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0. WIE BEN IK 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursus kan de cursist: 

- zijn eigen talenten benoemen en er een voorbeeld van geven. 

- in eigen woorden toelichten hoe talenten ook een hindernis kunnen vormen 

en wat men kan doen om dit te vermijden. 

- zijn dromen benoemen en bespreken of deze bereikt kunnen worden via 

ondernemerschap of ondernemende eigenschappen. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

1.15, 1.16  BG 2.2, BG 2.3   

 

De docent stelt zichzelf kort voor en vertelt de leerlingen dat succes voortkomt uit je eigen 

talenten goed te benutten en je te laten ondersteunen waarin je zelf geen held bent.  Maar 

wat zijn je talenten en wat wil je graag bereiken in je leven?  Dat wordt stap voor stap 

onderzocht in deze les. 

0.1. Wie ben ik? 

De cursist wordt gevraagd de figuur voor zichzelf aan te vullen met persoonlijke gegevens, 

talenten, werkpunten en dromen.  De cursist zal deze figuur ook invullen voor een klasgenoot.  

Zo krijgt ieder feedback over hoe zij zichzelf zien maar ook hoe een ander hem/haar ziet. 

Voorzie hiervoor ongeveer 10 minuten per figuur. 

0.2. Mijn talenten 

De cursist wordt gevraagd na te gaan wat zijn/haar talenten zijn.  Door middel van enkele 

vragen, een grafische voorstelling d.m.v. een thermometer waarop de energiegevende en 

energievretende activiteiten en een lijst met talenten kan de cursist “inspiratie” opdoen om 

dit voor zichzelf te verwoorden wat zijn/haar drie belangrijkste talenten zijn. 

Voorzie hiervoor 15 tot 20 minuten voor. 

0.3. Mijn uitdagingen 

De vorige opdrachten gaven een beeld van de talenten van de cursist maar hij/zij werd zich er 

tevens van bewust wat zijn/haar zwakke punten zijn.  Bovendien heeft ieder talent een 

keerzijde indien men het talent overdrijft nl. een valkuil.  De cursist wordt gevraagd na te 
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denken over wat zijn/haar valkuilen zijn en welke uitdagingen daar tegenover staan.  

Eventueel lokt die uitdaging op zijn beurt een allergie uit.  Ook dit gaat de cursist voor zichzelf 

onderzoeken. 

In de cursustekst wordt dit geïllustreerd a.d.h.v. het talent “bescheiden”.  Probeer samen met 

de klasgroep noch zo’n voorbeeld(en) van talent – valkuil – uitdaging – allergie te bedenken 

alvorens de cursisten individueel aan het werk te laten gaan. 

Je kan de cursisten ook eerst zelf aan de slag laten gaan en deze dan in groep bespreken. 

Voorzie zeker één lesuur om dit uit te legen en de cursisten zelf aan de slag te laten gaan. 

0.4. Mijn dromen 

Nadat de cursist heeft nagedacht over zijn talenten/valkuilen/uitdagingen/ allergieën is het 

tijd om stil te staan bij de toekomstdromen.  Dit is een persoonlijk oefening maar je kan de 

cursisten helpen door richtvragen te stellen: 

- hoe zie jij jezelf over 5 – 10 -20 jaar? 

- Wat voor een werk doe je? 

- Wat houd je bezig? 

- Waar woon je? 

- … 

Voorzie 10 – 15 minuten voor deze oefening en laat eventueel enkele cursisten hun dromen 

vertellen aan de rest van de klasgroep. 

Bij deze les is ook een filmfragment verbonden waarin James Cook uitlegt wat zijn talenten en 

passies zijn en hoe hij dit inzet als ondernemer.  Bij het fragment horen enkele vragen die 

ingevuld worden in de cursustekst. 

Het filmfragment, vragenlijst en bespreking neemt ongeveer een half uur in beslag. 

0.5. Mijn talenten – verder onderzocht  

Luk Dewulf (pedagoog en onderwijsdeskundige) heeft een lijst opgesteld met 39 talenten. Hij 

stelt dat iedereen tussen 10 en 14 talenten meegekregen heeft. De 39 talenten worden 

voorgesteld met een typisch gedrag waarop de cursist zichzelf beoordeelt.  Indien alle situaties 

ingeschat zijn, maakt de cursist voor zichzelf een top 3-lijst van zijn/haar talenten.  Als 

extraatje worden de talenten kort uitgelegd . 

De test en de eventuele bespreking nemen een lesuur in beslag. 
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- filmfragment (link opgenomen in powerpoint presentatie, duurtijd 14 min 21)  

https://www.youtube.com/watch?v=hLP2SXkDVQA  

- James Cook vertelt over zijn passies, talenten, dromen 

 

1. DE ONDERNEMER VERTELT 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursustekst is de cursist in staat om: 

• een eenvoudige mindmap op te stellen. 

• dankzij de methode van de mindmap, om in eigen woorden de verschillende fasen 

van een proces te beschrijven. 

• de verschillende fasen die een ondernemer met zijn onderneming kan doorlopen 

(starten, continueren, groeien, herstarten…) te begrijpen. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

2.3, 2.4, 2.8 13.7  BG 2.1, BG 2.2, BG 

2.3 

UD 2.3, UD 2.4, UD 

2.5 

lesopbouw 

De docent stelt zichzelf kort voor en vertelt de leerlingen dat hij het verhaal zal vertellen over 

zijn eigen zaak tijdens de les. De jongeren worden aangemoedigd om vragen te stellen. 

Tijdens de les maken de jongeren een mindmap op basis van het verhaal van de docent. Indien 

er tijd is wordt er nog een tweede mindmap gemaakt over de starter van het jaar.  Voorzie 2 

uur tijd voor de mindmap(s). 

1.1. Mindmap 

Het maken van een samenvatting helpt je om te leren. Een andere manier om te leren  is het 

maken van een mindmap. Letterlijk betekent dat een “kaart van je gedachten”.  

Met een mindmap probeer je informatie over een onderwerp op een overzichtelijke manier 

uit te beelden. Je gebruikt hierbij veel kleuren en vormen. Waarom? Omdat je hersenen dat 

makkelijker onthouden dan saaie teksten! 

Zo maak je een mindmap 

https://www.youtube.com/watch?v=hLP2SXkDVQA
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1.  Neem een wit tekenvel en leg deze horizontaal voor je neer.  

Wat is het hoofdonderwerp van de stamptekst die je moet leren? Het onderwerp vind je 

vaak in de titel. Trouwens, een Mindmap hoeft niet altijd over een tekst te gaan, maar je 

kunt er ook goed in laten zien wat je al over een onderwerp weet! De volgende Mindmap 

gaat over sport.  

2.  Schrijf in het midden van je papier ‘sport” en zet hier een vierkant of cirkel omheen.  

 

        

 

 

3. In teksten worden vaak verschillende subonderwerpen behandeld die met het 
hoofdonderwerp te maken hebben. Deze vind je vaak in de kopjes van paragrafen. 
 

 Maak vanuit het hoofdonderwerp voor ieder subonderwerp een tak zoals hieronder. 

 

4. Daarna kan je de subonderwerpen verder uitwerken met de thema’s die aan bod komen. 
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1.2. Verhaal  van de ondernemer 

De ondernemer vertelt het verhaal van zijn eigen zaak. 

- Wat houdt zijn zaak in? In welke sector werkt hij? 

- Hoe is hij tot de beslissing gekomen om een eigen zaak te starten? 

- Wat heeft hij hiervoor gedaan? 

- Is hij blij met de keuze voor het ondernemerschap? Wat zijn de voor- en nadelen? 

- Hoe loopt zijn zaak? Wat heeft hij al meegemaakt in zijn zaak? Leuke anekdotes. 

- Heeft hij personeel in dienst? 

- Hoe is zijn zaak beginnen groeien? 

- Welke tips kan hij geven aan jongeren die overwegen een eigen zaak te starten? 

1.3. Verhaal van de starter van het jaar 

In een filmpje van 1,5 minuut stelt Jozef Plevoets zichzelf en Festicup voor.  Meer informatie 

vind je terug in de cursistensyllabus waarin een volledig interview met deze ondernemer is 

opgenomen.  De leerlingen kunnen weer een mindmap maken. 
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Extra filmpje: Seppe Somers 

In een filmpje van ± 4 minuten legt jonge ondernemer Seppe Somers zijn zaak uit: wat, 

waarom, wie, hoe… (dit filmpje is al wat ouder 2012, maar toch nog relevant) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhhfV5kR_vE 

1.3.1. DDDDD 

Het eigen verhaal gekoppeld aan dat van Jozef Plevoets ( eventueel Seppe Somers) leidt naar 

de DDDDD. Dit kan gekoppeld worden aan alle verhalen maar ook aangevuld met eigen 

bedenkingen 

 

 

 

- filmfragment (link opgenomen in powerpoint presentatie, duurtijd 1min 35) 

https://www.youtube.com/watch?v=z8MdL9RDyWo  

- Jozef Plevoets (Festicup) vertelt over ondernemerschap 

 

2. CREATIVITEIT 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursustekst is de cursist in staat om: 

• het verschil uit te leggen tussen de functies van beide hersenhelften 

• creatief te denken 

• om te brainstormen volgens de regels van de kunst 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

2.4, 2.8  BG 2.2, BG 2.3 5.5 15.1 

 

In deze bundel van klasactiviteiten gaan we speels op onderzoek naar de werking van beide 

hersenhelften om dit vervolgens toe te passen in een brainstorm, die op zijn beurt leidt naar 

het uitwerken van een idee.  Maar een goed idee, wat is dat?  We starten met een filmpje 

over een uitvinding. ( http://www.youtube.com/watch?v=1dwXhj3ghpg) 

Voorzie 2 lesuren voor het eerste deel en voor de brainstorm met uitwerking en voorstelling 

van de eigen uitvinding 3 tot 4 lesuren. 

2.1. Leer creatief denken 

https://www.youtube.com/watch?v=jhhfV5kR_vE
https://www.youtube.com/watch?v=z8MdL9RDyWo
http://www.youtube.com/watch?v=1dwXhj3ghpg
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Het verhaal van Janssen en Janssen  

Je zegt vooraf niet wat de bedoeling is. Hierna volgt de tekst die je voorleest. 

Dit is een stukje uit een misdaadroman! Een jongen van 14 gaat naar een zolderkamer. “Met 

loden benen stapte ik de trap op. Het zolderdeurtje stond op een kier. Het maakte een 

afschuwelijk snerpend geluid toen ik het verder opende. Ik stapte de zolderkamer binnen. Het 

raam stond open en het waaide ontzettend hard. Tussen de vele, dansende spinnenwebben 

door zag ik enkele houten kisten staan. Naast één van deze oude, vervallen gedrochten lagen 

glasscherven en een grote plas water. En toen slaakte ik een vreselijke gil. O, nee, Janssen en 

Janssen! Mijn twee vrienden lagen beiden op de grond, tussen de glasscherven en het water. 

Het was onmiskenbaar. Ze waren dood.”  

Verdeel de klas in groepjes en duid vooraf een organisator aan die de leiding neemt in de 

discussie en tevens een secretaris die de verschillende oorzaken noteert. 

A. Stel volgende vraag aan elk groepje: Wat zou de doodsoorzaak kunnen zijn? Speel voor 

detective en probeer zoveel mogelijk doodsoorzaken te verzinnen. Gebruik je 

verbeeldingskracht!  

B. Na een tiental minuten mag de secretaris van elk groepje de bevindingen weergeven. 

Waarschijnlijk gaan heel wat leerlingen zich laten leiden door Jansen en Janssen van Kuifje en 

verzinnen ze hoe die gestorven zijn. Dat komt omdat er in de mens vooronderstellingen 

ingebakken zitten. Je moet deze vooronderstellingen proberen te doorbreken en dan kan je 

heel wat andere, leuke resultaten krijgen. Daar begint het creatief denken.  

C. Je geeft nadien de echte oorzaak uit het boek. Jansen en Janssen zijn de twee identieke 

goudvissen van Wim. Iemand heeft het aquarium met de twee vissen naar de zolder gebracht 

en op één van de kisten gezet. Door de hevige wind is het aquarium van de kist gevallen en 

gebroken met als gevolg 2 dode visjes.  Stel de volgende vragen: “Waarom is niemand op dit 

idee gekomen?”  “Hoe zou dat komen?” 

Dit komt door de werking van onze hersenen.  In het volgende deel wordt dit verder bekeken 

en wordt er een proefje gedaan om te zien welke hersenhelft dominant is bij de cursisten.   

Deze test vindt je terug in de powerpointpresentatie:  

https://www.youtube.com/watch?v=uElXKpGZr5k 

Het creatief denken kan gestimuleerd worden.  In de tekst staan enkel tips en opdrachten om 

hiermee aan de slag te gaan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uElXKpGZr5k
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2.2. Brainstormen 

Laat de cursisten het verhaal lezen en probeer samen de 5 regels voor een goede brainstorm 

te achterhalen.  Werkwijze: 

Voer een klasgesprek over deze tekst met een aantal vragen:  

- Welke fouten maakt papa op zijn werk bij het brainstormen?  

- Geef de belangrijkste regels van brainstormen. 

 - Heeft Valerie zich goed verweerd? Wat had jij nog tegen papa gezegd?  

- Wat vinden jullie leuke uitvindingen?  

- Zouden jullie zelf ook iets kunnen bedenken? 

 

2.2.1. Brainstorm oefeningen 

De 5 thema’s 

Er liggen in de klas 5 grote vellen papier. Op elk blad staat een thema. (je mag natuurlijk ook 

andere thema’s kiezen) 

1. wonen 

2. ouderen 

3. voeding 

4. mode 

5. vrije tijd 

Vooraf wordt er een klein beetje verduidelijking gegeven over de verschillende thema’s. De 

cursisten worden in 5 groepjes verdeeld en elk groepje neemt plaats bij een van de 5 thema’s. 

De cursisten krijgen een stapeltje post-its. 

Per post-it schrijven ze 1 idee op rond het thema. 

De probleemstelling 

De cursisten schrijven op de post-its een aantal problemen of ergernissen die met het thema 

te maken hebben. 

Voor ‘wonen’ kan dat bijvoorbeeld zijn: energieverbruik, ruzie om welk tv-programma er 

gekeken wordt, dorst hebben en geen zin om naar beneden te lopen,… Voor ‘voeding’: gezond 

eten is vaak niet lekker, mijn mama vergeet altijd dingen mee te brengen van de supermarkt, 

veel kinderen eten te weinig fruit en groenten,…Voor ‘mode’: ik vind het niet leuk dat mijn 

favoriete kledingstuk verslijt, … 



    Pagina 13 van 25 

 

 

Daag de cursisten uit om alle problemen en ergernissen (hoe gek ook) op te schrijven. Na een 

paar minuten schuiven de groepjes op, zodat uiteindelijk iedereen bij elk thema gezeten heeft. 

Nadien laat je de cursisten per thema stemmen met welk probleem/ergernis ze verder willen 

werken. Dat wordt dan de probleemstelling. Begin de probleemstelling met ‘Hoe kunnen we…’ 

Bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen meer groenten eten?’. 

Neem voor elk thema een nieuw blad papier en schrijf de probleemstelling bovenaan. Elk 

groepje cursisten kiest één thema en neemt plaats aan dat blad. 

 De technieken 

A. Brainwriting 

De cursisten krijgen 5 à 10 minuten de tijd om alle ideeën die ze hebben om de 

probleemstelling op te lossen, te noteren op post-its. Belangrijk is dat ze elk idee opschrijven 

en niet in discussie gaan. Krijg je het idee dat hun inspiratie een beetje opdroogt, reik hen dan 

één van de volgende technieken aan. Na een paar minuten kan je hen een nieuwe voorstellen. 

Je hoeft zeker niet alle technieken toe te passen. 

B. De negatieve brainstorm 

Bedenk hoe je de problemen erger kan maken (bijvoorbeeld ‘Hoe zorg je ervoor dat geen enkel 

kind nog groenten wil eten). Draai die ideeën vervolgens om. Nu heb je weer nieuwe ideeën 

om het probleem op te lossen! 

C. De natuur als inspiratie 

De cursisten krijgen een apart blad. Daarop schrijven ze een dier, bijvoorbeeld ‘paard’. Rond 

het dier noteren ze een aantal woorden die het dier bij hen oproept, bijvoorbeeld ‘snel’, 

‘sierlijk’ en ‘cowboy’. Vanuit die woorden bedenken ze dan weer nieuwe oplossingen voor hun 

idee. Bv vanuit het woord ‘sierlijk’: rauwe groentjes in een mooie handige verpakking stoppen 

om mee naar school te nemen. 

D. De Superheld 

De cursisten kiezen een superheld (Superman, Mega Mindy, James Bond, Merlijn De Tovenaar, 

Batman,…) en bekijken het probleem vanuit zijn standpunt. Hoe zou hij of zij het oplossen? 

E. Gekke dingen 

Deze techniek doe je echt op het einde en er is een voortaak voor vereist. Alle cursisten 

moesten een gek voorwerp meebrengen (een knikker, een tandenborstel, een okkernoot,…). 

Per voorwerp schrijven ze 5 eigenschappen van het voorwerp op. Die dienen dan weer als 

inspiratie voor nieuwe en hele leuke ideeën. (alternatief voor de voortaak: laat hen een 

willekeurig voorwerp uit de klas kiezen) 

De cursisten hebben nu heel veel ideeën verzameld, tijd om de beste eruit te kiezen! 



    Pagina 14 van 25 

 

 

Bij een brainstorm mogen alle ideeën maar toch zijn er enkele regels die je best in acht neemt 

om goede ideeën te selecteren.  Overloop deze met de cursisten om vervolgens verder te gaan 

met de opdracht. 

Het beste idee kiezen 

-Leg alle ideeën bij elkaar. Elke cursist krijgt 5 stickertjes die hij bij zijn favoriete ideeën mag 

kleven. Alle stickertjes moeten gebruikt worden! Als iedereen klaar is, schrijft de leerkracht 

(of een cursist) de 15 ideeën met de meeste stickertjes op het bord of een groot blad papier. 

- Vervolgens bekijk je met de cursisten of er ideeën zijn die zo op elkaar lijken, of elkaar 

aanvullen, dat je ze kan samennemen. 

- Geef elk apart idee een nummer. De ideeën die je hebt samengenomen geef je uiteraard 

maar 1 nummer. 

- Elke cursist geeft zijn Top-3. De leerkracht trekt streepjes naast elk idee 

- Het idee met de meeste stemmen wint. Dit kan je nu verder uitwerken! Je mag eventueel 

ook 2 ideeën verder uitwerken. 

Het idee ontwikkelen tot een uitvinding 

Laat de cursisten hun idee verder uitwerken via het verbeeldingsspel en het visueel maken.  
De leestekst “Een meesterwerk maken kost ijd” geeft wat extra duiding. 

Voorstelling van de uitvinding 

 

 

 

 

 

Keepvogel en de uitvinding http://www.youtube.com/watch?v=1dwXhj3ghpg 

(duurtijd 5 min 35) 

Breintest https://www.youtube.com/watch?v=uElXKpGZr5k (duurtijd 2 min 55) 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1dwXhj3ghpg
https://www.youtube.com/watch?v=uElXKpGZr5k
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3. COMMUNICATIE BINNEN EN BUITEN DE ONDERNEMING 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursus kan de cursist: 

- In eigen woorden uitleggen waarom een ondernemer communicatief sterk 

moet zijn. 

- in eigen woorden uitleggen waarom een ondernemer moet kunnen 

samenwerken. 

- een situatie goed inschatten en kritisch bespreken, waarbij je rekening houdt 

met alle partijen.  

- vlot een gesprek voeren, waarbij je je aanpast aan de gesprekspartner en 

rekening houdt met verschillende relevante elementen. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

2.4, 2.8 BG 2.1, BG 2.2, BG 

2.3 

  

 

De opbouw van deze module bestaat erin om eerst na te gaan dat helder communiceren niet 

altijd even gemakkelijk is.  Vaak is er ruis.  Aan de hand van opdrachten gaan we wie de 

communicatiepartners van de ondernemer zijn en hoe een ondernemer goed communiceert.  

Tot slot is er het verhaal van Wouter Nuytten waarin het belang van goede communicatie 

aangehaald wordt. 

Voorzie ruimschoots tijd om de cursisten zelf aan het werk te laten en ideeën te formuleren 

om tot een betere communicatie te komen. 

 

 

 

 

Ludiek filmpje uit “Wat als” over slechte communicatie 

https://www.youtube.com/watch?v=atcAnKcZPGo (duurtijd 1 min 46) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=atcAnKcZPGo
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4. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

2.4, 2.8 BG 2.3 7.7, 7.9, 7.11, 7,12, 

7.13, 7.14 

11.6 

 

4.1. Inleiding  

We starten deze module met de klimaatbetogingen van 2019, waardoor het duidelijk is dat 

dit thema nauw aan het hart ligt van vele jongeren.  Je kan peilen naar de persoonlijke 

betrokkenheid: wie heeft er mee betoogd of een andere actie ondernomen, wat vinden de 

cursisten van het resultaat van de klimaatbetogingen, heeft het iets opgeleverd? 

Vervolgens verleggen we de focus naar het bedrijfsleven en een ruimer begrip van MVO.  De 

cursisten krijgen enkele korte filmpjes te zien van hoe bedrijven maatschappelijk 

(on)verantwoord produceren waarbij de cursisten de kenmerken hiervan noteren.  Sommige 

filmpjes kunnen schokkend overkomen.  Indien je niet met het beeldmateriaal kan werken zijn 

er 2 extra teksten voorzien over dit thema nl. een tekst over Colruyt en een over JBC. 

Voorziene duurtijd 50 minuten 

4.2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Na de inleiding kunnen we het diagram verder aanvullen people/mensen, planet/planeet, 

profit/winst en de kenmerken of voorbeelden toevoegen. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen verwijst naar de verantwoordelijkheid die ondernemingen kunnen opnemen om 

te streven naar een duurzame samenleving.  Ondernemen is immers meer dan winst maken. 

Aansluitend kan je een klasgesprek houden over de manieren hoe MVO toegepast kan worden 

om zo tot een ruimer begrip van MVO te komen. 

Welke mogelijkheden hebben bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? 

- Aankoopbeleid, fairtrade: de correcte prijs voor grondstoffen en producten uit de 

niet geïndustrialiseerde gebieden; 

- Personeelsbeleid, leeftijdsbewust beleid naar oudere werknemers; 

- Streven naar duurzaamheid, niet uitsluitend gericht op resultaat maar ook milieu 

en sociale aspecten vooropstellen; 

- Diversiteit op de werkvloer, samenwerken met mensen met andere cultuur, 

opleiding, geaardheid; 
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- Opleiding door bedrijf en overheid waarvoor te weinig kandidaten voorhanden 

zijn en integratie van de werkzoekende; 

- Samenwerking stimuleren tussen alle betrokken partijen; 

- En het stimuleren van vrijwilligerswerk. 

Voorziene duurtijd 50 minuten 

4.3. MVO in het dagelijks leven 

Recycleerbaar 

Forest Stewardship Council= keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout 

Oxfam 

Keurlabel voor huishoudtoestel naargelang energiezuinigheid 

Fairtrade 

Confidence in textiles: duurzame productie zonder schadelijke stoffen 

Europees logo voor bioproducten 

4.4. MVO enkel voor grote bedrijven? 

De ondernemer vertelt uit eigen ervaring hoe hij/zij aandacht besteed aan MVO in zijn/haar 

bedrijf.  De cursisten noteren de kenwoorden. 

Daarna gaan de cursisten in groep beraadslagen welke maatregelen hun school al neemt maar 

wat zij nog extra kunnen doen.  De cursisten presenteren hun voorstellen ofwel schriftelijk in 

een verslag of mondeling a.d.h.v. een powerpointpresentatie. 

Voorziene duurtijd 4.3 en 4.4:  100 minuten  

 

 

 

 

 

Verschillende korte filmpjes die opgenomen zijn in de powerpointpresenatie 

extra leestekst: Colruyt 

extra leestekst: JBC 
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5. RECLAME 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursustekst kan de cursist: 

• Aantonen dat reclame altijd gericht is op een klantenprofiel 

• Het belang van social media uitleggen a.d.h.v. een voorbeeld. 

• De 5 P’s van marketing opnoemen en uitleggen met eigen woorden. 

• Durf, creativiteit en doorzettingsvermogen tonen om ideeën om te zetten in 

daden. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

2.4, 2.8 BG 2.3 7.7 11.1 

 

5.1. Reclame 

De cursisten wordt gevraagd om te noteren welke vormen van reclame ze allemaal kennen.  

De evolutie in reclame wordt duidelijk gemaakt a.d.h.v. enkel reclamefilmpjes van vroeger 

waarbij de cursisten de meest opvallende verschillen noteren.  Daarna kan je een klasgesprek 

aangaan van welke vorm het meeste effect heeft en ervoor zorgt dat je het product onthoudt 

of zelfs koopt.  Mogelijk vragen voor wie werkt reclame in de krant, TV, social media, 

bushokje… Voor welke producten werkt reclame in de krant, TV, social media, bushokje… 

Voorzie hiervoor een lesuur. 

5.2. De marketingmix 

Zoals voorkwam uit het klasgesprek is de vorm van reclame afhankelijk van welk product, 

doelgroep enz.  We komen op deze manier uit bij de marketingmix. 

Product 

Prijs 

Promotie 

Plaats is tweeledig.  Hier wordt zowel de plaats waar men het product kan kopen bedoeld als 

de plaats op de afnemersmarkt nl. de doelgroep. 
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In de oefening is reeds Cola Zero uitgewerkt.  Gevraagd wordt om klassikaal nog 2 zelf gekozen 

producten toe te voegen.  De cursisten kunnen evt. internet gebruiken om de prijs op te 

zoeken. 

De vijfde P is personeel.  Welke invloed/rol heeft personeel in het geval van Cola Zero? 

Voorzie hiervoor een lesuur. 

5.3. Reclamekanalen 

Deze oefening volgt ook uit het eerste klasgesprek.  Waarschijnlijk hoef je hier niet lang meer 

bij stil te staan vooraleer je de oefening kan invullen. 

5.4. Social media 

Vooral de jongeren worden bestookt met reclame via social media.  Je hebt de klassieke 

betalende reclames, de eigen pagina’s van bedrijven maar natuurlijk ook de kracht van 

influencers.  Veel jongeren zien dit als een manier om “slapend” rijk te worden.  Eventueel 

knoop je hier een klasgesprek aan vast. 

De jongeren worden ook gewezen op “cookies” en je kan ook aanhalen hoeveel gegevens 

social media verzamelen van hun gebruikers om door te verkopen aan hun adverteerders.  

Ook dit leent zich tot een klasgesprek over privacy.  Laat eventueel het filmpje over AVG zien 

https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8 

Welke mogelijkheden heb je als onderneming/school om op facebook reclame te maken? 

- In groepjes van vijf bedenken ze een originele Facebook campagne voor hun 

eigen school.  Ze kiezen hun doelgroep en bedenken acties om meer fans te 

krijgen voor de Facebookpagina van de school. Een goed idee is echter niet 

voldoende, ze moeten ook nadenken over de haalbaarheid van hun eigen idee.  

- De leerlingen presenteren op het einde hun Facebook actie. Iedereen mag 

stemmen en “liken” wat het leukste idee is. 

 

 

 Reclamefilmpjes uit de oude doos: http://www.youtube.com/watch?v=wpa5E51uxU0 

(duurtijd 5 minuten 40) 

De nieuwe privacywet: https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8 (duurtijd 3 

minuten 48) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8
http://www.youtube.com/watch?v=wpa5E51uxU0
https://www.youtube.com/watch?v=-9KkkzAwQd8
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6. LEREN UIT JE FOUTEN…SLEUTEL TOT SUCCES 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursustekst is de cursist in staat om: 

• In te zien dat doorzettingsvermogen essentieel is voor een ondernemer 

• Te beseffen dat een bedrijf verschillende fasen doorlopen 

• Inzicht te hebben in de uitdagingen waarvoor een bedrijfsleider of 

organisatie staat. 

In eigen woorden te omschrijven wat de gevolgen zijn van een faillissement voor een 

ondernemer. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

1.16 2.4, 2.8 BG 2.1  

 

6.1. Bekende personen 

De les start met een fotoreeks van beroemdheden die ooit een mislukking hebben 

meegemaakt, maar daarna succes hebben gekend. De volgende foto’s worden getoond: Steve 

Jobs, Walt Disney, Albert Einstein, Michael Jordan… Er wordt aan de leerlingen gevraagd of ze 

deze mensen herkennen en wat deze met elkaar gemeen hebben. 

 

6.2. Ondernemen: mogelijkheden en risico’s 

Ondernemers zien kansen om dingen te verkopen aan mensen en ze grijpen die kansen. 

Ondernemers zijn zelf ook verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van de eigen zaak. 

Als vakman kan hij goede zaken doen en veel winst maken, maar als niemand bij hem bestelt 

zal hij waarschijnlijk zijn zaak moeten stoppen. 

Dit is een risico van het ondernemerschap – maar het biedt tegelijk ook veel kansen. Een 

ondernemer kan na een mislukking of faling leren uit zijn fouten, en sterker heropstarten. 

Opdracht: Probeer alleen of in kleine groepjes te achterhalen wat de voor- en nadelen zijn van 

het ondernemerschap. Achteraf wordt dit klassikaal besproken. 

 

 

Voordelen: 
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- Onafhankelijkheid (soepele werkuren, kiezen wat men graag doet…) 

- Voldoening (welslagen is een persoonlijk succes, uitdaging…) 

- Financiële beloning 

- Zelfwaardering 

Nadelen: 

- Failliet gaan 

- Moeilijkheden 

- Eenzaamheid (men is alleen verantwoordelijk) 

- Financiële onzekerheid 

- Veel uren en hard werken 

- Administratie 

Sommige ondernemers lukken niet in hun opzet vanaf de eerste keer, zelfs soms niet na 

meerdere pogingen. Zich heroriënteren, een nieuwe aanpak, andere invalshoek, maatregelen 

nemen, de visie herbekijken… doorzetten en misschien zelfs een dosis geluk kunnen het tij 

doen keren. 

Tekst: Nagenoeg perfect, bijna failliet… 

Laat de cursisten de tekst individueel lezen en de vragen voorbereiden.  Naderhand wordt dit 

klassikaal overlopen en kan er nog een klasgesprek aan gekoppeld worden over 

faillissementen. 

Extra: de ondernemer kan zelf getuigen van hindernissen die hij/zij heeft moeten overwinnen 

om succesvol te zijn 

De slotopdracht is een individuele opdracht: 

Noteer voor jezelf het grootste voor- en nadeel van het ondernemerschap. Wat heeft je 

voorkeur op dit moment: werken als werknemer of als zelfstandige? 

 

Totale voorziene tijd 1 à 2 lesuren 

 

 Teksten: 

‘Failliet gaan is helemaal geen schande’: Ruth Janssens over vallen en opstaan na haar 

‘start-up van het jaar’ 

Mijn verhaal: door een faillissement raakte Lut in één klap alles kwijt 

7. BEN IK EEN POTENTIËLE ONDERNEMER? 
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Na het doornemen van deze cursustekst is de cursist in staat om: 

• Met eigen woorden omschrijven wat een competentie is. 

• Te reflecteren over je eigen ondernemerscompetentie. 

• Correcte doelstellingen te formuleren. 

• Een POP op te stellen. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

1.15, 1.16 15.4   

7.1. Competentie 

Aan het begin van de les legt de leerkracht uit wat een competentie is, en welke competenties 

een goede ondernemer moet beschikken (vb. zelfstandigheid). 

Een competentie bestaat uit drie delen: 

(1) Kennis 

(2) Vaardigheid 

(3) Houding 

Vraag: Over welke kennis, vaardigheden en houding moet een bakker beschikken om zijn werk 

te kunnen uitvoeren? M.a.w. over welke competenties moet een bakker beschikken?  

- Kennis: Een bakker kent het recept van brood. 

- Vaardigheden: Een bakker heeft de juiste handvaardigheid om een taart te versieren. 

- Houding: Een bakker staat ’s morgens vroeg op om zijn brood op tijd klaar te hebben; 

hij wacht niet tot hij zin heeft om hier aan te beginnen. 

Pas nu dezelfde oefening toe voor een boekhouder en daarna op een zelfstandig beroep dat 

de cursist aanspreekt.  Dit geeft aanleiding tot een klasgesprek. 

  

7.2. Ben ik een zelfstandig ondernemer in spé? 

Na deze inleiding over competenties gaan de cursisten op zelfonderzoek.  Schuilt er een 

ondernemer in hun?  Surf  https://www.123test.nl/ondernemerstest/en vul de test ‘Ben je 

een ondernemer?’ in.   De cursist concludeert of hij/zij wel/niet een ondernemer is. 

Bespreek de resultaten van deze test klassikaal.  

https://www.123test.nl/ondernemerstest/
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- Welke leerlingen blijken potentiële ondernemers te zijn?  

- Hadden ze dit al eerder overwogen? Waarom wel/niet? Wat zijn de voor- en nadelen 

van het zelfstandig ondernemerschap? 

- In wat zouden de jongeren een eigen zaak willen starten? 

- Welke competenties moeten ze nog verder ontwikkelen om een goede ondernemer 

te worden? 

Een goede ondernemer heeft 12 basiscompetenties.  Deze competenties staan uitgeschreven 

in de cursustekst met telkens een enkele voorbeelden van typisch gedrag voor deze 

competentie.  Laat de eigenschap waarin ze sterk zijn onderlijnen en de eigenschappen 

waaraan nog werk is markeren. 

 

7.3. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

Op basis van de resultaten uit het competentieonderzoek stellen de cursisten hun eigen POP 

op en leggen daarna voor hunzelf een doelstelling vast die ze wensen te bereiken.  De 

doelstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Concreet 

• Realistisch 

• Meetbaar 

 

Om deze 3 criteria duidelijk te maken wordt een opdracht individueel voorbereid en daarna 

klassikaal besproken.  Er zijn natuurlijk meerdere herformuleringen mogelijk. 

Als eindresultaat schrijft de cursist zijn eigen POP.  Je kan aanhalen dat dit instrument ook 

vaak in het bedrijfsleven gebruikt wordt bij functioneringsgesprekken. 

Voorzie een lesuur per onderdeel. 
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8. HET BELANG VAN EEN NETWERK 

 

 

 

 

Na het doornemen van deze cursus: 

- is de cursist zich bewust van zijn/haar eigen netwerk en kan hij/zij dit in kaart brengen. 

- weet de cursist hoe een netwerk kan vergroten. 

- weet de cursist welke vaardigheden belangrijk zijn om een netwerk op te zetten en 

te onderhouden. 

- kan de cursist in eigen woorden het belang van een goed netwerk uitleggen. 

Eindtermen 1ste en 2de graad secundair onderwijs A-stroom en B-stroom 

1.16 2.4, 2.8 5.1  

8.1. Je netwerk in de klas 

Netwerken wordt vaak als iets beschouwd dat enkel zakenmensen doen terwijl ze recepties 

en netwerkevents bijwonen.  Toch beroept ieder van ons zich op zijn/haar eigen netwerk.  We 

gaan dit kaart brengen met het netwerk dat er in binnen de klas ontstaat a.d.h.v. een eerste 

opdracht.  De cursisten maken de oefening individueel en daarna wordt in klasgesprek 

nagevraagd of ze dit resultaat verwacht hadden en of ze beseffen dat dit ook een netwerk is. 

Duurtijd 20 minuten 

8.2. Je netwerk buiten de klas 

Na de vorige opdracht is het voor de cursisten duidelijk dat hun netwerk niet beperkt is tot de 

klasgroep en ook niet tot school.  Aan de hand van concrete situaties brengen de cursisten 

hun ruimer netwerk in kaart.  Laat de cursisten hun netwerkdiagram toelichten. 

Duurtijd 20 tot 30 minuten 

8.3. De ondernemer en zijn netwerk 

In een kort filmpje wordt uitgelegd wat netwerken en het belang ervan is.  Na het bekijken 

hiervan beantwoorden de cursisten de vragen:   

- Welke personen kunnen er op de netwerkkaart van een ondernemer staan? 

- Wat kunnen de twee ondernemers in onderstaand voorbeeld voor elkaar betekenen?  

Vul aan.   
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Dit kan individueel voorbereid worden en achteraf klassikaal besproken worden of direct 

klassikaal gemaakt worden. 

Duurtijd 15 minuten 

8.4. Hoe gaat dat dan, netwerken? 

De cursist onderzoekt of hij/zij een goed netwerker is en welke dingen hij/zij al toepast. Eindig 

met een klasgesprek over hoe de cursisten reeds netwerken en hoe zij denken dit te kunnen 

verbeteren. 

De ondernemer vult aan met zijn eigen ervaringen en benadrukt het belang van een goed 

netwerk. 

Duurtijd vanaf 30 minuten 

 

  Filmpje van “Het laatste woord” uit “Iedereen Beroemd” over netwerken: 

https://www.youtube.com/watch?v=SDrMr6jHrOc duurtijd 1 minuut 17 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDrMr6jHrOc

