
Wat is ondernemen?
Ondernemen betekent iets gaan doen. Als 
ondernemer doe je iets voor iemand anders 
of verkoop je iets (een product of een dienst) 
aan iemand. In ruil hiervoor krijg je iets terug. 
Bijvoorbeeld: als jij op Koningsdag je oude games 
verkoopt aan andere mensen ben je aan het 
ondernemen. Je verkoopt mensen dan een product 
(je speelgoed) in ruil voor geld. 
Als je voor een baas werkt ben je geen ondernemer. 
Ondernemen is leuk, want je kan zelf alles bepalen 
en alle opbrengsten houden. Maar het is ook 
moeilijk, want als je niets verkoopt verdien je ook 
niets. En er komt een hoop bij kijken. 

Wat ga je doen? 
Iedere onderneming begint met een goed idee. In deze les ga 
je met een groepje een plan maken voor jullie eigen (digitale) 
bedrijf. Je gaat eerst informatie zoeken, bijvoorbeeld op 
internet of door met een ondernemer te praten. En je maakt 
een plan. Hierbij denk je bijvoorbeeld na over:

• Wie zijn onze klanten?
• Hoe zorgen we ervoor dat zij ons bedrijf kennen? 
• Wat moeten we regelen voordat we kunnen starten? 
• Hoe verdienen we geld met ons bedrijf? 

Over deze les
In deze les ga je in 4 stappen aan de slag.

Je verzamelt informatie over ondernemen. En je bepaalt 
welk bedrijf je wil starten. 

Je maakt een plan. Daarin komt bijvoorbeeld te staan 
hoe je je bedrijf bekend gaat maken. En of je geld nodig 
hebt om te beginnen. 

Je werkt je plan uit in een digitale presentatie.
 
Je presenteert je plan aan de rest van de klas. 

Lesbrief  
ondernemen
Ontdek en ontwikkel jouw ondernemingszin 

De bakker op de hoek, de eigenaar van webwinkel Bol.com en de bedenker van de iPad: het 
zijn allemaal ondernemers. Misschien wil jij later ook wel eigen baas worden. Maar hoe doe je 
dat eigenlijk, een eigen bedrijf beginnen, oftewel: ondernemen? En wat komt daarbij kijken? 
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Concept en realisatie: Zuiver C

http://www.zuiver-c.nl


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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https://schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-klokhuis-onderneemt-bedrijf-starten/#q=ondernemen


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!
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https://schooltv.nl/video/wat-is-een-usp-unique-selling-point/#q=ondernemen
https://schooltv.nl/video/wat-is-een-doelgroep-mensen-die-jouw-product-willen-hebben/#q=ondernemen
https://schooltv.nl/video/wat-is-winst-omzet-min-kosten/#q=ondernemen


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!

1

2

3



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!

https://eigenbaas.hetklokhuis.nl/
https://www.besttechlab.nl/

