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Afsluiting Goede Doelen project KWC “Jij de baas” 

Op vrijdag 13 december is de grote Goede Doelen actie van het KWC “Jij de baas” 
feestelijk afgesloten tijdens een grote Handelsbeurs op het KWC.  
De afgelopen maanden hebben brugklasleerlingen  van TL, Havo en Vwo voor een zelf 
gekozen doel actie gevoerd. Iedereen was zelf de baas in keuze en uitvoering van het 
project, en dat heeft geleid tot een grote variatie in acties en projecten. Ze hebben geld 
of handtekeningen ingezameld, een leuke dag georganiseerd, dingen gemaakt of 
verkocht, gesport, enzovoorts.   

Tijdens de Handelsbeurs werden alle opbrengsten aan elkaar, ouders en de 
vertegenwoordigers van  de Goede Doelen en het bedrijfsleven gepresenteerd. Ook was 
er nog tijd om de laatste handelswaren  aan elkaar te verkopen. Daarna werden de 
uiteindelijke opbrengsten aan de Goede Doelen overhandigd. Tot slot maakte een 
deskundige jury de “Beste Bazen” bekend: welke leerlingen behaalden het beste 
resultaat, welke leerlingen hadden het meest originele idee en wie wist de media te 
bereiken? Het was een meer dan geslaagde afsluiting van een fantastisch project.  

Het vervolg van dit project is de start van het Entreprenasium van het KWC. 
Zelfstandige, ondernemende leerlingen kunnen in het Entreprenasium een eigen bedrijf 
opzetten. Tijd voor deze onderneming vinden ze door een deel van hun lessen zelfstandig 
en volgens een eigen plan uit te werken. De Entreprenasium groep krijgt hiervoor een 
eigen werkruimte en een eigen bedrijfscoach. Gedurende hun hele schoolcarrière kunnen 
de Entreprenasium leerlingen  hun ondernemingszin op deze manier combineren met 
zelfstandigheid en keuzevrijheid in hun onderwijs. 
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