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Schoolbreed project: Een eigen onderneming 
 
Algemene informatie 
Alle leerlingen gaan hun eigen onderneming opstarten. Om dit te kunnen doen, moeten 
ze een businessplan schrijven, een plan van aanpak maken en een boekhouding 
bijhouden. Daarnaast zullen er nog andere opdrachten zijn die ze uit moeten voeren. 
Het format hiervoor leveren de leerkrachten zelf aan. 
 
Ouders worden op de hoogte gesteld middels een brief. Ze worden uitgenodigd actief 
deel te nemen aan deze opdracht. 
 
De leerlingen mogen een lening aangaan, waarvoor een vast bedrag wordt afgesproken. 
Deze leningen moet worden terugbetaald met 5% rente, tenzij een bedrijf failliet gaat. 
Voor het aangaan van deze lening wordt een contract opgesteld. Hierin staat hoe hoog 
het bedrag is, wie de lener en de investeerder zijn, de datum van terugbetaling en de 5% 
rente.  
Het contract wordt mooi vormgegeven en in drievoud getekend door zowel de lener als 
de investeerder. Lener, investeerder en de leerkracht krijgen een ondertekend contract.  
 
Over de winst die de leerlingen maken, wordt 10% belasting betaald. Dit wordt 
afgedragen aan de overheid (de AT afdeling). 
Het team overlegt op welke manier de leerlingen mogen kiezen waarvoor dit geld ingezet 
gaat worden (per klas of hele afdeling?). 
Leerkrachten kunnen eventueel allemaal een optie aandragen waar de leerlingen op 
mogen stemmen (boeken, spelletjes, speelgoed, een uitje). 
 
Plan van aanpak 
In dit plan beginnen de leerlingen met het uitdenken van hun plan. Wat willen ze 
verkopen? Hoe willen ze hun bedrijf noemen? Werken ze samen of alleen? Wat hebben 
ze nodig voor het maken van hun product? Hoeveel geld hebben ze nodig om te kunnen 
starten?  
Laat ze ook nadenken over vraag en aanbod. 
Wanneer er over deze vragen nagedacht is, wordt het plan tot in detail uitgewerkt. 
Alle leerlingen krijgen een overzichtelijk plan van aanpak om in te vullen en gedurende 
het project te volgen en aan te passen waar nodig. 
 
Businessplan 
Met hun uitgewerkte plan van aanpak gaan de kinderen een businessplan schrijven. 
Hierin staat alles wat er in het plan is opgenomen, maar dan uitgewerkt in goed lopende 
zinnen, aantrekkelijk taalgebruik. Met dit businessplan moeten ze hun investeerder 
overhalen om een lening te verstrekken. Het moet dus niet alleen tekstueel aantrekkelijk 
zijn, ook de vormgeving moet in orde zijn. 
 
Contract 
Wanneer de leerlingen een investeerder hebben gevonden, sluiten ze een contract af met 
deze persoon. Zoals hierboven al vermeld staat, zal deze in drievoud ondertekend 
worden. De leerlingen moeten deze goed bewaren in hun ondernemersmap.  
 
 
Boekhouding 
Tijdens hun ondernemerschap moeten de leerlingen een boekhouding bijhouden. Hierin 
vermelden ze hun startkapitaal, wat ze inkopen en hoeveel dit kost en uiteindelijk ook 
wat de verkoop van hun product ze heeft opgeleverd. 
Aan het eind van het project wordt er een winst- en verliesrekening opgemaakt. Hierin 
zal vermeld worden hoeveel het startkapitaal was, welke uitgaven er gedaan zijn en wat 
de opbrengsten waren. Met deze gegevens kan berekend worden of en hoeveel winst er 
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gemaakt is. De lening, inclusief 5%, is er daarvoor al afgegaan. De winstrekening is 
nodig voor het bepalen van het af te dragen bedrag aan de belasting. 
 
Om deze boekhouding bij te houden, krijgen de leerlingen een voorbeeld format. Ze 
mogen ervoor kiezen deze te gebruiken, maar ze mogen het ook op hun eigen manier 
doen. Zorg er wel voor dat de leerlingen af en toe langskomt om te checken of alles nog 
klopt. 
 
Reclame 
Om je product te promoten, is het belangrijk dat er reclame voor gemaakt wordt. Ga op 
zoek naar informatie, filmpjes en andere bronnen om met de leerlingen te bekijken over 
hoe je op een slimme manier reclame kunt maken. Bespreek met ze welke slogan ze 
kunnen bedenken voor hun product, laat ze een kort reclamefilmpje maken en laat ze 
een advertentie maken voor een krantje. 
Schoolbreed kan er een krant uitgegeven worden (digitaal wellicht) waar al deze 
reclames in verwerkt zijn. Deze kan naar ouders gestuurd worden. Bedenk hier samen 
met de andere leerkrachten een goed plan voor, maar laat de uitwerking hiervan over 
aan de leerlingen. 
 
Verkoop 
Tijdens het Open Huis van dit thema krijgen alle kinderen hun eigen marktkraam waar ze 
hun producten kunnen verkopen. 
Bespreek van tevoren goed met de kinderen door dat ook hiervoor bepaalde belangrijke 
zaken gelden. 
Hoe bepaal je de prijs van je producten? Hoe stal je je spullen uit? Hoe gedraag jij je als 
verkoper? Hoe bewaar je je geld? Hoe ga je bijhouden wat je verkocht hebt en wat je 
daarmee verdiend hebt? Vertel de leerlingen ook dat ze moeten zorgen voor wisselgeld. 
Laat de leerlingen ook rekening houden met teleurstellingen. 
 
Spreek duidelijk af met de leerlingen dat ze aan het eind van het Open Huis komen 
vertellen hoeveel geld ze op dat moment in hun kassa hebben. 
Laat ze op een later tijdstip uitrekenen hoeveel winst ze gemaakt hebben en hoeveel 
belasting ze dus moeten betalen. Spreek een datum met de leerlingen af waarop de 
belasting afgedragen moet zijn. 
 
 
Reflectie en evaluatie 
Dit gebeurt zowel met de leerlingen als ook met het gehele team. 
Wat hebben we geleerd? Wat hebben we gedaan? Hoe heeft het uitgepakt? 
Wat had er anders of beter gekund? Hoe pakken we dat een volgende keer aan? 
Maak met het team meteen een lijst van tips en tops om in het archief te stoppen voor 
de volgende keer. 
De reflectie en evaluatie met de leerlingen gebeurt middels een assessment 
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Brief aan ouders 
 
Plaats:    Datum: 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van    , 
 
Tijdens het thema Arbeid en Onderneming gaan we met de leerlingen begrippen onderzoeken als oa inflatie, 
inkomstenbelasting, omzet en winst. We gaan onderzoeken wat een vrije markt is, hoe geld is ontstaan, wat 
economie precies inhoudt, enz. 
Ook zullen we binnen het thema werken aan een schoolbreed project. Tijdens dit project leren de kinderen hoe 
het werkt om een eigen bedrijf op te starten en wat daar allemaal bij komt kijken. Om dit bedrijf te kunnen 
starten zullen de kinderen een lening af moeten sluiten, een zogenaamd startkapitaal. Met dit startkapitaal 
kunnen zij de dingen aanschaffen die ze nodig hebben voor het opzetten van dit bedrijf (bv mix voor het 
bakken van cupcakes, verf voor het maken van schilderijen, kralen voor het maken van sierraden).  
 
Hiervoor heeft uw kind uw hulp nodig! 
 
Wij vragen u uw kind te helpen bij het opzetten van dit bedrijf door investeerder te worden en uw kind een 
lening te verstrekken. 
Voor het afsluiten van de lening zal een officieel contract worden afgesloten. Tevens zal de lening wordt aan het 
eind van het project terugbetaald worden met een rente van vijf procent. Het mag heel nadrukkelijk geen gift 
zijn, omdat de kinderen op deze manier leren hoe het werkt om een lening af te sluiten en deze met rente 
terug te betalen. Enkel wanneer een bedrijf failliet gaat, hoeft de lening niet terugbetaald worden. Het 
starkapitaal mag niet meer bedragen dan €10,- (liefst in een bakje of portemonnee die tijdens het gehele 
project, inclusief de markt, gebruikt kan worden) 
 
Tijdens het project zullen de leerlingen leren hoe ze een leningsovereenkomst aan moeten gaan middels een 
contract, hoe ze een boekhouding bij moeten houden, hoe een winst- en verliesrekening eruitziet, hoe ze hun 
product aan gaan prijzen (reclame maken) en hoe ze ervoor gaan zorgen dat hun product bijzonder is en opvalt 
binnen alles wat de wereld ons al te bieden heeft. 
 
Tijdens ons Open Huis zal er een markt georganiseerd worden waar de leerlingen allemaal hun eigen stand 
krijgen (in hun eigen klas) om hun producten te verkopen. 
Van de opbrengsten wordt eerst de rente met 5% verhoogd terugbetaald, vervolgens wordt er over de 
gemaakte winst 10% afgedragen aan de belasting (aan eigen leerkracht). Van deze belasting zal iets 
aangeschaft worden voor de klas of de gehele afdeling. 
De rest van het verdiende bedrag is voor de leerling zelf. 
 
We hopen met uw hulp dit leerzame project aan onze leerlingen aan te kunnen bieden, met een succesvolle 
afsluiten tijdens de Open Huis markt. 
Mocht u nog vragen hebben over dit project, dan horen we het uiteraard graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 


