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Voorbeeldvragen Ondernemerschap schoonheidsspecialist 

 

In dit voorbeeldexamen is maar een beperkt aantal vragen opgenomen, zodat de examenkandidaat een indruk krijgt 

van het soort vragen dat zij tijdens het theorie-examen kan verwachten.  

Het echte examen bestaat uit 40 vragen en is gebaseerd op de toetsmatrijs zoals deze beschikbaar is via  

www.kwc-uv.nl In deze toetsmatrijs staat per onderwerp hoeveel vragen in het examen hierover worden gesteld. Ook 

is aangegeven hoeveel vragen voldoende moeten zijn (cesuur).  

Aan deze voorbeeldvragen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Voorbeeldvragen en antwoorden 

  

1. MARKT VAN DE EIGEN BRANCHE 

Waarom is het bepalen van een doelgroep belangrijk voor een ondernemer?    

(A) omdat een ondernemer moet weten wat de eigen doelgroep nodig heeft 

(B) omdat een ondernemer eerst regionaal moet beginnen 

(C) omdat dit de ondernemer helpt doelen te stellen 

2. ONDERDELEN VAN EEN PLAN VOOR HET STARTEN VAN EEN EIGEN BEDRIJF 

Voor wie stelt een ondernemer een ondernemingsplan op? 

(A) voor de bank, omdat dit verplicht is 

(B) voor de Kamer van Koophandel, omdat dit verplicht is 

(C) voor zichzelf, om inzicht te krijgen in de kans van slagen 

10. EEN BEGROTING OPSTELLEN 

Wat geeft de exploitatiebegroting weer? 

(A) welke omzet nodig is om de kosten te dekken en om winst te maken  

(B) wat de ondernemer aan omzetbelasting moet betalen 

(C) welke investeringen gedaan moeten worden 

11. PRIJSCALCULATIES OPSTELLEN 

U koopt een pot gezichtscrème in voor € 38,50. U gaat uit van een winstopslag van 45%. Wat is de prijs inclusief de 

BTW? (rond af op hele bedragen) 

(A) € 56,- 

(B) € 59,-  

(C) € 68,- 

12. VERSCHILLENDE BEDRIJFSVORMEN 

Moet een vennootschap onder firma worden geregistreerd in het handelsregister?  

(A) ja 

(B) nee 

(C) afhankelijk van de bedrijfsactiviteit 

 
13. KAS OPMAKEN 

Wanneer moet een schoonheidsspecialiste een kas opmaken? 
(A) als de schoonheidssalon ook aan bedrijven verkoopt 

(B) als de schoonheidssalon met contant geld werkt 

(C) als de schoonheidssalon via een webshop verkoopt 
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Antwoorden voorbeeldvragen Ondernemerschap Schoonheidsspecialist 

1 A 

2 C 

10 A 

11 C 

12 A 

13 B 

 


