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Over Stichting Kennisplein 
Stichting Kennisplein richt haar activiteiten op leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs, met als 

doel dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De Stichting biedt activiteiten aan zowel 

leerlingen met een (taal en reken) achterstand als aan leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie 

die niet genoeg worden uitgedaagd in het reguliere onderwijs. 

Waarom een Leadership Academy? 
Voor de basisschool bovenbouwleerlingen (groep 7-8) en voor leerlingen uit het eerste jaar van de 

middelbare school willen wij starten met de Leadership Academy. Het is bedoeld voor leerlingen die in 

het reguliere schoolprogramma te weinig uitdaging ervaren. Door het aanbieden van Leadership Academy 

willen wij bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders van de toekomst. Door middel van 

multidisciplinair werken maken zij kennis met politiek leiderschap en ondernemerschap. 

Opzet van de Academy 
De Academie richt zich in 10 lessen op Ondernemerschap en Politiek leiderschap. Het doel van de 
Leadership Academie is dat de jongeren zich ontwikkelen in hun leiderschapskwaliteiten. Kinderen 
gaan aan de slag met een ondernemersplan, waarbij de vaardigheden samenwerken, presenteren, 
discussiëren centraal staan. Het onderwijs wordt deels verzorgd door mensen uit het bedrijfsleven. 
Ook maken de kinderen kennis met verschillende raadsleden en nemen ze deel aan een debat in de 
Tweede Kamer. Er is veel ruimte voor persoonlijke groei! 

Beoogd resultaat en doel van het programma  
Volgende competenties worden aangesproken: 

• Leren debatteren 
• Samenwerken  
• Presenteren en ideeën op een korte manier uiteenzetten 
• Discussiëren 
• Stelling nemen en verdedigen met argumenten 
• Overbrengen van je eigen mening 
• Politiek bewustzijn 

Kosten 
De kosten voor het programma zijn 120 euro per 10 lessen. Dit is inclusief een uitstapje naar de tweede 

kamer naar Den Haag. Dit komt neer op 12 euro per anderhalf uur.  

  



 

Planning 
 

Datum Onderwerp Inhoud 

Les 1 Vraaggesprek 

ondernemers  

Wat is ondernemerschap?  

Hoe zijn andere ondernemingen gestart?  

Les 2 Brainstorm Wat is brainstormen en hoe doe je dat?  

Hoe bedenk je een product/dienst en hoe werk je dit 

uit? 

Les 3 MC Marktonderzoek Wat is een markt, vraag en aanbod, en hoe 

onderzoek je die? 

Les 4 Ondernemersschap, 

politiek (debatteren) 

Wat heeft politiek met ondernemerschap te maken?  

Wat is debatteren en hoe debatteer je? 

Uitstapje Uitstap Tweede 

Kamer Den Haag 

De politiek voert maatregelen in, ben jij het hiermee 

eens?  

Durf jij het debat aan? 

Les 5 Projectwerk Welke resultaten hebben het marktonderzoek 

opgeleverd?  

Wat doen we met de resultaten?  

Les 6 MC Kosten 

berekenen 

Welke kosten maakt een bedrijf?  

Wat kost personeel, materiaal en machines?  

Les 7 MC promotie en 

reclame 

Wat is reclame? Hoe maak je die?  

Wat spreekt mensen aan? Wat past bij jouw bedrijf?  

Les 8 Dragon’s Den  

ronde 1 

Hoe presenteer je je eindproduct?  

Waar moet je op letten? 

Les 9 Projectwerk Waar kun je nog puntjes op de i zetten voor de 

presentatie? 

Les 10 Dragons’s Den 

Eindpresentatie 

Zijn de juryleden net zo enthousiast over jouw 

onderneming als jij?  

Krijg je ook het publiek enthousiast? 

VEEL SUCCES!! 



 

 

Aanmelden en selectie 
Wij hanteren volgende selectiecriteria: 

- De leerling is bereid en gemotiveerd om extra tijd vrij te maken voor extra opdrachten en 
excursies. 

- Voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben (lichamelijk of geestelijk) kunnen wij geen 
adequate begeleiding bieden. 

Stuur een e-mail naar leadershipacademy@stichtingkennisplein.nl. Vermeld hierin naam, leeftijd, 
groep en korte motivatie van het kind en telefoonnummer van de ouders of verzorgende. Na een 
eerste selectie worden de kinderen uitgenodigd voor een kennismaking. 

Extra informatie 
Website: www.stichtingkennisplein.nl 

Email: leadershipacademy@stichtingkennisplein.nl 

Telefoon: 06-21100870 

Adres: Breezandpad 3, 6843 JM Arnhem 
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