
 

 ‘De goed gekeurde plu’ 

 
 
Je maakt een werkstuk. 
 
Tijdens dit werkstuk staat een paraplu en jouw creatieve 
ondernemersgeest centraal. 
 
Stel je voor dat jij een fabrikant van paraplu’s bent. 
 
Dit werkstuk bestaat uit 2 onderdelen en bij elk onderdeel ga je 2 
paraplu’s maken. 
 
Jij onderzoekt, bedenkt, inspireert, laat zien en beschrijft wat jij als fabrikant zou doen! 
 
 
 
 
Onderdeel ‘Keurmerk’ 
 
Een keurmerk is een logo op een product waarmee de fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat 
product belooft. 
De fabrikant mag alleen het keurmerk op zijn product zetten als hij daar toestemming voor heeft van 
de keurmerkeigenaar. Een keurmerkeigenaar is een persoon of organisatie die controleert of 
producten voldoen aan de belofte van zijn keurmerk. Of dat de manier waarop het product gemaakt 
wordt, voldoet aan de belofte. Je kunt dus aan het keurmerk herkennen of het product voldoet aan 
bepaalde eisen. 
 
 

1. Ga naar de volgende link: http://www.consuwijzer.nl/keurmerken 
 

Kies twee keurmerken uit deze lijst die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en/of duurzaam leven (milieuvriendelijk). 

 
 

2. Beschrijf bij elk keurmerk: 
 

 Waarvan zou de fabrikant de paraplu maken en hoe zou de fabrikant de paraplu eruit 
laten zien, zodat hij het gekozen keurmerk verdient ? 

 Leg uit waarom de fabrikant kiest voor dit uiterlijk en materiaal. 

 Leg ook uit waarom de fabrikant kiest voor dit keurmerk. 
 

 
 
  

http://www.google.nl/imgres?q=paraplu&start=115&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=sIy4rAQzHMoR2M:&imgrefurl=http://relatiegeschenken.trigro.nl/info/Paraplu's/paraplu-met-logo--17--312.html&docid=WlzQqQGK1J5e4M&imgurl=http://trigro.nl/images/_lev/pf/10903100_EX.jpg&w=575&h=322&ei=ghuZULPEBcjJhAfqt4CYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=678&vpy=162&dur=1156&hovh=168&hovw=300&tx=241&ty=93&sig=113978268897430619280&page=6&tbnh=89&tbnw=159&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:115,i:95


Onderdeel ‘Goede doelen’ 
 
Tijdens Burgerschap hebben we het hoofdstuk Globalisering behandeld. Dit betekent dat we steeds 
meer verweven raken met andere landen,culturen en bedrijven. 
We verdiepen ons in goede doelen. We richten ons nu op goede doelen die te maken hebben met 
internationale hulp. 
Juist omdat de samenleving globaliseert kunnen we met het steunen van goede doelen die zich 
internationaal inzetten elkaar op de wereld helpen. 
 
 

1. Ga naar de volgende link: http://www.goededoelen.nl/doelen/internationale-hulp/ 
 

Kies twee goede doelen uit deze lijst die te maken hebben met internationale hulp. 
 
 

2. Beschrijf bij elk goed doel: 
 

 Waarvan zou de fabrikant de paraplu maken en hoe zou de fabrikant de paraplu eruit laten 
zien, zodat het goede doel de paraplu gebruikt als relatiegeschenk? 

 Leg uit waarom de fabrikant kiest voor dit uiterlijk en materiaal. 

 Leg ook uit waarom de fabrikant kiest voor dit goede doel. 
 

 
 

 
 
Belangrijk om te weten: 
 

 Bij elk onderdeel maak je een beschrijving van minimaal een half A4-tje. 

 Dus per keurmerk of goed doel geef je minimaal een kwart A4-tje uitleg ! 

 Bij elk keurmerk of goed doel maak je verhaal duidelijk met een afbeelding van paraplu. Je 
kunt hiervoor als basis de kale paraplu gebruiken op de volgende bladzijde. 

 
 

 
 
 

Veel plezier! 
  



 
 


