
Talent Special Business & Logistics 
 
In deze Talent Special ga je onderzoeken hoe je nou het beste producten kunt verkopen. Het gebruik 
van een webshop is hierbij tegenwoordig ook zeer belangrijk. Samen met een medeleerling ga je een 
webshop bouwen en leer je waar je allemaal rekening mee moet houden. Daarnaast komen 
verschillende marketingstrategieën aan de orde, die helpen om zoveel mogelijk producten te 
verkopen. Ook maak je kennis met het runnen van een eigen bedrijf en ga je zelf “op de stoel van de 
ondernemer zitten”. Vind je het leuk om creatief bezig te zijn met het inrichten van een webshop en 
ben je benieuwd of er een echte ondernemer in jou schuilt, ontdek dan tijdens deze Talent Special of 
dit inderdaad iets voor jou is! 
 
 

Leerjaar 1 
  
Bouw je eigen webshop 
In dit project maak je kennis met het bouwen van een eigen webshop. Je ontwerpt een logo en 
kijkt welke huisstijl het beste bij jouw webshop past. Verder ga je een aantal bestaande webshops 
analyseren en beoordelen. Daarnaast bouw je zelf een webshop en vult deze met producten. Door 
middel van filmpjes, opdrachten en theorie lanceer je uiteindelijk een webshop met 25 producten. Ook 
ga je deze webshop promoten via Instagram of een ander social-mediakanaal. 
 
Ondernemersspel 
  
Schuilt er een echte ondernemer in jou? Tijdens dit project ga jij het via een online game opnemen 
tegen jouw klasgenoten. Als baas van een eigen sportzaak, speelgoedwinkel of frietzaak maak jij alle 
belangrijke beslissingen. In welke straat ga jij jouw bedrijf beginnen? Hoeveel producten ga jij 
inkopen? Voor hoeveel geld ga jij jouw producten verkopen? En hoe zorg jij voor goede reclame? 
Allemaal beslissingen die jij maakt en die ervoor moeten zorgen dat jij zo veel mogelijk winst behaalt. 
Tijdens dit project kom jij erachter hoe je de nettowinst uitrekent, wat een marktaandeel is en wat er 
allemaal nog meer komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. 
 

 

Leerjaar 2 
 
Ondernemen 
In dit project maak je wederom kennis met ondernemerschap. In het vorige leerjaar heb je aan de 
hand van een ondernemersspel gekeken welke beslissingen je allemaal kunt nemen binnen een 
bedrijf, en welke invloed dat heeft op je winst. 
In dit project ga je binnen een beschermde omgeving met een groepje leerlingen producten in- en 
verkopen. Je zult tijdens deze Talent Special ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo leer je om 
je product te promoten, rekening te houden met wensen van klanten en om een goede verkoopprijs te 
bepalen. Tijdens de marktdag krijg je de kans om te laten zien of jij een echte ondernemer bent. Op 
de markt in Middelburg ga je namelijk proberen jouw producten te verkopen. Gaat het heel erg goed, 
dan kan je misschien zelfs geld verdienen tijdens deze Talent Special! 
 
Marketing 
Tijdens het ondernemerschap moet je wel zorgen dat de klanten van jouw product afweten. In dit 
project maak je kennis met de marketingmix. Zo ga je onder andere nadenken over het promoten van 
je product. Je maakt bijvoorbeeld posters en zorgt voor reclame op social-media. Daarnaast is het 
belangrijk om je doelgroep te bepalen en na te denken over je huisstijl. 
 
Logistiek 
Tijdens dit project ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het logistieke proces. Ook zo benieuwd 
welke weg een product nou aflegt van begin tot einde? En wil jij weten waarom de havens een 
belangrijke rol spelen in het logistieke proces? Hier kom je allemaal achter tijdens dit project. Verder 
ga je een kijkje nemen bij een groot logistiek bedrijf om zo eens te zien hoe het er in de praktijk aan 
toe gaat.  
 
 
  



Leerjaar 3 
 
Junior Company 
In dit project ga je met andere leerlingen een eigen bedrijf oprichten. Dit betekent dat je gaat werken 
met echte klanten, echt geld en echte producten. Wil jij later niet voor een baas werken, maar zelf de 
baas zijn? Dan kom je er tijdens dit project achter wat daar allemaal bij komt kijken. Daarnaast krijg je 
ook nog een eigen functie binnen je eigen onderneming toegewezen en leer je allerlei nuttige 
vaardigheden, zoals het vergaderen met een voorzitter en notulist, het voeren van een boekhouding 
en het opstellen van een ondernemingsplan. 
 
Boekhouden 
Bij het starten van een eigen bedrijf komt natuurlijk van alles kijken. In dit project staat vooral het 
financiële aspect centraal. Vind jij het leuk om met cijfers te werken? Spreken de beroepen 
boekhouder en accountant jou aan? Dan is dit project zeker iets voor jou. Je gaat namelijk zelf de 
financiële administratie bijhouden van je eigen bedrijf. Zo ga je uitrekenen welke kosten je hebt 
gemaakt en wat nou precies je winst is. Om dit te doen mag je gebruik maken van een 
boekhoudprogramma genaamd “Twinfield”.  
 
Ondernemingsplan 
Als je een eigen bedrijf wilt starten is het handig om een ondernemingsplan te schrijven. Tijdens dit 
project ga je dit daarom ook doen. In het ondernemingsplan ga jij laten zien welke producten je gaat 
verkopen, tegen welke prijs je de producten gaat verkopen en hoeveel winst je verwacht te behalen. 
Ook vertel je in je ondernemingsplan hoe je reclame voor je product wilt gaan maken en stel je jezelf 
kort voor. Met dit ondernemingsplan kan jij laten zien dat je serieus over het bedrijf hebt nagedacht. 
 

Aandelen 
Om je bedrijf te starten heb je natuurlijk geld nodig. Je moet namelijk je producten inkopen, 
verpakkingsmateriaal inkopen en reclameposters maken. Het geld dat je hiervoor nodig hebt noemen 
we startkapitaal. Tijdens dit project ga je om aan startkapitaal te komen aandelen verkopen. Dit doe je 
bijvoorbeeld aan vrienden en familie. Je komt er tijdens dit project niet alleen achter wat aandelen zijn, 
maar je gaat er ook meteen mee aan de slag. Uiteraard mag je ook zelf aandelen kopen van je eigen 
bedrijf. 
 
 


