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Lesbrief Masterclass Ondernemer Retail 

De Skills Masterclasses zijn korte en bondige praktijkgerichte presentaties gegeven door 

gepassioneerde experts uit de beroepspraktijk. Het doel van de Masterclasses is om studenten te 

inspireren, motiveren en uit te dagen om binnen het beroep meer uit zichzelf te halen.  

Voor verschillende beroepen en opleidingsniveaus zijn er Materclasses ontwikkeld. De onderwerpen 

verschillen en vallen uiteen in o.a. Suiker blazen, 3D behang en een Permanent voor mannen.  

Alle onderwerpen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen, technieken en trends die actueel zijn 

in de beroepspraktijk. Daarnaast staat het tonen van vakmanschap en het ontwikkelen van je Skills 

centraal.  

De Masterclasses dienen als ondersteuning en verrijking op het lesprogramma en kunnen door 

docenten op het vmbo en mbo worden ingezet tijdens hun lessen. Elke Mastersclass gaat gepaard 

met een lesactiviteit die naar eigen inzicht kan worden ingezet. De Masterclasses zijn niet direct 

gerelateerd aan de Vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands, maar kunnen wel ter voorbereiding 

worden gebruikt.  

TITEL Ondernemen als een baas 

SECTOR/PROFIEL Mbo:  

✓ Handel 

✓ Voedsel, Groen en Gastvrijheid 

Vmbo:  

✓ Economie en ondernemen 

OPLEIDINGSNIVEAU ✓ MBO: niveau 2, 3 en 4  

✓ VMBO: TL & GL 

DUUR 1 les  

LEERDOEL De student/leerling leert:  

✓ Wat ondernemerschap is. 

✓ Wat er komt kijken bij het opzetten en succesvol maken van een 

eigen onderneming.   

✓ Welke persoonlijke kenmerken en kwaliteiten belangrijk zijn om 

je als ondernemer te profileren.  

✓ Hoe je als ondernemer Maatschappelijk verantwoord kunt 

ondernemen (MVO).  

✓ Hoe je als ondernemer kunt inspelen op trends en nieuwe 

ontwikkelingen.  

✓ Hoe je als ondernemer van tegenslagen uitdagingen maakt.  

BENODIGDHEDEN ✓ Papier & schrijfgerei 

✓ Digitale tekenprogramma’s  

✓ Liniaal/schaar ect. 
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ONDERWERP  

 
 

 
 

 
 

ERVAREN & BELEVEN  

Skills Masterclass video:  

Link naar video: https://youtu.be/-zqEdXC8XWQ 

 

LESACTIVITEIT Aansluitend op de Masterclass Ondernemer Retail kan als lesactiviteit 

een ontwerp voor Jodecoglass worden gemaakt.  

 

Wat valt er te winnen? Het beste ontwerp wordt door Jodeco in 

productie genomen en gedeeld met de winnaar. Enthousiast? Stuur het 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-zqEdXC8XWQ&data=04%7C01%7Cniesten%40worldskillsnetherlands.nl%7Cb84f4663ca264438235708d9f2b93075%7C645b8b4bb83c46f486b1721e8a821bdc%7C0%7C0%7C637807699455985470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8t3JxzBLkexq475g0vDNi6DNH4IKJL5%2BshZ8xxAKRtE%3D&reserved=0
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ontwerp uiterlijk tot 31 mei naar 

skillsacademy@worldskillsnetherlands.nl. 

 

✓ Design Eco glass:  

Ontwerp een eigen design voor Eco glass.  

✓ Eisen:  

- 100% gerecycled glas  

- Niet hoger dan 30 cm 

- Niet breder dan 20 cm  

- Er moet een plant/bloem in kunnen 

✓ En verder: Wees creatief & commercieel 

Bedenk een naam, houd rekening met de doelgroep, de plek 

waar het product wordt verkocht en de praktische toepassing.  

TIPS & INSPIRATIE ✓ https://specials.jodecoglass.nl/just-add-plants-nl/  

✓ https://wtvaz.com 
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