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Jij en het ondernemingsplan
TAAK 1
WAT IS ONDERNEMEN?
Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.
In deze taak:
• maak je een lijst met werkzaamheden die een ondernemer moet doen.
In deze taak leer je:
• wat een ondernemer is
• wat de voordelen en de nadelen zijn van ondernemen
• waar ondernemers zich moeten inschrijven om een bedrijf te beginnen.

Opdracht 2 Ondernemer worden
Bekijk Film KVK werkt voor
ondernemers.
a. Wat is een ondernemer?

b. Noteer twee redenen waarom je ondernemer wilt worden.
1.

2.
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c. Geef twee voorbeelden van succesvolle ondernemers die jij kent.
Noteer wat voor bedrijf ze zijn gestart. Waarom zijn deze twee ondernemers succesvol volgens jou?
Ondernemer

Naam

Naam bedrijf

Waarom succesvol?

1

2

Opdracht 3 Werkzaamheden van een ondernemer
Bekijk Film Zo start je een bedrijf onder de 18.

Maak een lijst van de werkzaamheden die een ondernemer moet doen.
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Opdracht 4 Voordelen en nadelen van ondernemen
Noteer twee voordelen en twee nadelen van ondernemer zijn.
Voordelen

Nadelen

Opdracht 5 Inschrijven als ondernemer
Bekijk Film Hoe helpt KVK jonge ondernemers?

Waar moeten ondernemers zich inschrijven als ze willen starten?
Wat is de naam van de lijst waar alle bedrijven staan ingeschreven?
Hoeveel bedrijven zijn in Nederland ongeveer ingeschreven?
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TAAK 2
WAT IS EEN ONDERNEMINGSPLAN?
Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.
In deze taak:
1. maak je een mindmap met de onderdelen van een ondernemingsplan.
In deze taak leer je:
1. uit welke onderdelen een ondernemingsplan bestaat.

Opdracht 2 Het belang van een ondernemingsplan
Bekijk Film Het belang van een
ondernemingsplan.
a. Waarmee wordt in de film een
ondernemingsplan vergeleken?

b. Welke zes vragen stel je jezelf bij het opzetten van het ondernemingsplan, volgens het filmpje?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Taak 2 Wat is een ondernemingsplan?

Opdracht 3 Het ondernemingsplan
Lees Tekstbron 143 Ondernemingsplan.
a. Waaruit bestaat het ondernemingsplan?
1.
2.
3.
4.
5.
b. Maak een woordweb waarin je de vijf onderdelen van het ondernemingsplan noemt en noteer bij
elk onderdeel een uitwerking.
Bijvoorbeeld bij het onderdeel persoonlijke gegevens noteer je naam en adresgegevens.

c. Welke belangrijke documenten kun je als bijlagen toevoegen aan je ondernemingsplan?
1.
2.
3.
4.
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Opdracht 4 Ondernemingsplan beoordelen
a. Welke instanties beoordelen het ondernemingsplan?

b. Wie kunnen nog meer kritisch naar het ondernemingsplan kijken?

TAAK 3
BEN JIJ EEN ONDERNEMER?
Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.
In deze taak:
1. maak je een ondernemersvaardighedentest
2. maak je een presentatie over wie je bent, wat je kunt en wat je wilt bereiken.
In deze taak leer je:
1. persoonlijke gegevens noemen
2. persoonlijke kwaliteiten noemen
3. persoonlijke motieven noemen.

Opdracht 2 Wel of niet ondernemen?
a. Noem twee redenen waarom jij ondernemer zou willen zijn.
1.

2.

b. Noem twee redenen waarom jij geen ondernemer zou willen zijn.
1.

2.
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