
 

 

 

 

OPDRACHT: SCHRIJF EEN BUSINESSPLAN VOOR EEN ONTWIKKELINGSLAND 

 

Hoe kun je Life Science & Technology inzetten om de bevolking van een ontwikkelingsland te 

helpen? 

 

Voor de Imagine Scholierencompetitie schrijf je je profielwerkstuk in de vorm van 

een businessplan. Daarin werk je de technische, economische en maatschappelijke kant van 

jouw project uit. 
 

EISEN AAN DE INHOUD VAN JE PROFIELWERKSTUK 

Technologie 

 Om welke technologie gaat het? 

 Welke wetenschappelijke kennis hoort daarbij? 

 Hoe werkt het precies? 

 Hoe heb je getest of jouw idee werkt? (beschrijving practicum) 

 Hoe kun je die technologie in ontwikkelingslanden toepassen? 

Economie 

 Hoe pak je de uitvoering aan? 

 Welke fases kun je in het project onderscheiden? 

 Wat gebeurt er op lange en op korte termijn? 

 Welke materialen heb je nodig? 

 Hoe kom je aan die materialen? 

 Hoe kom je aan geld voor het project? 

Maatschappij 

 Welk ontwikkelingsland is het meest geschikt voor jouw idee? 

 Welke problemen los je ermee op? 

 Wie worden er beter van het project? 

 Welke mensen wil je bij het project betrekken (stakeholders)? 

 Welke mensen gaan het project uitvoeren? 

 En wie helpen daarbij? 

 

De antwoorden op bovenstaande vragen kun je vinden door (zelfstandig) 

literatuuronderzoek, practicum onder begeleiding van een wetenschapper en 

een workshop duurzaam ondernemen. 
 

 

  



 

EISEN AAN DE VORM VAN JE PROFIELWERKSTUK 

 De structuur bestaat uit een titelblad, voorwoord, inhoudsopgave, management 

samenvatting, inleiding (onderzoeksvraag), kern (het project), slot (conclusie en discussie) en 

literatuurlijst. De grote lijnen zijn de technologie, het ontwikkelingsland en de uitvoering van 

het project in het ontwikkelingsland. 

 De lengte is maximaal tien A4tjes, exclusief bijlagen. Dit betreft dus de inleiding, kern en slot. 

De overige hoofdstukken tellen als bijlage. 

 Alles is in het Engels geschreven. 

 Het geheel ziet er verzorgd uit: mooie voorkant, pakkende titel, functionele en goed zichtbare 

illustraties, leesbaar lettertype en lettergrootte, kloppende pagina-aanduiding en correcte 

bronweergave. 

 

INLEVEREN 

Je verslag stuur je vóór de deadline per e-mail op. Je stuurt zowel een Word-versie als een pdf-

versie. Zorg ook dat alles in één bestand staat, dus geen bijlagen versturen als losse bestanden. 

Geef het bestand de naam van het verslag (de titel) met daarnaast de naam van de school. Als 

het verslag te groot is om per mail te versturen, kun je gebruik maken van de (gratis) service 

van WeTransfer.  

 

Let op!: Het werkstuk dat je inlevert blijft eigendom van Imagine. Als je naast Imagine nog mee 

wilt doen met een andere wedstrijd (bijv. van een universiteit of INESPO) moet je altijd eerst 

toestemming vragen aan de organisatie van Imagine.  
 

 

http://www.wetransfer.nl/

