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Digitale vaardigheden voor het MBO - Basis
Een methode die geschikt is voor iedere MBO student.  
Alle belangrijke basisvaardigheden van Word, Excel en PowerPoint 
worden toegepast. Ook tips voor presenteren, social media gebruik 
en cloudopslag komen aan bod. Onmisbaar in de schooltas.

Ondernemen in jouw vak (starten als ZZP’er)
Deze methode is in te zetten voor elk crebo waar ondernemende 
vaardigheden een rol spelen, van horecaondernemer, kapper tot 
ondernemend meubelmaker.

Vakman ondernemer (éénjarige MBO kopopleiding)
Voor deze éénjarige voltijd kopopleiding wordt gedegen 
kennis gevraagd, van een ondernemersplan tot het opzetten en 
runnen van een eigen bedrijf. Crebo 25165, 25530 

Edufocus faciliteert deze opleiding met verschillende modules 
via een Elektronische Leer Omgeving. Bekijk de website voor 
de beschikbare modules. Ook de online wereld wordt daarbij 
niet vergeten!

Keuzedelen

Keuzedeel Online Marketing en het toepassen
van e-commerce (K0519)
De perfecte combinatie van online marketing en webshopbouw.
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van onze bestaande 
methodes voor de retail of commercie. Bekijk hiervoor ook onze 
website of neem contact met ons op voor de mogelijkheden, ook 
voor onze exameninstrumenten.

Keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap (K0080)
Dit keuzedeel is een mooie manier om te ontdekken of 
ondernemerschap past bij de student. De diversiteit aan 
onderwerpen geeft de student een ruime en zinvolle bagage mee 
aan ondernemende vaardigheden.

Keuzedeel Ondernemend vakmanschap (K0389)
Het keuzedeel voor de ondernemer die als ZZP’er aan de slag wil 
gaan. Praktische toepasbaarheid is één van de kenmerken van deze 
methode.

Keuzedeel Ondernemerschap MBO (K0165)
Dit is het keuzedeel voor de startende (student)ondernemer. Alle 
onderwerpen die van belang zijn voor de ondernemer komen aan 
bod. De verdieping van onderwerpen zorgt ervoor dat de starter goed 
voorbereid aan zijn avontuur kan beginnen.
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Een greep uit onze lesmethodes

De lesmethode die gericht is op alle online kennis en 
vaardigheden voor de (aankomend) verkoopmedewerker, 
van webshop tot social media. We volgen Jim en Anita die 
een webshop opzetten en alles leren over de relevante 
werkzaamheden.

Ook voor BBL
De methodes voor het bouwen van webshops en websites zijn ook uitermate geschikt voor BBL 
opleidingen! Datzelfde geldt voor alle ondernemersmethodes.

Online marketing is net zo belangrijk als offline marketing. 
In meerdere lesmethodes wordt uitgebreid ingegaan op alle 
mogelijkheden, van pakkende content tot het gebruik van websites, 
social media en andere online communicatietechnieken.

In de aparte methode “Wordpress voor het MBO” kan de student 
ook aan de slag met het opzetten van een eigen website.

Marketing Communicatie opleiding niveau 4

“Edufocus zorgt ervoor dat ik mijn werk als docent en begeleider 
  zinvol en efficiënt kan uitvoeren met zeer actuele en complete 
  lesmethodes. Edufocus ontzorgt echt” 

De online wereld maakt inmiddels volledig deel uit van ons dagelijks leven en de beroepspraktijk. 
Edufocus is specialist in de online ondernemerswereld met passende lesmethodes voor elk niveau, 
zowel in boekvorm als door het gebruik van een Elektronische Leer Omgeving.

Edufocus, de online specialist

Altijd actueel

Zeer complete methodes

Lesmethodes van Edufocus worden elk jaar geüpdatet naar de laatste trends en ontwikkelingen. 
Controleer daarom altijd het actuele ISBN nummer.

Onze methodes zijn meer dan compleet:

• Voor alle lessen hoogwaardige PowerPoint presentaties
• Ruime keuze in verdiepingsopdrachten
• Toetsen en beoordelingsexemplaren
• Overzicht studiebelastingsuren
• Docententraining
• Advies met betrekking tot het curriculum
• Certificaten voor ondernemersvaardigheden

Bekijk onze website voor extra informatie of neem contact op voor een verfrissend gesprek!
Nieuwsgierig naar meer?

Relevant en direct toepasbaar
De auteurs zijn niet alleen ervaren methode-makers maar ook gepokt en gemazeld in de online 
en offline ondernemerswereld. De lesmethodes sluiten dan ook direct aan bij de beroepspraktijk.

Ongeëvenaarde service
We zijn razendsnel en altijd inhoudelijk. Direct contact met de auteurs. Probeer met maar!

“Edufocus is een fijne gesprekspartner 
 die de actuele beroepspraktijk in de online wereld 
 kan vertalen naar een relevant lesprogramma”

Informatie en inkijkexemplaren: 
https://www.edu-focus.nl/informatie-en-
inkijkexemplaren/  

Lesmateriaal voor de ondernemer en ZZP’er
Binnen diverse beroepen en opleidingen zijn ondernemersvaardigheden van belang. Edufocus 
biedt diverse methodes voor keuzedelen, zzp beroepen en de opleiding Vakman Ondernemer.

Retail opleiding niveau 2

Retail opleidingen niveau 3 en 4
De retailsector wordt sterk beïnvloed door de online wereld. 
Met deze methodes leer je hoe het werkt en wat je als toekomstig 
medewerker kunt doen. Is een eigen webshop, een goede keuze?

Naast de basismethode in boekvorm kan de student met deel 2 aan 
de slag met het bouwen van een eigen webshop.

Commerciële opleidingen niveau 3 en 4
Digitalisering in de groothandel is al jaren een feit. 
De opkomst van webshops en nieuwe business modellen heeft 
nieuwe mogelijkheden gebracht.

Naast de basismethode in boekvorm kan de student met deel 2 aan 
de slag met het bouwen van een eigen webshop.

Toerisme en Recreatie opleidingen niveau 3 en 4
Er is nauwelijks een branche te bedenken waar de rol van de online 
wereld zo groot is. Leer hoe de toerisme en recreatie branche de 
online mogelijkheden inzet.

Naast de basismethode in boekvorm kan de student met deel 2 aan 
de slag met het bouwen van een eigen website.


