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Globale activiteiten per deelvraag

Deelvraag 1 (duur: 1 dag)

Professional komt naar school
- Studenten enthousiast maken, neem hier de tijd voor. (Er zijn steeds meer jonge ondernemers, is dit iets

voor jou?)
- Noodzakelijke vragen opstellen
- Teams maken en projectleider kiezen
- Onderzoek doen
- Projectbord maken
- Interview met professional
- Rubriek bespreken

Deelvraag 2 (duur: 1-2 dagen)

- Ontdekken van eigen kwaliteiten en passie.
- Bedrijfsidee bedenken en uitwerken
- Bedrijfsidee presenteren en elkaar feedback geven
- Noodzakelijke vragen
- Reflectie

Deelvraag 3 (duur: 1 dag)

- Marktonderzoek doen
- Concurrentie bepalen en van leren
- Reclamespotje maken voor bedrijf (op video of als dramales)
- Noodzakelijke vragen
- Reflecteren

Deelvraag 4 (duur: 2-3 dagen)

Professional komt naar school
- Woordenschat vergroten
- Opstartkosten berekenen
- Kostprijs berekenen
- Prijsstrategie bepalen (optioneel)
- Cashflow berekenen
- Aangi�e doen na overval
- Lening berekenen
- In gesprek met de professional
- Reflectie
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Deelvraag 5 (duur: 2-3 dagen)

- Meer informatie over een zakelijke pitch
- Eigen product maken (hier kun je de duur van het project aanpassen, in welke mate laat je ze het product

maken)
- Zakelelijke pitch voorbereiden

Deelvraag 6 - Eindproduct (duur: 0.5 dag)

- Presentatie geven
- Eindreflectie (portfolio)
- Project afsluiten
- Rolverdeling bespreken

Wachtwoorden voor deelvragen

Deelvraag 1 ondernemer

Deelvraag 2 bedrijf

Deelvraag 3 product

Deelvraag 4 plan

Deelvraag 5 zakelijk

Deelvraag 6 pitch
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Hoofdvraag

Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvragen

1. Hoe is het om ondernemer te zijn?
2. Wat voor een bedrijf willen wij openen?
3. Welke bedrijven hebben producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die van ons?
4. Wat is het financiële plan voor ons bedrijf?
5. Wat is onze zakelijke pitch?
6. Was onze pitch succesvol?

Doelgroep

Middelbaar onderwijs

Tijdsduur

Minimaal 8 dagen

Hoofddoel (vak en/of 21e-eeuwse vaardigheden)

Vakgebieden: Nederlands, wiskunde,
21e-eeuwse vaardigheden: plannen, samenwerken, kritisch denken, creativiteit, informatie vaardigheden,
ICT-basisvaardigheden, zelfregulering, problemen oplossen, communiceren,

Eindproduct

Een product of bedrijfsidee

Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoelen
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden
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Projectoverzicht

Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 1
1 dag (+ eventueel tijd voor een extra professional - ondernemer)

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Hoe is het om ondernemer te zijn?

Doel: Studenten interviewen ondernemers om te ontdekken hoe ze zijn begonnen in het bedrijfsleven en de
risico’s en voordelen die gepaard gaan met het starten van een bedrijf.

Beoordeling

● Nederlands: Noodzakelijke vragen (individueel)
● Nederlands: Vragenlijst voor ondernemers. (hele groep)

Activiteiten

Goed om te weten

Probeer het dieper denken bij studenten te bereiken. Wat is nu echt de vraag hier?
Ze moeten het doel inzien en eigen maken om de intrinsieke motivatie te vergroten.
Tijdens de introductie krijgen de studenten informatie over het onderwerp en gaan ze achterhalen welke kennis
ze missen om de hoofdvraag te beantwoorden.

Planning

Hoofddoel van deelvraag 1:
Interview lokale ondernemers
Nodig lokale ondernemer(s) uit die van hun passie(s) een zakelijk concept maken. Dit interview kan worden
gedaan met de hele klas of  met kleine groepen studenten die om en om met één expert tegelijk in gesprek
gaan.
Denk aan de vele verschillende soorten ondernemers: ondernemers uit de lokale gemeenschap of leden van de
Kamer van Koophandel, maar ook bedrijfseigenaren van buiten de gemeenschap die beschikbaar zijn via
videocall. Denk ook aan professionals uit de schoolgemeenschap, zoals leraren of familieleden die bedrijven
runnen, ook zij kunnen een hoop kennis bieden. Zorg ervoor dat het panel verschillende gezichtspunten biedt,
met name over productsoorten en bedrijfsmodellen en mensen met verschillende achtergronden die de culturen
en identiteiten van de studenten weerspiegelen.

In de introductie kunnen de  studenten informatie vinden over het starten van een eigen bedrijf. Als coach
probeer je de studenten zoveel mogelijk (intrinsiek) te motiveren.
Na het lezen/ bekijken van de informatie maak je een sprong naar het project vanuit de volgende vragen:
– Waar dacht je aan bij het bekijken of lezen van de informatie?
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– Ken je mensen die een eigen bedrijf hebben? Waarin hebben ze een bedrijf?
– Waar denk je dat mensen aan moeten denken bij het opstarten van een eigen bedrijf??
Geef aan dat ze als eindproduct een eigen zakelijke pitch gaan geven over hun bedrijfsidee.
Het streven is om hier echt publiek voor in school te halen. Dit zouden ouders, ondernemers of studenten van
een andere groep kunnen zijn.

Vragen om te achterhalen wat studenten al weten over het opstarten van een eigen bedrijf. (voorkennis
ophalen)
– Wat is een bedrijf?
– Welke bedrijven zijn al heel oud?
– Welke bedrijven zijn heel succesvol? Weet je waarom ze zo succesvol zijn?
– Wat is een franchise? Kan je voorbeelden noemen? Zou je het leuk lijken een eigen franchise te openen?
Waarin zou je dit willen doen? Waarom?

Noodzakelijke vragen opstellen.
Laat de studenten bedenken wat ze moeten weten om een eigen bedrijf te starten.
De vragen moeten zoveel mogelijk vanuit de studenten komen, maar probeer deze ook aan bod te laten komen:
– Welke soorten bedrijven zijn er?
– Hoeveel kapitaal heb je nodig om een bedrijf te starten? Kan het ook zonder kapitaal?
– Wat is de kamer van koophandel?
– Wat is een financieel plan?
– Wat is een ondernemingsplan?
– Waarom starten met een eigen bedrijf?
– Hoe start je een eigen bedrijf?

Onderzoek
De studenten gaan (online) antwoorden zoeken op hun noodzakelijke vragen.
De gevonden antwoorden worden samengevoegd en met elkaar gedeeld (klassikaal of in kleine groepjes).
Laat de studenten hun naam op de noodzakelijke vragen schrijven en bewaar ze voor de eindreflectie.

Vooruitblik op het project
Rubriek en hoofdvraag
Bekijk en bespreek de rubriek en de hoofdvraag met de studenten.
Laat de studenten weten wat je van ze verwacht binnen dit project.
Reflectie op introductie:
– Over welk onderdeel van dit project ben je het meest enthousiast? Waarom?
– Welk deel van dit project zal volgens jou de grootste uitdaging voor worden? Waarom?
– Heb je na het onderzoek nieuwe noodzakelijke vragen die je graag aan het projectbord zou willen toevoegen?

Publiek
Ga vast op zoek naar publiek voor de zakelijke pitch, het zal de studenten motiveren als ze weten dat ze voor
een publiek gaan presenteren. Probeer minimaal één professional in het publiek te hebben, dit zal de motivatie
van de leerlingen nog meer verhogen.

Voeg de materialen toe aan het projectbord.
De studenten voegen de noodzakelijke vragen en de antwoorden ook toe aan het projectbord.
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21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- informatie vaardigheden
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 2
1-2 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Wat voor een bedrijf willen wij openen?

Doel: Studenten verkennen hun eigen persoonlijke interesses en talenten en werken vervolgens in teams om een
bedrijfsidee op te stellen en te presenteren.

Beoordeling

● Nederlands: Persoonlijk interesse overzicht (individueel)
● Nederlands(spelling): Bedrijfsidee (team)

Activiteiten

Planning

Activiteit 1, kwaliteiten
De studenten geven elkaar gericht kwaliteiten. Als jullie het kwaliteitenspel op school hebben kan dit in gebruik
genomen worden. Er staat ook een link naar een pagina met kwaliteiten. Op deze pagina kunnen jullie ook de
mogelijkheid vinden de kwaliteitenlijst uit te printen en op papier te gebruiken.

Activiteit 2, interesse/passie
De studenten gaan op zoek naar hun passie en interesse. Dit verwerken ze in een collage.

Activiteit 3, bedrijfsidee
De studenten gaan bun bedrijfsidee opstellen door de gegeven stappen te volgen.

Activiteit 4, presentatie
Elk team krijgt 1.5 minuut de tijd om hun bedrijfsidee te presenteren. De rest van de groep geen gerichte feedback
die het team kan verwerken in het bedrijfsidee.

Noodzakelijke vragen
Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Op welk deel van je bedrijfsidee ben je trots? Waarom?
– Hoe goed denk je de opdracht van vandaag te begrijpen? Is er nog iets verwarrend voor je?
– Is er iets dat je je nog steeds afvraagt   over hoe je een eigen bedrijf start?
(Zo ja, maak er een noodzakelijke vraag van)
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Reflectie teams
Hoe verloopt het werk in de teams? Als het niet goed verloopt kan er gekozen worden voor het gebruik van een
kanbanbord. In de link hieronder kunnen jullie hier meer informatie over vinden

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- creativiteit

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 3
1 dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Welke bedrijven hebben producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die van ons?

Doel: De studenten gaan op zoek naar bedrijven hun concurrent kunnen zijn. Door de concurrenten te
analyseren kunnen ze meer te weten komen over de prijs, de prijsstrategie en het bedrijfsplan.

Beoordeling

● Nederlands: Samenva�ingen van de informatie over de concurrent. Hierin staat informatie over de prijs,
prijsstrategie en het bedrijfsplan (individueel)

Activiteiten

Planning

Activiteit 1, marktonderzoek
De studenten gaan marktonderzoek doen door de gegeven stappen te doorlopen. Motiveer ze om hier zo serieus
mogelijk mee om te gaan.
Probeer de studenten te helpen door de volgende startersvragen te stellen:
– Klanten maken een bedrijf succesvol. Noem een bedrijf, op welk soort klanten is dit bedrijf gericht? (Mac
Donalds: mensen die snel willen eten en niet gericht zijn op gezond eten. Subway, mensen die snel willen eten
en de voorkeur hebben voor gezond eten.)
– Zou je iets moeten weten over jouw klanten?
– Stel je voor dat iemand een bedrijf wilt openen en jullie als publiek hee�, hoe kunnen ze jullie motiveren het
product te kopen?
– Wat wil je bereiken met jouw product?

Activiteit 2, concurrentie
De studenten gaan op zoek naar bedrijven die een vergelijkbaar product verkopen. Wat kunnen ze leren van dit
bedrijf?
Na het onderzoek gaan de studenten een reclamevideo opnemen. Die kunnen ze presenteren als optreden in de
klas of daadwerkelijk opnemen en verwerken in een video.

Noodzakelijke vragen
Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om een marktonderzoek te doen?
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– Werkte jullie team goed samen tijdens deze deelvraag?
– Hoe had je de samenwerking kunnen verbeteren?
– Heb je ideeën opgedaan na het marktonderzoek?
– Wat zijn jouw verwachtingen over het project nu je het interview gehad hebt?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 4.2
2 -3 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Wat is het financiële plan voor ons bedrijf?

Doel: De studenten leren een financieel plan op te stellen.   Bij deze deelvraag komen de studenten in contact
met een professional uit het werkveld. Dit kan een ondernemen of financieel adviseur zijn.

Beoordeling

● Economie/wiskunde: Berekeningen van opstartkosten, kosten per eenheid(kostprijs), prijzen, scha�ingen
van inkomsten en rente op leningen (individueel)

● Economie/wiskunde: Financieel plan inclusief kostprijs en opstartkosten, prijsstrategie, cashflow en lening
(team)

Activiteiten

Planning

Laat de studenten zelf ook op zoek gaan naar een professional die ze kan helpen. Het kan geen kwaad om van
twee professionals informatie te krijgen.
Vervolgens gaan de studenten aan de slag met woordenschat die belangrijk is binnen dit project

Activiteit 1, opstartkosten berekenen
De studenten gaan proberen te achterhalen wat de kosten voor hun bedrijf zullen zijn.

Activiteit 2, kostprijs
De studenten proberen hun kostprijs te bepalen. Dit is een vraag waarbij de hulp van een professional goed van
pas kan komen. Als coach hoef je het antwoord niet te weten, laat ze de vraag noteren en aan de professional
vragen.

Activiteit 3, prijsstrategie
Dit kan een moeilijke opdracht zijn en kan eventueel overgeslagen worden. Het zou dan alleen doorgelezen
kunnen worden zodat de leerlingen wel weten dat dit aan de orde is.

Activiteit 4, cashflow
Welke kosten en inkomsten voorspellen de leerlingen voor de eerste 3 maanden.
Extra opdracht: uitdaging. Er staat een krantenartikel over de inbraak in hun bedrijf. De studenten berekenen
hoeveel deze inbraak hun hee� gekost. Dit is een pi�ige opdracht, bekijk zelf of het haalbaar is voor jouw groep.
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Activiteit 5, financiering
De studenten leren hoe een lening werkt en berekenen hoeveel rente ze moeten betalen voor een lening van
€5000 met 6% rente.

In gesprek met de professional
Bespreek kort wat je van de studenten verwacht en grijp in zodra een student niet met respect te werk gaat, het
kan er namelijk toe leiden dat professionals niet meer naar school willen komen.

Noodzakelijke vragen
Hebben de studenten nieuwe noodzakelijke vragen die ze willen beantwoorden? Geef de studenten de tijd om
hier onderzoek naar te doen.

Reflectie einde deelvraag
De studenten geven antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel wist je over het onderwerp voordat we er aan begonnen?
2. Wat zou je voor jezelf nog kunnen verbeteren?
3. Welke problemen ben je tegengekomen toen je aan dit project werkte? Hoe heb je ze opgelost?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 5
2 -3 dagen

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Wat is onze zakelijke pitch?

Doel: De studenten gaan het eindproduct maken en geven een zakelijke pitch over hun bedrijf.

Beoordeling

● Nederlands: voorbereiding eigen aandeel zakelijke pitch (individueel)
● Product of prototype (team)

Activiteiten

Planning

Activiteit 1, hoe gaat jullie pitch eruit zien?
De studenten gaan bepalen hoe hun zakelijke pitch eruit zal gaan zien.

Activiteit 2, maak je product
Nu dat de studenten hebben gereflecteerd op elkaars werk gaan ze de feedback verwerken in hun eindproduct.
Herinner de studenten eraan dat het gaat om de wensen van de klanten. Dus als ze feedback hebben gekregen
die tegen de wensen van de klanten ingaat hoeven ze deze niet te verwerken.
De studenten gaan het product of idee uitwerken. Bepaal vooraf wanneer het product af moet zijn en wat de
eisen zijn.

Reflectie einde deelvraag
– Hoe voelde het om feedback te krijgen over je product?
– Heb je na de feedback dingen kunnen veranderen? Waarom wel of waarom niet?
– Was het makkelijk of moeilijk voor je om feedback te geven aan je klasgenoten? Waarom?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
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- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Aantekeningen

Voorbereiding voor de volgende les.                                        Datum:_______________
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Onderdeel & tijd (gemiddelde aantal dagen)

Deelvraag 6 - Eindproduct
Halve dag

Hoofdvraag/ deelvraag & doel

Hoofdvraag: Hoe start je een financieel succesvol bedrijf?

Deelvraag: Was onze pitch succesvol?

Doel: De studenten gaan reflecteren op het product en geven elkaar gerichte feedback.

Beoordeling

● Mondelinge vaardigheden: eigen aandeel binnen de pitch (individueel)
● Mondelinge vaardigheden: de pitch (team)

Activiteiten

Goed om te weten

De projectleider maakt de indeling voor de presentaties, probeer hierbij een begeleidende rol te hebben als hier
vraag naar is.

Planning

Activiteit 1, eindproduct presenteren
Laat de studenten hun zakelijke pitch geven en geef als groep gerichte feedback na elke pitch.

Activiteit 2, eindreflectie
Laat de studenten hun eerste noodzakelijke vragen bekijken om te laten zien hoeveel ze geleerd hebben tijdens
dit project.

Pak daarna het portfolio en de rubriek erbij om te reflecteren op het project.

Afsluiting project

Bespreek het proces met de studenten. Hoe zijn we begonnen en wat hebben we geleerd?
Pak de rubriek van de 21e- eeuwse vaardigheden erbij en bespreek de doelen. Waar hebben ze vooruitgang in
geboekt en hoe hebben ze dit gedaan? Waar zouden ze tijdens het volgende project graag aan blijven werken en
welke nieuwe doelen stellen ze zichzelf?
Laat ze terug kijken op het hele proces, waar zijn ze het meest trots op?
Je kan er voor kiezen ze dit op te laten schrijven en op de muur te hangen.
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Rolverdeling tijdens project

Bespreek de samenwerking in de groep. Hoe vonden de studenten het om een specifieke rol te hebben? Waar
hadden ze moeite mee en wat ging ze goed af? Welke tips hebben ze voor de studenten die de volgende keer
deze rol op zich zullen nemen?

21e-eeuwse vaardigheden & doelen PBL

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem oplossen
- ICT-basis vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering / autonomie
- intrinsieke motivatie
- plannen
- creativiteit

Aantekeningen

Leerdoelen voor het volgende project:
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