
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEERACTIVITEIT 
‘Elevator Pitch’ 

Ent-teach Module 4 Financieel management 

 

Beschrijving van de leeractiviteit 

De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video’s over het 
aantrekken van investeringen en over elevator pitches. 
 
Artikelen 
9 tips om investeerders te overtuigen: 
https://www.ikgastarten.nl/file.php?id=51&hash=082c223279586732cf9aeb5ae56f063a  

 
Videos 
 
Dragon’s Den voorbeeld 1: http://www.youtube.com/watch?v=_r2wpiD6Tlo 
Wuzzon pitch 
 
Dragon’s Den voorbeeld 2: http://www.youtube.com/watch?v=Dm06qffO8p8 
Presentator Jort Kelder doet zelf een pitch. Bekijk hier of Jort een investering heeft 
ontvangen. 
 

NK Elevator Pitch: http://www.youtube.com/watch?v=CeBDaysdh-I de winnende 
pitch van de Nederlands Kampioen Elevator Pitch, Lisa Ramkema  
 
Opdracht 
De docent geeft vervolgens de individuele leerlingen de volgende opdracht: 
 
Maak een elevator pitch voor een innovatief product. Gebruik bijlage A voor de 
voorbereiding van de elevator pitch. 
 
Probleem 
 
De module beschrijft manieren om kapitaal voor een (start-up) onderneming bij 
elkaar te krijgen. Nu is het tijd om leerlingen te laten ervaren welke elementen het 
meest belangrijk zijn om te benadrukken in een presentatie / elevator pitch. 
 
Tijdspad 
 
Om de drie video’s te bekijken kost ongeveer 20 minuten. Het zal de leerlingen 
ongeveer 2 uur kosten om een presentatie (thuis of op school) voor te bereiden. 
De tijd die nodig is voor presentaties en discussie zijn sterk afhankelijk van het 
aantal presentaties door studenten, 15-20 minuten per presentatie met vraag en 
antwoordsessie en aansluitende discussie zou voldoende moeten zijn. 
 

 

https://www.ikgastarten.nl/file.php?id=51&hash=082c223279586732cf9aeb5ae56f063a
http://www.youtube.com/watch?v=_r2wpiD6Tlo
http://www.youtube.com/watch?v=Dm06qffO8p8
http://www.youtube.com/watch?v=CeBDaysdh-I


 
 
 

Doelgroep 
 
MBO studenten die de module Financieel Management hebben doorlopen. De 
achtergrond (studierichting) van de student is niet een grote factor. 
 
Doel 
 
Studenten leren hoe ze hun kennis over het aantrekken van kapitaal toe kunnen 
passen en leren de belangrijkste punten van presenteren door het te doen: een 
elevator pitch aan potentiële investeerders.  
 
Leerresultaten 
 
Studenten zullen leren hoe ze hun business plan op een aantrekkelijke manier 
kunnen presenteren. Door dit te doen zullen ze de verschillende aspecten van een 
bedrijf begrijpen en in staat zijn de belangrijkste elementen prioriteit te geven in de 
presentatie. Bovendien oefenen ze (en verbeteren ze) hun 
presentatievaardigheden. 
 
Evaluatie 
 
Op basis van: 1) de uitkomsten van de presentaties, 2) de Q & A , 3) discussies 
over de elevator pitches en 4) de toepassing van de belangrijkste punten en 
stappen voor een elevator pitch zoals uitgelegd in de module, kan de docent 
beoordelen of de inhoud van de module is begrepen en op een goede manier 
door de leerlingen kan worden toegepast. 
 
Technologie 
 
Leerlingen gebruiken een (digitaal of fysiek) presentatie ter ondersteuning aan 
hun mondelinge elevator pitch. 
 
Methoden 
 

• Verbale inleiding door docent, ondersteund door de inhoud van de module; 
• Voorbereiding door de studenten; 
• Presentaties door (een deel van de) leerlingen; 
• Vragen en feedback door 'potentiële investeerders' en / of docent en 

andere studenten; 
• Samenvatting door de docent van de uitkomsten van de leeractiviteit en de 

relatie tot de theorie in de module (hoe je kapitaal aan kan trekken en hoe 
je voor te bereiden op een elevator pitch). 

 
 
 

 



 
 
 
 

Team 
 
Deze leeractiviteit kan worden geleid door één docent. 
 
Om het levendig te maken en zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen is het ook 
mogelijk om het type opstelling te kiezen zoals in het TV programma Dragon’s 
Den door 'potentiële investeerders' of een jury op stoelen te laten plaatsnemen. 
Eventueel kun je lokale ondernemers/zakenmensen uitnodigen om deze rol te 
vervullen. 
 
 
 

 



 
 

Introductie 

Het probleem 

De oplossing 

Marktomvang 

Verkoopstrategie 

Klanten 

Concurrentie 

Profiel 

Raad van Advies 

Management 

Omzetmodel 

{00:30 seconden} 

{03:00 seconden} 

{07:00 seconden} 

{08:30 seconden} 

{10:00 min.} 

Financiële zaken 

Het aanbod 

 
 

 
 

Vergeet niet dat uw investeerders willen dat je je op hoofdzaken en feiten richt, laat de investeerder de 
conclusies trekken. 
 
Investeerders zijn allergisch voor overdrijving of een al te gunstige voorstelling van zaken. Als je zegt 
dat je 700 klanten hebt, mag dit niet 680 gratis gebruikers zijn en 20 betalende klanten. 
 
Wees je bewust dat investeerders cijfers willen zien en vergeet niet dat je cijfers moeten kloppen. 
 
 
Visuele hulpmiddelen moeten zo veel mogelijk grafisch zijn en zo min mogelijk tekstueel. 
 

Bijlage 1 

Bereid je Elevator Pitch voor 
 

 



 
 
 
 

 
 

1.  Definieer het probleem  
en bepaal precies wie last heeft van dit probleem. Gebruik grafieken, plaatjes of 
nog beter: beschrijf het probleem aan de hand van een bepaald scenario of 
voorbeeld. 
 
2. Presenteer de oplossing  
Dit is een overzicht van het product of de dienst die je aanbiedt dat het probleem 
oplost. Gebruik hiervoor foto’s, screenshots en benoem kort de eigenschappen en 
voordelen. Wees duidelijk over de status van de productontwikkeling (is het al 
gebruiksklaar of nog niet?) 
 
3. Het profiel van het bedrijf 
Wees hierin duidelijk, bijvoorbeeld: 

• Jaar van oprichting 
• Aantal fulltime en parttime werknemers 
• Wanneer was het product gelanceerd 
• Het aantal testgebruikers en het aantal betalende klanten 
• Identificeer andere verkoop kanalen 
• Identificeer welke certificaten ontvangen zijn 
• Geef aan hoeveel partenten aangevraagd zijn 
• Wat is er reeds in de media geweest, zijn er prijzen gewonnen? 

 
4. Bepaal de omvang van de markt 
Identificeer de totale potentiële markt, laat de verschillende onderverdelingen 
hierin zien en leg welk deel van de markt het belangrijkste voor jou is. Als je hierbij 
gebruik moet maken van materiaal van anderen, geef dan duidelijk de bron aan.  
 
5. Presenteer je verkoopstrategie 
Hoe ga je het product verkopen? Als je het direct gaat verkopen laat dan zien (a) 
aan hoeveel personen, (b) hoe lang dit gaat duren, (c) wie de belangrijkste 
beslissingen hiervoor maakt bij de koper. Als je een ander verkoop kanaal 
gebruikt, bepaal dan (a) wie de partners zijn, (b) hoeveel partners je nodig hebt en 
(c) hoe de markt verdeeld wordt tussen de partners. 
 
6. Beschrijf je opbrengsten model 
Hierin moet in ieder geval staan wat je opbrengsten en kosten zijn. Als je 
onderdeel bent van een netwerk van verkopers en mensen die voor je verkopen 
dan moeten alle partijen een klein deel van de opbrengst ontvangen. Een 
grafische presentatie van hoe dit precies zit kan investeerders een duidelijk beeld 
geven van de winstgevendheid van het bedrijf. 
 

Pitch Richtlijnen 

 



 
 
 

7. Bepaal wie je concurrenten zijn  
en presenteer dit duidelijk. Dit kunnen zowel directe als indirecte concurrenten 
zijn. Met andere woorden moet je proberen te identificeren en samen te vatten of 
er bestaande alternatieven voor jouw product of dienst zijn.  
 
8. Management team 
Identificeer alle leden van het management team en hun positie binnen het bedrijf. 
Laat ook zien wie lid zijn van de adviesraad en wat hun expertise is.  
 
9. Financiële toekomstperspectief  
(over 5 jaar). Geef daarbij aan: 
 

• Voor hoeveel geld zijn er verkopen in 2015 
• Het aantal klanten in 2015 
• Hoeveel procent marktaandeel in 2015 
• Bepaal duidelijk welke markt je wilt bedienen 
• Geef aan dat de cijfers niet rekening hebben gehouden met toekomstige 

product uitbreidingen. 
 

10. Financieringseisen 
 

• Eerdere financieringen: hoeveel geld van oprichters, hoeveel geld van 
andere investeerders, zijn er subsidies ontvangen? 

• Huidige investeringsronde: hoeveel euro wordt er gezocht aan 
investeerders en hoeveel is hiervan al binnen 

• Waarvoor wordt de investering gebruikt: afronden van een prototype, 
wanneer wordt het gelanceerd, voor welke markt, aanvragen van patenten 

• Toekomstige investeringsronde: waarvoor wordt die gebruikt 
• Exit strategie: ga op zoek naar potentiële kopers van je bedrijf. 
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