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De komende acht weken doe je mee  

aan Ondernemen doe je zo!.  

Dit is een lesprogramma van JINC.

JINC organiseert projecten waarbij jongeren 

kennismaken met het bedrijfsleven en verschil -

lende beroepen. De bedoeling van deze projecten  

is dat het voor jou makkelijker wordt een goede 

keuze te maken voor je studierichting op school  

en een vervolgopleiding.  

Projecten van JINC zijn bijvoorbeeld:

– Bliksemstage

– Sollicitatietraining

Kijk voor meer informatie op www.jinc.nl.
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“ABN-AMRO is hoofdsponsor van 
Ondernemen doe je zo!”.
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Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

WAT HEB IK AL GEDAAN?  
ONDERNEMEN DOE JE ZO!

WAT?  AFSTREPEN   ✔

WEEK 1  STARTBIJEENKOMST: KENNISMAKEN COACH  
& PROGRAMMA 

WEEK 2 ONDERNEMINGSPLAN SCHRIJVEN 
WEEK 3 LANGS DE INSTANTIES

WEEK 4  VOORBEREIDEN BEZOEK AAN DE ONDERNEMER 
WEEK 5  BEZOEK AAN DE ONDERNEMER  

& STERKTE-ZWAKTE ANALYSE 

WEEK 6 PRESENTATIE MAKEN
WEEK 7 VERBETERPLAN MAKEN  
  & PRESENTATIE OEFENEN
WEEK 8 SLOTBIJEENKOMST!  
  PRAKTISCHE OPDRACHT & PRESENTATIE  
  BRENGEN NAAR ONDERNEMER 

p.s. Handig om te weten
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD I
HOE ONDERNEMEND BEN JIJ?
Hoe denk jij over ondernemerschap? Doe mee met de quiz en kom erachter!  
Schrijf in onderstaand schema je antwoorden en de bijbehorende punten op.

Vraag Aantal punten

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaal

Uitslag: 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 
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De komende acht weken ga je in dit team en met deze coach(es) samenwerken.  
Aan het einde van het lesprogramma Ondernemen doe je zo! presenteren jullie  
per groep alles wat jullie geleerd hebben aan de coaches, docenten, je ouders  
en andere gasten.

Om samen tot een goed resultaat te komen, is het belangrijk werkafspraken te 
maken. Een aantal hiervan staat hieronder al voorgedrukt, een aantal bedenken 
jullie nu met de groep. Als iedereen het eens is met de werkafspraken zetten jullie  
je handtekening onderaan dit werkblad. Bedenk, voor jullie aan de slag gaan met  
de werkafspraken, een goede teamnaam en schrijf deze boven aan deze pagina.

– Telefoons uit

– Niet op de computer als dat niet de opdracht is

DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 

Naam:

E-mailadres:

Handtekening: 

WERKBLAD 2
WERKAFSPRAKEN & TEAMNAAM

Teamnaam:

10 minuten
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD 3
ONDERNEMERSKWALITEITEN
Om een goede ondernemer te worden, moet je een paar dingen kunnen. Je moet dus 
bepaalde kwaliteiten hebben. Die noem je ondernemerskwaliteiten. 

Wat zijn kwaliteiten die elke ondernemer volgens jou moet hebben om een 
zaak goed te kunnen runnen? Omcirkel hieronder de 10 kwaliteiten die een onder-
nemer volgens jou moet bezitten. 

 

Ken jij goede ondernemers van tv, het internet,  
je familie of de buurt waarin je woont?

10 minuten

visie

 

enthousiasme

verlegen 

stressbestendig  

risiconemer 

vrolijk 

stoer 

doorzettingsvermogen  

besluitvaardig 

zorgzaam

bescheiden
computerkennis 

eigenwijs 

grappig 

afhankelijk 

creatief 

verantwoordelijk 

sportief 

intelligent

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Voordat je een eigen zaak opent, is het nuttig een ondernemingsplan te maken.  
Dit is een samenvatting van jouw bedrijfsidee op papier, waarin je aangeeft wat je 
van plan bent met de onderneming en hoe je het gaat aanpakken. Je maakt dit plan 
voor jezelf, maar ook voor anderen.

Samen met je team en de coach brainstorm* je over de vraag waarom een onder- 
nemingsplan belangrijk is en wat voor soort onderneming je zelf wil starten. 
Beantwoord tijdens de brainstorm onderstaande vragen.

*Brainstorm = Alles zeggen wat er spontaan in je opkomt als je over een onderwerp nadenkt. 

Waarom is het slim om een ondernemingsplan te schrijven?

Voor wie is jouw ondernemingsplan nog meer belangrijk?

Welke onderdelen horen thuis in een ondernemingsplan?
Een geheugensteuntje: de vijf P’s. Elke P staat voor een onderdeel dat er zeker  
in voor moet komen. 

Welk onderdeel van het ondernemingsplan is volgens jullie het belangrijkst 
en waarom?

Volgende week ga je een ondernemingsplan schrijven voor jullie eigen 
onderneming. Schrijf hieronder alvast wat ideeën op voor de onderneming die  
je samen met je team wil gaan starten. 

DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD 4
BRAINSTORM

20 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD 5
ONDERNEMINGSPLAN
Voordat je een bedrijf start, is het slim om een ondernemingsplan te schrijven. Vorige 
week heb je nagedacht over welk bedrijf je wil starten en wat er in een ondernemings-
plan thuishoort. Nu ga je aan de slag met het plan voor de onderneming die je samen 
met je team hebt bedacht. Je kunt de volgorde aanhouden die op het werkblad staat 
aangegeven maar dat hoeft niet per se.

45 minuten

6. Concurrenten:

5. Uniek omdat:

7. Doelgroep:

1. Soort onderneming: 2. Naam:

4. Plaats:

11. Logo:

9. Leveranciers:

10. reclame
of promotie:

3. Product/dienst + prijs:

8. Personeel:
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

6. Concurrenten:

5. Uniek omdat:

7. Doelgroep:

1. Soort onderneming: 2. Naam:

4. Plaats:

11. Logo:

9. Leveranciers:

10. reclame
of promotie:

3. Product/dienst + prijs:

8. Personeel:
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD 6
BEGROTING

Investeringsbegroting 
Jullie hebben net bedacht welk bedrijf jullie willen starten en wat je daar allemaal voor 
nodig hebt. Nu is het tijd om na te denken over wat dat nou eigenlijk allemaal kost.  
Je bedrijf kan namelijk alleen (blijven) bestaan als je voldoende geld hebt om te kunnen 
starten en per maand voldoende producten of diensten verkoopt.

Voor de start van je bedrijf moet je investeren. Je koopt bepaalde dingen eenmalig 
zoals; een tafel of een kassa. Daarnaast investeer je in de basisvoorraad. De voorraad 
kan klein zijn, zoals bijvoorbeeld bij een snackbar, maar het kan soms ook duurder zijn 
dan de hele inrichting. Dit is bijvoorbeeld bij een schoenenzaak het geval. 

Wat hebben jullie allemaal nodig voor het starten van jullie bedrijf?

Hoeveel voorraad hebben jullie nodig?

Vul nu in het schema hieronder in wat je gaat investeren in het bedrijf  
en hoe je aan dat geld komt.

45 minuten

 

Kosten 

Verbouwing 
€

Inrichting 
€

Machines en apparaten (bijv. een kassa of tondeuses) 
€

Beginvoorraad 
€

Aanloopkosten (bijv. opening of andere promotiekosten) 
€

Overige kosten (bijv. een webshop) 
€

Totaal kosten 
€

 

Hoe kom je aan het geld? 

Zelf gespaard 
€

Geleend bij familie (onderhandse lening) 
€

Geleend bij de bank 
€

Anders  
€

Totaal inkomsten 
€

Verschil (inkomsten – kosten), moet 0 zijn! 
€
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Exploitatiebegroting 
Het is belangrijk om een exploitatiebegroting te maken voordat je een bedrijf 
begint. Hierin staat namelijk hoeveel geld je per maand kwijt bent aan vaste lasten 
(dit zijn kosten die elke maand terugkomen, denk aan personeels- en huurkosten) 
en hoeveel geld je denkt te gaan verdienen. Je bedrijf doet het goed als per maand 
het verschil tussen je verkoop en je inkoop genoeg is om de kosten,
rente en jezelf te betalen.

Voordat je de exploitatiebegroting voor je eigen bedrijf gaat invullen, gaan we eerst 
even oefenen. Stel je voor dat je een restaurant begint. Ga er vanuit dat iedere gast 
€ 25 uitgeeft. 

Hoeveel gasten denk je te kunnen ontvangen per week? 

Hoeveel verdien je dan? 

Stel je voor dat je een schoenenwinkel begint. Je koopt sportschoenen in voor € 50 
en je verkoopt ze voor € 100.

Hoeveel schoenen denk je te gaan verkopen per maand? 

Hoeveel verdien je dan? 

Vul nu in het schema hieronder in wat de vaste lasten per maand zijn voor 
jullie onderneming en wat je denkt te gaan verdienen.

DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

Kosten 

Inkoop 
€

Huur (incl. GWL) 
€

Personeel 
€

Algemene kosten (bijv. telefoon en auto) 
€

Marketing 
€

Webshop 
€

Aflossing lening bank (looptijd is 5 jaar) 
€

Rente  (Je hebt geld geleend. 
€ 

Per maand moet je daarover 1% rente betalen.)

Totaal 
€

Baten 
 

Omzet 
€

Overig 
€

Totaal 
€

Winst (omzet-kosten) 
€
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

WERKBLAD 7
LANGS DE INSTANTIES
Met het ondernemingsplan dat jullie gemaakt hebben, gaan jullie vandaag langs  
verschillende instanties: de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de gemeente 
en de bank. Met deze instanties krijg je te maken als je je eigen onderneming start. 
Daarnaast maken jullie onder begeleiding van jullie docent een ‘elevator pitch’. 

Voorstellen instanties  5 minuten
De instanties stellen zich aan jullie voor. Hieronder kan je vast lezen wat elke instantie 
doet en waarom je er als ondernemer mee te maken krijgt.

De Kamer van Koophandel 
Als je een onderneming start, moet je je inschrijven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel.   

De Belastingdienst
Als ondernemer ben je verplicht belasting te betalen. Welke belastingen je moet 
betalen, hangt af van veel verschillende dingen. De belastingdienst kan je vertellen wat 
belasting is en welke belastingen je moet betalen. 

De gemeente
Als je ergens een onderneming begint, stelt de gemeente daaraan bepaalde eisen. Voor 
elke gemeente gelden weer andere regels. De gemeente kan je vertellen of je volgens 
het bestemmingsplan de onderneming mag vestigen op de plek die je wil. Daarnaast 
kan de gemeente je vertellen welke vergunningen je nodig hebt voor je onderneming. 

De bank
Bij de bank kun je geld lenen om je onderneming op te starten. Maar die lening krijg je 
niet zomaar, je zal de bank moeten overtuigen met je ondernemingsplan en meestal 
moet je zelf ook geld inleggen. De bank kan je vertellen hoeveel je mag lenen, hoeveel 
rente je hierover moet betalen en binnen hoeveel tijd je de lening moet terugbetalen.  

Het is tijd om langs de instanties te gaan. Jullie hebben per instantie ongeveer tien 
minuten de tijd om vragen te stellen. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzame-
len. Aan het einde van de les presenteer je samen met je team alles wat je geleerd hebt.

Stel de instanties de volgende vragen en schrijf de antwoorden goed op in het
werkboek.

Kamer van Koophandel  10 minuten
Wat is een rechtsvorm? 

Welke rechtsvorm past het beste bij onze onderneming?

Mogen wij de naam die we bedacht hebben,  
gebruiken voor onze onderneming?

65 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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DEEL I 
OPEN JE EIGEN ZAAK 

Belastingdienst  10 minuten
Wat is belasting?

Welke belastingen zijn er?

Met welke belastingen krijgen wij te maken?

Gemeente  10 minuten
Mogen we onze onderneming vestigen op de plaats  
die we in gedachten hebben?

Wat is een vergunning?

Welke vergunningen hebben wij nodig?

Bank  10 minuten  
Hoeveel geld mogen wij maximaal lenen?

Binnen hoeveel tijd moeten wij onze lening terugbetalen?

Wat is rente?

Hoeveel rente moeten we betalen?

Elevator pitch (elevator = lift; pitch = verkooppraatje)   10 minuten
Tijdens een elevator pitch vertel je als ondernemer in het kort (net zo lang als wanneer 
je in een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat) wat jouw bedrijf 
verkoopt en waarom jij het beste bedrijf hebt. 

Tijdens deze opdracht bedenken jullie je eigen elevator pitch. Maak een verkooppraatje 
van ongeveer 1 minuut waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:
− Welk(e) product/dienst verkopen jullie?
− Wat heeft de koper aan jullie product/dienst?
−  Waarom zijn jullie beter dan andere bedrijven die hetzelfde product / dezelfde dienst 

verkopen?
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Maak een presentatie
Alle instanties zijn bezocht en jullie hebben een elevator pitch gemaakt. Al deze informatie 
gaan jullie nu in een presentatie verwerken. Eén voor één worden de teams  
naar voren geroepen. In de presentatie moeten de volgende vragen beantwoord worden:
– Wat is de naam van de onderneming?
– Mogen jullie deze naam gebruiken?
– Welke producten/diensten bieden jullie aan?
– Op welke doelgroep is jullie onderneming gericht?
– Welke rechtsvorm gaan jullie kiezen?  
–  Hoe wordt de onderneming gefinancierd? Oftewel: hoeveel geld brengen jullie zelf in en 

hoeveel geld lenen jullie bij de bank?
– Hoeveel rente moeten jullie betalen? 
– Met welke belastingen krijgen jullie te maken?
– Waar wordt de onderneming gevestigd?
– Welke vergunningen hebben jullie daarvoor nodig?
–  Tot slot: Overtuig de groep waarom jullie onderneming de beste is. Waarin zijn jullie uniek? 

Schrijf een goedlopend verhaal van de vragen hierboven en verdeel de tekst in stukjes.  

Wie zegt wat?

Het team dat zijn bedrijf het beste weet te presenteren,  
verdient een fantastische prijs: de eer!

10 minuten
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Volgende week gaan jullie een ondernemer in de buurt interviewen en zijn/haar 
zaak onderzoeken. Bereid vandaag het bezoek samen met je coach voor.
Onderzoek de onderneming op het internet.

Wat zijn de contactgegevens en sector van de onderneming:
Naam onderneming:  Naam ondernemer: 
Adres: Telefoon: 
Website:  Sector:

Heeft de onderneming een eigen website? Zo ja, wat vinden jullie hiervan 
(bijvoorbeeld wel/niet overzichtelijk, missen jullie nog informatie)?

 JINC heeft de ondernemer die jullie gaan bezoeken, gevraagd of jullie langs mogen 
komen om hem/haar te interviewen. Nu gaan jullie de ondernemer bellen om  
de afspraak voor het bezoek te bevestigen. Jullie hoeven de afspraak dus niet te 
maken, alleen maar te bevestigen. Beantwoord eerst onderstaande vragen  
voordat je de ondernemer belt. Jullie coach heeft alle benodigde gegevens. 

Vraag 1: Wat is het telefoonnummer van de onderneming en  
wat is de naam van de ondernemer? (zie contactgegevens)

Vraag 2: Welke datum en hoe laat hebben jullie een afspraak bij de ondernemer?

Vraag 3: Hoe lang duurt het interview?

Vraag 4: Met hoeveel leerlingen gaan jullie naar de ondernemer?

Oefen door middel van een rollenspel.
Voordat je de ondernemer belt, oefen je het gesprek door middel van een rollen-
spel. Jullie coach speelt de ondernemer. Na afloop geeft hij/zij feedback. 
Als je klaar bent met het rollenspel, bepaal dan wie de ondernemer belt. 

Neem Werkblad 10 alvast door. Zijn er dingen die jullie  
voorafgaand aan het bezoek nog moeten regelen? Zo ja, wie regelt wat?
Taak Wordt uitgevoerd door

DEEL 2 
ONDERZOEK  

EEN ONDERNEMING

WERKBLAD 8
VOORBEREIDEN BEZOEK  
AAN DE ONDERNEMER

20 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Volgende week gaan jullie een interview afnemen bij een ondernemer. Het is 
belangrijk dat je het interview voorbereidt, zodat je niet met je mond vol tanden 
staat.

Bereid het interview voor met behulp van de vragen hieronder.
Tijdens het interview is het de bedoeling dat jullie, door goed te luisteren en open 
vragen te stellen, zoveel mogelijk informatie verzamelen over de ondernemer.

Wat is een open vraag?

Wat is een gesloten vraag?

Waarom is het belangrijk om open vragen te stellen tijdens een interview?

Waarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de antwoorden die de 
ondernemer geeft?

Pak een kladpapier en schrijf daar 15 open vragen op die je de ondernemer wil 
stellen tijdens het interview.

Schrijf nu hieronder de 15 vragen op in de goede volgorde:

Vraag 1:

Antwoord:

Vraag 2:

Antwoord:

Vraag 3:

Antwoord:

Vraag 4:

Antwoord:

Vraag 5:

Antwoord:

Vraag 6:

Antwoord:

Vraag 7:

Antwoord:

Vraag 8:

Antwoord:

DEEL 2 
ONDERZOEK  

EEN ONDERNEMING

WERKBLAD 9
INTERVIEW VOORBEREIDEN

70 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Vraag 9:

Antwoord:

Vraag 10:

Antwoord:

Vraag 11:

Antwoord:

Vraag 12:

Antwoord:

Vraag 13:

Antwoord:

Vraag 14:

Antwoord:

Vraag 15:

Antwoord:

Verdeel de taken: wie gaat volgende week bij de ondernemer  
de vragen stellen, wie schrijft de antwoorden op?

Wie vraagt :

Wie schrijft :

Let tijdens het interview goed op je houding (manier waarop iemand zich gedraagt 
tegenover of denkt over, andere mensen, gebeurtenissen, dingen of meningen).
Schrijf hieronder 2 do’s en dont’s op:

 Do’s Dont’s

Oefen het interview door middel van een rollenspel.
Tijdens het rollenspel oefen je het interview met de ondernemer van begin tot eind. 
Jullie coach speelt de ondernemer en geeft na afloop feedback. Het interview 
bestaat uit de volgende onderdelen:
– Binnenkomst
– Voorstellen
– Vragen stellen
– Bespreek met de ondernemer of hij/zij het verslag wil lezen
– Bedank de ondernemer voor zijn/haar tijd

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Vandaag bezoeken jullie de ondernemer. Het doel van dit bezoek is het afnemen van 
een interview (de antwoorden op de vragen kunnen jullie bij werkblad 9 opschrijven) en 
informatie verzamelen voor het maken van een verbeterplan voor deze onderneming. 
Het is daarom belangrijk om tijdens het bezoek aan de ondernemer de volgende vraag 
in jullie achterhoofd te houden: Wat zouden jullie anders doen als jullie de baas waren 
van deze zaak?

Het bezoek aan de ondernemer heeft een aantal onderdelen: jullie nemen een inter-
view af bij de ondernemer, maken een analyse van de concurrenten, kijken op welke 
manier de ondernemer reclame maakt voor zijn/haar zaak en verzamelen materialen 
die jullie tijdens de presentatie op de slotbijeenkomst kunnen gebruiken. Zoek in de 
buurt naar antwoorden op de onderstaande vragen en voer de opdrachten uit. 

Welke concurrenten heeft de ondernemer die jullie bezoeken? 

Hoeveel concurrenten heeft de onderneming in een straal van 200 meter?

Als de ondernemer concurrenten heeft in de buurt, zijn de producten van de 
onderneming die jullie onderzoeken duurder of goedkoper?

Onderscheidt de onderneming die jullie onderzoeken zich van  
zijn concurrenten? Zo ja, hoe?

De onderneming die jullie onderzoeken maakt vast reclame. Dat kan op verschil-
lende manieren. Noem drie manieren waarop de ondernemer reclame maakt:

Vraag aan drie voorbijgangers of ze weleens van de onderneming gehoord  
hebben. En vraag wat hun beeld van de onderneming is.

Voorbijganger 1

Voorbijganger 2

Voorbijganger 3

Maak een foto van de etalage van de onderneming. 
Wat vinden jullie van de inrichting van de etalage? Noem drie dingen die jullie anders 
zouden doen.

Maak een foto van het logo van de onderneming. Wat vinden jullie van het logo?

Verzamel zoveel mogelijk materialen van de onderneming die jullie kunnen gebruiken 
tijdens de presentatie. Denk bijvoorbeeld aan reclamefolders, visitekaartjes, kranten-
artikelen enzovoort.

DEEL 2 
ONDERZOEK  

EEN ONDERNEMING

WERKBLAD 10
ONDERZOEK

60 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Een sterkte-zwakte analyse bestaat uit vier onderdelen: sterke punten,  
zwakke punten, kansen en bedreigingen. Eerst bepaal je de sterke en  
zwakke punten van de onderneming. Dit zijn de interne factoren. 

Sterke punten
Bedenk wat de ondernemer beter doet dan zijn concurrenten. Sterke punten  
zijn bijvoorbeeld een uitgebreid assortiment of heel klantvriendelijk personeel. 

Zwakke punten
Benoem de zwakke punten van de onderneming. Zwakke punten zijn  
bijvoorbeeld te weinig ruimte of te weinig personeel.

Daarna bepaal je welke dingen uit de omgeving invloed hebben op  
de onderneming. Dit zijn de externe factoren.

Kansen
Bedenk welke factoren uit de omgeving meehelpen aan het succes van de onder-
neming. Een kans is bijvoorbeeld dat er vlakbij een nieuwbouwwijk wordt gebouwd 
waardoor de ondernemer meer klanten in de winkel kan krijgen. 

Bedreigingen
Bedenk ook welke factoren uit de omgeving een slechte invloed hebben op de 
onderneming. Een bedreiging is bijvoorbeeld een goede concurrent om de hoek.  

Noteer hieronder jullie bevindingen. Volgende week maken jullie aan de hand van 
de sterkte-zwakte analyse een verbeterplan en presentatie.

 

DEEL 2 
ONDERZOEK  

EEN ONDERNEMING

WERKBLAD 11
STERKTE-ZWAKTE ANALYSE  
& TAAKVERDELING

30 minuten

Sterke punten:

Kansen:

Zwakke punten:

Bedreigingen:
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Taakverdeling maken
Volgende week maken jullie een presentatie met behulp van PowerPoint of Prezi over 
wat jullie geleerd hebben tijdens dit project. Nu verdelen jullie alvast de taken zodat 
jullie volgende week gelijk aan de slag kunnen. Jullie coach is volgende week niet 
aanwezig. Taken waar je aan kan denken, zijn bijvoorbeeld: de inhoud van de presen-
tatie maken, een mooie lay-out maken, de presentatie controleren op spelfouten, 
foto’s toevoegen en de presentatie mailen naar jullie coach. Schrijf hieronder alle 
taken op en schrijf erachter wie deze gaat uitvoeren. 

Taak: Wordt uitgevoerd door:

1 2

3

5 6

7

9 10

11

Voorbeeldpresentatie
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WERKBLAD 12
PRESENTATIE MAKEN

80 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

Tijdens de slotbijeenkomst van Ondernemen doe je zo! presenteren jullie het 
verbeterplan aan de coaches, mensen uit het bedrijfsleven, jullie ouders, andere 
familieleden en natuurlijk jullie klasgenoten. Vandaag gaan jullie de presentatie 
maken. 

Maak met behulp van PowerPoint of Prezi een presentatie.
Als je hulp wil bij het maken van de presentatie, open dan de lege PowerPoint op 
www.jinc.nl/eindpresentatie-odjz. Je kan ook zelf een presentatie maken met 
behulp van PowerPoint of via www.prezi.nl. Creativiteit wordt beloond!  
Sla de presentatie regelmatig op en zorg ervoor dat de hele groep erbij kan. 

Om jullie alvast op weg te helpen, staat hiernaast  
een voorbeeldpresentatie weergegeven.

Is de presentatie af?
Verdeel de taken, wie vertelt wat?

Onderdeel:

Wordt verteld door:

Mail de presentatie naar je coach.
Mail de presentatie en de taakverdeling naar jullie coach. 
Zijn of haar e-mailadres vind je op werkblad 2. Zet in de 
onderwerpregel van de mail de volgende gegevens in de 
juiste volgorde: Naam school / klas / teamnaam. Bijvoor-
beeld: Bredero Beroepscollege / M3A / Winnen doe je zo!. 

Bedank je coach.
De docent geeft jullie een kaartje waarop jullie je coach 
persoonlijk kunnen bedanken. Deze overhandigen jullie 
tijdens de slotbijeenkomst. Zet hieronder alvast de naam 
van de leerling die het kaartje gaat overhandigen.

Naam:

4

8

12

13

10 minuten

DEEL 3 
VERBETERPLAN  

EN PRESENTEREN
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Samen met je coach en je team ga je aan de slag met het verbeterplan.
Vorige week hebben jullie de presentatie gemaakt. Nu gaan jullie één van de zwakke 
punten van de onderneming verbeteren. Jullie stellen voor de ondernemer een plan 
met adviezen op én jullie maken een product dat helpt om het zwakke punt te ver- 
beteren. Bijvoorbeeld een folder of een website. Maak hiervoor gebruik van bijvoor-
beeld Microsoft Publisher, Paint of www.floorplanner.nl (met deze website kun je je 
eigen plattegrond maken).

Bekijk nogmaals de sterkte-zwakte analyse op werkblad 11. Jullie hebben daar de 
zwakke punten opgeschreven van de onderneming. Beantwoord onderstaande vragen:

Welk zwakke punt gaan jullie verbeteren?

Waarom moet dit zwakke punt verbeterd worden?

Hoe gaan jullie dit zwakke punt verbeteren?

Wat voor product(en) gaan jullie de ondernemer aanbieden?

Welke adviezen geven jullie de ondernemer nog meer?

Om zo makkelijk mogelijk in je groep te werken ga je de taken verdelen.
Wie doet wat?

Wie: Wat:

Ga nu aan de slag met het product dat jullie de ondernemer willen aanbieden. 

DEEL 3 
VERBETERPLAN  

EN PRESENTEREN

WERKBLAD 13
VERBETERPLAN

60 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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Voeg het verbeterplan bij de presentatie die jullie vorige week hebben gemaakt  
en check daarna met behulp van onderstaande checklist of alles af is. 

Checklist
❑ Alle informatie staat in de PowerPoint-presentatie/Prezi
❑ Alle foto’s en plaatjes staan in de PowerPoint-presentatie/Prezi
❑ Er staan geen spelfouten in de PowerPoint-presentatie/Prezi
❑ De presentatie ziet er netjes en verzorgd uit
❑ Het verbeterplan ziet er netjes en verzorgd uit
❑  Het verbeterplan (flyer, website) is toegevoegd aan de PowerPoint-presentatie/

Prezi
❑ De taken (wie wat vertelt) tijdens de presentatie zijn verdeeld

Als de presentatie helemaal af is, mail deze dan naar ondernemendoejezo@jinc.nl. 
Zet in de onderwerpregel van de mail de volgende informatie in de juiste volgorde: 
naam school/klas/team-naam. Bijvoorbeeld: Amsterdam/ Bredero Beroepscollege/ 
M3A/ Winnen doe je zo!

Oefen samen met je team en je coach de presentatie.
Tijdens de slotbijeenkomst wordt jullie presentatie beoordeeld door een vakjury. 
Hieronder zien jullie een aantal presentatietips om indruk te maken op de jury:

Inhoud:
– Zorg dat de inhoud duidelijk overkomt.
–  Gebruik de PowerPoint of Prezi presentatie alleen als hulpmiddel en  

geheugensteuntje; het gaat om het verhaal dat jullie vertellen!

Vormgeving:
– Zorg dat de presentatie en het product er overzichtelijk en aantrekkelijk uitzien.
– Probeer origineel en creatief te zijn (bijvoorbeeld met een collage). 

Presentatietechniek:
– Houding: zorg voor een goede presentatiehouding. Sta rechtop, kijk je publiek aan.
–  Spreken: praat duidelijk en hard genoeg, gebruik geen moeilijke woorden die je zelf 

ook niet kent.
– Uiterlijk: zorg dat je er netjes uitziet: pet af, jas uit en geen kauwgom.
–  Contact met het publiek: het is leuk om het publiek bij jullie presentatie te betrekken, 

bijvoorbeeld door ze een vraag te stellen of een korte opdracht te geven.

DEEL 3 
VERBETERPLAN  

EN PRESENTEREN

WERKBLAD 14
PRESENTATIE AFMAKEN  
& OEFENEN

30 minuten

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken

Vragen beantwoorden 
of tekst schrijven 

Computer of 
internet nodig

Tekenen 
of knutselen

Interviewen 
of presenteren 

Fotograferen 
of onderzoeken
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