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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 producten 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 acht 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 inkoop en verkoopplan maken x x 2 uur  

P2 Investeringsplan x x 2 uur  

P3 Financieringsplan x x 2 uur  

P4 Resultatenbegroting  x x 2 uur  

P5 Liquiditeitsbegroting x x 2 uur  

P6 Plan beoordelen x x 2 uur  

P7 Website maken x x 6 uur  

P8 Presenteren en evalueren x x 1 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIËNTATIE 

6 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Theorie     

Inkoop en verkoopplan 

Prijs x x 1 uur  

Factuur x x 30 min  

Een financieel plan maken 

Financieel plan x x 1 uur  

Pitchen x x 30 min  

Website maken 

Websites x x 30 min  

Wensen en eisen  x 30 min  

Plan en begroting  x 30 min  

Ontwerp schetsen x x 30 min  

Website maken x x 30 min  

Extra     
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Inkoop- en verkoopprijs Wie houdt er niet van een leuke aanbieding? Drie halen, twee 

betalen! Nu drie producten halen en alleen het duurste product 

betalen. Tweede artikel voor de halve prijs... 

 

In deze paragraaf leer je nog meer over de opbouw van de 

verkoopprijs. De ondernemer moet zelf eerst producten bij een 

leverancier inkopen. De prijs die hij of zij voor deze producten 

betaalt, noem je de inkoopprijs. Uiteraard probeert de ondernemer 

de inkoopprijs altijd zo laag mogelijk te houden. 

 

 De inkoopprijs kun je op verschillende manieren zo laag mogelijk 

houden: 

• Je kunt het product in het buitenland kopen. Hier liggen de 

loonkosten vaak lager dan in Nederland. 

• Je kunt van één product een groot aantal afnemen. In veel 

gevallen krijg je dan een kwantumkorting (hoeveelheidskorting). 

 

Logischerwijs verkoopt de ondernemer het product niet voor deze 

prijs, want hij of zij wil er winst op maken. Dit betekent dat de 

ondernemer over de inkoopprijs een winstmarge berekent. Dit noem 

je winstopslag. 

 

Deze twee bedragen tel je bij elkaar op en dan heb je de verkoopprijs 

zonder btw. Hierover moet dus nog de btw worden berekend. Het 

gaat hier om de volgende percentages: 0%, 9% of 21%. 

 

Voordat je de verkoopprijs kunt bepalen, moet je de inkoopprijs 

nauwkeurig berekenen. Maar hoe doe je dat en waar moet je 

allemaal rekening mee houden? 

 

Bij de inkoopprijs moet als eerste een winstopslag worden berekend. 

Dit is vaak een percentage van de inkoopprijs. Nu heb je de 

verkoopprijs zonder btw. Vervolgens komt daar de btw nog bij. 

 

Btw is belasting toegevoegde waarde. De btw is er in drie 

percentages: 9%, 21% en 0%. Dat is belasting die je over het 

product afdraagt aan de overheid (=het rijk). 

 

Als we het bovenstaande in een kolom zetten zie je in een duidelijk 

overzicht hoe de uiteindelijke verkoopprijs wordt berekend. 

 

Voorbeeld 1: Berekening verkoopprijs met btw 

Inkoopprijs 10 stuks à €2,25 

Winstopslag 60% per 10 stuks 

€ 22,50 

€ 13,50 + 

Verkoopprijs zonder btw € 36,00 

21% btw € 7,56 + 

Verkoopprijs met btw € 43,56 
 

 
Inkoop 
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 Inhoud van een financieel plan Voor het starten van een onderneming is geld nodig, maar de 

onderneming zal uiteindelijk ook geld moeten gaan opleveren. 

Dit beschrijf je allemaal in een financieel plan. Dit plan kun je 

vervolgens gebruiken om bij een bank geld te lenen om je 

onderneming mee op te starten. 

 

Een financieel plan bestaat uit meerdere onderdelen: 

• investeringsbegroting 

• resultatenbegroting 

• liquiditeitsbegroting 

• privébegroting 

• financieringsbegroting 

 

Je ziet dat het plan bestaat uit allerlei begrotingen. Alle verschillende 

soorten begrotingen hebben een overeenkomst: Het is een overzicht 

van verwachte inkomsten en uitgaven. Deze verwachtingen baseer 

je bijvoorbeeld op kosten waarvan je weet dat je ze moet maken en 

het loon en de uren die je denkt eraan te besteden. Een begroting is 

dus een schatting, je weet vantevoren niet zeker of het ook echt zo 

zal uitwerkingen. Sommige uitgaven zullen hoger zijn en sommige 

inkomsten juist lager. Dit kan ook andersom. 

 

Om een begroting betrouwbaarder te maken gebruik je zoveel 

mogelijk cijfers waarvan je zeker weet dat je ze zal uitgeven of zal 

binnenkrijgen. Op die manier is het voor jezelf maar ook voor een 

bank of investeerder veiliger om jou een lening te verstrekken. 

 

Hierna lees je wat voor soort gegevens je noteert in welke begroting. 

 

De investeringsbegroting beschrijft de middelen die je denkt nodig 

te hebben om je onderneming te starten. 

 

De resultatenbegroting beschrijft de verwachte kosten en 

opbrengsten in een grotere periode, de KVK houdt bijvoorbeeld drie 

jaar aan. 

 

 

De liquiditeitsbegroting beschrijft de verwachte inkomsten en 

uitgaven in een korte periode, zoals de inkomsten en uitgaven per 

maand. Deze begroting houd je bij terwijl je bedrijf draait. Hierdoor 

weet je altijd of je jouw rekeningen kan betalen. 

 

De privébegroting beschrijft je persoonlijke inkomsten en uitgaven 

waardoor het inzichtelijk wordt welk bedrag jij denkt nodig te 

hebben om van te leven.  

 

De financieringsbegroting beschrijft hoe jij denkt alle investeringen 

te financieren. 

 
Alles op een rijtje 
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Vraag 

 46  Wat is subsidie? 

 

 

 
 

 

 

Crowdfunding Het is natuurlijk fantastisch als jij geld kunt krijgen om je plan uit te 

voeren. Helaas duurt het aanvragen van de meeste subsidies en 

fondsen minstens tussen de acht en de dertien weken. 

 

Er is ook een andere manier om geld te krijgen om je plan te kunnen 

uitvoeren. Die manier is crowdfunding. Met crowdfunding vraag je 

aan bedrijven of particulieren geld voor jouw project. 

 

Net als bij het indienen van een aanvraag voor een bestaand fonds 

zit hier veel voorbereiding in. Je maakt bijvoorbeeld een video 

waarin je over jouw plan vertelt. Je hebt het plan ook helemaal 

uitgeschreven, net als de begroting. Op deze manier kan iedereen 

die geïnteresseerd is alles te weten komen over jouw project 

voordat ze besluiten om geld te geven. 

 

Bij crowdfunding wordt vaak iets gegeven in ruil voor geld. Je moet 

dus nadenken of jij je investeerders (mensen die geld geven) een 

beloning wilt geven. Die beloning kan van alles zijn. 

 

De investeerder kan bijvoorbeeld zijn geld uiteindelijk terugkrijgen 

met een beetje winst. Of je kunt een tegenprestatie geven zoals een 

product of een dienst. Of misschien is de investeerder eigenlijk een 

donateur? Een donateur is iemand die een donatie geeft en er niets 

voor terug krijgt. 

 

Voorbeeld 

Jij wilt een muziekfestival organiseren en je hebt beloningen bedacht 

voor je investeerders: 

• Bij € 10 krijgt de investeerder een 'bedankt-e-mail'. 

• Bij € 25 mag de investeerder gratis naar binnen. 

• Bij € 50 krijgt de investeerder niet alleen een toegangskaartje 

maar ook gratis drinken. 

• Bij € 500 krijgt de investeerder een VIP-pas en een Meet&Greet 

met een artiest. 

 
Product- en textielontwerper Jipke heeft haar 

project kunnen voltooien dankzij 

crowdfunding 
 

 

 
De crowdfundingpagina van Jipke via 

voordekunst.nl 
 

 

Via de QR-code zie je een geslaagde crowdfundingsactie van 

ontwerper Jipke. Bekijk eens welke tegenprestatie Jipke wilde 

leveren in ruil voor een donatie. Bekijk ook hoe zij de investeerders 

overtuigt met een filmpje, geschreven tekst, afbeeldingen en 

updates 

  

https://link.dp-totaal.nl/voordekunst_jipke/
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WEBSITES 

 

 Internet en websites Internet is een netwerk waarbij computers en smartphones met 

elkaar in verbinding staan. 

 

Met een website kun je snel klanten of volgers bereiken. Als je 

tegenwoordig als bedrijf geen website hebt doe je niet echt meer 

mee. 

  

Er is een verschil tussen een website en een webpagina. Een 

webpagina is letterlijk één pagina op een website, bijvoorbeeld 

'home' of 'contact'. Er zijn ook mensen die een website hebben van 

één pagina. Dit zie je vaak bij gratis diensten of websites waar niet 

veel informatie op verwerkt is. Het krijgt dan sneller een blog-achtig 

gevoel. 

 

Jij gaat zelf een website maken. Dat doe je met het volgende 

stappenplan: 

1. Wensen en eisen - voor wie maak je de website en aan welke 

eisen moet de website voldoen? 

2. Inspiratie en brainstorm 

3. Referenties zoeken 

4. Planning en begroting 

5. Schetsen en grof ontwerp 

6. Plan voorleggen aan de opdrachtgever 

7. Website maken 

8. Presenteren en evalueren 

 
Internet 
 

  

Vraag 

 51  Welke websites bezoek jij regelmatig? Schrijf er vier op. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 
4    
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WENSEN EN EISEN 

 

Stap 1 - wensen en eisen In deze cursus maak je een website. Misschien moet je deze website 

voor een opdrachtgever maken, of misschien ben jij zelf de 

opdrachtgever. 

 

Een website moet altijd voldoen aan een aantal eisen. Welke eisen 

dit zijn hangt natuurlijk af van het doel van de website. Er zijn 

verschillende doelen: 

• Commercieel: het is de bedoeling dat met de website geld 

verdiend wordt. Een goed voorbeeld hiervan is een webshop. 

• Educatief: de website is erop gericht je iets te leren. 

• Vermaak: de website en de inhoud ervan is alleen bedoeld voor 

vermaak. 

 

Een website kan meerdere doelen tegelijk hebben. Bijvoorbeeld een 

educatieve website waarop je met spelletjes (vermaak) iets leert, of 

een bedrijfspagina op Instagram. De Instagrampagina laat je iets 

leuks zien, maar is ook bedoeld om je iets te laten kopen of te laten 

zien wat voor tofs je kunt doen met een product. 

 

Ook al heeft een website meerdere doelen, omschrijf deze zo 

duidelijk mogelijk. Verwerk alle wensen en eisen in de tabel 

hieronder. 

 

Denk goed na over de inhoud. Is jouw website commercieel? Dan 

heb je bijvoorbeeld een winkelwagentje nodig, een productengalerij 

en een FAQ (veel gestelde vragen). Dit zijn voorbeelden van 

functionele eisen. Het zijn functies, opties, die je toevoegt aan de 

website. Andere voorbeelden van functionaliteiten zijn: 

• het aantal pagina's 

• een kaart met locatie 

• een menu 

• thuisknop 

• pictogrammen/links naar sociale media 

• fotogalerij 

• contactformulier 

• zoekknop 

• agenda 

• nieuwsbrief 

• chatfunctie 

 

Naast de functionaliteiten moet je ook bedenken hoe de website 

eruit moet zien: de vormgeving. Als je zelf mag bedenken hoe de 

website eruit gaat zien kun je deze eisen ook in de tabel invullen 

nadat je de brainstorm hebt gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welk doel heeft je website? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rekening houden met wensen en eisen 
 


