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 ONDERNEEM 
EEN GOED IDEE

VOOR EEN GOED DOEL!
Voorlichting over het Entreprenasium project 
"Jij de Baas" waarin deelnemers verkennen of 

ondernemend onderwijs bij hun past.

Deze film is mede tot stand gekomen dankzij 
leerlingen en medewerkers van het Hondsrug College, 

vele goede doelen, ouders, sponsoren,
Manege de Eekwal, 

de Kamer van Koophandel Noord-Nederland
en de gemeente Emmen.
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Waarom Jij de Baas?
Wil jij graag de baas zijn? Onderneem je graag 
actie met zelf bedachte ideeën? Wil je wat 
verdienen voor jezelf en anderen? Met “Jij de Baas” 
krijg je betrouwbare antwoorden op deze vragen!

Jij de baas is een project 
van het Entreprenasium. Het 
Entreprenasium is voortgezet 
onderwijs waarin je leert door te 
ondernemen. Ondernemen is het 
opzetten en de baas zijn van je 
eigen project of bedrijf. Jij de 

Baas kijkt of dit bij je past. 

En dat is slim! Want op het 
Entreprenasium bepaal je zelf wat 
je wil bereiken en hoe je dat gaat 
aanpakken. Zo maak je, wat je moet 
leren op school veel boeiender en 
begrijpelijker. Je leert hoe je 

geheel zelfstandig, op jouw 
eigen manier, iets op 
touw kunt zetten. 

Je leert als jonge 
ondernemer niet 

alleen beter op het 
Entreprenasium, je verdient 

er ook nog eens mee. Niet 
alleen voor jezelf maar juist 
voor diegenen die dat echt 
nodig hebben. Je neemt de 
verantwoordelijkheid voor 
anderen en voor de natuur.

Jij de Baas:
Toegang tot het 
Entreprenasium!

Waarmee doe je Jij de Baas?
Om bij Jij de Baas een mooi bedrijf of project 
op te bouwen, is het van belang met een 
goed gevulde gereedschapskist te beginnen. 

In de gereedschapskist 
vind je uiteraard deze 
voorlichtingsfilm.

Maar er is nog veel meer. 
Zo kunnen adviseurs de 
organisator en begeleiders 
helpen bij het sleutelen aan 
een invoering die bij je school past.

Bij het timmeren aan jouw weg kun je worden geholpen 
door trainers, sponsoren, studenten en ondernemers. 
Jij de Baas kent veel ervaren bouwers. Zij kunnen jou 
begeleiden en ook bijspijkeren tijdens workshops of 
andere groepsactiviteiten.

?

Film

Om de weg te vinden zijn er allerlei wegwijzers. Zo is er 
deze gids voor jou, voor je begeleiders en organisator. 
Verder kun je op de goede doelenmarkt verkennen welk doel 

jou het meest aanspreekt. Op de website van Jij de Baas vind 
je aanwijzingen, hulp en andere deelnemers.
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Meten is weten. Doe de Entreprenasium test 
en meet of je ondernemend bent?
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Jij de Baas vertelt je of ondernemend onderwijs bij je 
past. Mocht dat zo zijn, vraag dan aan jouw school of je 
vaker ondernemend mag gaan leren. Als dat het geval is, 
dan is het slim daarvan gebruik te maken, omdat je dan 
met meer lol en een beter resultaat gaat leren. Dat kan 
zelfs betekenen dat je een Entreprenasium diploma kunt 

halen. Vraag je school naar de mogelijkheden!

Hoe doe je Jij de Baas?
In Jij de Baas onderneem je een 
goed idee voor een goed doel. 
Zo werk je samen met andere 
mensen  aan een betere wereld. 

Hoe weet je nu of je keuze voor een 
goed doel de juiste is? Sluit dan 
niet aan bij wat anderen uit je klas 
bedenken maar kies zelf. Verdiep je  
goed in welke goede doelen er zijn 
en waar het doel, dat jij wil kiezen, 
voor staat. Leg uit aan jezelf en 
anderen  waarom je dat goede doel 
hebt gekozen

Je richt vervolgens een eigen 
bedrijfje op en gaat zo je plan 
uitvoeren. Als je Jij de Baas goed 
hebt uitgevoerd, dan heeft het wat 
opgeleverd. Niet alleen voor jezelf 
maar ook voor een goed doel. Het 
overhandigen van jouw opbrengst aan 
het goede doel is een ervaring waar 
je veel voldoening en zelfvertrouwen 
van krijgt. Voor het goede doel 
hoeft dat niet alleen geld te 
betekenen. Kijk maar eens op www.
jijdebaas.nl.

Hoe weet je of daarna het 
Entreprenasium een slimme keuze 
is? Dat ontdek je tijdens “Jij de 
Baas” als je met meer plezier en met 
betere resultaten hebt geleerd.

Jij de Baas:
Leren het initiatief te nemen!

Wat levert Jij de Baas op?

Jij de Baas kan tellen als een 
Maatschapellijke Stage, Op 
het internet kun je van alles 
over de Maatschappelijke 
Stage vinden. Vraag of Jij 

de Baas meetelt!

Iedere leerling die zich, naar 
het oordeel van de school, 
voldoende heeft ingezet, 

krijgt een Jij de Baas diploma. 
Sommige bedrijven kunnen zelfs 
een prijs winnen. Vraag naar de 

voorwaarden!
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1. Kies een goed doel 

3. Richt alleen of met anderen een bedrijf op
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4. Vraag familie of kennissen om advies

5. Zoek steun bij anderen 

6. Ontwerp een plan over wat je gaat doen 

2. Verzin een origineel idee 

7. Maak reclame voor je bedrijf

8. Voer je plannen uit

9. Draag jouw idee over aan het goede doel

10. Presenteer je project op originele wijze

11. Ontvang je diploma

12. Overhandig de opbrengst

Welke stappen neem je?


