
EncycloPedie
 Persoonsdoelen helpen je 

om bij het formuleren van 
doelen expliciet rekening te 
houden met jouw wensen en 
capaciteiten. Ze laten zien 
wat je nog moeten leren 
om jouw missie tot een 

succesvol eind te brengen?

Een entrepreneur spiegelt 
zichzelf in zijn bedrijf. 

Weten wie je bent en hoe 
je wilt zijn zegt veel over 

hoe je jouw bedrijf het 
beste kunt opzetten en 

vormgeven.

Persoonsdoel
Persoonsdoelen zijn doelen die 

aangeven wie en hoe we willen 
zijn.

samenvatting  
op het entreprenasium sluit je 

eigenlijk steeds een contract met 
jezelf, met je bedrijf en met de 
vakdocent af. In dit contract leg je 
vast wat je van plan bent te bereiken 

met jouw project en hoe je denkt dat te gaan bereiken. daarbij is het ook 
belangrijk om op te schrijven hoe jij je tijdens dit project denkt te gaan 
ontwikkelen. Persoonsdoelen beschrijven dan de persoonlijke competenties 
die jij graag aangevuld of verbeterd ziet worden. Persoonsdoelen doen 
een beroep op het meer bewustwording van jezelf en hoe met elkaar om 
te gaan.  
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ontwikkelpunten

op het entreprenasium richten de persoonsdoelen zich op de ontwikkeling 
van die kwaliteiten die bij de perssonlijkheid van een entrepreneur van 
belang zijn.
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Formulering
net als andere type doelen zoals de projectdoelen en de leerdoelen, 

kun je ook persoonsdoelen slim formuleren.

Module
In de module “offerte” kun je ondernemend leren een persoonsdoel op 

te stellen

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/214-module_gids_begroting.html

