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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Inleiding

Ondernemend gedrag heeft te maken met kansen zien. Het heeft ook te maken
met kansen grijpen. Er iets mee doen. Daar hoef je helemaal geen eigen bedrijf
voor te hebben. Kansen zien en kansen grijpen is belangrijk voor iedereen. Waar
je ook werkt. Om kansen en mogelijkheden te herkennen en er iets mee te doen,
moet je ook jezelf en je (werk)omgeving goed kennen.

Het keuzedeel bestaat uit zes leereenheden:
1. Even voorstellen
2. Introductie op ondernemend gedrag
3. Mijn werkveld
4. Kansen zien
5. Kansen grijpen
6. De training.

Bekijk het filmpje.
Deze toiletjuffrouw vertoont ondernemend gedrag. Ze ziet kansen en grijpt die
kansen.

De uitdaging
Jij krijgt van je leerbedrijf een training in ondernemend gedrag aangeboden. Die
cursus werkt met ‘train de trainer’. Dat betekent dat degenen die de training
krijgen en met goed resultaat afsluiten, daarna hun eigen collega’s moeten kunnen
trainen. Het is jouw eindopdracht om een basistraining voor nieuwe medewerkers
op te stellen. Je krijgt van ons oefeningen die je helpen ideeën op te doen.
Automatisch word je dan zelf ook getraind in ondernemend gedrag. Er zijn ook
bronnen die je kunnen helpen. Denk aan theorie, filmpjes of internetlinks.

Als je alle opdrachten uitvoert, heb je straks:
• een trainingsboek met:

– omslag (met een titel, je naam en klas)
– inhoudsopgave
– voorwoord (inclusief de doelen van de training)
– welkomstwoord dat je gaat gebruiken in de training
– kennismakingsspel
– verwijzing naar het filmpje met de titel ‘Een dag uit het leven van …’

(waar gaat dat over, waar is het te vinden)
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– uitdraai van de presentatie met het begrippenkader
– een oefening over verantwoordelijkheid
– een oefening over zelfstandigheid
– een oefening naar keuze
– een oefening naar keuze
– een oefening naar keuze

• praktijkervaring met het geven van (een deel van) jouw training.

Doelen
- Je bezit basiskennis over gedrag van mensen.
- Je kent basisbegrippen die horen bij ondernemerschap en ondernemend gedrag.
- Je kunt jezelf presenteren.
- Je kunt jezelf beoordelen op ondernemend gedrag.
- Je bezit kennis over belangrijke (actuele) ontwikkelingen in je werkveld.
- Je kunt de eigen werksituatie in beeld brengen.
- Je kunt verbetervoorstellen doen ter aanzien van je eigen werksituatie.
- Je kunt een verandering aan de hand van een stappenplan uitvoeren.
- Je kunt omgaan met feedback.
- Je kunt reflecteren op je eigen gedrag.

De beoordeling
• Er is één kennistoets.
• Jouw training lever je aan als trainingsboek. De docent beoordeelt dit boek.
• Je voert ook een voorbeeldtraining uit. Dat is een praktijktoets.

Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatie

Ben jij ondernemend?
Klom jij vroeger als eerste in een boom?
Verkocht jij weleens iets aan vriendjes en vriendinnetjes?
Sta jij vooraan als je kaartjes voor een concert wil hebben?

Opdracht 1: Ondernemend gedrag

Mindmap maken

Stappenplan Coggle

Welke woorden schieten je te binnen als je denkt aan ondernemend gedrag?
Denk eerst eens aan ondernemende mensen.
Wie vind jij ondernemend?
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Wat doet hij of zij dan?
Maak hiervan een digitale mindmap.
Bekijk de bron ‘Mindmap maken’ als je wilt weten hoe je dat precies doet.

Opdracht 2: Ben ik ondernemend?

a. Geef antwoord op de vraag of jij ondernemend bent.
Uiteraard is dit je eigen beeld, maar begin eens met nadenken over de vragen
uit de inleiding:
• Klom jij vroeger als eerste in een boom?
• Verkocht jij weleens iets aan vriendjes en vriendinnetjes?
• Sta jij vooraan als je kaartjes voor een concert wilt hebben?
Kijk ook goed naar het woordweb van opdracht 1. Maak gebruik van de
woorden die je daar hebt gebruikt om jezelf te beoordelen.

b. Onderbouw dit met minimaal drie voorbeelden.
Gebruik bijvoorbeeld de vragen uit de inleiding als opstapje:
• Klom jij vroeger als eerste in een boom?
• Verkocht jij weleens iets aan vriendjes en vriendinnetjes?
• Sta jij vooraan als je kaartjes voor een concert wilt hebben?
Kijk ook goed naar het mindmap van opdracht 1. Maak gebruik van de woorden
die je daar hebt gebruikt om voorbeelden te formuleren.

Ben jij ondernemend?

c. Maak de test ‘Ben jij ondernemend?’.

Je krijgt 25 zinnen te zien.
De site noemt ze ‘vragen’.
Bij de vragen kun je 1 tot 4 punten geven.
Geef 4 punten als je het helemaal eens bent met de zin.
Geef 1 punt als je het helemaal oneens bent met de zin.
Als je alle vragen hebt gemaakt, volgt er een score.
De score gaat uit van vijf ondernemerseigenschappen.
Je kunt de score downloaden, printen of mailen.

d. Klopt de uitslag van de test met jouw antwoorden op vraag a. en b.?
Om een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven, lees je in ieder geval
de uitleg achter elke eigenschap.
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2. Even voorstellen

Inleiding

De gemiddelde mens bestaat niet. Elk mens is uniek. Niet iedereen gedraagt zich
op dezelfde manier, en mensen hebben zeker niet over alles dezelfde mening.
Dat wist je natuurlijk wel. Kijk maar eens om je heen in de klas. Je ziet verschillende
kledingstijlen, kapsels, schoenen en brillen. Ieder heeft zijn eigen manier van
spreken en gebaren. De één is druk, de ander rustig. De een is ondernemend, de
ander (nog) niet. Ondernemendheid start bij het kennen van jezelf! Als je weet
wie je bent, wat je kan en wat je wil, kun je ook aan de slag met kansen zien en
kansen grijpen die zich in je (werk)omgeving voordoen.

Wij zijn allemaal uniek.

Doelstellingen
- Je bezit basiskennis over gedrag van mensen.
- Je kent basisbegrippen die horen bij ondernemerschap en ondernemend gedrag.
- Je kunt jezelf presenteren.
- Je kunt omgaan met feedback.

De beoordeling
• een mondelinge presentatie over wie je bent en wat je belangrijk vindt
• een schematisch overzicht van je contacten.
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2.1 Even voorstellen

Opdracht 1: Persoonlijke gegevens

Ondernemend gedrag ontwikkelen begint bij jezelf kennen. Laten we makkelijk
beginnen.

Een mens is een persoon. Ieder persoon is ergens geboren, naar school geweest
en heeft (bij)baantjes gehad. Vul jouw persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk
in. Vraag dingen die je niet (zeker) weet aan je ouders/verzorgers.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam

Adres

WoonplaatsPostcode

Telefoonnummer
mobiel

Telefoonnummer vast

GeboorteplaatsGeboortedatum

Nationaliteit

Gehuwd
geweest

GehuwdSamenwonendOngehuwdBurgerlijke staat

Naam partner

LeeftijdNaam kinderen

Onderwijs (ook basisschool)

Diploma ja/neeNaam schoolVan … tot

Werk (ook bijbaan)

FunctieNaam organisatieVan … tot
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Opdracht 2: Hands-on

Op school, in je leerbedrijf en later in de organisatie waar je gaat werken zijn ze
op zoek naar ondernemende mensen. Voor ondernemend gedrag is in ieder geval
een hands-on mentaliteit nodig. Hands-on betekent vrij vertaald dat je ‘van
aanpakken weet’. Niet kletsen, maar doen!

Dat gaan we eerst even oefenen.

Je gaat zo snel mogelijk deze digitale puzzel maken.

a. Hoeveel seconden deed je erover?

b. Hoe kan dat sneller?

c. Heb jij een hands-on mentaliteit?
Zet een kruisje in de juiste kolom.
• Kolom 1 betekent dat je de eigenschap niet bezit.
• Kolom 2 betekent dat er een begin is van de eigenschap. Je moet daar nog

wel flink aan werken.
• Kolom 3 betekent dat je de eigenschap voldoende hebt. Kleine verbeteringen

zijn nog wel mogelijk.
• Kolom 4 betekent dat je de eigenschap volledig bezit.

FeedbackJouw scoreHulpvragenEigenschap

43214321

Weet ik van
aanpakken?

Hands-on mentaliteit

Ben ik een doener?

In dit keuzedeel krijg je regelmatig een schema zoals dit. We starten dan met een
eigenschap die hoort bij ondernemend gedrag (in dit geval ‘hands-on mentaliteit’).
Je krijgt daar hulpvragen bij die duidelijk moeten maken wat de eigenschap
betekent. Vervolgens beoordeel jij jezelf. Heel vaak vragen we ook om dit nog
een keer door anderen te laten doen. Dat bevordert het inzicht dat je hebt over
jouw ondernemend gedrag.

d. Nadat je jezelf hebt beoordeeld, vraag je aan een van je ouders/opvoeders of
zij/hij dat ook wil doen.
Door jezelf door anderen te laten beoordelen, krijg je meer inzicht in jouw
ondernemend gedrag.

e. Laat je ouder of verzorger een voorbeeld geven om die feedback te
onderbouwen. Als het kan, ondersteun je dit voorbeeld met een foto die dit
bewijst.
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Onderbouwen betekent ‘bewijzen’.
Met een voorbeeld maakt iemand dan duidelijk waarom hij of zij deze mening
heeft.
Voor de foto is het leuk om eens te snuffelen in de (digitale) fotoalbums die
jullie hebben.

Bron Gedrag

Opdracht 3: Gedrag

Verborgen camera

Jezelf kennen is de eerste stap van ondernemend gedrag. Je gedrag speelt daarbij
uiteraard een grote rol. Alles wat mensen doen, zou je gedrag kunnen noemen:
praten, eten, lopen, muziek maken, sporten, gebaren maken, de schouders ophalen,
huilen, lachen. Veel van die zaken zouden aangeboren kunnen zijn.

a. Bekijk het filmpje ‘Verborgen camera’.

b. Noteer vijf vormen van gedrag van de kassamedewerker.

c. Wat vind je van de beroepshouding van de kassamedewerker?

d. Veel van de volgende zaken zouden aangeboren kunnen zijn.
Welke zinnen passen het best bij jou?
Zet een kruisje achter die zinnen.

Ik luister liever.Ik praat graag met anderen.

Ik blijf graag thuis.Ik ga graag uit.

Ik ben afwachtend.Ik ben vriendelijk en open.

Ik vertrouw anderen niet zo
makkelijk.

Ik vertrouw mensen makkelijk.

Ik ben slordig.Ik ben netjes.

Ik vergeet wel eens een
afspraak.

Ik kom mijn afspraken na.

Ik ben fel en driftig.Ik ben rustig.

Ik ben vaak zenuwachtig.Ik ben relaxt.

Ik hou van dingen die ik ken.Ik doe graag nieuwe dingen.

Ik zie vooral het probleem.Ik zoek naar een oplossing.

e. Zet alle zinnen waar je een kruisje achter hebt gezet nu onder elkaar.•
• Zet daarachter of het volgens jou aangeboren is of niet.
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• Vraag aan je ouders/verzorgers om een eigenschap te kiezen waarvan ze
met een voorbeeld uit jouw jeugd kunnen bewijzen dat je die eigenschap
al heel lang hebt.

• Vraag aan je ouders/verzorgers om een eigenschap te kiezen waarvan ze
met een voorbeeld uit jouw jeugd kunnen bewijzen dat ze jou die eigenschap
hebben aangeleerd.

• Het zou mooi zijn als beide voorbeelden ook nog met een foto konden
worden bewezen.

Jouw persoonlijkheid wordt gevormd door aangeboren en aangeleerde zaken.
Je bent in deze opdracht op zoek naar aangeboren eigenschappen. Wat je al
deed toen je heel jong was, zou best weleens aangeboren kunnen zijn. Je gaat
thuis op zoek naar bewijs hiervoor. Kijk eens in de (digitale) fotoboeken. Kom
je voorbeelden tegen van kenmerkend gedrag?

f. Welke zinnen passen volgens jou het beste bij ondernemend gedrag?

g. Bekijk jouw antwoorden bij deze opdracht.
Ben jij dan ondernemend? Leg je antwoord uit.

Opdracht 4: Waarden en normen

Bepaalde gedragingen zijn aangeboren, maar mensen doen of laten ook veel
dingen, omdat ze vinden dat ze zo horen. Dat hebben ze geleerd. Wat goed en
slecht is, leer je bijvoorbeeld van vrienden, op school of in het gezin.

a. Waarden en normen worden je geleerd.
Lees eerst de bron ‘Gedrag’ zodat je precies weet wat waarden en normen zijn.

Bekijk dan het filmpje ‘Fietsen door rood’

Fietsen door rood

b. • Welke twee normen staan hier ter discussie?
• Zou je daar een waarde bij kunnen benoemen?

c. Verzamel vijf illustraties via internet van waarden die jij hebt.•
• Maak een overzicht van deze foto’s en geef iedere foto een titel of een

onderschrift.
• Ruil je collage met iemand anders.
• Geef feedback op die collage door aan te geven of het volgens jou inderdaad

waarden zijn.
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• Geef feedback op die collage door aan te geven of die waarden volgens jou
bij die persoon passen.

• Lees de feedback die jij hebt gekregen. Ben je het ermee eens?

d. We gaan uit van de waarde ‘goed werknemerschap’. Wat vind jij van de
bijbehorende normen? Zet een kruisje in de kolom van jouw keuze. Kan dat of
kan dat niet op de werkplek? Leg je antwoord uit.

UitlegKan
niet

Kan

Tatoeages in je gezicht

Minirokje dragen

Hoofddoekje dragen

Ongeschoren zijn

Korte broek dragen

Collega’s niet aankijken

Klanten geen hand geven

Pas iets doen als je baas een
opdracht geeft

Zelf met een oplossing voor een
probleem komen

Een probleem bespreken met
collega’s

Een bedrijfsprobleem op
Facebook zetten

Bron Identiteit

Opdracht 5: Identiteit

Ieder persoon heeft een identiteit. Dat kun je zien in je paspoort of rijbewijs. Maar
identiteit is meer dan dat. Het gaat om wie je bent en om hoe jij jezelf ziet. Omdat
ondernemend gedrag begint met jezelf kennen, vragen wij je om je eigen identiteit
te beschrijven. Geef antwoord op de volgende vragen.

a. Lees de bron ‘Identiteit’.
Wat aan jouw uiterlijk (haar, kleding, schoenen) bepaalt jouw identiteit?

b. Wat aan jouw gedrag bepaalt jouw identiteit?

c. Op welke manier heeft jouw muziekvoorkeur met identiteit te maken?
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d. Op welke manier heeft jouw opleiding met identiteit te maken?

e. Vind je geld belangrijk voor jouw identiteit?

f. Vind je religie belangrijk voor jouw identiteit?

g. Welke hobby’s heb jij?

h. Waarom zijn die belangrijk voor jouw identiteit?

i. Als je jezelf zou vergelijken met een merk (Coca Cola, Apple, Lidl) welk merk
zou dat dan zijn? Verklaar je antwoord.

Opdracht 6: Imago

Je identiteit geeft aan hoe jij jezelf ziet. Je imago is hoe anderen je zien. Dat geldt
ook voor bedrijven en merken! Ook die hebben een identiteit en een imago.
Stel deze vragen nu aan iemand die jou goed kent.

a. Lees de bron ‘Identiteit’.
Wat aan jouw uiterlijk (haar, kleding, schoenen) bepaalt jouw identiteit?
Let op: het gaat nu niet om je eigen antwoord, maar om het antwoord van
iemand anders. Iemand die jou goed kent.
Maak duidelijk dat het om dingen moet gaan waarvan die persoon denkt dat
ze belangrijk zijn voor jou.

b. Wat aan jouw gedrag bepaalt jouw identiteit?
Let op: het gaat nu niet om je eigen antwoord, maar om het antwoord van
iemand anders. Iemand die jou goed kent.
Maak duidelijk dat het om dingen moet gaan waarvan die persoon denkt dat
ze belangrijk zijn voor jou.

c. Op welke manier heeft jouw muziekvoorkeur met identiteit te maken?
Let op: het gaat nu niet om je eigen antwoord, maar om het antwoord van
iemand anders. Iemand die jou goed kent.
Maak duidelijk dat het om dingen moet gaan waarvan die persoon denkt dat
ze belangrijk zijn voor jou.

d. Op welke manier heeft jouw opleiding met identiteit te maken?
Let op: het gaat nu niet om je eigen antwoord, maar om het antwoord van
iemand anders. Iemand die jou goed kent.
Maak duidelijk dat het om dingen moet gaan waarvan die persoon denkt dat
ze belangrijk zijn voor jou.
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