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Introductie
Deze handleiding dient als ondersteuning van de leraar voor de INSPIRE YoWUP cursus. In deze
handleiding kan de leraar alle relevante informatie vinden over de gehele cursus. Het begint met een
inleidend hoofdstuk over de huidige trends in het onderwijslandschap. Onderwijs is onderhevig aan
ingrijpende veranderingen. Het is van belang dat leraren zich bewust zijn van deze ontwikkelingen.
Na het inleidend hoofdstuk over de trends in het ontwikkelingslandschap wordt de cursus globaal
uiteengezet in hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk geeft een inhoudelijk beeld van de cursus en de manier
waarop die is vormgegeven.
Hoofdstuk 3 geeft een korte omschrijving van de modules en een inhoudelijke samenvatting per
onderdeel.
Hoofdstuk 4 omschrijft de leerresultaten per onderdeel. In het laatste hoofdstuk wordt het gebruik
van het online platform uitgelegd.
De referenties zijn terug te vinden aan het eind van deze handleiding.
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1. Trends in het onderwijs
“Instructie doet veel, maar aanmoediging alles”– Johann Wolfgang von Goethe
“Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het zien dan herinner ik het me misschien, betrek
me erbij en ik zal het begrijpen.” – Chinees gezegde
“De gemiddelde leraar vertelt; de goede leraar legt uit; de superieure leraar laat het
zien; de excellente leraar inspireert.”— William Arthur Ward
Er is iets aan het gebeuren in onderwijs en training. Ze zijn onderhevig aan grote
veranderingen en ontwikkelingen. Eén van de hoofdzakelijk krachten voor de veranderende
rol van trainers, leraren en studenten, is de technologie. Technologie verandert de manier
waarop we leren en onderwijzen. De toegang tot het internet heeft onderwijs geglobaliseerd.
Verder maakt de traditionele manier van leren, trainen en onderwijzen plaats voor andere
leermethodes. Het moderne leren en onderwijzen onderscheidt zich van de oude ”vertel en
laat zien praktijk” en is meer dan voor een groep staan die je informatie en instructie geeft.
Instrueren is meer dan het overdragen van informatie aan ontvangers, die in rijen aan je bureau
zitten te luisteren en noteren wat er wordt gezegd. Het gaat er meer om dat ieder een
waardevolle en dankbare leerervaring opdoet, zoals in bovenstaande quotes geïllustreerd.
Deze recente ontwikkelingen zijn sterk verbonden met ondernemerschap,
ondernemend gedrag en mentorschap, onderdeel van de onderhavige modulen en
hoofdstukken.
Voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs is het belangrijk om ervan bewust te zijn welke
veranderingen in het onderwijs spelen, inclusief de begeleiders en leraren. Maar, wat is er nou
precies aan de hand in het onderwijs?
De belangrijkste trends in onderwijs zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwe manieren om toegang te krijgen tot kennis
Onderwijzende oriëntatie & onderwijservaringen
Student – leraar verhouding
Nieuwe manieren van dataontvangst
Student-student relatie

Iedere trend is omschreven en toegelicht in de onderstaande hoofdstukken.
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1.1.

Nieuwe manieren om toegang te krijgen tot kennis

Innovatieve, snel ontwikkelende technologieën creëren mogelijkheden om toegang te krijgen
tot kennis en theorie, op manieren die eerder niet mogelijk waren. Mobiel-leren en leren door
het gebruik van open bronnen zijn enkele voorbeelden die het mogelijk maken op ieder
willekeurig moment toegang te krijgen tot bepaalde kennis.
1.1.1. Mobiel leren - op ieder moment, overal
Het aanbod van onderwijsmateriaal gericht op mobiele apparaten groeit snel. De houding van
leraren tegenover de aanwezigheid van mobiele apparatuur op school evolueert eveneens.
Een aantal jaar geleden was het gebruik van mobiele telefoons op school ten strengste
verboden. Tegenwoordig onderkennen steeds meer scholen de voordelen van mobiele
telefoons en tablets om aan te sluiten bij de veranderende realiteit.

1.1.2. Cloud-Based learning – je kennis in de wolken
Dit is een software infrastructuur die voor opleidingsdoeleinden wordt gebruikt, gebaseerd op
de zogenoemde ‘cloud’. Het leren in de cloud wordt veelal verward met online opleidingen.
Vanuit het perspectief van de gebruiker is er geen onderscheid tussen toegang via de cloud
of online, het verschil zit in een technisch aspect.

1.1.3. Open Source Learning – Kopieren, delen en hergebruiken –vrij toegankelijke
leermaterialen.
Wanneer leren is gebaseerd op open software, zijn alle beschikbare bronnen voor leraren en
studenten zonder kosten te gebruiken, aan te passen, en her te gebruiken. Opleiding
gebaseerd op open software bouwt een globale en universele databasekennis op met als
grootste waarde de gratis toegankelijkheid.
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1.2.

Opleiding ervaringen & oriëntatie

De manier waarop we tegen leren en trainen aankijken, verandert ook- de filosofie van het
leren is onderhevig aan herwaardering. Niet alleen horen we over trends die zijn gebaseerd
op de individualisering van het gehele proces (adaptive learning en studentgericht onderwijs),
maar ook de behoefte om de leerdoelstelling uiteen te zetten (relevance-oriented learning &
problem based).
1.2.1. Adaptive learning – Inhoudelijk optimaal aangepast aan de behoefte, de manier
waarop en de snelheid waarmee kennis wordt vergaard
De algemene aanname of het idee van adaptive learning is dat de computer als middel de
mogelijkheid biedt om de resultaten van studenten te verbeteren in het leerproces. Door
gebruik te maken van de computer wordt het mogelijk een systeem of set van middelen aan
te passen aan de specifieke behoeften van de ontvanger. Met dank aan de verzamelde data
op een platform over gedrag en efficiëntie van gebruikers, is het mogelijk een profiel te maken
van de student. Op die manier kunnen prestatierichtlijnen en toekomstige taken op ieder
individu worden afgestemd.
1.2.2. Student-centered learning – De student en zijn behoefte centraal te staan in het
leerproces
Leraren zijn niet langer het middelpunt van aandacht en verstrekker van informatie. Het is de
student die meer centraal is komen te staan in het klaslokaal en het leerproces. Student-gericht
onderwijs legt de focus op de behoefte van ieder individu. De student is het belangrijkste
element -samen met zijn of haar capaciteiten, talenten, zwakke punten en voorkeur van
leermethodes. Even belangrijk zijn de interesses en zijn dynamisch ontwikkelende sociale,
intellectuele en psychologische behoeftes. Na decennia waarin de leraar centraal stond in het
leerproces, begint men zich nu te realiseren dat het de leerling is die de basis moet vormen
voor de aangeboden leermethode. In dit proces is de leraar de facilitator / coach / begeleider.
1.2.3. Relevance oriented learning – Waarom deze aanpak?
Het begrijpen van het doel van onze acties heeft de meeste invloed op de motivatie om het
doel te realiseren. Daarom is het erg belangrijk om studenten de praktische toepassingen van
het op school geleerde in te laten zien. Het ontdekken van het verband tussen leerstof, huidige
en eerdere kennis en ervaringen, heeft een immense invloed op de interesses en motivatie
om te leren en het doel te behalen. Relevantie-gestuurde leermethodes versterken het
natuurlijke leerproces waarbij het verkrijgen van nieuwe informatie alleen mogelijk is wanneer
er een relatie is met eerder opgedane kennis en ervaring. Daardoor zien studenten het verband
tussen het nieuwe en het bekende
1.2.4. Problem based learning – Het probleem ontdekken door het op te lossen.
Eén van de problemen met het hedendaagse onderwijs is de theoretisch basiskennis die door
studenten wordt opgedaan tijdens het leerproces. Studenten kunnen geen gebruik maken van
de verkregen kennis, omdat ze de theorie niet in praktijk kunnen omzetten. Eén van de
manieren om een brug te slaan tussen theorie en praktijk is de introductie van
probleemgestuurd onderwijs. In het kort bestaat probleemgestuurd onderwijs uit studenten die
individueel of in groepjes authentieke problemen oplossen die door de leraar worden
aangedragen.
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1.3.

Nieuwe manieren om gegevens te ontvangen

Studenten van tegenwoordig zijn digitale natives. We hebben te maken met een generatie die
via computers, tablets en smartphones continu in verbinding staat met het internet. Deze
media worden gebruikt voor sociale communicatie, het ontwerpen en profileren van ieders
identiteit, zowel om te ontspannen, op sociaal vlak als ook op professioneel gebied.
Tegenwoordig is deze omgeving ook in het onderwijslandschap te herkennen, bijvoorbeeld
‘Game Based Learning, Visual Search & Learning, Edutainment, etc.
1.3.1. Game based learning – leren mixen met spellen
Game based learning (GBL) houdt in dat lessen of onderwerpen in een spel verwerkt worden.
Het doel is om de betrokkenheid en motivatie van de student te optimaliseren. Verschillende
studies hebben uitgewezen dat informatie die binnenkomt via een spel beter onthouden wordt
dan gelijksoortige informatie verkregen via instructies.
1.3.2. Visueel onderzoeken en leren- denken met beelden
Bij visueel leren wordt gebruikt gemaakt van beeldmateriaal binnen het onderwijs. Dat kunnen
bijvoorbeeld foto’s, mindmaps of grafieken zijn.
1.3.3. Edutainment – leren terwijl je plezier hebt en pezier hebben terwijl je leert
De term ‘edutainment’ is een samenstelling van de woorden educatie en entertainment.
Edutainment is niets anders dan het profiteren van de aantrekkingskracht die entertainment
kan hebben voor het leerproces. De definitie heeft betrekking op alle acties waarbij het leren
prioriteit heeft. De kennis wordt spelenderwijs aan de ontvanger overgebracht. Soms is de
educatieve content zelfs verborgen.

1.4.

Student – leraar/trainer verstandshouding

De rol die een leraar of trainer tegenwoordig vervult, onderscheid zich sterk van het traditionele
model. De veranderingen in de rolverdeling tussen leraar en student zijn een natuurlijk gevolg
van de ontwikkeling van nieuwe technologieën die kennis veel toegankelijker hebben gemaakt.
De toenemende pro-activiteit van studenten heeft de rol van leraar als pure informatiebron
veranderd. De leraar ziet zijn rol niet meer als heerser in het klaslokaal, als degene die als een
dictator bepaalt wat belangrijk is voor machtelozen, zijn ondergeschikten. Ze bereiken meer
als ze zich als educatieve gidsen, begeleiders of medestudent opstellen. Op deze manier
krijgen studenten meer verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leerproces. De leraar kan
zich focussen op pedagogische ondersteuning en zijn didactische expertise inzetten om het
leerproces te verbeteren. Op deze manier kan het leerproces op een gevarieerde en
inspirerende manier worden verbeterd. Leraren begrijpen dat hun belangrijkste taak is het
begrijpen van de individuele behoefte van de student, zoals leerstijl, sociale en culturele
achtergrond, interesses en capaciteiten.
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1.4.1. Edutainer – de kunst van het lesgeven
Met bijna een onbeperkte toegang tot grote hoeveelheden informatie zijn studenten niet langer
grotendeels afhankelijk van de leraar als informatiebron. Daarom moeten leraren er voor
zorgen dat ze interessant en inspirerend blijven. De nieuwe generatie van succesvolle leraren
zal worden aangeduid als de generatie van edutrainers. De edutrainer is niet alleen bezig met
het verstrekken van feiten en handhaven van de orde, maar kan als een artiest worden gezien.
De bestaande edutrainers zijn gepassioneerd bezig met het leerproces en hebben gevoel bij
wat ze doen.

1.5.

Student - student en leerder – leer-relaties

Nieuwe methoden, instrumenten en rollen vereisen verschillende werkmodellen. De modellen
zijn er op gebaseerd dat de waarde van het leerproces stijgt door samenwerking tussen
studenten (Project-Based Learning, samenwerkend leren, sociale media leren).
1.5.1. Projectmatig leren
Projectmatig leren is een trainingsmethode waarbij studenten praktijksituaties krijgen met als
opdracht een bepaald doel te behalen of een probleem op te lossen. Om effectief bij het project
betrokken te zijn en nieuwe kennis te verwerven, moeten de studenten informatie,
vaardigheden en ervaringen gebruiken om verdieping te geven aan het vakgebied of het
onderwerp. Iedere deelnemer van het project is verantwoordelijk voor zowel zijn eigen bijdrage
als voor het eindresultaat van het team. De projectmethode is gebaseerd op de theorie dat
kennis wordt opgedaan dankzij samenwerking. Deze methode is al bekend vanaf het begin
van de twintigste eeuw en speelt een belangrijke rol bij het verwerven van vaardigheden en
kennis door het stimuleren van de motivatie om creatief te werk te gaan.
1.5.2. Leren door samenwerking – twee hoofden zijn beter dan één
Leren door samenwerking is een methode die bestaat uit het verwerven van kennis in een
groep. Elke deelnemer van een team is persoonlijk betrokken bij de activiteiten en doet zijn
voordeel met de kennis, ervaringen, perspectieven, vaardigheden en meningen van andere
teamgenoten. Dankzij een dergelijke manier van werken wordt het probleem vanuit
verschillende perspectieven geanalyseerd en geëvalueerd.
1.5.3. Leren door Social Media – we zijn allemaal sociale wezens
Het belang van social media platforms blijft toenemen omdat deze de uitwisseling van kennis
en ervaring vergemakkelijken. Het leren via social media is een trend in het onderwijs, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de informatietechnologie om materialen en
kennis te delen door samen te werken. Sociale media of technologieën die hiervoor gebruikt
worden, stimuleren het gesprek, de discussie en voorzien in de mogelijkheid tot leren van
elkaar.
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2. Structuur van de cursus
De cursus bevat drie modules:
Module 1: Herkennen van kansen
Module 2: Boekhouding en financiële modellering
Module 3: Mentorschap
Iedere module bestaat uit verschillende onderdelen die vervolgens weer zijn onderverdeeld
in verschillende secties:

Module 1 Het herkennen van kansen
Hoofdstuk 1 –BEGRIJPEN VAN ONDERNEMERSCHAP
1.1
1.2
1.3
1.4

Ondernemerschap gedefinieerd
Begrijpen van ondernemerschap
Opstartproces
Oorzaken voor het falen van nieuwe ondernemingen.

Hoofdstuk 2 – IDEEËN OMZETTEN IN KANSEN
2.1 Innovatiebronnen
2.2 Middelen om ideeën te genereren
2.3 Ideeën omzetten in kansen
Hoofdstuk 3 – MARKTSEGMENTATIE
3.1 Begrijpen van marktanalyse
3.2 Marktsegmentatie
3.3 Externe analyse
3.4 Interne analyse
Hoofdstuk 4 – KLANTSEGMENTEN
4.1 Soorten klantsegmenten
4.2 Manier waarop klantsegmentatie wordt toegepast
4.3 Redenen voor klantsegmentatie
4.4 De ‘empathy map’
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Hoofdstuk 5 – KIEZEN VOOR EEN WAARDEPROPOSITIE
5.1 Verschillende bedrijfsstrategieën
5.2 Verschillende waardeproposities
5.3 Vaststellen van de juiste waardepropositie
5.4 Belang van de waardepropositie

Module 2 Boekhouding en financiële planning
Hoofdstuk 1 – VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS VOOR FINANCIELE
CONTROLE EN PLANNING
1.1 Bepalen van de hoofdlijnen (Introductie)
1.1.1 Rekenschema
1.1.2 Boekhoudsystemen
1.1.3 Passieve data (klanten, producten, leveranciers, etc.).
1.1.4 Een bankrekening aan het systeem koppelen.
1.2 Gegevensverzamelingsproces voor de verkoop.
1.2.1 Inkooporders van klanten en genereren van verkooporders
1.2.2 Verkoopfactuur van verkooporder
1.2.3 Verwerkingswijze van de verkoopfactuur
1.2.4 Genereren van creditnota’s
1.2.5 Balansen, verklaringen en algemene administratie
1.2.6 Debiteurenbeheer in het algemeen
1.2.7 Verkooprapporten en de relatie tot het bijhorende grootboek
1.2.8 Het debiteurenbeheer systeem
1.2.9 Rapport van verlopen betalingen
1.3 Gegevensverzamelingsproces van de aankopen
1.3.1 Inkooporders van leveranciers en genereren van aankooporders
1.3.2 Inkoopfactuur van inkooporders
1.3.3 Verwerkingswijze van aankoopfactuur
1.3.4 Genereren van creditnota’s
1.3.5 Balansen, verklaringen en algemene administratie
1.3.6 Aankooprapporten en de relatie tot het bijhorende grootboek
1.3.7 Het debiteurenbeheer systeem
1.3.8 Rapport van uitstaande schulden
1.4 U en uw bank
1.4.1 Payroll betalingen
1.4.2 Overige niet-crediteuren betalingen
1.4.3 Boekhouding voor credit cards
1.4.4 Belastingverplichtingen (niet per land gespecificeerd)
1.4.5 Banktransacties
1.4.6 Boekhouding voor wisselkoersen
1.4.7 De bankrapporten en verhouding tot grootboek
1.4.8 Bank informeren over geldstromen
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1.5 U en het grootboek
1.5.1 Wat is het grootboek en waarom het zo belangrijk is
1.5.2 Op welke manier de verkoop, aankoop en bank in het grootboek
passen
1.5.3 Directe verbinding met het grootboek – de RAPPORTAGE
1.5.4 Rapportage essentieel voor – vaste activa
1.5.5 Rapportage essentieel voor – andere debiteuren
1.5.6 Rapportage essentieel voor – vooruitbetalingen
1.5.7 Rapportage essentieel voor – uitgestelde inkomsten
1.5.8 De payroll rapportage
1.5.9 Verantwoording voor het intellectuele eigendom
1.5.10 Vaststellen van manier waarop aandelen verdeeld zijn
Hoofdstuk 2 – ONDERNEMERSGEREEDSCHAP VOOR FINANANCIEEL
MANAGEMENT
2.1 Samenvatting van het laatste onderwerp in module 1.
2.2 Alles samenbrengen – de saldibalans
2.2.1 Wat is een saldibalans ?
2.2.2 Het gebruik van een saldibalans als uitgangspositie voor
accountmanagement
2.3 Andere informatie die nodig is om uw rekeningen te begrijpen en te
administreren
2.3.1 Lijst met vaste activa
2.3.2 Verlopen inkomsten en uitstaande leningen
2.3.3 Het administreren van vooruitbetalingen en overige vorderingen
2.3.4 Lopende rente op deposito’s
2.3.5 Valideren van transactie en schikking
2.3.6 Administreren van uitgesteld inkomen
2.3.7 Payroll rapporten en rapportage
2.3.8 Consolideren
2.3.9 Het verwerken van leningsovereenkomsten op de balans.
2.3.10 Overeengekomen kapitaal in het aandelenregister
2.3.11 Kosten- en batenanalyse
2.3.12 Eenvoudig model voor het verwerken van management en
boekhoudingsresultaten
2.3.13 Voorbeeld accounts gebouwd door een trainer, gevolgd door
deelnemers.
2.4 Informeren van stakeholders over de accounts
2.4.1 Samenvatting van rapporten voor de buitenwereld
2.4.2 De manier waarop buitenstaanders naar uw bedrijf kijken – het
gebruik van ratio’s – enkele voorbeelden
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Hoofdstuk 3 – HET BOUWEN VAN EEN INVESTERINGSKLAAR MODEL
3.1 Het bouwen van een investeringsklaar model– Het begin
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22

‘Do’ en ‘don’ts’ bij het voorbereiden van een investeringsklaar
model
Voorspellen van de verkoop
Verkoopprijzen
Definiëren van het verkoopplan – weerspiegelt het aanbod de
vraag?
Verkoopplan van marktonderzoek, marktpenetratie, segmentatie
analyse, etc.
Verkoopkosten – zijn deze aanwezig??? – overleg
Kostprijs van de omzet in een praktijkvoorbeeld
Personeelsplanning
Personeelsplanning in verhouding tot de drijfveren van
bedrijfsvoering
Inzetten van dienstrooster om vaste kosten en werknemerscapaciteit te optimaliseren.
Voorspelling van vaste lasten - als te weinig teveel is en andersom
Andere schema’s
Planning van toekomstige vaste activa en afschrijvingen – niet zo
eenvoudig als het lijkt
Samenbrengen van de voorspelde kosten en baten
Planning met betrekking tot leningen.
Waar te beginnen – uw beginsaldo – saldibalans
Balans en drijfveren van werkkapitaal
Balanceren van het model zonder ‘geknoei’
Ontwerpen van rapporten zonder het wiel opnieuw uit te vinden
Nagaan van de haalbaarheid van het bedrijfsmodel met behulp
van ratio’s en grafieken
Haalbaarheidsanalyse van het plan – wat als gemaakte plannen
niet verlopen zoals gepland.
Bedrijfsmodel vergelijken met bedrijfseconomische rekeningen,
voortbordurend op voorbeelden uit module 2 en 3.

Module 3 Mentoring
Hoofdstuk 1 – INLEIDING IN HET MENTORSCHAP
1.1 Definitie van mentorschap
1.2 Verschillen tussen mentorschap, coaching en consulting
1.3 Voordelen van mentorschap
1.4 Soorten mentoren
Hoofdstuk 2 – BEGRIJPEN VAN DE MENTORRELATIE
2.1 Relatie tussen mentorschap en samenwerking
2.2 Eigenschappen en rol van de mentor en mentee
2.3 Stadia is een mentorrelatie
2.4 Stellen en bereiken van doelen: de ruggengraat van een mentorrelatie

Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186

13
Hoofdstuk 3 – HET MENTORSCHAP SYSTEEM: STRUCTUUR EN MIDDELEN
3.1 Structuur van een mentorsysteem
3.2 Instrumenten voor een mentorsysteem
Hoofdstuk 4 – INTRODUCTIE VAN DE AANPAK DIE IS GEBASEERD OP
KRACHTEN
4.1 Wat is de op krachten gebaseerde aanpak?
4.2 Voordelen van de aanpak gebaseerd op krachten voor zowel individu als
organisatie/ bedrijf
4.3 De sterke-punten-benadering bij de begeleiding en ondersteuning
4.3 a) De ‘feel the mentoring©’ gebaseerde benadering
4.3 b) ‘Het STARS©’ Model naar persoonlijk succes
Hoofdstuk 5 – STERKE PUNTEN VOOR MENTORING ALS UITGANGSPUNT: EEN
PRAKTIJKONDERZOEK
5.1 De ‘feel the mentoring©’ praktijkstudie van een vrouwelijk ondernemer

Elk hoofdstuk bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:
1. Inleiding in het hoofdstuk
2. Leeruitkomsten van het hoofdstuk
3. Inhoud van het hoofdstuk (grootste deel)
4. Review/samenvatting van het hoofdstuk
5. Zelftest
6. Antwoorden van de zelftest
7. Referenties
8. Aanbevolen aanvullend materiaal
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3. Omschrijving van de modulen & hoofdstukken
In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de modules en hoofdstukken omschreven. Er wordt een
korte samenvatting gegeven van wat men kan verwachten van de verschillende modules en
hoofdstukken.

Module 1 Herkennen van kansen
Dit hoofdstuk heeft als doel om meer kennis over ondernemers en ondernemerschap te
creëren. Het definieert kritische concepten en termen. Drie soorten ondernemers zullen
worden onderscheiden. Om een duidelijk profiel van een effectieve ondernemer te schetsen
presenteert en beargumenteert dit hoofdstuk een kader van essentiële kenmerken of
eigenschappen voor succes. Het hoofdstuk zal zich verder richten op het proces van
ondernemerschap. Ten eerste wordt het Timmons model gepresenteerd. Dit model beschrijft
de belangrijkste elementen in het ondernemersproces, namelijk de kansen, middelen en
teams. Vervolgens wordt er een model uiteengezet dat zich richt op de belangrijkste fasen in
het ondernemerschapsproces. Het onderdeel wordt afgesloten met een lijst van enkele
factoren die bijdragen aan beginnersfouten.
Hoofdstuk 1 – BEGRIJPEN VAN ONDERNEMERSCHAP
Dit hoofdstuk beoogt een beter inzicht in ondernemerschap en ondernemers. Er worden
belangrijke concepten en termen uitgelegd. Drie typen ondernemers komen aan bod. Om een
succesvolle en effectieve ondernemer te worden, presenteert en behandelt dit hoofdstuk een
kader dat de essentiële eigenschappen en kenmerken van de ondernemer in kaart brengt.
Vervolgens richt het hoofdstuk zich op het ondernemersproces. Het hoofdstuk sluit af met een
lijst bestaande uit enkele factoren die bijdragen aan het mislukken van start-ups.
Hoofdstuk 2 - IDEEËN OMZETTEN IN KANSEN
Dit hoofdstuk begint met het identificeren van innovatiebronnen die kunnen leiden tot kansen.
Er wordt een voorbeeld gegeven van praktische instrumenten die tot innovatie kunnen leiden.
Vervolgens zal het verschil tussen idee en kans uiteen worden gezet. Leerlingen worden er
aan herinnerd dat het mislukken van een bedrijf vaak niet wordt veroorzaakt door een gebrek
aan input, maar doordat het bedrijfsmodel simpelweg nooit kansrijk is geweest. Het hoofdstuk
sluit af met een omschrijving van verschillende methodes die kunnen helpen ideeën en
mogelijkheden te evalueren.
Hoofdstuk 3 – MARKTSEGMENTERING
Dit hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het concept marktsegmentatie door middel van
een gedegen marktanalyse. Het gaat in op de uitdagingen waarmee ondernemers in dit
verband worden geconfronteerd. De rest van het hoofdstuk richt zich op middelen die
ondernemers kunnen inzetten voor een effectieve marktanalyse. Ook zal dit hoofdstuk
toelichten hoe een markt gesegmenteerd dient te worden. Op welke manier de effectiviteit
daarvan kan worden gemeten. Hoe de externe markt kan worden geanalyseerd met behulp
van modellen zoals PEST, Porter’s 5 forces en een analyse van de concurrentie steekproef.
Tot slot beschrijft dit hoofdstuk de manier waarop deze instrumenten kunnen worden ingezet
voor de interne omgeving, zoals bij het maken van een SWOT-kader.
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Hoofdstuk 4 – KLANTSEGMENTEN
Omdat klanten degenen zijn die de producten van het bedrijf kopen, is een goed begrip van
de klant essentieel voor elk business model. Om beter te kunnen aansluiten bij de wens van
klanten, is het belangrijk om voor een specifiek klantsegment te kiezen. Dit hoofdstuk begint
met het identificeren van de verschillende soorten klantsegmenten; het legt uit hoe
klantsegmentatie werkt en het belang ervan. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de ‘empathy
map’, een instrument dat kan helpen een keuze te maken voor de soort waardepropositie, voor
uw (potentiële) klanten.
Hoofdstuk 5 – WAARDEPROPOSITIE
Als een bedrijf haar klantsegment duidelijk heeft gedefinieerd is het noodzakelijk om een
waardepropositie voor het segment samen te stellen. De waardepropositie is een unieke
combinatie van prijs, product, dienstverlening, klantrelaties en imago. Een onderneming biedt
deze unieke combinatie om -beter of anders dan de concurrentie- te voldoen aan de behoeften
van haar klantsegment. Kortom, de waardepropositie is het uitgangspunt bij de keuze voor
een bedrijfsstrategie. Dit hoofdstuk zal zich richten op de soorten bedrijfsstrategieën en
waardeproposities. Er wordt uitgelegd op welke manier deze bepaald kunnen worden. De
module over klantsegmenten zal worden afgesloten met het belang van de waardepropositie.

Module 2 boekhouding en financiële planning
Doel van deze module is de lezer handvatten te bieden voor een zelfstandige voorbereiding
van het proces van informatieverzameling voor accounting, of begrip bij te brengen voor de
manier waarop de accountant te werk gaat. In het laatste geval heeft deze module als voordeel
dat men begrijpt welke administratie relevant is voor de accountant en waarom. Deze module
laat fiscale implicaties buiten beschouwing en geeft ook geen definitief antwoord over een
ideaal accounting systeem. Hopelijk zal het voorzien in een ‘one stop shop’ voor de
voorbereidingen van een boekhoudkundig systeem binnen het bedrijf. Het geeft handvatten
voor het beheer van de jaarrekening. Ook kan deze module worden gebruikt als kader bij het
opstellen van korte en middellange termijnprognoses.
Hoofdstuk 1 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS VOOR FINANCIELE
CONTROLE EN PLANNING
Dit hoofdstuk behandelt boekhouding (gereedschappen), noodzakelijke financiële
administratie, praktijkvoorbeelden en lege formulieren voor oefening. Ook zal er een
accountingsoftware systeem worden geïllustreerd voor screenshots van de processtappen.
Er is een groot aanbod van softwarepakketten. In deze handleiding is gekozen voor Xero
Demo company. Deze illustratie is slechts gebaseerd op één van de vele toepassingen die
deze software mogelijk maakt en moet worden beschouwd als voorbeeld. Ook Ms Excel
wordt gebruikt als back-up analyse en dergelijke. Er wordt aangenomen dat de deelnemer de
basiskennis hiervan heeft. Enkele afbeeldingen zijn geïllustreerd op een wijze die voorziet in
een realistisch voorbeeld.
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Hoofdstuk 2 – ONDERNEMERSGEREEDSCHAPPEN VOOR HET FINANCIELE
MANAGMENT
Het tweede hoofdstuk heeft betrekking op het beheer van andere rekeningen die van
toepassing zijn nadat er een saldibalans is ontwikkeld. Handelwijze met eventuele auditors
wordt niet behandeld.

Hoofdstuk 3 – VOORBEREIDINGEN VOOR EEN INVESTERINGSKLAAR
FINANCIEEL MODEL
Nu alle administratieve accounts zijn behandelend, gaat dit hoofdstuk verder met het plannen
van de bedrijfsontwikkeling, met inachtneming van de marktverwachtingen. In het gegeven
voorbeeld wordt gebruik gemaakt van één van Merrick softwareapplicaties. Dit model helpt bij
het maken van een bedrijfsplan, vanaf de initiële aannames tot en met de uiteindelijke
rapporten. Dit onderdeel is gebaseerd op Excel als rapportage gereedschap en er wordt
verwacht dat de deelnemer kennis heeft van gebruikte toepassingen als IF, VLOOKUP, SUMIF
etc.

Module 3 Mentoring
Module 3 geeft een inleiding aan de studenten over het concept van mentorschap als een
wederzijdse manier van ondersteuning, richting geven en - krijgen en empowerment. De
verstandshouding tussen beiden zal worden benadrukt als kernwaarde en andere
eigenschappen zullen worden toegelicht. De verschillende vormen worden uiteen gezet en er
wordt een verbinding gemaakt naar overige consulting- en ondersteuningsmethodes. In de
conclusie zal blijken dat het mentorschap een wederzijds belang is voor het persoonlijk
ontwikkelingsproces. Het kader van een mentorrelatie wordt uiteen gezet met betrekking tot
looptijd, algemene richtlijnen en de verschillende vormen en samenstellingen (zoals één op
één, groepsessies en online mentoring) zullen worden omschreven.
Hoofdstuk 1 – INLEIDING OP HET MENTORSCHAP
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding aan de studenten over het concept van mentorschap als een
wederzijdse manier van ondersteuning, richting geven en krijgen en empowerment, zoals ook
actueel bij de moderne onderwijs- en trainingsmethodes. De verstandhouding tussen beiden
wordt benadrukt als kernwaarde en andere eigenschappen zullen worden toegelicht. De
verschillende vormen worden uiteen gezet en er wordt een verbinding gemaakt naar overige
consulting- en ondersteuningsmethodes. In de conclusie zal blijken dat het mentorschap een
wederzijds belang is voor het persoonlijk ontwikkelingsproces. Het kader van een
mentorrelatie wordt uiteen gezet met betrekking tot looptijd, algemene richtlijnen en de
verschillende vormen en samenstellingen (zoals één op één, groepsessies en online
mentoring) zullen worden omschreven.
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Hoofdstuk 2 – BEGRIJPEN VAN DE MENTORRELATIE
Dit hoofdstuk zet de basiseigenschappen van de mentorrelatie uiteen. Het is een vervolg op
het inleidend materiaal uit hoofdstuk 1 met betrekking tot het mentorschap als ondersteunende
activiteit voor professionele ontwikkeling. Dit hoofdstuk zal zich richten op de mentorrelatie en
draagt bij aan het begrijpen van een juist profiel en rolverdeling tussen mentor en mentee. De
stadia in de relatie tussen mentor en mentee, en de essentiële voorwaarden voor succes
(duidelijke doelen stellen, verwachtingen bespreken, bijhouden van de voortgang, evalueren
van het mentorproces, vaststellen van successen, etc.) worden toegelicht. De verwachtingen
van zowel mentor als mentee worden benadrukt om studenten te voorzien in een duidelijk
overzicht dat kan helpen bij het optimaliseren van de mentorrelatie, voor zowel mentee als
potentiële mentor.

Hoofdstuk 3 – HET MENTORSCHAPSYSTEEM: STRUCTUUR EN MIDDELEN
Dit onderdeel richt zich op de manier waarop een mentorprogramma (een aantal
mentorsessies) van tevoren kan worden ingepland, de benodigde middelen tijdens en na de
sessies en het uiteindelijke doel. Tijdens en na afloop van de sessies wordt de voortgang in
het systeem geregistreerd. Het voorgestelde mentorsysteem in onderdeel van de “Feel the
mentoring© Toolkit.

Hoofdstuk 4 – INTRODUCTIE OP DE KRACHTEN-AANPAK
Hoofdstuk 4 gaat in op de kenmerken van een bijzondere vorm van mentorschap –de aanpak
die is gebaseerd op krachten- ontworpen door de ‘Feel the mentoring©’ methode. In dit
onderdeel wordt ingegaan op het ontdekken van specifieke krachten of talenten van een
mentee, en die te gebruiken om sturing te geven aan de manier waarop hij of zij denkt en
acteert. Eenvoudig gesteld concentreert de benadering zich op mogelijkheden, talenten en
sterke eigenschappen in plaats van de focus te leggen op het verbeteren van beperkingen en
zwaktes..

Hoofdstuk 5 – STERKE PUNTEN VOOR MENTORING ALS UITGANGSPUNT –
EEN PRAKTIJKONDERZOEK
Hoofdstuk 5 geeft een succesvol voorbeeld van de ‘Feel the mentoring© krachtenaanpak.
Het doel van deze casus is om op een praktische wijze te laten zien waarop de krachtaanpak
een vrouwelijk ondernemer helpt bij het behalen van haar doelstellingen door gebruik te
maken van haar innerlijke kracht, en vertrouwen te hebben in de kracht van het team.
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4. Leeruitkomsten
Dit hoofdstuk beschrijft de leerresultaten per hoofdstuk. Het omschrijft de mogelijkheden die
het voltooien van deze module biedt.

Module 1 – Het herkennen van kansen
Hoofdstuk 1 –BEGRIJPEN VAN ONDERNEMERSCHAP





Definitie van de basisconcepten van ondernemer en ondernemerschap .
Bepalen van belangrijke eigenschappen en kenmerken van een ondernemer en
ondernemerschap
Uitleggen van het ondernemersproces
Beschrijven van oorzaken voor falen van nieuwe ondernemingen
Hoofdstuk 2 – IDEEËN OMZETTEN IN KANSEN






Vaststellen hoe ideeën ontstaan.
Gebruiken van verschillende middelen om ideeën te genereren
Uiteen zetten hoe ideeën omgezet kunnen worden in kansen
Presenteren van algemene benaderingen waarop ondernemers kansen kunnen
herkennen
Hoofdstuk 3 – MARKTSEGMENTATIE







Uit kunnen leggen van doel en belang van marktanalyses
Identificeren van specifieke uitdagingen met betrekking tot voltooien marktanalyse
Kunnen beschrijven van de manier waarop markten worden gesegmenteerd.
Gebruiken van geschikte middelen om de externe omgeving te analyseren
Gebruiken van geschikte middelen om de interne omgeving te analyseren
Hoofdstuk 4 – KLANTSEGMENTEN







Identificeren van de soorten klantsegmenten
Begrijpen van de toepassing van klantsegmentatie
Begrijpen van redenen waarom klantsegmentatie zo belangrijk is
Begrijpen van wat de klant beïnvloedt
Anticiperen op de behoefte van de klant door gebruik empathie map.
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Hoofdstuk 5 – WAARDEPROPOSITIE





Uitleggen van het doel en belang van waardepropositie
Bepalen van jouw waardepropositie.
Identificeren van verschillende bedrijfsstrategieën.
Bepalen van jouw bedrijfsstrategie in samenhang met jouw waardepropositie.

Module 2 – Boekhouding en financiële planning
Hoofdstuk 1 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS VOOR FINANCIELE
CONTROLE EN PLANNING











Zoek de verschillende combinerende items die kunnen voorkomen zowel van bank tot
boek en in het grootboek zelf
Ontwerp een rekeningschema met alle nominale codes die je nodig hebt en
tegelijkertijd ruimte overhoudt om interim-codes toe te voegen in de toekomst wanneer
dit nodig is
Kennen van de ingangen voor vaste activa toevoegingen en afschrijvingen en de
effecten hiervan op het grootboek
Invullen van de loonjournaalpost door te linken van de tabel naar de journaalpost
Updaten van de loonadministratie in het grootboek door terug te linken naar de tabel
of de journaalpost
Begrijpen hoe je loonadministratie output linkt aan het grootboek
Toevoegingen doen aan vooruitbetalingen, afschrijvingen van vooruitbetalingen
berekenen (d.w.z. in maanden x, x/12 maanden moeten worden afgeschreven) en
deze inboeken in het grootboek
Weten waar je naar toe moet gaan in een grootboek om relevante posten te vinden
Berekenen van de agio en dividenduitkering. Je moet ook inzicht hebben in de kosten
in relatie met de aandelen die in mindering worden gebracht op de opbrengsten die
niet zijn doorberekend in de winst-en-verliesrekening
Begrijpen van de journaalposten waar je het aandelenkapitaal kunt boeken en verdere
boeking van deze in het grootboek
Hoofdstuk 2 – ONDERNEMERSGEREEDSCHAPPEN VOOR HET FINANCIELE
MANAGMENT











Bereid het back-up schema voor je balans dat fungeert als brug tussen de saldibalans
en de eindverslagen
Verwijdering en toevoeging van overlopende posten en deze doorvoeren in het
controleschema
Inzicht in de functie en het gebruik van een vaste activa register
Bereken periodieke afschrijvingcijfers
Afleiden van nominale codes op basis van gegeven criteria
Aandelen journaalposten updaten en hoe deze zijn opgenomen in het grootboek
Groeperen en samenvatten van een categorie van activa
Samenvoegen van de gedetailleerde informatie in een sterk samengevat rapport voor
een stakeholder
Inzicht in de schuldeiser aanpassingen en voorbereiding van de overlopende posten
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Unit 3 – VOORBEREIDINGEN VOOR EEN INVESTERINGSKLAAR FINANCIEEL
MODEL
















Het bouwen van een investeringsklaar model
Inzicht in de ‘Do’ en ‘don’ts’ bij het voorbereiden van een investeringsklaar model
Weten waar te beginnen – je beginsaldo – saldibalans
Verkoopprognose, definieer je verkoopplan – weerspiegelt het aanbod de vraag?
Begrijp je marktonderzoek, marktpenetratie, segmentatie analyse etc.
Bereken kostprijs, rekening houden met Intellectueel Eigendom in de kostprijs
Inzetten van dienstrooster om vaste kosten en werknemers- capaciteit te optimaliseren.
Voorspelling van vaste lasten - als te weinig teveel is en andersom
Planning met betrekking tot leningen.
Planning van toekomstige vaste activa en afschrijvingen – niet zo eenvoudig als het
lijkt
Samenbrengen van je verwachte winst en verlies
Balanceren van het model zonder ‘geknoei’
Nagaan van de haalbaarheid van het bedrijfsmodel met behulp van ratio’s en grafieken
Haalbaarheidsanalyse van het plan – wat als gemaakte plannen niet verlopen zoals
gepland.
Bedrijfsmodel vergelijken met bedrijfseconomische rekeningen, voortbordurend op
voorbeelden uit module 2 en 3.

Module 3 - Mentoring
Unit 1 – INLEIDING IN HET MENTORSCHAP





Inzicht in wat mentoring is (definitie, doelen, voordelen)
Herkennen van de verschillen tussen mentoring en andere vergelijkbare
ondersteuningsmethoden als coaching en consulting
Kennen van de verschillende gebruikte mentoring typen
Inleidend overzicht hebben van de hoofdaspecten van de mentoraanpak als referentie,
dit helpt je de rest van de hoofdstukken begrijpen in deze module
Unit 2 – BEGRIJPEN VAN DE MENTORRELATIE






Begrijpen wat het mentorkoppel is en wat een mentorrelatie succesvol maakt
Een overzicht hebben van het profile en de rol van zowel de mentor als de mentee
binnen een mentorrelatie
Kennen van de fasen van een mentorrelatie en weten wat je kunt verwachten in elke
fase
Weten wat er voor nodig is om iemand z’n doelen te laten stellen, zijn of haar
activiteiten te laten plannen, obstakels te definiëren en zijn of haar activiteiten te
evalueren
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Unit 3 – HET MENTORSCHAPSYSTEEM: STRUCTUUR EN MIDDELEN





Weten hoe het mentorschapssysteem is opgebouwd
Weten welke tools er nodig zijn voor zowel de mentor als mentee in elke fase van een
mentorprogramma en hoe deze zijn gemaakt
Weten wat het doel is van deze tools
Weten welke hoofdaspecten van een mentorrelatie door deze tools worden behandeld
Unit 4 – INTRODUCTIE OP DE KRACHTEN-AANPAK





Bekend raken met en inzicht hebben in de achtergrond van de krachten-aanpak die
wordt gepresenteerd in een simpele begrijpbare manier (positieve psychologie
principes, positieve emoties, sterktes).
Bekend raken met en inzicht hebben in de basis eigenschappen van de ‘feel the
mentoring©’ strengths-based approach
Bekend raken met en inzicht hebben in de 6 stappen van het STARS© Success
yourself model die kan worden toegepast als techniek/tool in coaching en mentoring
sessies.
Unit 5 – STRENGTHS BASED MENTORING – EEN CASE STUDY




Begrijpen hoe de ontdekking van een of meer sterktes in een persoon kan worden
gebruikt en toegepast in een bepaalde situatie
Identificeren van de manier waarop de strengths-based aanpak in mentoring voor
zowel individuen als organisaties voordelen met zich mee kan brengen
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5. Toegang tot en gebruik van het platform
Het platform is beschikbaar via de website van het INSPIRE YoWup platform:
www.inspireyowup.eu en direct via http://inspire.vr.dev.militos.org/

De homepage van het platform geeft je toegang tot de 3 modules en geeft je tevens een
overzicht van de projectpartners.
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Kies de module die je graag wilt openen door op één van de drie icoontjes te klikken.

Na het selecteren van een module kom je op de Overview pagina van de module.
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Boven in de Module Overview pagina vind je de verschillende hoofdstukken van de module.
Zoals je hier beneden kunt zien heeft module 1 vijf hoofdstukken en hebben momenteel Unit
1 geselecteerd.

Elk hoofdstuk begint met een overview pagina, deze pagina bevat een korte introductie van
het hoofdstuk en de leeruitkomsten.

Elke Unit bestaat uit verschillende secties. Door de volgende sectie te selecteren in de
navigatiebalk (zie afbeelding hieronder) kan de leerling het hoofdstuk doorlopen.

Om naar het volgende hoofdstuk te gaan klik je op de pijl rechts onderin het scherm.
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6. Referenties
De volgende bronnen zijn gebruikt voor hoofdstuk 1 van deze handleiding.
Websites:
http://www.edutopia.org/redefining-role-teacher
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2000/eide3/eide3.html
http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education.htm
http://k6educators.about.com/od/becomingateacher/f/What-Is-The-Role-Of-A-Teacher.htm
http://www.ydp.eu/resources/what-will-the-school-of-the-future-look-like-trends-that-are-changingeducation
http://www.jephta.nl/documents/artikel_TvC.pdf
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