
 
 
 
 
 
 
 
 

STGS Junior Masterclass reeks 

Young Entrepreneurs at School 
Dinsdagen van 15.30 – 17.00 uur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Inleiding 
Zou je graag een eigen bedrijfje willen beginnen? Dan is deze junior masterclass 
misschien iets voor jou! Binnen dit project ga je in groepjes van 3 of 4 leerlingen een 
kleine onderneming opstarten. Tijdens dit project zal je bezig zijn met het leren kennen 
van je eigen kwaliteiten, het vaststellen van een doelgroep, het uitvoeren van 
marktonderzoek, het kiezen van een product, het organiseren van een marktdag en 
het verwerken van de administratie.  
 

Je gaat dus een echt mini-bedrijfje beginnen, waarbij jullie echt producten gaan 
inkopen. Deze producten kunnen worden geselecteerd bij webshops die zijn 
aangesloten bij het project. Met het geld wat je gaat verdienen moeten eerst de 
inkoopkosten worden betaald. De winst die overblijft gaat naar een goed doel.  
 

Het hoogtepunt van het project zal de marktdag zijn. Tijdens de marktdag heeft ieder 
bedrijf zijn eigen marktkraam en worden de producten verkocht.   
 

Deelname aan deze masterclass reeks is kosteloos. Hieronder kunt u meer informatie 
vinden. Wij kijken uit naar een leuke en leerzame reeks! 
 
Algemene informatie 
Doelgroep:  (Hoog)begaafde en/of geïnteresseerde leerlingen uit groep 7 en 8 
Data:   23-11, 30-11, 7-12, 14-12, 21-12, 11-01, 18-01, 25-01 (+ marktdag)   
Tijdstip: 15.30 tot 17.00 uur (tijdstip van de marktdag kan afwijken) 
Locatie:  Stedelijk Gymnasium Schiedam 
  Valeriusstraat 31, 3122 AM, Schiedam 
Contact: m.poot@stgs.nl 
 
Globale planning 
Bijeenkomst 1: Introductie, ondernemerschapsvaardigheden en teamrollen 
Bijeenkomst 2: Groepjes maken en bedrijf starten 
Bijeenkomst 3: Doelgroep en product bepalen 
Bijeenkomst 4: Marktonderzoek uitvoeren en definitieve productkeuze 
Bijeenkomst 5: Promotieplan maken 
Bijeenkomst 6: Promotie maken 
Bijeenkomst 7: Marktdag voorbereiden en verkooptechnieken 
Marktdag 
Bijeenkomst 8: Boekhouding sluiten en evaluatie 
 
Inschrijving 
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 19 november. Het maximaal aantal 
deelnemers is 32 leerlingen. Inschrijven kan via www.stgs.nl of ga direct naar het 
inschrijfformulier via de link hieronder.  
 
Directe link naar het inschrijfformulier: https://forms.gle/gXAf2L7s2o791stm9  


