
Het takenpakket van een onderneming
‘Ondernemend leren’ is waarin wij ons als Visser ’t Hooft 
Tabijn school onderscheiden. Wie ondernemende vaardig-
heden ontwikkelt ziet kansen en weet ze te benutten. Iets 
wat in dit tijdperk van innovatie essentieel is. Een onderne-
ming bestaat uit een zeer divers takenpakket. Daar komen 
onze leerlingen van groep 5, 6 en 7 achter in aanloop naar 
de Masterclass Ontluikend Ondernemen in groep 8. Zo ook 
Lars*, die een groepje van vier aan het samenstellen is. Ik 
vind het leuk om te ervaren, dat je op zo’n jonge leeftijd al 
ziet waar kinderen goed in zijn en wat zij het liefst doen.
 
,,Wat vind je zelf het leukst om te doen, Lars?” vraag ik hem. 
,,Rekenen,” zegt hij. ,,En dingen bedenken.” Ik vermoed, dat 
er een marketeer in hem schuilt; in dat vak komen die twee 
samen. In zijn klas zit een meisje, dat zeer nauwkeurig is. Ook 
met cijfers. Creatief is ze wat minder. Britt* krijgt dan ook de 
taak om de financiën op zich te nemen. ,,Welke taken zijn er 
nog meer in een onderneming?” vraag ik Lars. ,,Onderzoek 
doen,” antwoordt Lars. ,,Wie heb je daarvoor in gedachten?” 
“Sven* wil altijd alles opzoeken, dus ik denk Sven!” roept Lars 
uit. 

Drie van de vier hoofdtaken van de onderneming zijn nu ver-
deeld. We kunnen onderzoek doen of het idee dat we hebben 
uitvoerbaar is bijvoorbeeld. We kunnen kijken of er markt voor 
is en er middelen (geld) zijn om het project vorm te geven. 
,,Welke taak ontbreekt er nu nog?” vraag ik. Lars moet het 
antwoord schuldig blijven. “Stel, er blijkt een markt te zijn voor 
jullie product, mensen willen het hebben, omdat het in hun be-

hoeften voorziet. Hoe, waar 
en bij wie kunnen ze het dan 
kopen?” De taak van ‘verko-
per’ is geboren. 

‘Verkopen zit in je bloed’, zeggen ze weleens, maar waar zie je 
dat aan? In elk geval zijn dit niet de meest introverte mensen. 
Gelukkig hebben wij Daisy* in ons midden. Daisy is van nature 
nieuwsgierig, communicatief vaardig, luistert goed en vraagt 
door. Kwaliteiten van een goede verkoper. Daisy is ons vierde 
teamlid. 

Weet je zelf nog waar je goed in was en wat je leuk vond om te 
doen op de basisschool? Ben je gaan doen wat in het verleng-
de daarvan ligt? Niet voor niets zijn er veel (job)coaches, die 
je terugbrengen naar je basisschoolperiode. 
De periode, waarin je de basis legt van je 
ontdekkingsreis naar wie je bent en wat 
je kunt! Dat is precies de reden, waarom 
wij hier zo’n waarde aan hechten. Ten-
slotte word je ‘later’ het gelukkigst als je 
op je plek zit. 

*De namen zijn gefingeerd.
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