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22Inleiding
P L a n n e n  In de 

module “plannen” maakte je kennis 
met het maken van een tijdsindeling.
Voorbeelden van zaken die je kunt 
plannen zijn welke taken ga je 
wanneer doen en waar wil je op 
tijdstip x zijn om de doelen te halen. 

BegrOting  Als het gaat om 
je eigen bedrijf kan dat als volgt 
worden geformuleerd: een planning 
geeft stapsgewijs aan wat je bedrijf 
de komende jaren verwacht van de 
bedrijfsvoering en de opbrengst 
daarvan. Een begroting is een speciale 
vorm van plannen: een begroting 
is een met cijfers onderbouwde 
planning.

Praktijk  Het meest bekende voorbeeld 
van een begroting is de rijksbegroting. Op 
Prinsjesdag wordt de miljoenennota, dat is de 
begroting van het Rijk voor het komende jaar, 
gepresenteerd. Buiten de overheid maakt elke 
organisatie die met geld te maken heeft een 
begroting. Van de voetbalvereniging tot de Shell, 
begrotingen zijn noodzakelijk en onmisbaar. Dat 

geldt natuurlijk dat 
ook voor je eigen 
onderneming.

WaarOM  Begroten is leuk en zinvol. 
Niet alleen is het noodzakelijk om op een 
fatsoenlijke manier je bedrijf te leiden, 
maar ook in je persoonlijk leven is het 
zinvol. We hopen dat je aan het eind van 
je geld geen stuk maand over houdt!
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inschatten  Begroten is niet anders dan het 
inschatting van de kosten en inkomsten. Zo kun je 
vooraf vaststellen wat er uitgegeven kan worden 
aan bepaalde zaken. Achteraf kun je dan jouw 
verwachting vergelijken met de werkelijke uitgaven. 
En dat is handig om op tijd te kunnen ingrijpen en 
bijsturen en steeds beter inkomsten en uitgaven te 
leren inschatten. 

BaLans  Naast een overzicht in de tijd over je inkomsten en uitgaven 
is het ook verstandig op bepaalde momenten te weten hoe je bedrijf ervoor 
staat. Hoe kom je bijvoorbeeld aan geld om uitgaven te doen? Wat zijn 
je bezittingen en welke schulden heb je op een gegeven moment? Het 
beantwoorden van deze vragen is ook een onderdeel van het maken van een 
begroting.  Dit onderdeel van het begrotingsproces wordt het maken van de 
balans genoemd.

Onderwerp

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/249-encyclopedie_balans.html
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Winstgevendheid  De opbrengst van deze 
module is dat je voor je bedrijf en projecten steeds beter kunt inschatten 
vooraf hoeveel uitgaven en kosten je zult hebben. Dat betekent dat je 
vaker winstgevend bezig zult zijn. Deze winsten leer je op grond van 
begrotingen te investeren in andere projecten. Om meteen te werken 
aan een betere wereld zul je geld verstrekken aan kansrijke initiatieven 
van kansarme mensen. 

Opbrengst
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BegrOting  De leerling kan een begroting 
opstellen voor zijn projecten en bedrijf en deze 
achteraf zodanig evalueren dat de leerling vaker 
op tijd zijn activiteiten adequaat kan bijstellen of 
nieuwe activiteiten beter cijfermatig kan inschatten. 
Begrotingen zijn dus niet als andere plannen, ze zijn 
er niet om als een keurslijf aan te houden, maar om 
overzicht te bewaren, te evalueren en van te leren.

krediet  De leerling kan in de rol van geldverstrekker een rendabel 
microkrediet verstrekken aan een kansarme. Bedoeling van dit leerdoel is 
dat je je kunt verplaatsen in een geldverstrekker. Entrepreneurs zijn nogal 

eens gefrusteerd als hun plannen 
niet worden gesteund door anderen. 
Dat heeft vaak niet te maken met 
die ander, maar het niet begrijpen 
van die ander. Een bankier denkt 
gewoon anders dan een entrepreneur. 
Mede ook omdat hij zelf niet actief 
meedoet, maar zijn geld moet 
toevertrouwen aan een ander. Door 
zelf geld te verstrekken zie je het nut 
in van goede begrotingen, omdat je 
daarmee beter de kans kan inschatten 
of je jouw geld wijs investeert. 

doelen
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cOncePten  Bij het uitvoeren van deze module 
worden de concepten begroting, balans en krediet 
bekend verondersteld.

Oefenen  Begrotingen maken is een kwestie 
van oefenen. Op het entreprenasium hanteren we drie 
keer is scheepsrecht. De eerste mijlpaal is een begroting 

voor een project waar je mee bezig bent. Verwijzend naar  
een evaluatie van hoe deze begroting in de werkelijkheid heeft uitgepakt, 

kun je een omvangrijker begroting maken voor een groter project. Deze 
tweede mijlpaal wordt afgesloten met een uitleg over begroten, waarin 
deze begroting en een evaluatie daarvan wordt gebruikt als voorbeeld. De 
derde mijlpaal is het analyseren van de plannen en de begroting van een 
ander. In de analyse wordt een weloverwogen conclusie getrokken over de 
haalbaarheid en opbrengsten van het project. Met deze drie mijlpalen achter 
je ben je voorbereid op het daadwerkelijk bereiken van de doelen.

criteria

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/248-encyclopedie_begroting.html
http://www.entreprenasium.nl/drive/download/249-encyclopedie_balans.html
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BeWijsstuk  De doelen kun je aantonen door 
een eigen begroting te overhandigen met een uitleg 
hoe die is opgesteld op grond van een terugblik op 
een eerdere begroting. Minimaal wil je laten zien dat 
je zo kunt begroten dat je in ieder geval winst over 
houdt. Toon dit aan door deze winst te investeren in 
een initiatief van een kansarme. Wanneer dit verlies 
heeft opgeleverd leg dan uit met een begroting waarom 
deze investering vooraf heel verstandig leek.

Bewijzen
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LeerLing  De leerling

Stakeholders
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LeerLing  De leerling

entrepreneur
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Buddy  Een effectieve manier om begrotingen 
te leren maken, is door een ervaren entreprenasiast 
of een ouderjaars leerling die het vak M&O volgt 
te vragen je te helpen. Zij kunnen de hulp aan 
jou inzetten om te laten zien dat zij op hun beurt 

begroten goed onder de knie hebben. 

day fOr change  Day for change is een 
organisatie die je kan helpen bij het vinden van kansarmen mensen en het 
vaststellen of hun plannen een microkrediet verdienen. Let wel op dat jij 
de baas blijft over deze beslissing. Het gaat immers over het geld dat jij 
hebt verdient.

Partners
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LeerLing  De leerling

klant
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sOftWare  Je kunt een balans natuurlijk met de hand 
en een rekenmachine opstellen. In de praktijk worden begrotingen en 
balansen gemaakt met behulp van begrotingsprogramma’s . Er bestaan 
ook gratis softwarepakketten. Voor gebruik binnen het entreprenasium 
is een spreadsheet programma heel handig. 

Middelen
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LeerLing  De leerling

Bronnen
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sPreadsheet  Een spreadsheet programma 
is een softwareprogramma waarmee je flexibel en 
dynamsich rekenkundige bewerkingen kunt uitvoeren.  
Een bekend programma waar je voor moet betalen 
(als je het al niet hebt) is het programma “Excel” 

van Microsoft. Maar er zijn ook gratis programma’s 
zoals van OpenOffice Werkblad en Google die je kunt 

gebruiken als je van Google Drive gebruikt maakt. Het 
voordeel van Google is dat je makkelijk je spreadsheet met 

anderen kunt delen. 

inrichten  Een spreadsheet is niet 
speciaal gemaakt om te boekhouden maar je 
kunt het er wel heel goed voor gebruiken. 
Je zult dan wel zelf een boekhouding in de 
spreadsheet moeten inrichten. Dat is erg 
slim omdat je dan beter leert nadenken 
over hoe een boekhouding werkt. Veel kleine 
en middelgrote bedrijven en instellingen 
zoals scholen doen de boekhouding in 
een spreadsheet.  Dat kan behoorlijk 
gecompliceerd zijn afhankelijk van de 
omvang van het bedrijf of de instelling.

ceL  Een spreadsheet werkt met z.g.n. tabbladen die zijn verdeeld in 
cellen die worden aangegeven met bijvoorbeeld een letter voor de kolom 
en een getal voor de rij. In de linkerbovenhoek tref je zodoende cel A1 aan.  
Naar rechts ga je verder met het alfabet naar de Z, waarna de spreadsheet 
verder gaat met AA enz. Een spreadsheet is in staat om de inhoud van al die 
cellen met elkaar in verband te brengen. Je kunt dus de inhoud van cellen 
optellen, vermenigvuldigen enz. Dat is precies wat we voor het maken van 
een begroting goed kunnen gebruiken.

rekenen  Door het teken = in een cel geef je aan dat de spreadsheet 
iets moet gaan berekenen. Bijvoorbeeld voor het vermenigvuldigen van het 
getal in cel A1 met dat in cel G1 vul je in cel H1 in: =A1*G1. De spreadsheet 
berekent dan de uitkomst en plaatst dat in Cel H1.

gereedschap

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spreadsheet
https://drive.google.com
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terugBLik  Natuurlijk zijn je verwachtingen over je project of 
bedrijf anders dan de werkelijkheid. Als je nadenkt over de vraag waar 
die verschillen vandaan komen, heb je een belangrijke reden te pakken 
waarom begrotingen worden gemaakt. Het gaat om een planning. De 
werkelijke gang van zaken kan anders en zal ook anders uitpakken. Door 
na te gaan waardoor de verschillen worden veroorzaakt, wordt je een 
stuk wijzer.

Strategie



16

OnderzOeken  Waarschijnlijk heb je voor je 
bedrijf of een project al een overzicht van de uitgaven 
en inkomsten over een bepaalde periode gemaakt. Als 
je je eigen begroting (dus je verwachte inkomsten 
en uitgaven), hoe eenvoudig die ook was, legt naast 

het resultaat wat je hebt bereikt, zal je zonder 
enige twijfel verschillen ontdekken. Om beter te leren 

begroten, is - naast veel begrotingen te maken - een 
slimme strategie steeds te onderzoeken wat de oorzaken van 

mogelijke verschillen waren.

WerkWijze  Zo ga je in de praktijk te werk om een begroting op 
te stellen:

Stap 1: Stel een beginbalans op.
Stap 2: Maak een begroting voor jaar 1.
Stap 3: Maak een overzicht van de exploitatie van jaar 1.
Stap 4: Maak een eindbalans voor jaar 1. Deze is tevens beginbalans jaar 2.

De eindbalans is goed te gebruiken om de winst of het verlies over 
het jaar te berekenen.Grote bedrijven publiceren vaak een winst- en/of 
verliesrekening samen met de balans.

Stap 5: Stel de begroting voor jaar 2 op.
Stap 6: Maak een overzicht van de exploitatie van jaar 2.
Stap 7: Maak een eindbalans voor jaar 2. Is tevens beginbalans jaar 3
enz, enz.

tactieken
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Organisatie
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