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Vandaag begin je je eigen bedrijf:
In 19 weken ga je met je eigen groepje (leren) ondernemen!
Natuurlijk hoeven jullie dat niet helemaal alleen te doen, de docenten van de Businessschool gaan je
ook een handje helpen.
Een eigen bedrijf start je niet zomaar.
Er komt een hoop bij kijken. Denk
maar aan :
- Ondernemingsplan maken
- werkzaamheden bijhouden
- Een presentatie over je bedrijf
- Een verslag

Zonder plan, geen geld. De bank ziet je al aankomen. Het Cals College helpt je op weg en stelt een
bedrag van € 50,- euro beschikbaar en je gaat aandelen verkopen. Van de winst die je maakt gaat
10% naar Going Global, 10% naar je aandeelhouders en 80% mag je zelf houden.

10%
Going
GLobal

Winst
Heel veel succes!
IJsselstein, schooljaar 2016
Docenten Cals Business School
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PLANNING
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Beste ondernemer,

In de komende periode ga je samen met een groepje leerlingen
een bedrijf oprichten.
Tijdens dit proces voer je allerlei verschillende opdrachten uit. Je
doet onderzoek en overlegt veel met je groepsleden. Om een
bedrijf succesvol te maken is het erg belangrijk dat je goed kunt
samenwerken.
Het is in deze periode, waarin je een eigen bedrijf start, belangrijk dat je alle activiteiten en opdrachten
die je met je groepje gaat maken, beschrijft in een verslag. Verderop in dit boekje vind je de richtlijnen
waaraan dit eindverslag moet voldoen. Verder houd je zelf in een logboek bij welke activiteiten en
werkzaamheden je hebt verricht. Dit logboek formulier vind je steeds terug na elke les.
Het lesboek is steeds volgens dezelfde structuur opgebouwd. Bij het ‘kopje’ vandaag wordt steeds
aangegeven wat je die les gaat doen. Vervolgens kan er een deel theorie volgen. Deze theorie moet je
eerst goed doorlezen. Vervolgens ga je een aantal opdrachten maken. Na elke les vul je het logboek
formulier in. Veel van deze opdrachten en alle logboek formulieren komen straks in het eindverslag.
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Introductie
Vandaag
-

Krijg je uitleg over de Cals Business School;
Wordt dit opdrachtenboek uitgelegd.
Maak je een opzet voor je verslag waar iedereen bij kan, ook de docent.
Maak je de KVK opdrachten

De opdrachten
Opdracht 1: Je eigen bedrijf in 10 stappen
1. Ga naar de site : http://www.ondernemersplein.nl/
2. Zoek de 10 stappen die nodig zijn om een eigen bedrijf te
starten. “Uw eigen bedrijf in 10 stappen”.’
3. Vul deze stappen in voor jullie bedrijf.

Opdracht 2: De ondernemerstest

Doe nu persoonlijk de ondernemers test: http://kvk.ondernemerstest.nl/app/
Kopieer de uitkomsten in een google doc bestand.
Deel dit bestand vervolgens met: meneerstempvoort@gmail.com en met je groepsleden.
Maak een Google doc bestand waarin je de opzet van je verslag maakt, de uitkomsten van de
ondernemerstesten plakt en uiteraard je logboek toevoegt.
Veel succes!
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Marketingplan
Vandaag
-

Maak je het marketingplan voor jullie bedrijf
Gaan jullie een checklist invullen over het ondernemingsplan, deze checklist gaat een
hulpmiddel zijn bij de volgende lessen. Het hoeft nu dus nog niet perfect te zijn.

De opdrachten
Omschrijf de 6 p’s van de marketingmix voor jullie bedrijf

Product

Plaats

Promotie

• Kwaliteit
• Merk(en)
• Service

• Distrubutie
• Voorraad
• Transport

• Reclame
• Publiciteit

Prijs

Personeel

Presentatie

• Prijsstelling
• Kortingen

• Kennis
• Ervaring
• Taak

• uitstraling
• Ervaring van
de klant
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Het is handig om het werk te verdelen, zodat het werk sneller gaat.
Maar let wel op dat het marketingplan uiteindelijk 1 geheel word.

Informatie opzoeken
Hieronder wat handige linkjes voor meer informatie – KLIK OP DE AFBEELDINGEN
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