
De Tiggeldobbe viel tijdens de opening van de Nationale 
OnderwijsWeek zelfs dubbel in de prijzen. De school won 
niet alleen de eerste prijs met de eigen bedrijfjes van de leer-
lingen van groep � van het vorige schooljaar, maar ook met 
een standwerkerswedstrijd. Leerkracht Jan ten Harkel vertelt 
dat vier leerlingen uit de huidige groep � tijdens de prijs-
uitreiking op � oktober in het hoofdkantoor van landelijke 
werkgeverskoepel VNO-NCW in Den Haag ‘op een tel-sell-
achtige manier’ bepaalde artikelen aan de man brachten. De 
Groningse leerlingen hadden 
ervoor gekozen om zakjapan-
ners te verkopen. Dat deden 
ze zo goed, dat de school 
ook op dit punt eerste werd. 
Een van de rekenmachientjes 
werd voor welgeteld 1� euro 
verkocht, een monsterlijke 
winstmarge dus. In totaal ver-
dienden de jonge verkoper-
tjes 7�,50 euro, geld dat ze in 

Leerlingen van groep 8 zetten bedrijfjes op

Meest ondernemende school staat in Groningen

Openbare basisschool De Tiggeldobbe in 

het Noord-Groningse Winsum is uitgeroe-

pen tot de ‘meest ondernemende school’ 

van Nederland. De school liet leerlingen 

eigen bedrijfjes opzetten, waarmee ze 

geld verdienden. Staatssecretaris Karien 

van Gennip van Economische Zaken reikte 

tijdens de Nationale OnderwijsWeek een 

oorkonde uit. De school won ook een 

videocamera.

Een 
rekenmachientje 
werd voor 18 
euro verkocht
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Thom Dagelet, Jan ten Harkel, Jelle Silvius, Mirjam Dousema 
en Lisa Havinga.
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Meest ondernemende school staat in Groningen

de algemene pot van de school hebben gestopt.
”Het idee om de leerlingen van groep � eigen bedrijfjes te 
laten opzetten, kwam van een moeder die bij de ABN AMRO-
bank werkt”, vertelt Ten Harkel. De bank is sponsor van het 
project Kids in Bizz van de Stichting Jong Ondernemen. Kids 
in Bizz is een spel om leerlingen van groep � te laten ervaren 
dat het runnen van een eigen bedrijf leuk, maar ook een 
serieuze aangelegenheid is. Er wordt gespeeld met echte 
producten en met echt geld. 
”Elke onderneming had acht leerlingen”, legt Ten Harkel uit. 
“Er waren vorig jaar twee groepen � met in totaal 40 leerlin-

gen, dus we hadden 
vijf bedrijfjes.” Het 
project bestond uit 
vijf dagdelen. Er kwa-
men stukjes theorie 
aan bod over hoe je 
een bedrijf opzet. 
Wat is de Kamer van 
Koophandel, hoe 
zorg je voor de finan-
ciën, hoe zet je een 
reclamecampagne op 

en wat moet je regelen voor de productie? Elk groepje moest 
de taken goed verdelen. In elk groepje zat wel iemand die 
de leiding op zich wilde nemen. Soms waren dat er twee. 
Dan moesten ze er in goed onderling overleg uitkomen wie 
directeur werd. Ten Harkel: “Kinderen die goed konden teke-
nen, zorgden bijvoorbeeld voor de reclame.” De leerlingen 
kozen ervoor om kleine artikelen te gaan verkopen, zoals 
armbandjes, kettinkjes en sleutelhangers. Die producten 
werden door Kids in Bizz geleverd. De kinderen en de school 
liepen dus geen financiële risico’s als de verkoop onverhoopt 
zou achterblijven bij de verwachtingen.

Verdubbelen
Om enigszins in kaart te kunnen brengen hoeveel produc-
ten er konden worden verkocht, voerden de kinderen een 
eigen marktonderzoek uit. Dat deden ze onder meer door 
bij de plaatselijke supermarkt te vragen in welke producten 
de mensen geïnteresseerd waren. De jury was vooral positief 
over het feit dat de kinderen zich niet alleen richtten op 
familie, buren en kennissen, maar ook op mogelijke klanten 
buiten hun eigen kring. Uiteindelijk brachten ze met het 
project �00 euro binnen. “Een aantal leerlingen vond het 
een goed idee als ABN AMRO dat bedrag zou verdubbe-
len”, aldus Ten Harkel. “Daarom stapten ze zelf op de bank 
af en die ging akkoord met hun voorstel. Toen hadden we 
dus 400 euro. Het geld is overgemaakt aan Unicef. Ook dat 
was een idee van de leerlingen.” De jury noemde dit als een 
van de positieve punten om de prijs toe te kennen aan De 
Tiggeldobbe.
De Groningse school doet ook dit schooljaar mee aan Kids 
in Bizz. Waarschijnlijk zullen de leerlingen van groep � er in 
het voorjaar mee beginnen. Ten Harkel zou het een goed 
idee vinden om het project over een wat langere periode 
uit te smeren. “Nu deden we alles in twee weken, en dat is 
toch wel wat kort. Je hebt dan weinig tijd om wat dieper op 
dingen in te gaan. Maar het moet natuurlijk ook niet te lang 
duren, omdat anders het enthousiasme van de leerlingen op 
den duur kan afnemen.” Omdat Ten Harkel nu lesgeeft aan 
groep 6, wordt het project dit schooljaar begeleid door de 
leerkrachten van groep �.

Martin van den Bogaerdt

Jong ondernemen

Bij de Stichting Jong Ondernemen zijn ABN AMRO, 
de accountantsorganisatie NOvAA, het online-admini-
stratiebedrijf Twinfield en VNO-NCW betrokken. Jong 
Ondernemen ontwikkelde naast Kids in Bizz ook de projec-
ten ‘learning company’ voor het vmbo, ‘college company’ 
voor het mbo en ‘student company’ voor het hbo en de 
universiteit. De stichting ondersteunt de deelnemende 
scholen met een zakelijk begeleider uit het eigen netwerk, 
zodat leerkrachten die niet zo thuis zijn in de wereld van 
het particuliere bedrijfsleven er toch goed mee uit de voe-
ten kunnen.
Meer informatie op de websites www.kidsinbizz.nl en 
www.jongondernemen.nl

Eigen bedrijf

Thom Dagelet, Jelle Silvius, Mirjam Dousema en Lisa 
Havinga waren de vier leerlingen die bij de standwer-
kerswedstrijd bij VNO-NCW in Den Haag de eerste prijs 
in de wacht sleepten met de verkoop van elektronische 
rekenmachines. Op de vraag of zij later een eigen bedrijf 
willen beginnen, antwoorden ze verschillend. Thom ziet 
voor zichzelf een carrière als acteur weggelegd. “Ik zit op 
toneel, maar misschien ga ik later wel tekenen of schil-
deren; dat vind ik ook leuk.” Jelle heeft al besloten dat 
hij later zelfstandig ondernemer wordt: “Ik wil een groot 
modehuis, met dure merken als Prada, Coco Chanel en 
Dior.” Mirjam ‘spreekt het niet zo aan’, en Lisa ten slotte 
is de enige die op dit moment al een eigen bedrijfje heeft: 
een hondenuitlaatservice. Ze adverteert ervoor in de 
supermarkt. “Maar ik heb nog niet veel klanten; eigenlijk 
nog maar één.”

‘De kinderen 
voerden een 
eigen markt-
onderzoek uit’


