VAKMAN-ONDERNEMER
BOL/BBL - NIVEAU 4 - HOOGEVEEN
DUUR: 1 JAAR

Met het diploma Vakman-ondernemer kun je zelfstandig ondernemer
worden en je eigen zaak beginnen.
Je bent al 'vakman' op jouw gebied en je richt je nu op de
ondernemersvaardigheden.

Iets voor jou?
Je volgt een mbo-opleiding en wilt
straks ondernemer worden binnen
je eigen vakgebied, sector of
branche?
Je hebt volop ideeën over jouw
eigen bedrijf maar mist nog
ondernemersvaardigheden?
Je bent al ZZP'er, maar je wil meer
kennis om je eigen onderneming
tot een succes te maken.?
Je bent nu in loondienst maar je
wilt graag voor jezelf beginnen?

Alle facetten van het ondernemen passeren de revue: wet- en
regelgeving, marketing, financieel beheer, sales, communicatie en
personeel.
Je leert je meerwaarde als vakman in te zetten voor je eigen
onderneming. Maar ondernemen is risico nemen. Vallen en opstaan.
Één voorwaarde: gedreven om van de onderneming een succes te
maken!

De opleiding
Deze opleiding leidt je op tot Vakman-ondernemer binnen
verschillende branches en sectoren. Ondernemerschap vraagt om
zelfstandigheid, het durven nemen van verantwoordelijkheid voor
eigen beslissingen en het nemen van risico’s. Ook wordt er een beroep
gedaan op sociale vaardigheid en het innovatief en commercieel
denken. Naast de ondernemersvaardigheden en ondernemende
competenties behoort Nederlands, Engels, Rekenen en
Loopbaan&burgerschap tot de examenonderdelen.
Je leert (over)
• Het starten en/of vernieuwen van een bedrijf
• Het maken/vernieuwen van een ondernemingsplan
• Leidinggeven aan je onderneming en medewerkers.

Meer informatie
Voor informatie neem je contact op met B. Batterink.
E-mail: b.batterink@alfa-college.nl
Telefoon: 06-52421733
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arbeidsmarkt. Een docent begeleidt je natuurlijk in je keuze
als je dat wilt. Tijdens een informatieavond of op de Open
dag krijg je meer informatie over keuzedelen.

Vooropleiding en toelating
Leerweg (BOL/BBL)
BOL: Je gaat naar school en stage is een onderdeel van je
opleiding. Stage moet bij een geaccrediteerd leerbedrijf
(SBB).
BBL: Je combineert werken en leren. Je zoekt zelf een baan
bij een erkend leerbedrijf en je gaat één dag per week naar
school. Het is nodig dat je in de praktijk, bij je leerbedrijf,
gefaciliteerd wordt om de vereiste opdrachten op het
gebied van ondernemerschap uit te voeren.
Voor deze BBL-opleiding moet je minimaal 20 uren bij een
erkend leerbedrijf werken. Heb je een bedrijf gevonden dat
nog niet is geaccrediteerd, dan kan het bedrijf dit zelf
aanvragen bij Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB).

Vakken
De nadruk ligt op praktische opdrachten met een
theoretische basis. Denk aan:
• Het bepalen van het beeld van de onderneming;
doelgroep, SWOT-analyse, concurrentenanalyse,
winstgevendheid
• Het maken/vernieuwen van een ondernemersplan;
marketingmix, unique selling points,
ondernemersvormen
• Inkopen voor de onderneming
• Promotie van de onderneming
• Klanten werven
• Financiën
Je werkt veel in projectgroepen. Dit draagt ook bij aan de
ontwikkeling van je communicatieve en sociale
vaardigheden.
Algemene vakken
Naast vakkennis zijn er verplichte algemene onderdelen
zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en
Engels.

Keuzedelen
Je kiest zelf een extra vak uit twee keuzedelen die passen
bij jouw vak, vakgebied of aangrenzend vakgebied.
Daardoor ben je beter voorbereid op de snel veranderende

De instroomeisen voor deze opleiding zijn:
• Een afgeronde mbo-vakopleiding op niveau 3 of 4
• Extra bij BBL: een contract van minimaal 20 uur bij een
leerbedrijf.
Kennismaking
Voldoe je aan bovengenoemde eisen, dan volgt een
kennismakingsgesprek op school. Tevens volgt in een
BBL-traject een gesprek bij je werkgever. Tijdens dit gesprek
gaan we in op je motivatie, je kennis van de inhoud van de
opleiding en je beeld van de beroepshouding van een
Ondernemer.
Beroepshouding
De ondernemer is in staat om:
• Een onderneming te starten of te vernieuwen
• Zelfstandig te denken
• Sturing te geven aan zijn onderneming en medewerkers
• Kansen te zien voor de onderneming en deze te nemen.

Na je opleiding
Verder leren
Je kunt na het behalen van het diploma verder leren op het
hbo.
Aan het werk
Je bent in staat als ondernemer te starten binnen een
willekeurige branche of organisatie.

Schoolkosten
Voor je opleiding betaal je:
• Les- of cursusgeld
• Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
• Bijdrage voor extra activiteiten.
Voor je opleiding heb je verder nodig:
• Een laptop en een rekenmachine.

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder
bent. Het bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door
de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering
en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Let op: het mbo is altijd in ontwikkeling. Kijk op de
website van het Alfa-college voor de meest actuele
informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.

opleiding & advies 0800-8100 info@alfa-college.nl

