
 

Toelichting	  voor	  “Jouw	  Werkstuk”	  
	  
Dit	  WORD-‐document	  is	  jouw	  belangrijkste	  eindresultaat	  van	  de	  E-‐learning	  module	  Albert	  
“Introductie	  Ondernemerschap”.	  Dit	  werkstuk	  vul	  je	  hoofdstuk	  voor	  hoofdstuk.	  De	  
behandelde	  stof	  in	  combinatie	  met	  gerichte	  opdrachten	  in	  het	  E-‐learning	  programma	  
geven	  jou	  voldoende	  input	  om	  onderstaand	  werkstuk	  te	  schrijven.	  Aan	  het	  eind	  van	  elke	  E-‐
learning	  les	  maak	  je	  een	  nieuw	  hoofdstuk	  in	  dit	  werkstuk.	  Succes!	  
	  
Tip: doe alsof je dit werkstuk schrijft voor iemand die jou nog niet kent.  
Leg dus veel uit! 
 
Tip: de hulpteksten zijn wat het woord zegt; “hulpteksten”. Je moet op zoek 
gaan naar jouw eigen woorden. Probeer er één lopend verhaal van te maken! 
	  
	  
	  
	  
	  
Titel	  Werkstuk	  “Ondernemerschap:	  Iets	  voor	  mij?”	  
 
Hoofdstuk	  0:	  Inleiding 
In	  dit	  eerste	  hoofdstuk	  schrijf	  je	  eerst	  wie	  je	  bent	  en	  waarom	  je	  dit	  werkstuk	  schrijft.	  
Wat	  wil	  je	  bereiken	  met	  het	  doorlopen	  van	  het	  E-‐learning	  programma?	  Is	  het	  iets	  dat	  je	  
moet	  doen?	  Of	  lijkt	  het	  je	  ook	  leuk	  om	  te	  doen	  en	  wil	  je	  dit	  graag?	  
Hulpteksten:	  

- Dit	  werkstuk	  is	  geschreven	  door	  …….	  
- Ik	  schrijf	  dit	  omdat	  ………..	  
- Met	  de	  resultaten	  van	  dit	  E-‐learning	  programma	  denk	  ik	  ………	  

 
Hoofdstuk	  1:	  Ondernemerschap:	  wat	  betekent	  dit	  voor	  mij?	  
De	  hoofdvraag	  van	  het	  programma	  is	  “Ondernemerschap:	  Iets	  voor	  mij?”	  Om	  te	  weten	  of	  
Ondernemerschap	  iets	  voor	  jou	  is,	  is	  het	  eerst	  van	  belang	  om	  te	  weten	  wat	  
“Ondernemerschap”	  is.	  
Hulpteksten:	  

- De	  definitie	  van	  ondernemerschap	  is	  …….	  
- De	  kwaliteiten	  die	  je	  voor	  ondernemerschap	  nodig	  hebt	  zijn	  	  …….	  
- Ik	  vind	  mijzelf	  wel/niet	  ondernemend	  omdat	  ……	  



 

Hoofdstuk	  2:	  Ondernemerschap:	  wat	  komt	  er	  allemaal	  bij	  kijken? 
Kopieer	  de	  mindmap	  die	  je	  hebt	  gemaakt	  in	  dit	  hoofdstuk.	  Met	  de	  informatie	  van	  deze	  
mindmap	  schrijf	  je	  hoofdstuk	  2.	  	  
Hulpteksten:	  

- Uit	  bijgaande	  mindmap	  blijkt	  dat	  belangrijke	  aspecten	  van	  ondernemerschap	  
voor	  mij	  zijn	  ……	  

- Het	  meest	  aantrekkelijke	  van	  ondernemerschap	  lijkt	  mij	  …..	  
- Het	  moeilijkste	  van	  ondernemerschap	  lijkt	  mij	  …….	  
- Het	  resultaat	  van	  ondernemerschap	  is	  voor	  mij	  …..	  

 
Hoofdstuk	  3:	  Rolmodellen:	  wat	  betekent	  dit	  voor	  mij? 
Je	  hebt	  in	  het	  E-‐learning	  programma	  aangegeven	  wie	  jouw	  rolmodellen	  zijn	  en	  waarom.	  
Wat	  leert	  jou	  dit	  over	  jou	  zelf?	  	  	  
Hulpteksten:	  

- Mijn	  rolmodellen	  zijn	  ….	  
- Ik	  leer	  hiervan	  ……	  
- Dit	  betekent	  voor	  mij	  ……	  

 
Hoofdstuk	  4:	  Mijn	  kwaliteiten	  
In	  het	  E-‐learning	  programma	  Albert	  “Introductie	  Ondernemerschap”	  staat	  bijgaand	  
model	  centraal.	  In	  dit	  hoofdstuk	  vul	  je	  de	  eerste	  Cirkel	  van	  dit	  model	  (Stuff	  You’re	  Good	  
at).	  	  
Hulpteksten:	  

- Ik	  ga	  op	  zoek	  naar	  mijn	  “dream	  job”	  door	  ……	  
- De	  eerste	  cirkel	  die	  door	  mij	  wordt	  ingevuld	  is	  die	  van	  mijn	  kwaliteiten	  …..	  
- Ik	  vind	  zelf	  dat	  mijn	  belangrijkste	  kwaliteiten	  zijn	  …….	  

 
Hoofdstuk	  5:	  Mijn	  passies	  &	  ambities	  
In	  dit	  hoofdstuk	  vul	  je	  de	  tweede	  Cirkel	  van	  bijgaand	  model	  (Stuff	  You	  Love	  To	  Do).	  
Hulpteksten:	  

- Ik	  dacht	  dat	  mijn	  passies	  &	  ambities	  waren	  ….	  
- Uit	  gesprekken	  met	  familie/vrienden	  is	  mij	  gebleken	  dat	  ……	  
- Dit	  betekent	  dat	  …….	  

 
	  
	  
	   	  



 

Hoofdstuk	  6:	  Mogelijk	  werkgebied	  
In	  dit	  hoofdstuk	  ga	  je	  op	  zoek	  naar	  de	  invulling	  van	  het	  overloopgebied	  van	  Kwaliteiten	  
en	  Passies.	  Oftewel,	  wat	  vind	  je	  leuk	  om	  te	  doen	  en	  waar	  ben	  je	  ook	  nog	  eens	  goed	  in?	  
Hulpteksten:	  

- Het	  werkgebied	  dat	  een	  combinatie	  is	  van	  (a)	  wat	  ik	  leuk	  vind	  om	  te	  doen	  en	  
(b)	  waar	  ik	  ook	  nog	  goed	  in	  ben	  is	  ……	  

- Dit	  betekent	  voor	  mij	  dat	  ik	  ……	  
 
Hoofdstuk	  7:	  Eigen	  bedrijf?	  
Kopieer	  de	  mindmap	  die	  je	  hebt	  gemaakt	  in	  dit	  hoofdstuk.	  Met	  de	  informatie	  van	  deze	  
mindmap	  schrijf	  je	  hoofdstuk	  7.	  	  
In	  dit	  hoofdstuk	  ga	  je	  de	  vraag	  beantwoorden	  of	  een	  Eigen	  Bedrijf	  een	  serieus	  alternatief	  
voor	  jou	  is.	  
Hulpteksten:	  

- Ik	  heb	  bijgaande	  mindmap	  gemaakt	  waarbij	  “Mijn	  bedrijf”	  in	  het	  midden	  staat.	  
Dit	  heeft	  mij	  geleerd	  dat	  …..	  

- Ik	  weet	  nu	  wat	  er	  allemaal	  bij	  komt	  kijken	  om	  een	  eigen	  bedrijf	  op	  te	  starten	  
…..	  

- Een	  eigen	  bedrijf	  is	  voor	  mij	  wel/niet	  een	  serieuze	  optie	  omdat	  …..	  
 
Hoofdstuk	  8:	  Inzichten	  &	  conclusies	  
In	  dit	  hoofdstuk	  kijk	  je	  terug	  op	  het	  geheel	  en	  formuleer	  jij	  jouw	  belangrijkste	  inzichten	  
en	  conclusies.	  	  
Hulpteksten:	  

- Uit	  mijn	  eindmeting	  kwam	  naar	  voren	  dat	  …..	  
- Mijn	  belangrijkste	  inzichten	  zijn	  ….	  
- De	  conclusies	  die	  ik	  hieruit	  voor	  mijzelf	  trek	  zijn	  ….	  
- Ik	  ga	  dan	  ook	  het	  volgende	  doen	  ……	  

 
Hoofdstuk	  9:	  Ondernemerschap:	  Iets	  voor	  mij?	  
In	  dit	  hoofdstuk	  kijk	  je	  nog	  even	  kritisch	  naar	  jezelf.	  Wat	  heb	  je	  hier	  van	  geleerd?	  Kun	  je	  
de	  hoofdvraag	  nu	  beantwoorden?	  Rond	  het	  werkstuk	  af	  met	  een	  mooie	  afsluiting	  en	  
upload	  het	  geheel	  via	  de	  E-‐learning	  module	  (zie	  einde	  les	  9).	  
Hulpteksten:	  

- De	  hoofdvraag	  was;	  “Ondernemerschap:	  iets	  voor	  mij?”	  Ik	  kan	  deze	  nu	  
beantwoorden	  met	  ……	  

- De	  belangrijkste	  nieuwe	  inzichten	  dat	  ik	  uit	  deelname	  aan	  dit	  E-‐learning	  
programma	  heb	  gehaald	  zijn	  …..	  

 
	  
	  



 

Afronding	  “Werkstuk”	  
	  
Dit	  werkstuk	  wordt	  beoordeeld	  door	  jouw	  docent.	  Als	  hij	  of	  zij	  vindt	  dat	  dit	  voldoende	  of	  
(zeer)	  goed	  is	  gedaan,	  dan	  ontvang	  je	  een	  Ondernemers-‐certificaat/badge.	  
	  
Heb	  jij	  nog	  tips	  voor	  de	  makers	  van	  dit	  programma?	  Wij	  houden	  ons	  aanbevolen!	  	  
Deel	  je	  inzichten	  svp	  met	  ons	  via	  jouw	  docent	  of	  rechtstreeks	  via	  patrick@dreamstorm.nl	  
	  


