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(WERELD) 
BURGERSCHAP

Na dit onderdeel weten de leerlingen: 
Dat de situatie in andere landen van de wereld heel • 
anders is dan in Nederland.
Hoe een schooldag in Kenia eruit ziet. • 

Bij dit onderdeel maken de leerlingen kennis met kinderen (en hun leefsituatie) in andere landen. Op 
de website www.planstation.nl lezen ze over deze kinderen en maken ze de bijbehorende opdrachten. 
Afl atoun vertelt ze hoe een schooldag in Kenia eruit ziet. Tenslotte leren ze dat in veel landen buiten 
Europa ander geld gebruikt wordt en dat dit geld een andere waarde heeft dan de euro. 

Toelichting:
De leerlingen gaan aan de slag met de kinderwebsite 
PlanStation. Hier vinden ze informatie over de andere 
landen waar Afl atoun geweest is. Op de website 
kunnen ze zelf op zoek naar informatie om de vragen te 
beantwoorden.
Bespreek naderhand de antwoorden. Wat vinden de 
leerlingen opvallend? Wat zijn de overeenkomsten met 
Nederland? En wat zijn de verschillen?
Op PlanStation onder de Afl atoun button kunnen de 
leerlingen doorklikken naar ‘Doe de ontdekkingsquiz’. 
Hier vinden ze vragen met vindtips voor de antwoorden 
op planstation.nl. 

SURFING AROUND THE WORLD (30 MINUTEN)

Benodigdheden:
- computers met toegang tot internet.
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Maak nu de volgende opdrachten:

1. Bekijk de foto’s van het klaslokaal van Amayo. Noem twee 
dingen die hetzelfde zijn als in jouw klaslokaal:
a. _____________________________
b. _____________________________

2. Noem ook twee verschillen:
a. _____________________________
b. _____________________________

3. Welke vakken hebben de kinderen in Kenia?
______________________________

4. En jij? 
______________________________

5. Wat eet jij tussen de middag op school?
______________________________

6. En de kinderen in Kenia?
______________________________

7. Wat zou jij liever eten? En waarom?
______________________________

8. Wat doe jij na schooltijd?
______________________________

9. Wat doen Amayo en Neema na schooltijd?
______________________________

10. Wat lijkt jou leuker? Waarom?
______________________________

11. Waar kookt de moeder van Amayo en Neema?
______________________________

12. Hoe wordt bij jullie thuis gekookt?
______________________________

13. Wat lijkt jou fijner om te koken? Waarom?
______________________________

ONTDEK DE WERELD MET AFLATOUN: WERKBLAD 1

Jouw klaslokaal
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Toelichting:
De leerlingen lezen het dagboekverhaal. Afl atoun is 
in Kenia en loopt een dagje mee op de school van 
zijn vriendjes Amayo en Neema. Laat de leerlingen de 
bijbehorende opdrachten maken en bespreek deze 
naderhand klassikaal. 

  HET DAGBOEK VAN AFLATOUN: EEN 
DAG OP SCHOOL IN KENIA (30 MINUTEN)

Benodigdheden:
- dagboekverhaal Afl atoun; een dag op school in Kenia,
- uitgeprint werkblad 1 ‘Ontdek de wereld met 
Afl atoun’. 

Antwoorden bij de opdrachten (zie werkblad 1).
1. Bekijk de foto’s van het klaslokaal van Amayo. Noem 
twee dingen die hetzelfde zijn als in jouw klaslokaal:
a. In het lokaal staan schoolbanken en stoelen. 
b. In het lokaal hangen tekeningen en andere 
‘handwerkjes’ van de leerlingen. 
2. Noem ook twee verschillen:
a. Er hangen zelfgemaakte tekeningen aan de muur die 
gebruikt worden als ‘leerboek’. 
b. Alle kinderen hebben een uniform aan.
3. Welke vakken hebben de kinderen in Kenia?
Engels, godsdienst, geschiedenis van Kenia, tuinieren, 
buitenspelen. 
4. En jij? 
Taal, rekenen, gym, wereldoriëntatie, handvaardigheid 
etc. 
5. Wat eet jij tussen de middag op school?
Boterhammen met…(eigen antwoord)
6. En de kinderen in Kenia?
In de eerste pauze pap en in de grote pauze warm eten: 
ugali met groentesaus.
7. Wat zou jij liever eten? En waarom?
Eigen antwoord.
8. Wat doe jij na schooltijd?
Eigen antwoord.
9. Wat doen Amayo en Neema na schooltijd?
Hinkelen, voetballen: spelletjes buiten.
10. Wat lijkt jou leuker? Waarom?
Eigen antwoord.
11. Waar kookt de moeder van Amayo en Neema?
Op een kookpotje, buiten voor het huis.
12. Hoe wordt bij jullie thuis gekookt?
Op een gasfornuis. 
13. Wat lijkt jou fi jner om te koken? Waarom? 
Eigen antwoord.
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BINNENSTEBUITEN MET AFLATOUN: WERKBLAD 1

Mijn businessplan voor de AflatounmarktMijn businessplan voor de Aflatounmarkt

1. De missie
Als je nadenkt over een bedrijf, bedenk je ook hoe 
je wilt dat klanten je bedrijf zien. Of anders gezegd: 
waarom ze naar je bedrijf gaan komen; wat is het doel 
van je bedrijf? Dit noemen we ook wel de missie van je 
bedrijf. 

Voorbeeld  van een missie:
De missie van speelgoedwinkel Toys ‘R’ us is: • 
‘Gegarandeerd de laagste prijzen”. Dus Toys ‘R’ us 
zal proberen hun speelgoed voor de laagste prijs te 
verkopen. 
De missie van supermarkt ALDI is:    • 
‘hoge kwaliteit – lage prijs’.    
Dit betekent dus dat ALDI alle boodschappen zo goed-
koop mogelijk wil aanbieden, maar dat de producten 
wel van een goede kwaliteit moeten zijn. 

Met de missie kun je laten zien hoe jouw bedrijf zich 
onderscheidt van andere bedrijven. De missie is een 
belangrijk onderdeel van het businessplan. Hiermee 
onderscheid je je van andere bedrijven en laat je zien 
wat jouw bedrijf zo speciaal maakt. Als je bijvoorbeeld je 
eigen kapperszaak begint, kan dit je missie zijn: “Goed 
geknipt voor weinig geld”. 

Eigenlijk zeg je hiermee dat je je klanten zo goed 
mogelijk knipt voor een lage prijs. 

2. De marketing
Marketing gaat over de manier waarop je je product of 
diensten gaat verkopen aan je klanten. Wat wordt jullie 
strategie (wat wil je bereiken en op welke manier ga 
je het aanpakken) om zoveel mogelijk te verkopen, en 
zoveel mogelijk winst te maken? 
Allereerst kies je de doelgroep die hoort bij de 
producten en missie van jouw bedrijf. Een doelgroep 
is een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld kinderen, 
ouderen, studenten of ouders. 
Maar, je kunt ook kiezen voor jongens of meisjes 
óf mensen met een bepaalde hobby (bijvoorbeeld 
voetballers). 

Voorbeeld van doelgroep bij Paula Yoghurt 
van dr. Oetker:
Dr. Oetker maakt allerlei verschillende producten, maar 
met Paula Yoghurt richt het bedrijf zich op een doelgroep 
van jonge mensen (meisjes en jongens) die yoghurt 
lekker en gezond vinden. Daarnaast willen deze jonge 
mensen wel ‘coole’ yoghurt met koeienvlekken eten. 

Het maken van een businessplan
Als je een eigen bedrijf hebt, verkoop je producten of diensten. Een product is een ‘echt’ ding, bijvoorbeeld 
een computerspel of een fi ets. Maar je kunt ook zelfgemaakte tomatensoep verkopen. 
Bij een dienst betaalt de klant voor iets wat jij doet. Je geeft bijvoorbeeld een cursus sms’en, of een 
toneelvoorstelling, of je knipt iemands haar. Je moet dan natuurlijk wel goed kunnen knippen!
Denk maar eens na over een product of een dienst die jij goed zou kunnen verkopen én waarom. 
Als je het echt goed wilt aanpakken, is het belangrijk om dit idee goed uit te werken. Je schrijft dan een 
zogenaamd businessplan. Zo’n plan zorgt ervoor dat je overal aan denkt. Ook heb je dit plan nodig om geld 
te lenen van de bank, als je zelf nog niet genoeg geld hebt om je bedrijf te starten. Met dit geld kun je dan 
kopen wat je nodig hebt voor je bedrijf. Een businessplan bestaat uit drie onderdelen:
De missie, de marketing en de begroting.
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Mijn businessplan voor de AflatounmarktMijn businessplan voor de Aflatounmarkt

Als je de doelgroep hebt bepaald is het 
tijd voor de 4P’s van marketing: 
1. Hoe gaan je producten eruit zien? (Product)
2. Hoe ga je promotie maken voor je producten 
(reclame, advertenties)? (Promotie)
3. Welke prijs ga je vragen voor je product? (Prijs)
4. Waar ga je de producten verkopen? (Plaats)

Voorbeeld van de 4P’s bij Paula Yoghurt:
Product: Dr. Oetker maakt yoghurt met • 
‘vruchtenvlekken’ erin, of vanillevla met 
‘chocoladevlekken’ erin. Het smaakt lekker en ziet   
er ook nog eens heel leuk uit.
Promotie: Dr. Oetker maakt veel reclame op  • 
televisie, in de krant en in (kook)tijdschriften. 
Prijs: Een Paula Yoghurt toetje kost meestal wel • 
iets meer dan een groot pak gewone yoghurt, 
maar dan krijg je ook wel iets extra (de fruit- of 
chocoladevlekken). 
Plaats: Dr. Oetker verkoopt haar producten in • 
supermarkten, tankstations en kleine winkels waar 
voedsel verkocht wordt.

Als je deze vier punten uitwerkt, heb je je 
marketingstrategie; de manier waarop je je product 
gaat verkopen. 

3. De begroting
Om goed in de gaten te houden hoeveel alles kost en 
wat je verdient, moeten alle inkomsten en uitgaven 
opgeschreven worden. Bij een bedrijf heet dit een 
begroting. Hierin staat wat je denkt te gaan verkopen, 
hoeveel geld je van tevoren nodig hebt, en uiteindelijk 
hoeveel winst je denkt te gaan maken.
Dit is een belangrijk onderdeel, want je wilt natuurlijk 
wel geld verdienen met je bedrijf. Daarnaast, als je niks 
verdient, is je bedrijf snel failliet! Ook heb je het geld 
nodig om eventueel uit te breiden (dus verschillende 
producten en diensten te gaan verkopen), meer 
personeel aan te nemen of een extra fabriek te bouwen. 
Zo kun je meer producten maken, dus meer verkopen, 
dus meer geld verdienen. Je kunt met de opbrengst 
natuurlijk ook andere mensen helpen, en dat is wat we 
in dit geval gaan doen. 
Als je nog geen startkapitaal (dat is het geld dat je nodig 
hebt om je bedrijf te starten) hebt, kun je dit lenen bij 
de bank. In dat geval is een begroting heel belangrijk. 
De bank zal dan beoordelen of jouw inschattingen een 
beetje kloppen, en of ze er vertrouwen in hebben dat 
je ook echt winst gaat maken (en dus het geleende geld 
terug kunt betalen).

‘Ik ben president van de 
Aflatoun spaarclub bij ons 
op school. In de klas hebben 
we geleerd hoe we T-shirts 
moeten bedrukken. Ik maak 
ze om te verkopen. Pas nog 
heb ik er een voor 11 soles 
verkocht. De kosten waren 
9 soles dus ik heb 2 soles 
winst gemaakt.’
Fabian (12) uit Peru
(lees hoeveel euro een sole is en meer over kids op www.

planstation.nl/Zenders/Planeet+Plan: klik op Peru)
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Mijn businessplan voor de AflatounmarktMijn businessplan voor de Aflatounmarkt

Geld verdienen
Als je straks je product of dienst gaat verkopen, vraag je 
daar een bepaald bedrag voor. De klant betaalt dit aan 
jou. Het bedrag dat je hebt als je al je producten hebt 
verkocht, heet omzet. 

Een voorbeeldje:
Stel je hebt een kraampje waar je zelfgebakken wafels 
verkoopt. De wafels kosten € 1,00 per stuk. Je verkoopt 
die dag zestig wafels. Je omzet is dan 60 x € 1 = € 60,00 
Bij het bepalen van de vraagprijs (1 euro) moet je goed 
nadenken. Je moet de prijs niet te hoog maken, wie 
koopt er nog een wafel voor 5 euro? Hoe lager je de prijs 
maakt, hoe meer klanten je meestal hebt. 
Maar, je hebt natuurlijk ook kosten. Het huren van de 
kraam, het kopen van de boodschappen om de wafels 
te maken, het wafelijzer en natuurlijk poedersuiker. En, 
waar eten de mensen de wafels van? Er moeten dus ook 
bordjes of servetjes komen. Bij een echt bedrijf heb je 
ook nog de loonkosten; mensen werken niet voor niks! In 
dit voorbeeld laten we deze kosten eruit, omdat jij in dit 
geval zelf de wafels gaat bakken. En dit voor niks doet. 

Even een overzichtje:
Voorbeeld van kosten bij een wafelkraam:

Je huurt een kraam van € 20.• 
Je koopt de ingrediënten voor zestig wafels voor € 15.• 
Je maakt een groot uithangbord voor bij je kraam. • 

   Het karton en de stiften kosten samen € 10.
Je mag het wafelijzer van thuis lenen, en je moeder • 
heeft ook nog een hele stapel servetjes liggen. Dit kost 
je dus gelukkig niks. 
In totaal heb je dus € 20+€ 15+€ 10+€ 0 = € 45 kosten.• 

Winst en verlies
Om geld te verdienen moet je dus zorgen dat je omzet 
hoger is dan je kosten. Dan houd je geld over en maak 
je winst. De winst is het verschil tussen de omzet en de 
kosten. Als de kosten hoger zijn dan de omzet, maak je 
verlies. 

Winst in jouw wafelkraam
Om even bij het voorbeeld van je wafelkraam te blijven:

De omzet van je kraam is € 60.• 
De kosten van je wafelkraam zijn € 45.• 
De winst is dan dus € 60-€ 45 = € 15.• 

Bij het bepalen van je prijs, moet je dus zorgen dat de 
kosten niet hoger zijn dan de omzet die je denkt te gaan 
halen. Je stelt een prijs vast die niet te hoog is, zodat 
mensen je product nog wel willen kopen, maar ook niet 
te laag omdat je anders geen winst meer maakt. 

Kraam € 20
Boodschappen € 15

Promotiemateriaal € 10
Wafelijzer € 0

Borden en servetjes € 0

Totale kosten € 45

Omzet € 60
Kosten €45

Winst € 15
-

+
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prijs wafel: € 0,30 
x aantal verkochte wafels: 
150 = € 45

Omzet € 45
Kosten € 45
Winst € 0

BINNENSTEBUITEN MET AFLATOUN: WERKBLAD 1 vervolg

Mijn businessplan voor de AflatounmarktMijn businessplan voor de Aflatounmarkt

Verlies?
Mensen vinden je wafels niet zo lekker,  je verkoopt • 
er maar twintig. Wel heb je alle kosten gemaakt (de 
kraam, de ingrediënten en het uithangbord). Je omzet 
is € 20, je kosten zijn  € 45 en je maakt dus een verlies 
van  € 25.
Misschien vinden mensen jouw wafels te duur, en • 
koopt er niemand een wafel van je. Ook dan moet je 
wel alle kosten betalen, en maak je dus een verlies van 
€ 45. 
Stel je vraagt maar  € 0,30 van je klanten voor een • 
wafel. Misschien verkoop je er zo wel veel meer, maar 
bij deze prijs moet je minstens 150 wafels verkopen 
om winst te maken. Sterker nog, bij 150 wafels draai 
je quitte (geen winst of verlies). Wanneer je dus geen 
150 wafels verkoopt, draai je in dit geval verlies. 

 
Spelen met de prijs
Jullie hebben vast allemaal wel eens gehoord van 
‘uitverkoop’. Verschillende producten gaan dan voor 
veel minder geld dan dat er eerst voor gevraagd werd, 
over de toonbank. Bijvoorbeeld zomerkleren die in de 
herfst niet meer gedragen worden, vers eten zoals vis en 
groenten of bloemen op de markt; aan het einde van de 
dag is een bosje rozen veel goedkoper dan ’s ochtends. 
In het geval van de wafels: als je halverwege de dag 
nog maar weinig wafels hebt verkocht, kan het zijn dat 
je te veel geld vraagt. Je kunt dan de prijs lager maken, 
misschien verkoop je dan wel veel meer wafels. En maak 
je uiteindelijk tóch nog winst. 

De klas van Maria kreeg 
achttien kippen cadeau van 
Plan. De eieren verkochten de 
jongens en meisjes aan buren en 
andere mensen van hun dorp in de Filipijnen. Een 
jaar later konden ze van het geld al meer kippen 
kopen zodat ook kinderen in lagere klassen 
met hun bedrijfje konden meedoen. Met het 
geld is onder andere een rijstveld gekocht. De 
rijst wordt gebruikt voor de gratis wekelijkse 
schoollunch.

andere mensen van hun dorp in de Filipijnen. Een 

omzet: € 20, 
kosten: € 45, 
verlies: - € 25  

-

-
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Missie (Wat is er zo speciaal aan jullie bedrijf?)

Ons bedrijf heet:
____________________________

Wij maken/leveren:
____________________________

Omschrijf hier wat de missie van jullie bedrijf is. 
Wat maakt jullie bedrijf speciaal of bijzonder?
Onze missie  is:

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marketing (Reclame maken voor je product) 

Hoe gaan jullie het gekozen product of de dienst 
verkopen aan je klanten? 
Wat is je plan van aanpak? 
____________________________

____________________________

En voor wie zijn de producten speciaal bedoeld?
____________________________

____________________________

Onze doelgroep is:
____________________________

____________________________

Omdat:
____________________________

____________________________

De 4 P’s van ons bedrijf

Product/dienst: 
_____________________________

Promotie:
 _____________________________

Prijs:
_____________________________

Plaats:
_____________________________

De winst die ik ga maken met mijn product is:
Omzet:
Kosten:_ _ _ _ _ _ _
Winst: 

MIJN BUSINESSPLAN

In Vietnam zijn de Aflatoun kids een 
keukenkruidentuintje begonnen. Alle bieslook, 
peterselie en basilicium werd verkocht!

Argentijnse kids hebben 
zelf kerstversieringen 

geknutseld om te 
verkopen. Van engeltjes 

tot kerstballen 
voor in de boom tot 

kerststukjes voor op 
tafel, alles was er. 

In de Filipijnen zijn de kinderen 
een kippenbusiness gestart. De 
eitjes verkochten ze in de buurt, 
en met de opbrengst konden ze 
weer kippen kopen. Zo werd 
hun business steeds groter. Slim 

Argentijnse kids hebben 
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Begroting (Hoeveel gaat alles kosten én opleveren?)

Maak nu een inschatting van je omzet. Dus, het aantal producten/diensten dat je denkt 
te verkopen x [ keer] de prijs die je vraagt. 

Mijn product/dienst kost per stuk
_______________________________

Ik denk________________ te gaan verkopen.

Mijn omzet zal zijn____________________

Om mijn product te verkopen heb ik de volgende materialen nodig:

BINNENSTEBUITEN MET AFLATOUN: WERKBLAD 1 vervolg
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Materiaal Prijs per stuk Aantal Totale prijs
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