
PTA keuzevak ondernemen              Leerweg: Vmbo B/K   2020/2022 
Periode Eindtermen:  

wat moet je kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen?1 

Toetsvorm, -duur 

(en evt. 

toetscode)2 

Herkansing 

? 

Weging 

 Klas 4 K/EO/5.1 

Jezelf kunnen omschrijven als 

ondernemer. 

 

Leerling kan door middel van een pitch duidelijk 

maken wat voor ondernemer hij/zij is. 

 

-Kandidaat kan persoonlijke gegevens noemen  

-persoonlijke motieven noemen  

 -persoonlijke kwaliteiten noemen  

- de keuze voor de ondernemingsvorm 

motiveren 

Po 1 pitch Ja* 

(H2) 

De 

ondernemer 

25% 

 

Klas 4 

 

 

K/EO/5.2 

Een marketingplan maken 

K/EO/5.3  

Een (eenvoudig) financieel plan 

maken 

 

 

Leerling leert waarom een marketingplan en 

een financieel plan nodig zijn bij het opzetten 

van een bedrijf 

 

De kandidaat kan: 

-het doel van de onderneming noemen 

- de markt beoordelen  

- een marketingmix ontwerpen en toepassen 

- inkoop- en verkoopbeleid toepassen 

-een investeringsplan maken 

 -een financieringsplan maken  

-een exploitatiebegroting maken 

 -een liquiditeitsbegroting maken  de  

-haalbaarheid van het plan beoordelen 

 

 

 

 

 

Po 2 in teamverband 

eigen onderneming 

opzetten 

Ja* 

(H4 en H5) 

De markt en 

marketing-

mix 

(H7) 

Financiën 

50% 

                                           
1 Een omschrijving van de onderwijsinhoud waarmee de leerling zich voorbereidt op de toets. 
2 PTA code van de school 



 

Klas 4 

 

 

K.EO/5.4 

Het uitvoeren van een 

ondernemingsplan 

Leerling leert het opgezette ondernemingsplan 

uit te voeren en deze te presenteren. 

De kandidaat kan: 

-het ondernemingsplan uitvoeren  

- een resultatenoverzicht presenteren 

- de uitvoering nabespreken en evalueren 

 

Po 3 presenteer je 

onderneming aan 

jury 

Ja* 

(deel a 

praktijkop-

dracht en 

deelopdracht 

3)  

maak een 

film van de 

Elevator 

Pitch 

25% 

Berekening cijfer keuzevak:  ((SE po1 x 25%) + (po 2 x 50%) + (po 3 x 25%)  = cijfer PSE keuzevak 

Ja* herkansing kan in theorie (deel b) vorm (maak uit het boek Ondernemen de hoofdstukken die passen bij het gemiste onderdeel) 

Berekening combinatiecijfer keuzevakken: (eindcijfer keuzevak 1 + eindcijfer keuzevak 2 + eindcijfer keuzevak 3 + eindcijfer 

keuzevak 4)/4   

 


