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1. Algemene informatie
D1: Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 2

Studielast

240

Beroepsvereisten

Nee

Certificaten

Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)

Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers

Toelichting

Voor beginnend beroepsbeoefenaren die als zelfstandige in de beroepspraktijk gaan werken, biedt het keuzedeel voorbereidingen
hierop. Hiermee sluit het keuzedeel aan op een ontwikkeling waarbij 'vaste arbeidscontracten' meer uit beeld raken en het aantal
ZZP'ers toeneemt.
 
Relevantie van het keuzedeel
Met het beschikken over kennis en vaardigheden en praktische handvatten over manieren van ondernemen kan de beginnend
beroepsbeoefenaar de arbeidsmarkt vanuit ondernemerschap betreden. In diverse sectoren is werken als zelfstandige (zonder
personeel) zelfs de enige mogelijkheid om te werken. Op het starten van ondernemerschap en op het volhouden hiervan
voorbereid zijn, vergroot de kans op werk.

Beschrijving van het keuzedeel
Met het keuzedeel zoekt de beginnend beroepsbeoefenaar welke manieren van zelfstandig ondernemerschap bij zijn persoonlijke
kwaliteiten en ideeën passen. Hij maakt zich de kennis en vaardigheden eigen die nodig zijn om als ZZP’er aan het werk te gaan.

Branchevereisten
Nee,
-
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2. Uitwerking
D1-K1: Werkt als ZZP'er

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar past zijn werkzaamheden voor het werken als ZZP'er in een nieuwe en/of een aan verandering
onderhevige situatie toe. Hij is zich bewust van en heeft stevig grip op zijn vakmanschap dat hij als ZZP'er inzet. De
werkzaamheden en de omstandigheden kunnen divers zijn, de werkzaamheden voert hij naar eigen inzicht en zoveel mogelijk
volgens standaardprocedures uit. Hiervoor heeft hij basiskennis en vaardigheden nodig. Er is sprake van een afbreukrisico,
bijvoorbeeld wanneer het vakmanschap niet goed wordt uitgeoefend en wanneer de op ondernemen gerichte basiskennis en
vaardigheden niet goed worden toegepast en/of uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig en is eindverantwoordelijk voor de ondernemende activiteiten, zoals het
uitwerken van kansen voor continuïteit van werk. Knelpunten en/of problemen lost hij (zoveel mogelijk) zelf op, indien nodig
stemt hij hierover af met bijvoorbeeld een coach of een adviseur.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ bezit basiskennis van relevante juridische zaken ten aanzien van ondernemerschap, zoals inschrijving Kamer van Koophandel,

leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, contracten.
§ bezit basiskennis van belastingtechnische onderwerpen, zoals BTW, modelovereenkomsten, inkomstenbelasting,

ondernemersregelingen / fiscale voorzieningen.
§ bezit basiskennis van risico's en bedreigingen ten aanzien van zelfstandig ondernemerschap, zoals aansprakelijkheid,

werkloosheid, debiteuren, concurrentie.
§ bezit basiskennis van acquisitie plegen voor opdrachten / het toepassen van gesprekstechnieken in zakelijke situaties.
§ bezit basiskennis van het inzetten van social media voor commerciële doeleinden.
 
§ kan een eenvoudig portfolio samenstellen.
§ kan ontwikkelpunten voor het vakmanschap en voor het ondernemerschap benoemen.
§ kan ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden.
§ kan resultaten van een eenvoudige analyse interpreteren, zoals kansen en risico's t.a.v. het vakmanschap, de markt,

doelgroep(en) en concurrentie.
§ kan een voorstel doen voor een eenvoudig bedrijfsplan, onder andere met aandacht voor verwachte kosten en opbrengsten.
§ kan klanten informeren over het aanbod van zijn bedrijf.
§ kan niet-complexe acquisitiegesprekken voeren.
§ kan een tarief bepalen voor zijn werkzaamheden.
§ kan een eenvoudige offerte opstellen.
§ kan een eenvoudig contract opstellen.
§ kan een eenvoudige factuur maken.
§ kan een accountant en/of boekhouder kiezen.
§ kan financiële gegevens bijhouden en registreren.
§ kan een balans en een verlies- en winstrekening lezen.
§ kan principes van timemanagement toepassen.
§ kan een online bedrijfspagina met informatie, zoals op Facebook, maken.
§ kan aansluiting vinden bij netwerken, zoals ondernemersnetwerken, beroepsverenigingen, belangenorganisaties.
§ kan keuzes maken uit pensioenmogelijkheden en verzekeringen.

 

4 van 4


	Leeswijzer
	1. Algemene informatie
	2. Uitwerking

