
Ondernemen in de bouw
doe je zo!

Ondernemerschap

Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% 

van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding en 

onvoldoende kennis van alle aspecten die bij een goede bedrijfsvoering komen kijken.

Bereidt u goed voor en doe het dan in één keer goed. Met de leergang ‘Ondernemen in 

de bouw doe je zo’ biedt het ROC van Twente u de mogelijkheid om ondernemerschap te 

ontwikkelen, gericht op de wereld van de bouw. 
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Voor wie?
Ondernemers (in de bouw), ondernemers 
in spé, ondernemende werknemers of stu-
denten bouw of infra. Uw karaktereigen-
schappen en uw ondernemersvaardigheden 
vormen een belangrijk onderdeel van de 
cursus.

Vooropleiding
Niet iedereen zal alle onderwerpen even 
eenvoudig vinden. Dit hangt af van uw 
vooropleiding. Het is van belang dat u mi-
nimaal een vooropleiding op niveau 3 heeft 
afgerond of op dit niveau zit. Het ROC van 
Twente biedt u een personal coach aan. Dit 
is iemand die de bouw door en door kent en 
u begeleiding en ondersteuning biedt.

Lesmateriaal
Tijdens de lessen wordt het materiaal van 
Edu’actief, ondernemerschap mbo, als lei-
draad voor de theorie gebruikt. Dit materiaal 
ontvangt u tijdens de eerste bijeenkomst.

Kosten
De kosten bedragen € 326,- wanneer u 
de leergang wilt afsluiten met een getuig-
schrift van het ROC van Twente. Wanneer 
u de leergang wilt afsluiten met het diploma 
European Business Competence Licence 
(EBCL) dan kost de leergang € 410,-. Het 
EBCL is het Europees erkend certificaat 
voor bedrijfsvoering. Deze bedragen zijn ex-
clusief lesboeken.



 

Ondernemerschap Ondernemerschap

Subsidie
Als u op dit moment nog studeert bij het 
ROC van Twente (opleiding richting bouw of 
infra) en u bent ouder dan 18 jaar, dan komt 
u in aanmerking voor een tegemoetkoming 
in studiekosten. 

Afsluiting
De leergang wordt bij goed resultaat afge-
sloten met een getuigschrift van het ROC 
van Twente of een Europees Certificaat voor 
bedrijfsvoering. Hiermee toont u aan dat u 
beschikt over de economische basiskennis 
die nodig is voor het ondernemerschap. 

Duur
De leergang duurt 5 maanden en bestaat uit 
14 lessen. De lessen vinden plaats op een 
dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur op de 
locatie De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo.

Data
22 en 29 januari, 5, 12 en 26 februari, 5, 12, 
19 en 26 maart, 2, 9, 16 en 23 april en 14 
mei 2013.
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Bijeenkomst 1
 Waar begin je? 
- Bespreking businesscase ROZ Groep
- Ondernemerschap
- Ben ik ondernemend?
- Kamer van Koophandel en Belasting-

dienst
- Ondernemerschap en ondernemend-

heid
- Ondernemerseigenschappen
- Creatief en innovatief
- Risico’s durven nemen en  
 doorzettingsvermogen
- Besluitvaardig en overtuigend
Door: docent ROC van Twente 

Bijeenkomst 2
Waar begin je?
- Maatschappelijk betrokken
- Ondernemersvaardigheden
- Netwerken
- Bedrijfsadministratie bijhouden
- Commercieel inzicht
- Vakkennis
- Omgaan met mensen
- Plannen
- Eigen bedrijf beginnen
- Bedrijfsnaam kiezen
- Valkuilen 
Door: docent ROC van Twente

Bijeenkomst 3
Ken je de markt? 
- Marktgericht denken
- SWOT analyse
- Marktonderzoek
- Desk- en fieldresearch
- Interne analyse

- Prestaties
- Mogelijkheden en beperkingen
- Externe analyse. 
Door: docent ROC van Twente en 
gastspreker ROZ 
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Bijeenkomst 4
Ken je de markt?
- Klantenanalyse
- Concurrentieanalyse
- Brancheonderzoek
- DESTEP
- Acquisitie en acquisitiegesprek
- Koud of warm?
- De offerte
- Klaar voor je marketingbeleid
Door: docent ROC van Twente

Bijeenkomst 5
Hoe verover je een positie in de markt?
- Marketingbeleid
- Product
- Inkoop

- Productmix
- Prijs
- Prijsbeleid
- Onderhandelen 
Door: docent ROC van Twente 
en gastspreker / jonge ondernemer

Bijeenkomst 6
Hoe verover je een positie in de markt?
- Promotie
- Promotiemix
- Communicatieplan
- Presentatie
- Plaats
- Distributie
- Personeel
Door: docent ROC van Twente
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Bijeenkomst 7
Hoe ga je ICT inzetten?
- Aansluiten bij je marketing
- Domeinnaam kiezen en vastleggen
- De website
- Social media
- E-business
- Webvertising
- Zoekmachines 
Door: docent ROC van Twente en
gastspreker uit ICT branche

Bijeenkomst 8
Welke ondernemingsvorm kies ik? 
- Ondernemingsvormen
- Eenmanszaak
- Vennootschap onder firma
- Maatschap
- Commanditaire vennootschap
- Besloten vennootschap
- Regels voor starters
Door: docent ROC van Twente 
en gastspreker Kamer van Koophandel

Bijeenkomst 9
Hoe zit het met de papierwinkel?
- Vergunningen
- Productschap en bedrijfschap 
- Bestemmingsplan
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Milieuzorg
- Arbozorg
- Bescherming van je product
Door: docent ROC van Twente

Bijeenkomst 10
Hoe zit het met de papierwinkel?
- Verzekeringen
- Bedrijfsverzekeringen
- Ondernemersverzekeringen
- Overeenkomsten
- Verbintenis
- Mondelingen en schriftelijke
 overeenkomsten
- Offerte en koopovereenkomst
- Rechtsgeldigheid
- Overeenkomst niet nakomen
- Algemene voorwaarden
Door: docent ROC van Twente
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Bijeenkomst 11
Hoeveel geld heb je nodig?
- Bedrijfsadministratie
- De balans
- De resultatenrekening
- Boeken
- Kolommenbalans
- Zelf doen of uitbesteden
- Administratie opzetten
- Investeringsbegroting
- Financieringsplan
- Beginbalans
Door: docent ROC van Twente 
en gastspreker Rabobank

Bijeenkomst 12
Hoeveel geld heb je nodig?
- Financiële kengetallen
- Liquiditeit
- Solvabiliteit
- Rentabiliteit
- Directe en indirecte kosten
- Constante en variabele kosten
- Prijsstellingsmethoden
- Omzet inschatten
- Budgetteren
- De exploitatiebegroting
- De liquiditeitsbegroting
- Break-even
Door: docent ROC van Twente

Bijeenkomst 13
Zelfstandig in de bouw?
- Nieuwe technieken en innovaties
- Welstand
- Bouw- en bouwstoffenbesluit
- Materiaalstaten
- Eenheidsprijzen 
- Facturering incl. en excl. BTW
Door: docent ROC van Twente 

Bijeenkomst 14
Examentraining en evaluatie
Door: docent ROC van Twente
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De leergang ‘Ondernemen in de bouw doe je zo’ is een coproductie van ROC van Twente, 
ROZ Groep, Kamer van Koophandel Oost Nederland en Rabobank. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met:
• het Studie Informatiepunt, tel. (074) 852 55 25 of info@rocvantwente.nl 
• de heer Eric Hoveling, cursusleider, tel. (06) 21 82 71 83 of ehoveling@rocvantwente.nl
• de heer Gerard Velthof, docent, tel. (06) 53 62 26 60 of gvelthof@rocvantwente.nl

PARTNER IN
ONDERNEMEN




