 
opbrengst gaat naar het goede 
doel. Voor het goede doel hoeft 
dat niet alleen geld te betekenen. 
Kijk maar eens op www.jijdebaas.nl.

We gaan vieren wat je hebt 
bereikt voor het goede doel. Dat 
je zelf ook wat overhoudt aan je 
inspanning is belangrijk. Zo leer 
hoe je zelf iets kan verdienen en 
tegelijkertijd bijdraagt aan de 
samenleving.

Jij de Baas is voor alle leerlingen 
een boeiend traject. Maar je zult 
ook verschillen tussen leerlingen 
ervaren. Niet iedere leerling is 
namelijk even ondernemend. Jij 
de Baas is zo opgezet dat we van 
elke leerling leren kennen hoe 
ondernemend hij of zij is. We 
willen dit graag ontdekken om 
te weten wat jij nodig hebt om 
je prettig te voelen op school en 
mooie resultaten te behalen.

Jij de Baas:
Leren het initiatief te nemen!
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Kiezen vanuit je hart
In Jij de Baas onderneem je een 
goed idee voor een goed doel. 
Zo werk je samen met andere 
mensen  aan een betere wereld. 

Het kiezen van een goed doel waar jouw 
hart naar uitgaat is belangrijk voor een 
goed resultaat. Zo is gebleken uit alle 
initiatieven die leerlingen eerder hebben 
ontplooid. Hoe weet je of je keuze voor 
een goed doel de juiste is? 

1: Sluit niet aan bij wat anderen uit je 
klas kiezen en bedenken. Daarom doe 
je het begin van Jij de Baas helemaal 
alleen.

2: Verdiep je in welke goede doelen 
er zo zijn en waar het doel, dat jij wil 
kiezen, voor moet staan? Daarin helpen 
we je door het organiseren van een 
goede doelenmarkt!

3: Leg aan jezelf en anderen uit waarom 
je een goed doel hebt gekozen? In de 
“Jij de Baas gids voor leerlingen” wordt 
je daarbij en bij alle vervolgstappen 
verder geholpen.

Zo leer je in Jij de Baas kiezen vanuit 
je hart. Iemand die weet wat hij diep in 
zijn hart wenst, en dat kan per pesoon 
sterk verschillen, heeft meer kans later 
gelukkig en succesvol te worden.

Jij de Baas:
Kiezen vanuit je hart!
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Een resultaat dat telt
Alle Jij de Baas leerlingen zullen iets wezenlijks 
gaan neerzetten voor een goed doel. Voor 
jezelf betekent dat dat je inspanning wordt 
beloond met een feestje en dat het meetelt. 
Nadat je een origineel idee hebt 
bedacht voor een zelf gekozen goed 
doel, ga je alleen of met anderen 
een eigen bedrijf oprichten. Zoals 
met elk officieel bedrijf ga je ook 
jouw bedrijf inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel. Wij gaan dit 
doen in aangepaste vorm. Dan pas is 
je bedrijf een feit.

Een ander belangrijk moment voor 
een bedrijf is wanneer het plan 
klaar is en bekend is wat ze precies 
gaan doen. Want goed vooraf 
nadenken over je acties maakt het 
kans op succes veel groter. 

Toch zijn de meeste ondernemers 
niet perse goede plannenmakers 
maar vooral aanpakkers. Met lef 
aan de slag gaan is uiteindelijk het 
belangrijkste voor een succesvolle 
ondernemer. 

Succes betekent voor een 
ondernemer dat het wat heeft 
opgeleverd. In Jij de Baas niet 
alleen voor jezelf maar ook voor 
een goed doel. Het overhandigen 
van jouw opbrengst is een ervaring 
waar je veel voldoening en 
zelfvertrouwen van krijgt. En dat 
is slim voor je ontwikkeling. 

Alle activiteiten van het project 
Jij de Baas kun je beschouwen 
als een leeractiviteit van het vak 
economie. Vandaar dat Jij de Baas 
meetelt.

Jij de Baas sluit altijd af met een 
feestje om te vieren wat je hebt 
bereikt voor jezelf en het goede 
doel.

Jij de Baas:
Een resultaat dat teltl!
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Onderwijs dat bij jou past
Jij bent de Baas! Dat betekent dat je zelf mag bepalen 
hoe en wanneer je datgene  wilt bereiken wat jij zelf voor 
ogen hebt.  Omgaan met deze vrijheid is lastig. Vandaar 
dat je op allerlei wijzen op onze hulp kunt rekenen.

Jij de Baas is een project. Dat 
betekent dat (indien je dat nodig 

hebt) er precies beschreven staat 
op de website of in de gids wat je 
wanneer kunt doen. In een project 

heb je wel veel vrijheid om eigen 
keuzes te maken die bij jou passen. 

In Jij de Baas ga je bijvoorbeeld 
zelf kiezen wat voor eigen project 
je wilt opzetten. Je docent zal je 

hierbij helpen.

Dat doet de docent door wekelijks 
met de klas of met groepen 

afzonderlijk over de voortgang te 
spreken en te helpen waar nodig. 

Ook informeert de docent je over 
de evenementen.

In je rooster zie je dat er lesuren 
zijn gepland voor Jij de Baas waarin 
je wordt begeleid door de docent. 
Daarnaast kun je zelfstandig met 
je project bezig gaan of is er een 
evenement ingepland. 

In het ondernemen heb je ook veel 
steun aan elkaar. Vooral als je met 
een groep een bedrijf opricht. Maar 
je kunt ook de hulp van andere 
bedrijven inroepen. Kijk maar eens 
op de Jij de Baas website!

Jij de Baas:
Onderwijs dat bij jou past!
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Meer weten over “Jij de Baas”? Neem 
dan contact op met CSG Dingstede!

www.jijdebaas.nl
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