PLANKGAS/leerkracht
UNIZO Ondernemend onderwijs heeft diverse initiatieven die leerkrachten
en studenten inspireren om ondernemerszin en/of ondernemerschap in de
opleiding te ontwikkelen.

Plankgas
Plankgas, is de ideale tool om alle leerplandoelstellingen te behalen die gevraagd worden in het
‘ondernemend project ‘of het ‘didactisch cahier’.
Via verschillende fases wordt de leerling door gans het project geleid en dit met behulp van een
special geschreven werkboek. Zo kan de leerkracht op eigen tempo of tijdsbesteding dit programma
volgen en is het niet verplicht deel te nemen aan de wedstrijd. Plankgas kan zowel individueel als in
groep gevolgd worden. Normaal loopt de tijdspanne over één schooljaar, maar ook hier kan de
leerkracht beslissen wanneer hij start met Plankgas tijdens het schooljaar. Na elke fase wordt de
feedback voorzien door hogeschool studenten uit de opleiding Business management, wat voor hen
ook een leerrijke ervaring is. Vergeet je plankgas dossier zeker niet te delen met O&O.

Plankgas Pop-Up
Leerlingen kunnen zowel plankgas volgen in de theorie, maar anderzijds ook real live gaan. Zo
kunnen ze hun theoretische ervaring toetsen aan de realiteit. De begeleiding wordt dan ook terug
voorzien met een handboek die hen zal loodsen door deze opdracht om dit tot een goed einde te
brengen. De tijdspanne van dit project kan variabel zijn. Van een volledig schooljaar tot enkele weken
of dagen. Plankgas Pop-up is ook zo opgevat dat dit in alle lessen kan geïntegreerd worden, maar het
belangrijk zal zijn dit te dragen met een volledig team leerkrachten.
Terug is het hier de bedoeling dat de leerkracht zal fungeren als coach en de leerlingen zal
begeleiden doorheen het project.
De leerkracht vullen de online aanvraag in en zorgen voor het tijdig indienen van de licentie van
UNIZO.

Ondersteuning
Hiervoor kan je altijd terecht via onderwijs@unizo.be of via de chatfunctie op de website
onderwijs.unizo.be

Praktisch
Het UNIZO lidmaatschap tijdig aanvragen is een must en kan via de website onderwijs.unizo.be

Nuttige informatie
Om de twee voorgaande projecten goed de ondersteunen is er heel wat didactisch materiaal nodig.
Niet alleen fysieke materiaal zoals een netwerkkaart, een BMC, template voor het
ondernemingsplan of financieel plan, maar ook ondersteunend materiaal zoals korte filmpjes of zelfs
Webinars. Via de website/nieuwsbrief komen leerkrachten ook allerhande nieuwtjes te weten of
geven we ze de maandelijkse tips mee.
Op de website www.unizo.be vind je heel wat info omtrent opstarten van een eigen zaak.

