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ONDERNEMEN
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 
Aan het werk 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Jij de ondernemer x x 2 uur  

P2 AVG-proof persoonsgegevens x x 2 uur  

P3 Jezelf voorstellen x x 4 uur  

P4 Marketingplan ontwerpen x x 8 uur  

Theorie     

Ondernemen, de basis x x 1 uur  

AVG de bescherming van persoonsgegevens x x 1 uur  

Een digitaal ontwerp maken x x 1 uur  

Marketing en de zes P's x x 1 uur  

Marketingplan x x 1 uur  

Extra     

Toetsen     
 

Onderdeel 
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JEZELF ALS ONDERNEMER OMSCHRIJVEN 

P1 JIJ DE ONDERNEMER 

 

Wie ben je en waar ben je goed in? Om te starten met ondernemen moet je een behoorlijke zelfkennis 

hebben. Weten waar je kwaliteiten liggen of juist je zwakkere 

punten helpt je bij het maken van keuzes. 

 

In de volgende opdracht ga je ontdekken welke kwaliteiten en 

talenten je bezit. Je gaat over je persoonlijke motieven nadenken. 

 

Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen: 

1. jouw talenten 

2. de ondernemerstest 

3. ondernemingsvorm 

 
Lees de theorie Ondernemen, de basis 
 

 

 

Benodigdheden Je hebt voor deze opdracht niet heel veel nodig, maar het volgende 

heb je in ieder geval nodig: 

• laptop 

• QR-scanner 

• schrijfgerei 

 

 

 

Introductie Een ander woord voor vaardigheden is competenties. LOB gaat over 

loopbaancompetenties. Er zijn vijf loopbaancompetenties. In de 

tabel hieronder staan ze met de vragen die erbij horen. 

 

Loopbaancompetentie Gaat over de vraag 

Kwaliteitenreflectie Waar ben ik goed in? 

Motievenreflectie Waar ga ik voor?  

Waar sta ik voor? 

Werkexploratie Waar kan ik doen waar ik het best in 

ben? 

Waar kan ik leren waar ik goed in 

wil worden? 

Loopbaansturing Hoe kan ik zorgen dat ik het beste 

uit mezelf haal? 

Netwerken Wie kan mij helpen om te worden 

wie ik wil zijn? 

 

In dit hoofdstuk gaat het over de competentie kwaliteitenreflectie. 

De vraag die bij deze competentie hoort is: waar ben ik goed in? 

 

Je kunt goed zijn in dingen doen, zoals schilderen of koken. Dat soort 

dingen heten praktische vaardigheden. Je hebt ook persoonlijke 

vaardigheden, dat zijn dingen zoals behulpzaamheid of geduld. 

 
Waar ben ik goed in? Eens even denken 
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P2 AVG-PROOF PERSOONSGEGEVENS 

 

Opdracht 2 Als ondernemer met klanten en misschien wel personeel krijg je ook 

met persoonsgegevens te maken. In deze opdracht ga je in een 

stappenplan beschrijven welke gegevens je denkt nodig te hebben 

van klanten en personeel en hoe je deze AVG-proof gaat verwerken. 

 
Lees de theorie AVG, de bescherming van 

persoonsgegevens 
 

 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je nodig: 

• de theorie AVG, de bescherming van persoonsgegevens 

• computer of laptop met Word of Excel 
 

 

 

Uitvoeren Je krijgt in een onderneming te maken met personeel en klanten. 

Daarvan krijg je persoonsgegevens waar je volgens de AVG-regels 

mee om moet gaan. 

 

Beschrijf in een kort verslag welke gegevens je denkt nodig te 

hebben van klanten en personeel. Beschrijf ook hoe je deze 

gegevens AVG-proof gaat verwerken en beheren. 

 

Deel je verslag met de docent en laat deze controleren. 

 
Volg de regels van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 
 

 

 

Afronden Als je van de docent te horen hebt gekregen dat je AVG-proof met 

de gegevens van klanten en personeel kunt omgaan, heb je deze 

opdracht afgerond. Sla je werk op. 
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ONDERNEMEN, DE BASIS 

 

Wat is ondernemen? Ondernemen is eigenlijk niks anders dan het leveren van een dienst 

of goederen met het doel winst te maken. 

 

Winst is wat je overhoudt nadat je alle gemaakte kosten van de 

inkomsten hebt afgetrokken. 

 

Er zijn twee soorten ondernemingen, een dienstverlenende 

onderneming, ook wel dienstverlenend bedrijf genoemd, en een 

onderneming die goederen verhandelt. Een bedrijf dat goederen 

verhandelt noem je een handelsbedrijf. 

 

Voorbeelden van een dienstverlenend bedrijf zijn: 

• kapper 

• fysiotherapeut 

• storage box 

 

Voorbeelden van een handelsbedrijf zijn:  

• supermarkt 

• snackbar 

• kledingwinkel 

 
Start up 
 

  

Vraag 

 5  Noem een voorbeeld van een handelsbedrijf uit de buurt van 

de school. 

 
 

  

Vraag 

 6  Noem een voorbeeld van een dienstverlenend bedrijf uit de 

buurt van de school. 

 
 

 

 

Zijn alle ondernemingen hetzelfde? Als je een onderneming start, moet je deze onderneming laten 

opnemen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

(KvK). 

 

De KvK is de organisatie die ondernemers ondersteunt met het 

verstrekken van bijvoorbeeld informatie en advies. 

 

Bij de inschrijving in het handelsregister moet je aangeven welke 

vorm jij voor je onderneming hebt gekozen. Formeel noemen ze dit 

een rechtsvorm. In Nederland zijn er twee verschillende 

rechtsvormen: 

• Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid: in dit geval ben je 

met privé-geld aansprakelijk als het bedrijf failliet gaat. 

• Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid: in dit geval ben je met je 

privé-geld niet aansprakelijk voor schulden of faillissement van 

jouw bedrijf. 

  

Een bedrijf kun je met of zonder partner 

beginnen 

 

 



 

JEZELF ALS ONDERNEMER OMSCHRIJVEN 

22 

EEN DIGITAAL ONTWERP MAKEN 

 

Een digitaal ontwerp maken Ontwerpen betekent dat je iets maakt vanuit je eigen idee. 

Natuurlijk mag je wel kijken naar ontwerpen die anderen hebben 

gemaakt. Dat is inspiratie opdoen. Je mag niet iets namaken en dan 

zeggen dat het jouw ontwerp is. Dat is copyrightschending of 

auteursrechtschending. 

 

Een ontwerp maak je vaak digitaal, maar kun je ook gewoon op 

papier maken. In een ontwerp voeg je afbeeldingen, tekst en 

vormgeving samen tot één beeld. Een beeld pakt sneller de aandacht 

dan alleen een stuk tekst. Met je ontwerp wil je een boodschap 

overbrengen. Jouw ontwerp heeft een bepaald doel.  

 

Voorbeelden van digitale ontwerpen zijn: 

• posters 

• flyers 

• brochures en magazines 

• nieuwsbrieven 

 

De doelen die je met een ontwerp wilt bereiken kunnen zijn: 

• commercieel 

• informerend 

• ter vermaak 

 
Verschillende ontwerpen 
 

 

 
Een poster voor de doelgroep: kopers van 

lesboeken 
 

 

Hoe je een ontwerp maakt hangt af van het doel. Het is ook 

belangrijk om rekening te houden met de doelgroep. Welk publiek 

wil je aanspreken? 

 

Een doelgroep is een groep mensen die iets gemeenschappelijk 

hebben. Voorbeelden: 

• Leeftijd: een speen is voor kleine kinderen en baby's. 

• Hobby's: modelbouwschepen en onderdelen daarvoor zijn 

alleen interessant voor mensen die graag scheepjes bouwen. 

• Werk: een stethoscoop (waarmee een dokter naar je hart en 

longen luistert) is niet interessant voor een boekhouder. 

• Gezondheid: maagtabletten zijn alleen interessant voor mensen 

met maagklachten. 

 

Zo zijn er talloze doelgroepen te vinden. 
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Vraag 

 17  Noem twee programma's die geschikt zijn om een poster in te 

maken. 

 

 

 

 
 

 

 

Typografie Typografie is het vormgeven van tekst. Hiermee worden 

verschillende dingen bedoeld: 

• het soort lettertype 

• de verdeling op het vlak 

 

Er zijn veel verschillende lettergroepen, lettertypen en fonts. 

 

Deze vijf lettergroepen worden vaak gebruikt: 

• sans serif - rechte letters zonder streepjes 

• serif - met streepjes aan de letters 

• script - sierlijke en gekalligrafeerde letters 

• handgeschreven 

• decoratief 

 

Elke lettergroep heeft zijn eigen uitstraling. Sans serif leest 

makkelijker digitaal, serif leest juist makkelijker als iets geprint is. 

 

Script, handgeschreven en decoratieve lettertypen vallen goed op en 

springen in het oog. Ze zijn wel vaak wat moeilijker te lezen. Meestal 

gebruik je ze meestal alleen als titel of kopje. 

 

Elke lettergroep bestaat uit lettertypen. Een voorbeeld van een 

lettertype is Helvetica, Arial of Comic Sans MS. 

 

Bij een lettertype kun je vaak kiezen voor verschillende varianten. 

Elke variant heet een font. Een voorbeeld van een font is Helvetica 

Light of Arial Narrow. 

 

 

 

 

 

 

 
Lettergroepen 
 

 

 
Typografie drukt een sfeer op het ontwerp 
 

 

Bij het maken van een 2D-ontwerp gelden de volgende regels: 

• Gebruik in een ontwerp nooit meer dan drie lettertypen. 

• Het hoofddoel van typografie is het overbrengen van een 

boodschap. Zorg dat de tekst leesbaar is. 

• Speel met titels en woorden die op moeten vallen. Zie het 

woord alsof het een afbeelding is: speel met grootte, kleur en 

afstand. 

 

Typografie is een belangrijk onderdeel van de compositie. 

  

 

 

 


