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Aflevering 6: Eigen bedrijf

Vragen vooraf:

Ø Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad?
Ø Ken je mensen met een eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is dat?

Hoofditem

Fragment 1

Korte inhoud:

Khalid wil een eigen bedrijf beginnen. Hij heeft een ondernemingsplan geschreven. Milouska
en Khalid gaan naar de Kamer van Koophandel om het ondernemingsplan te bespreken met
de heer van Zetten.

Woordenschat:

het A’4tje   een vel papier van 21 bij 28 centimeter
het bedrijf   een onderneming die met handel geld verdient
comprimeren   kort samenvatten
de consequentie  het logische gevolg
ergens achter staan  het ergens mee eens zijn, het steunen
de markt   de mogelijkheid tot handel in producten
de onderneming  het bedrijf, de zaak
de samenvatting  een korte tekst met alleen de belangrijkste dingen
sterke punten   dingen die goed zijn
zwakke punten  de dingen niet zo goed zijn

Luistervragen:

1. Khalid komt uit Marokko. waar / niet waar

2. Khalid is pas een jaar in Nederland. waar / niet waar
3. Khalid heeft al een samenvatting van het ondernemingsplan gemaakt.

waar / niet waar
4. Khalid  heeft al veel ervaring in zijn beroep. waar / niet waar

5. Van Zetten zegt dat het belangrijk is dat je man of vrouw ook achter je plannen staat.
waar / niet waar



Aan het werk Aflevering 6: Eigen bedrijf  LO

61

Fragment 2

Korte inhoud:

Khalid wil van de bank geld lenen om een eigen bedrijf te starten. Milouska en Khalid gaan
met het ondernemingsplan van Khalid naar de bank.

Woordenschat:

de begroting een voorlopig financieel plan waarin staat hoeveel iets gaat
kosten

Bureau Kredietregistratie instantie waar alle schulden die mensen bij banken en andere
bedrijven hebben geregistreerd staan

eigen vermogen  eigen geld, eigen middelen
inbrengen   zorgen dat er nog iets bij gedaan wordt
een financiële klap kunnen  opvangen zorgen dat je genoeg geld in reserve hebt
lenen    gebruiken en later weer teruggeven
rente    extra geld dat je die je betaalt voor het lenen
vaste lasten kosten die je steeds opnieuw moet betalen, bijvoorbeeld huur,

telefoon, autokosten
Luistervragen:

1. Vindt de bankmedewerker het ondernemingsplan van Khalid een goed plan?
ja / nee

2. Heeft Khalid eigen vermogen?
ja / nee

3. Krijgt Khalid een lening van de bank? ja / nee / waarschijnlijk wel
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Subitem

Fragment 3

Korte inhoud:

Ahsain el Hadaoui vertelt over zijn eigen bedrijf. Hij heeft een winkel in cadeauartikelen.

Woordenschat:

de braderie  een feest met een markt waarop allerlei artikelen verkocht worden
de branche  een afdeling van industrie of handel, een bedrijfstak
draaien en frezen technieken van metaalbewerking
gebrekkig  niet helemaal goed
goedlopend bedrijf bedrijf dat winst maakt
overnemen   iets kopen dat van een ander was

Luistervragen:

1. Ahsain is als kind naar Nederland gekomen. waar / niet waar
2. Ahsain heeft een eigen zaak en heeft ook nog een baan in een supermarkt

waar / niet waar
3. Voordat Ahsain met zijn winkel begon had hij nog nooit huishoudelijke artikelen verkocht

waar / niet waar
4. Ahsain heeft vroeger een technische opleiding gevolgd. waar / niet waar

Kijk nog een keer naar het fragment.

5. Wat is volgens Ahsain belangrijk als je een winkel begint. Kruis de goede antwoorden aan:
a. Je moet een winkelruimte hebben.

b. Je moet de juiste branche kiezen.
c. Je moet genoeg geld hebben gespaard.

d. Je moet zelf je hele boekhouding kunnen doen.
e. Je moet het kasboek bijhouden.

f. Je moet de Nederlandse taal goed spreken.



Aan het werk Aflevering 6: Eigen bedrijf  LO

63

Woordenschatoefeningen:

Oefening 1

Welke woord hoort er niet bij? Streep het door.

het bedrijf / de onderneming / de eigen zaak / de samenvatting

de bank / lenen / het A4’tje / rente

sterke punten / zwakke punten / de consequentie / eigenschappen

overnemen / zwak / gebrekkig / niet zo goed

Oefening 2

Wat hoort bij elkaar? Zet een streep.

het bedrijf    de markt

de braderie    goede eigenschappen

eigen vermogen   de onderneming

sterke punten    eigen middelen

het financiële plan   huur, telefoon, verzekeringen enz.

vaste lasten    de consequentie

het gevolg    A4’tje

een vel papier    de begroting

metaalbewerking   slechte eigenschappen

de bedrijfstak    kopen

zwakke punten   draaien en frezen

overnemen    de branche
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Oefening 3

Vul in: rente, lenen, vaste lasten, gebrekkig, overnemen.

1. Ik verdien 1500 euro per maand. Mijn ………………………….. zijn 700 euro per maand.

Ik houd dan nog 800 euro over voor boodschappen, kleding, vakantie e.d.

2. Als je geld leent bij de bank, moet je minstens 5% ……………………………. betalen.

3. Mijn moeder gaat op Nederlandse les, omdat ze ……………………………. Nederlands

spreekt.

4. Bij de bibliotheek kun je boeken …………………………………………

5. Ik ga de auto van mijn buren …………………………………………….., dat is goedkoper

dan een nieuwe auto.
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Een eigen bedrijf

Opdracht 1

Bij “Een eigen bedrijf ” kun je aan veel verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld:

- koken voor andere mensen / catering;
- een winkel overnemen;
- een computerreparatiebedrijf starten;
- kleding ontwerpen / maken voor andere mensen.

Opdracht:
Denk eens aan je kennissen, familie, vrienden, medecursisten, enz. Ken je mensen met een
eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is het? Hoe zijn ze met het eigen bedrijf begonnen? Wat
gaat goed / niet zo goed in het eigen bedrijf? Praat er over in kleine groepjes. Schrijf het in het
kort hieronder op.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Bespreek in de groep.
Welke interessante dingen heb je gehoord?
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Competenties van een ondernemer

Opdracht 2

Misschien heb je er wel eens over gedacht om een eigen bedrijf te beginnen. Wat lijkt je leuk?
Wat lijkt je niet zo leuk?

1. financiën regelen leuk / niet leuk
2. verantwoordelijkheid nemen leuk / niet leuk
3. hard werken leuk / niet leuk
4. zelfstandig werken leuk / niet leuk
5. organiseren leuk / niet leuk
6. doorzetten leuk / niet leuk
7. blijven leren over vernieuwingen in ’t  vak leuk / niet leuk
8. beslissingen nemen leuk / niet leuk
9. contacten leggen leuk / niet leuk

Kijk nu nog eens naar het rijtje. Wat kun je goed? En wat kun je nog niet zo goed?

1. financiën regelen kan ik / kan ik (nog) niet
2. verantwoordelijkheid nemen kan ik / kan ik (nog) niet
3. hard werken kan ik / kan ik (nog) niet
4. zelfstandig werken kan ik / kan ik (nog) niet
5. organiseren kan ik / kan ik (nog) niet
6. doorzetten kan ik / kan ik (nog) niet
7. blijven leren over vernieuwingen in ’t  vak kan ik / kan ik (nog) niet
8. beslissingen nemen kan ik / kan ik (nog) niet
9. contacten leggen kan ik / kan ik (nog) niet



Aan het werk Aflevering 6: Eigen bedrijf  LO

67

Buitenschoolse opdracht 1: bedrijven in de buurt

Natuurlijk is het belangrijk te weten of jouw bedrijf een kans heeft in de omgeving waar je
wilt beginnen. Hoeveel soortgelijke bedrijven zitten er in de buurt waar jij je bedrijf wilt
starten?

Opdracht:

Onderzoek de omgeving op zoveel mogelijk manieren.
Hoe kan je dit onderzoeken? Bedenk zoveel mogelijk manieren. Vraag aan je familie,
vrienden, kennissen, etc. Schrijf hieronder de mogelijkheden op.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Buitenschoolse opdracht 2: marktonderzoek

Voordat je een eigen bedrijf begint zul je marktonderzoek moeten doen:

- zijn er al veel bedrijven in mijn vak?
- zijn er potentiële klanten?
- etc.

Je kunt via  een zoekprogramma op internet een ‘brancheorganisatie’ zoeken in jouw vak.
Zijn er al veel bedrijven in jouw vak?


