
Steeds meer jongeren beginnen een eigen 
bedrijf. Maar hoe doe je dat eigenlijk, 
ondernemen? Om kinderen al op jonge leeftijd 
de basisbeginselen van het bedrijfsleven en 
ondernemerschap bij te brengen is de lesbrief 
ondernemen opgesteld. 

Lesbrief ondernemen
Toelichting voor leerkrachten
Aan de slag met ondernemingszin

De kern: ondernemende  
en digitale vaardigheden
Tijdens deze les gaan leerlingen op een leuke manier in 
groepsverband aan de slag met ondernemende vaardigheden, 
zoals creativiteit, samenwerken, zelfvertrouwen en doorzettings-
vermogen. Daarnaast leren ze meer over financiën en 
marketing. Digitale vaardigheden worden volop aangesproken. 
De lesbrief heeft ook raakvlakken met rekenen en taal. 

Concept en realisatie: Zuiver C

http://www.zuiver-c.nl


Aansluiting bij leerdoelen
Deze lesbrief sluit aan bij competenties uit de leerlijn Creatief denken 
en handelen (SLO). De vier stappen van de lesbrief zijn gekoppeld 
aan de vier fasen van creatief denken en handelen: oriënteren, 
onderzoeken, uitvoeren en evalueren. 

Leerdoelen die onder andere aan bod komen zijn:
• Het toepassen van creatieve denktechnieken.
• Het doen van brononderzoek en vanuit dit onderzoek conclusies 

trekken die meegenomen worden in de uitvoerende fase.
• Het uitvoeren van plannen (met behulp van vakspecifieke kennis en 

vaardigheden) en presenteren daarvan (individueel of samen met 
anderen).

• Waardering geven aan het product en het werkproces.

Voor wie? 
De lesbrief is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8.

Tijdsinvestering
De lesbrief bestaat uit vier stappen. 
Elke stap kan tijdens een les ingezet worden. 

Wanneer/hoe in te zetten? 
De lesbrief is bijvoorbeeld in te zetten tijdens:
• De week van de mediawijsheid
• Project- of themawerk
• Weektaken

Begeleiding
iCoaches of ICT-coördinatoren kunnen een begeleidende rol hebben 
bij het werken met de lesbrief. 

De makers
De lesbrief ondernemen is ontwikkeld door het Best Tech Lab. 
Dit ICT-lab wordt gerund door leerlingen van groep 7 en 8 van 
Best Onderwijs. Daardoor werken zij aan ondernemerschap en 
eigenaarschap.

Meer weten?  
Scan de QR-code!

Stap een plan maken
Voordat je je bedrijf kunt starten moet je een aantal zaken regelen. Denk goed na over wat jouw bedrijf bijzonder maakt. Wie je klanten zijn en hoe zij jouw bedrijf gaan vinden. Maar ook: wat je bedrijf gaat kosten en wat je ermee gaat verdienen. 

Samenwerken
Een bedrijf start je niet alleen.  
Je werkt samen in een groepje.
• Weten jullie van elkaar waar je 

goed in bent en wat je lastig vindt?
• Wat ga je doen als je het niet met 

elkaar eens ben? 
• Wie gaat wat doen? Wie van jullie is 

bijvoorbeeld heel creatief en wie is 
goed in rekenen? 

Verdeel de taken!

Je gaat de ideeën voor je bedrijf uitwerken op de computer. Een mindmap is daar een goed idee voor. Of een brainstorm op een digitaal whiteboard. Bepaal samen met je groepje en/of de juf/meester welke tool jullie gaan gebruiken. 

Wat gaat je bedrijf doen?
• Welke dienst of product ga je verkopen?
• Heb je een pand nodig? Of ga je online verkopen? • Wat maakt jouw bedrijf anders dan andere bedrijven? 
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Wie zijn je klanten? 
• Wie gaan je belangrijkste klanten zijn? We noemen 

dit de doelgroep.
• Hoe zorg je ervoor dat je klanten je bedrijf kennen?• Wat wil je dat klanten over jouw bedrijf zeggen? 

Wat moet je verder regelen? 
• Is het slim om met anderen samen te gaan werken? • Wat komt er op een website te staan? En gebruik je social media? • Tip: heb je bij je plannen ook rekening gehouden met het klimaat?  Duurzaam ondernemen noemen we dat.  

De financiën
• Heb je geld nodig om te kunnen starten? En waarvoor en hoeveel?  Denk bijvoorbeeld aan reclame of het inkopen van spullen. • Wat gaat jouw dienst of product kosten? En hoeveel denk je te verkopen? • Hoeveel winst ga je maken? Winst = omzet (het geld dat je verdient) – de kosten. 

De leerlingen van 
het Best Tech Lab 
hebben een tip 
voor jou!

2

Stap aan de slag!

Je hebt al heel veel ideeën verzameld! Nu ga je je een presentatie maken.

Je pitch 

Schrijf hier eerst in het kort het verhaal van je bedrijf. We noemen dat een pitch. In een paar regels 

probeer je je bedrijf zo aantrekkelijk mogen te beschrijven, zodat iedereen snapt wat je doet. En er 

nieuwsgierig naar wordt!

Je presentatie

Maak nu een digitale presentatie. Dit kun je 

bijvoorbeeld doen met een PowerPoint of Prezi, maar 

ook met Microsoft Sway of een filmpje. Of verzin 

een ander creatief idee! De presentatie moet je later 

kunnen laten zien aan de rest van de klas. 

De leerlingen van 

het Best Tech Lab 

hebben een tip 

voor jou!
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Stap presenteren
Tijd om te presenteren! Je vertelt over je bedrijf aan de rest van de 

klas. Hiervoor heb je maximaal 5 minuten de tijd. Verdeel de taken, 

zodat iedereen van je groepje iets doet.  
Hoe tevreden ben je met je plan? = ik ben nog niet tevreden.

= ik ben een beetje tevreden.= het is een leuk idee en plan.= ik ben erg blij met het plan.= mijn bedrijf gaat een hit worden
 

Wat heb je geleerd? 
Je bent in de wereld van ondernemerschap gedoken! Welke dingen heb je geleerd tijdens deze les?

 

Zou je later een eigen onderneming willen starten? En waarom wel of niet? 

Wil je meer weten over ondernemen?

Dan is de online Eigen Baas-kit misschien iets voor jou!

Natuurlijk ben je ook altijd welkom in het Best Tech Lab.
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Mijn cijfer:
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De leerlingen van het Best Tech Lab hebben een tip voor jou!

Stap informatie verzamelen 

Bij stap 1 denk je na over wat belangrijk is bij het starten van je eigen onderneming.  

Op de site van SchoolTV kun je heel veel filmpjes vinden over ondernemen.  

Het Klokhuis maakte ook een filmpje over het starten van een bedrijf. 

Welke ondernemer(s) ken jij? 

Waarom zijn zij succesvol? 

Als je een eigen bedrijf begint moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Ook is het belangrijk dat je een naam en een logo hebt. 

Waarom zijn deze dingen belangrijk?

Kun je meer dingen bedenken die je nodig hebt voordat je kunt starten? 

In deze les maak je een plan voor een bedrijf dat iets te maken heeft met 

computers, smartphones of media. Bijvoorbeeld een bedrijf dat:

 games of apps maakt

 computers repareert

 ontwerpen van 3d printers verkoopt

 computers verkoopt aan bedrijven

Wat voor een bedrijf gaat jullie groepje beginnen?

Wat bieden jullie aan?

 een product

 een dienst 

De leerlingen van 

het Best Tech Lab 

hebben een tip 

voor jou!

De naam van 

ons bedrijf is:
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