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Voorwoord

UNIZO hecht ontzettend veel belang aan Ondernemend Onderwijs. 

Daarom werd een specifieke werking ondernemend onderwijs ingebed 

binnen UNIZO. Met deze werking zijn we ervan overtuigd dat je binnen 

het onderwijs veel kunt veranderen. We geloven heel sterk in het 

ondernemend leren en het praktijkgericht leren.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “Met onze 

O&O-werking tonen we vanuit UNIZO al jarenlang hoeveel belang 

we hechten aan een intensieve wisselwerking tussen onderwijs en 
ondernemen. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken, 

opdat de schoolverlaters van morgen vlot hun weg zouden vinden 

op de arbeidsmarkt. Bij onze werkgevers of als zelfstandige. Aan 

jobs momenteel geen gebrek, veel vacatures raken momenteel niet 

ingevuld bij gebrek aan werkzoekenden met de juiste competenties. 

Daar kunnen en moeten we samen wat aan doen. Door volop in te 

zetten op het nieuwe duaal leren bijvoorbeeld, waarbij onze bedrijven 
graag leerwerkplekken ter beschikking stellen. Tegelijk vragen we van 
onderwijsinstellingen dat ze meer “zin voor ondernemerschap” in 

hun lessen inbouwen, dat ze ook het runnen van een eigen zaak als 
boeiend carrièrepad naar voor schuiven. En ook hier staan we klaar om 

vanuit onze O&O werking te helpen.”

Het onderwijs speelt een cruciale rol in het stimuleren en bevorderen 
van ondernemingszin en ondernemerschap. Het is uiterst belangrijk 

dat ondernemende skills meegegeven worden aan de werknemer en 

werkgever van morgen. Je kan niet enkel op papier een bedrijf leren 

leiden. Binnen UNIZO - Ondernemend Onderwijs bieden we daarom 

heel praktijkgerichte projecten aan waarbij leerlingen en studenten 

vooral al doende leren. Ze worden bijgestaan door de leerkracht als 
coach, door onze ondernemers en door het O&O team. In deze snel 

veranderende wereld heeft iedereen ondernemingszin nodig. Waar 

digitalisering, innovatie en technologie sleutelwoorden zijn, is een 

ondernemende levenshouding absoluut nodig!

UNIZO - Ondernemend Onderwijs stelde voor jou als coach een 

handige gebruiksvriendelijke praktijkgids samen met een aantal 

suggesties inzake de aanpak van de verschillende projecten. We 

informeren je hoe je jouw leerlingen kan begeleiden en helpen. We 

loodsen je stap voor stap doorheen het schooljaar en zorgen dat jouw 

leerlingen dankzij het projectmatig werken klaargestoomd worden als 

ondernemend talent van morgen!

Danny Van Assche,
Gedelegeerd bestuurder UNIZO
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Hoofdstuk 1. UNIZO
van en voor zelfstandige ondernemers

UNIZO versterkt ondernemers

Achter de naam “UNIZO” gaan zo'n 110.000 ondernemers en heel wat gemotiveerde medewerkers schuil. Een stevige 

ploeg, stuk voor stuk ten dienste van ondernemers en het ondernemerschap. Of je nu zelfstandige, vrije beroeper 

of een KMO bedrijfsleider bent, ondernemers kunnen altijd bij ons terecht. Als grootste ondernemersorganisatie van 

Vlaanderen en Brussel springen we in de bres waar nodig. UNIZO is dagelijks de stem van de ondernemer van in de 

Dorpsstraat tot in de Wetstraat. UNIZO stapt naar beleidsverantwoordelijken of ventileert zijn mening in de krant, TV of 

op de radio.

Met sterk advies en informatie

UNIZO-leden zijn geïnformeerde ondernemers. Dagelijks kunnen ze terecht voor persoonlijk advies via de gratis UNIZO 

Ondernemerslijn. Met publicaties zoals ZO magazine, de adviesbrief, de UNIZO website en de maandelijkse pockets 

houden ze de vinger aan de pols. Zo ondernemen ze efficiënter.

Een garantie voor een rijk netwerk

UNIZO dat is een stevig aanbod van infosessies, cursussen en events. Ondernemers leren er bij. Maar ze versterken 

ook hun netwerk, ze leggen contacten en voelen meer dan ooit dat ze er niet alleen voor staan. Want UNIZO is overal 

dichtbij. Al is het via het Weekend van de Klant, de Dag van de Ondernemer of via de meer dan 300 lokale werkingen 

overal in Vlaanderen en Brussel.

Hoe werkt UNIZO?

UNIZO bereikt op drie manieren de doelgroep van ondernemers: via de regionale UNIZO-kantoren,

via de UNIZO-doelgroepenwerking en via de UNIZO-sectorenwerking.

1.1. De regionale UNIZO-werking

UNIZO heeft een netwerk van 11 regio’s met 24 regionale UNIZO-kantoren. De medewerkers in deze regionale 

kantoren staan in voor de regionale belangenbehartiging en de coördinatie van de regionale en lokale UNIZO-

activiteiten. Bovendien wordt vanuit deze kantoren het eerstelijnsadvies aan ondernemers en de UNIZO-

startersbegeleiding georganiseerd. Daarnaast zijn in de regionale kantoren ook verscheidene diensten aanwezig: 

boekhoud- en accountancydiensten, sociale secretariaten, Liantis Ondernemingsloket enz.

Er zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel ook nog 277 lokale UNIZO-ondernemersverenigingen actief. In de meeste 

gemeenten is er dus een lokale UNIZO-ondernemersvereniging. Die ondernemersvereniging profileert zich in eerste 

instantie als lokale belangenbehartiger voor de zelfstandige ondernemer naar het gemeentebestuur. De lokale UNIZO-

bestuurders werken rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en diefstalpreventie, toeristische ontwikkeling of 

distributie en de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast organiseren de afdelingen meestal promotionele acties zoals 

een eindejaarsactie of het weekend van de Klant.

www.unizo.be

http://www.unizo.be
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WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN ANTWERPEN

LIMBURG

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

5 provincies

24 kantoren

277 lokale ondernemersverenigingen

1.2. UNIZO - Ondernemend Onderwijs

Als grootste organisatie van zelfstandige ondernemers in Vlaanderen en Brussel, beschouwt UNIZO het als één van 

haar essentiële opdrachten om jongeren en onderwijsverantwoordelijken gevoelig te maken voor het belang van 

ondernemingszin en ondernemerschap in de samenleving.

Meer in het bijzonder neemt UNIZO - Ondernemend Onderwijs diverse initiatieven die scholen, leraars en jongeren 

inspireren om ondernemingszin in de opleiding te ontwikkelen en ondernemerschap als beroepsperspectief te 

ontdekken.

UNIZO - Ondernemend Onderwijs is een strategische partner van Agentschap Innoveren en Ondernemen om in 

het onderwijs ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen. Agentschap Innoveren & 

Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en 

ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij tot een gunstig ondernemersklimaat.

1.2.1. Missie & Visie

Vertrekkend vanuit de visie van UNIZO waar UNIZO ondernemers versterkt is het de visie van UNIZO - Ondernemend 

Onderwijs om de zelfstandige ondernemer van morgen die vandaag op de schoolbanken zit, alsook de 

ondernemende werknemer van morgen die voor onze zelfstandige ondernemer gaat werken zo ondernemend 
mogelijk te maken zodat deze beschikt over de skills en competenties van de toekomst.

Vertrekkend vanuit de missie van UNIZO nl. dé onmisbare en vernieuwende partner zijn voor en van de zelfstandige 

ondernemers wil UNIZO - Ondernemend Onderwijs het zelfstandig ondernemen bevorderen en de kloof tussen 

onderwijs en zelfstandig ondernemen verkleinen.



Jouw regionale O&O adviseur
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1. Het zelfstandig ondernemen bevorderen

• Bij de leerkrachten, docenten en profs van vandaag die de ondernemers en ondernemende

werknemers van morgen opleiden ter voorbereiding op de zeer snel veranderende wereld waarin ze zullen terecht 

komen. Dit doen we via de Ondernemend Onderwijs Academie.

• De ondernemende competenties stimuleren bij de jongeren, leerkrachten en docenten via de ENTRE-spiegel,

de Leeronderneming / Student Enterprise, de ondernemingsplanwedstrijd Plankgas en ondersteuning binnen de 

ecosystemen over de verschillende steden.

• Ontmoetingen met ondernemers door ondernemers in de klas te brengen maar ook de leerlingen / studenten

naar buiten te brengen naar de bedrijven toe. Dit doen we via TECHCLASS die vooral STEM onderwijs stimuleert en 

via het brengen van (student-) ondernemers voor de klas.

2. De kloof tussen onderwijs en zelfstandig ondernemen verkleinen

• Ontbijtsessies organiseren waarbij leerling / student, leerkracht / docent / prof, ondernemer & overheid

samenkomen om te zoeken hoe nauwer kan samengewerkt worden tussen Ondernemend Onderwijs.

• O&O Academie waarbij we via train-the-trainers, workshops, bootcamps, netwerking,

bedrijfsbezoeken … voor leerkrachten / docenten / profs professionaliseren om ondernemingszin en 

ondernemerschap in hun lessen te implementeren en zelf hun netwerk uit te bouwen.

1.2.2. Werking UNIZO Ondewijs & Ondernemen

UNIZO - Ondernemend Onderwijs wordt nationaal aangestuurd door de coördinator Ondernemend Onderwijs. 

Daarnaast is er per provincie een O&O adviseur die in tandem met de provinciale UNIZO werking ondersteuning biedt 

om ondernemingszin en ondernemerschap binnen de secundaire scholen, volwassen onderwijs en hoger onderwijs te 

brengen. Op de website ondernemendeschool.be vind je de contactgegevens van jouw O&O adviseur.

1.2.3. Aanbod UNIZO - Ondernemend Onderwijs

1.2.3.1. Lager Onderwijs

Voor het lager onderwijs werken we samen met de Rotary Club die voor de leerlingen van het 

5de leerjaar het STEM onderwijs via een voorbereidend lespakket, een bedrijfsbezoek en een na-

evaluatie bij de leerlingen binnenbrengt, zodat ze na het 6de leerjaar op de hoogte zijn van het 

bestaan van het STEM onderwijs en hier tevens voor kunnen kiezen tijdens hun vervolgopleiding.

Je kan meer vinden via deze link: www.beroepsactie.be / NL / Actions / Education

Zehra
Limburg

Steven
Antwerpen

Kaat
Vlaams Brabant

Brussel

Dirk
West-

Vlaanderen

Sylvie
Oost-

Vlaanderen

Christine
Nationaal

http://ondernemendeschool.be
http://www.beroepsactie.be/NL/Actions/Education
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1.2.3.2. Secundair Onderwijs en Volwassen Onderwijs

Voor het secundair onderwijs richten we ons vooral naar de derde graad secundair onderwijs en tevens naar het 

volwassen onderwijs. Hiervoor bieden we tal van projecten aan om ondernemingszin en het ondernemerschap te 

implementeren in het onderwijs.

Hierna vind je een opsomming. De projecten worden meer in detail uitgewerkt doorheen de bundel.

Deze projecten worden ook aangeboden in het volwassen onderwijs.

1.2.3.3. Hoger Onderwijs

Onze pré-starter bevindt zich vaak in het hoger onderwijs waar we enerzijds via de O&O projecten ondersteuning 

bieden, maar anderzijds ook via onze UNIZO werking START.

Meer info hieromtrent kan u gemakkelijk terugvinden op ondernemendeschool.be

UNIZO versterkt

levenslang leren

Secundair onderwijs

• Leeronderneming
• Plankgas
• Techclass
• Projecten op maat

“Via de leeronderneming leer je door te doen, wat leidt tot zoveel méér leereffecten.

De leerkracht fungeert als coach en ondersteunt samen met UNIZO de leerlingen bij de

uitwerking van hun eigen project.”

Hoger onderwijs

• STEP
• Projecten op maat
• Coaching Pré-Starter

“Innovatieve ideeën zoeken, risico’s nemen, startkapitaal vinden, het bedrijf managen … Het is slechts een greep 

uit de talrijke vaardigheden die hierbij aan bod komen. 

De Student Enterprise (STEP) kan ingericht worden in alle opleidingen van het hoger onderwijs.”

http://ondernemendeschool.be
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Als succesvolle ondernemer heb je 2 cruciale zaken die mee je succes bepalen:

1. Jijzelf als ondernemer dient over de juiste ondernemende competenties te beschikken. 

Hiervoor bieden we de ENTRE-Spiegel aan, een online (self-)assessment tool. De ENTRE-Spiegel kan ingezet worden in 

het kader van ondernemersopleidingen en / of bij heel diverse begeleidingen naar ondernemerschap maar zeker ook in 

niet-economische opleidingen en de lerarenopleiding.

Het is een 360° feedback tool waarbij de ondernemende competenties tastbaar gemaakt worden, wat helpt bij het 

bespreken ervan en bij het verder ontwikkelen van deze competenties. Je kan de ENTRE-Spiegel gebruiken om teams 

samen te stellen zodat je een mix aan ondernemende competenties bij mekaar zet. Laat dan die kruisbestuiving maar 

komen!

www.entrespiegel.be

2. De haalbaarheid van je ondernemingsplan.

Is je idee, plan of project haalbaar?

Wil je weten of je zal kunnen leven van je eigen onderneming? Onderzoek dan zeker de haalbaarheid van je project.

www.vlaio.be / nl / publicaties / startkompas

1.2.3.4. Professionalisering Leerkrachten, docenten en professoren

Via de O&O Academie stimuleren en ondersteunen we ondernemingszin en ondernemerschap bij de leerkrachten, 

docenten en profs. Dit doen we door onze leden te verenigen in de O&O Community waarbij je op de hoogte 

gehouden wordt van al onze activiteiten: train-the-trainers, netwerkevents, bedrijfsbezoeken, bootcamps, best 

practices uitwisselen …

& Ondernemen

Leerkrachten & docenten

• O&O Academy

 Best practices, train-the-trainers, workshops, hackaton,
 bootcamp, bedrijfsbezoek, netwerking, klankbordgroep

“Als leerkracht vind ik het super verrijkend om te leren van de aanpak van collega’s.”

http://www.entrespiegel.be
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/startkompas
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Hoofdstuk 2. De meerwaarde
van de Leeronderneming

2.1. Wat is een Leeronderneming?

De Leeronderneming is een echte onderneming, opgericht door de leerlingen van het secundair. De leerlingen zetten 

de theorie om naar de praktijk en leren ondernemen door te doen! De Leeronderneming is een pedagogisch project. 

De school bepaalt zelf over welke tijdspanne het project georganiseerd wordt (1 schooljaar, 1 trimester, pop up, 

evenement …). De leerlingen zoeken zelf leveranciers, houden de boekhouding bij en zetten acties op. Ze kruipen als 

het ware in de huid van de ondernemer. Elke leerling voert alle taken uit, zoals een echte zelfstandige ondernemer.

Het doel van de Leeronderneming is om vakoverschrijdend te werken. De lessen Marketing worden bijvoorbeeld 

toegepast in de les Plastische Opvoeding waar een logo wordt getekend dat in de les Technologische Opvoeding 

wordt gedigitaliseerd. Denk ook aan samenwerking tussen BUSO, BSO, TSO, ASO. Het aanwenden van ieders talent 

brengt de Leeronderneming naar een hoger niveau.

De Leeronderneming kan er ook voor zorgen dat je alle leerplandoelstellingen behaald uit het leerplan “ondernemend 

project en didactisch cahier”.

Deelnemers aan de Leeronderneming krijgen een certificaat om bij hun portfolio te voegen. Dat helpt bij het zoeken 

naar een vakantiejob, stageplaats of later bij een sollicitatie. Het toont aan dat je heel wat ondernemende skills 

verworven hebt tijdens je schooltijd dankzij deelname aan het project Leeronderneming.

WAT MAAKT EEN LEERONDERNEMING TOT EEN BEDRIJF?

• Goederen en diensten worden onder marktconforme voorwaarden op de publieke markt gebracht.

• De leerlingen verzamelen de nodige fondsen / middelen en nemen dus in principe een risico.

• De leerlingen zetten autonoom de nodige stappen in de ontwikkeling en het beheer van het project.

• Bij een Leeronderneming worden alle kostenelementen verrekend zoals in een gewoon bedrijf.

• De leeronderneming is een feitelijke vereniging voor een bepaalde periode en heeft geen ondernemingsnummer.

BASISINGREDIËNTEN VOOR EEN LEERONDERNEMING

• Enthousiaste leerkrachten die voor dit project willen gaan.

• Vele handen maken licht werk. Daarom is het aan te raden om met twee of drie leerkrachten de 

schouders te zetten onder de Leeronderneming. Het team van begeleiders kan bestaan uit een leerkracht 

bedrijfsbeheer of toegepaste economie en een praktijkleerkracht. Het is belangrijk een projectverantwoordelijke 

aan te duiden in overleg met het lerarenteam. Regelmatig overleg met het team is noodzakelijk.

• Gemotiveerde en geëngageerde leerlingen: zij moeten het project tot een goed einde brengen.

• Een handelspand of -ruimte aan of nabij de school. Voor sommige Leerondernemingen

is dit geen vereiste (bijvoorbeeld een klusjesdienst of een projectencentrum).

• Steun van de schooldirectie, die vertrouwen en verantwoordelijkheid

geeft aan de leerlingen en leerkrachten.
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Leerplandoelstelling Invulling door O&O

1. Toelichten dat in de toekomst

een inkomen verworven kan 

worden via het uitoefenen van 

een zelfstandig beroep of als 

werknemer.

1. Ondernemer als carrièrepad

• O&O zorgt voor een (student- / jonge) ondernemer die 
voor de klas komt praten over zijn / haar job als ondernemer 

en zijn / haar aanpak waar ook “ondernemer als carrièrepad” 

naar voor komt.

HOE?
Neem contact op met de O&O adviseur van jouw provincie 

en die gaat op zoek naar een geschikte ondernemer.

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
Gemiddeld 1,5 uur.

• Een STEM bedrijfsbezoek via TECHCLASS en is een piste

om leerlingen in contact te brengen met het bedrijfsleven 

met als doel om hen te laten proeven van (1) STEM (2) de 

praktijk (3) de job als ondernemer (4) alle mogelijke profielen 

binnen een STEM bedrijf. Elk jaar stellen tal van bedrijven hun 

deuren open en koppelen we een event aan TECHCLASS.

HOE?
Inschrijven via ondernemendeschool.be

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
Ongeveer een halve dag.

KOST?
GRATIS via het UNIZO-lidmaatschap.

2. Werknemer als carrièrepad

• Integreer je Leeronderneming in de praktijkles.

Werk vakoverschrijdend en integreer vakken in het project. 

Bijvoorbeeld: IT, marketing enz.

• Start de Leeronderneming als een project ten voordele

 van een studiereis, aankoop materiaal, goed doel …

HOE?
Neem contact op met de O&O adviseur van jouw provincie 

en samen maken we een plan op.

2.2. De pedagogische meerwaarde van
 een Leeronderneming in het secundair onderwijs 

Koppeling van O&O projecten aan de leerplannen: ONDERNEMEND PROJECT / DIDACTISCH CAHIER

http://ondernemendeschool.be
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2. Bij zichzelf ondernemerschaps-
competenties herkennen.

1. Ondernemingszin competenties

De dag van vandaag heeft IEDEREEN, ongeacht de job die 

hij of zij wenst uit te oefenen, deze ondernemende houding 

nodig. Deze ondernemingszin kan je meten via volgende tool:

ondernemingszin.ugent.be

HOE?
Terug te vinden op ondernemingszin.ugent.be

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
10 min. + besprekingstijd (kan klassikaal) = 50 min. in totaal.

KOST?
GRATIS

2. Ondernemerschap competenties

Ben je van plan om projectmatig te werken in jouw lessen 

en laat je jouw leerlingen een Leeronderneming uitwerken? 

Dan kan je de ondernemende competenties van je leerlingen 

tastbaar maken via de ENTRE-Spiegel, onze (self-)assessment 

evaluatie tool. De ENTRE-Spiegel kan worden ingezet bij 

ondernemersopleidingen en / of bij heel diverse begeleidingen 

naar ondernemerschap maar zeker ook in niet-economische 
opleidingen en de lerarenopleiding.

HOE?
Terug te vinden op www.entrespiegel.be

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
1 les voorafgaand aan de online assessment of via online 

leeromgeving materiaal laten doorlopen + invullen online tool 

15’ + bespreken resultaat met koppeling via de Persoonlijk 

Ontwikkelings Plan en Persoonlijk Actie Plan = ± 1,5 uur

KOST?
Eenmalig training volgen om zo de methodiek van de ENTRE-

Spiegel mee te krijgen en verder als coach te kunnen fungeren: 

Kost 75 euro / coach. Daarna kan je de ENTRE-Spiegel tool 

levenslang GRATIS gebruiken voor al je leerlingen.

Leerplandoelstelling Invulling door O&O

http://ondernemingszin.ugent.be
http://ondernemingszin.ugent.be
http://www.entrespiegel.be
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3. Zelf voorstellen formuleren 
om de eigen ondernemerschaps-
competenties bij te sturen.

4. Een ondernemend project
kiezen dat verband houdt 

met de leerinhoud van het 
studierichtingsgedeelte.

De ENTRE-Spiegel kan ingezet worden in het kader 

van ondernemersopleidingen en / of bij heel diverse 

begeleidingen naar ondernemerschap maar zeker ook in 
niet-economische opleidingen en de lerarenopleiding. 

Het is een 360° feedback tool waarbij de ondernemende 

competenties tastbaar gemaakt worden, wat helpt bij 

het bespreken ervan en bij het verder ontwikkelen van 

deze competenties. Je kan de ENTRE-Spiegel gebruiken 

om teams samen te stellen zodat je een mix aan 
ondernemende competenties bij mekaar zet.

Laat dan die kruisbestuiving maar beginnen!

HOE?
Terug te vinden op www.entrespiegel.be

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
1 les voorafgaand aan de online assessment of via online 

leeromgeving materiaal laten doorlopen + invullen online 

tool 15’ + bespreken resultaat met koppeling via Persoonlijk 

Ontwikkelings Plan en Persoonlijk Actie Plan = ± 1,5 uur

KOST?
Eenmalige training volgen om zo de methodiek van de 

ENTRE-Spiegel mee te krijgen en verder als coach te 

kunnen fungeren: Kost 75 euro / persoon. Daarna kan je de 

ENTRE-Spiegel tool levenslang GRATIS gebruiken voor al je 

leerlingen via het UNIZO-lidmaatschap.

Leerplandoelstelling Invulling door O&O

In de doelstellingen 4 tot en met 14 oriënteren de 

leerlingen zich op een te ontwikkelen project. Bij de 

ontwikkeling van het projectidee kan gebruik gemaakt 

worden van verschillende methodieken.

• De Leeronderneming waarbij je van 1 dag tot 1 schooljaar 

werkt aan een projectidee en dit al dan niet probeert te 

vermarkten. Dit kan individueel, in een team of met de 

hele klas. De Leeronderneming biedt een juridisch kader 
waarbinnen je via deze structuur leert ondernemen, 

begeleid en ondersteund door UNIZO. Ook op 

verzekeringsvlak ben je goed ingedekt. Falen is toegelaten! 

Iedere Leeronderneming ontvangt een toolbox met tal 
van tools en info als ondersteuning bij de uitwerking 
van je projectidee. Bovendien kan iedere leerling met het 

UNIZO-lidnummer gebruik maken van de Starterslijn en 
dit 24 / 7 met elke ondernemersvraag.

http://www.entrespiegel.be
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Leerplandoelstelling Invulling door O&O

Fasen leeronderneming

1. Je bedenkt een projectidee via diverse brainstorm-

methodieken: hiervoor krijg je online modules 
en materiaal aangereikt of komt UNIZO zelf 
een inspiratiesessie geven. Bijvoorbeeld De 

Brainstormingsmethodiek: GPS brainstorm-methode 
met trends waarbij je producten / diensten voor je 

Leeronderneming bedenkt!

Via de netwerkkaart kan je ook eens kijken wie je kan 

helpen in je omgeving of via kennissen.

2. Plankgas, dé ondernemingsplanwedstrijd: via een online 

+ offline methodiek doorloop je individueel, in teams of 

met je hele klas een aantal stappen om je projectidee 

om te zetten naar een haalbaarheidsstudie. Je vertaalt 
dit projectidee naar een Business Model Canvas waarbij 

je op een poster de 9 belangrijkste bouwstenen van je 

projectidee in kaart brengt met begeleiding door de online 

modules van UNIZO. Je leert je verhaal pitchen, werkt 

een haalbaarheidsstudie / businessplan uit en hierin word 

je gecoacht door externe juryleden, ervaren managers 

en ondernemers die mee helpen om je businessplan op 

niveau te brengen. In een laatste fase wordt gekeken wat 

je allemaal deed met de input en zo ga je in competitie 
met andere scholen en ding je mee naar de Awards 
voor de Plankgaslaureaten. Via Plankgas doorloop je alle 

stappen om tot een ondernemingsplan te komen én kan je 

bovendien nog winnen en media-aandacht krijgen.

3. Dag van de ondernemer: daar zetten we jouw

Leeronderneming extra in de kijker en komen we langs om 

jouw Leeronderneming te bezoeken.

4. Provinciaal Pitchmoment waarbij je voor een externe

jury je projectidee kan pitchen en extra feedback krijgt van 

professionals. Zo kan je de eigen pitch en het projectidee 

bijsturen. Je leert ook van andere scholen en klassen. Een 

leerrijke ervaring voor zowel leerling als leerkracht.

5. Slothappening Ondernemend Onderwijs waarbij de 

winnaars en ondernemende projecten in de kijker 
worden gezet. Een dag vol doen en beleven. Jouw 
ondernemende talenten worden die dag extra in the 
picture gezet!

HOE?
Terug te vinden op de O&O website 

ondernemendeschool.be of via de nieuwsbrief.

HOEVEEL TIJD VOORZIEN?
Dit kan gaan van 1 uur / week tot 20 uur / week. Afhankelijk 

van de tijdspanne die je hiervoor hebt combineer je met 

http://ondernemendeschool.be
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5. Het projectvoorstel uitwerken,
verantwoorden en het project 
voorstellen.

Zie hierboven bij puntje 4.

• Uitwerken van het projectvoorstel kan via fase (1) TECH-

CLASS, fase (2) brainstormmethodiek en fase (3) Plankgas.

• Voorstellen van het project gebeurt zowel online via fase

(3) Plankgas de online pitch als via fase (7) het provinciaal 

pitchmoment.

Leerplandoelstelling Invulling door O&O

6. Informatie verzamelen en 

ordenen en hierbij gebruik 

maken van het advies van een 
deskundige.

• Alle Leerondernemingen en plankgassers kunnen 
altijd terecht bij hun O&O adviseur die hen mee helpt 

als deskundige bij het verzamelen van info, doorverwijst 

naar interessante dienstverleningen en regelgeving die 

van toepassing is voor hun projectidee, alsook naar 

lokale ondernemers, gepensioneerde ondernemers, 

netwerkevents …

• Via het project Plankgas wordt in verschillende stappen 

en via verschillende fasen informatie verzameld en 
geordend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het advies 
van een deskundige, UNIZO en externe jury van Plankgas.

• Ook wordt de Startersgids ter beschikking gesteld van de 

Leeronderneming en de plankgassers. In deze handige 

gids kan alle nodige info gezocht worden op maat.

www.liantis.be

• Vanuit de Leeronderneming heb je 24 / 7 toegang tot de 
Starterslijn, waar info verzameld kan worden via het advies 

van een deskundige.

• Heb je een dringende vraag rond je onderneming?

 Bel, mail of chat met de Ondernemerslijn 0800 20 750.

• Op de UNIZO website kan je veel info terugvinden.

• ZO Magazine: als UNIZO-lid ontvangt iedereen offline /  

 online het ZO magazine met heel wat interessante info.

zelfstudie of laat je delen vallen. De Leeronderneming, 

Plankgas en Techclass kan je samen doen waardoor je een 

schitterend geheel krijgt met tal van leereffecten. Maar de 

projecten kan je ook apart doen. De keuze is aan jou. Jouw 

O&O adviseur bekijkt dit graag verder met jou in detail.

KOST?
Gratis

http://www.liantis.be
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7. Onderzoeken welke diensten
ondersteuning kunnen bieden 

bij het opstarten van een 

onderneming.

8. Onderzoeken welke regelgeving
betrekking heeft op het realiseren 

van het projectvoorstel.

9. Een eenvoudige omgevings-
analyse uitvoeren met aandacht 
voor de doelgroep, de 
leveranciers, de concurrentie en 
overige omgevingsfactoren.

Leerplandoelstelling Invulling door O&O

Zie punt 6.

• Er kan ook een bezoek gebracht worden aan het LIANTIS 

 ondernemingsloket via de Vliegende Brigade.

Zie punt 6.

• Project Plankgas omvat een omgevingsanalyse via de 

combinatie van offline en online tools zodat in de Value 

Proposition Canvas en het BMC heel gericht rekening 

gehouden wordt met de doelgroep, leveranciers, 

concurrentie en overige omgevingsfactoren.

• De Vliegende Brigade kan ook inzoomen op bepaalde

facetten van de omgevingsanalyse op vraag van de 

leerkracht.

• Online materiaal staat ter beschikking om deze 

omgevingsanalyse te helpen opstellen.

• Via de Vliegende Brigade kan op vraag een workshop 

“Starten in 10 stappen” gegeven worden.

KOST?
Via het UNIZO-lidmaatschap kan je gebruik maken van 
Plankgas, Startersgids, Starterslijn en ZO Magazine.

10. Een commercieel plan opstellen • Het Project Plankgas omvat een commercieel plan dat

bijgestuurd wordt door een externe jury.

• Online materiaal staat ter beschikking om dit 

commercieel plan te helpen opstellen. Of vraag een 

workshop marketing aan via uw provinciaal adviseur.

11. Een organisatieplan uitwerken 
waarbij de concrete organisatie 
van het ondernemend project 
duidelijk wordt.

• Project Plankgas omvat een omgevingsanalyse via de

combinatie van offline en online tools zodat in het BMC 

heel gericht rekening gehouden wordt met de doelgroep, 

leveranciers, concurrentie en overige omgevingsfactoren. 

De externe jury van Plankgas stuurt bij waar nodig.

• Online materiaal staat ter beschikking om het

organisatieplan te helpen opstellen.
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12. Het financieel plan van het 
projectvoorstel opstellen met 
aandacht voor: - investeringen 

- financieringsbronnen - vaste 

kosten / variabele kosten - afzet - 

winstmarges / verkoopprijs - break-

even punt.

• Project Plankgas omvat een omgevingsanalyse via de 

combinatie van offline en online tools zodat in het BMC 

heel gericht rekening gehouden wordt met de doelgroep, 

leveranciers, concurrentie en overige omgevingsfactoren. 

De externe jury van Plankgas stuurt bij waar nodig.

• De Vliegende Brigade kan inzoomen op bepaalde 

facetten van het financieel plan op vraag van de leerkracht.

• Online materiaal staat ter beschikking om het financieel 

plan te helpen opstellen.

• Je kan beroep doen op KBC met het “Get the teacher” 
project.

www.kbc.be / particulieren / nl / jongeren / leerkrachten

Leerplandoelstelling Invulling door O&O

13. De haalbaarheid van
het project beoordelen

• Plankgas, dé ondernemingsplanwedstrijd: via een online 

+ offline methodiek doorloop je een aantal stappen om je 

projectidee om te zetten naar een haalbaarheidsstudie. Je 
vertaalt dit projectidee naar een Business Model Canvas 

waarbij je op een poster de 9 belangrijkste bouwstenen 

van je projectidee in kaart brengt met begeleiding 

door de online modules van UNIZO. Je leert je verhaal 
pitchen, werkt een haalbaarheidsstudie / businessplan 

uit en hierin word je gecoacht door externe juryleden, 

ervaren managers en ondernemers die mee helpen om 

je businessplan op niveau te brengen. In een laatste fase 

wordt gekeken wat je allemaal deed met de input en zo ga 
je in competitie met andere scholen en ding je mee naar 

de Awards voor de Plankgaslaureaten.

14. Het ondernemend project
in teamverband uitvoeren.

• De Leeronderneming waarbij je van 1 dag tot 1 schooljaar 

werkt aan een projectidee en dit al dan niet probeert te 

vermarkten. Dit kan individueel, in een team of met de 

hele klas. De leeronderneming biedt een juridisch kader 
waarbinnen je via deze structuur leert ondernemen, 

begeleid door UNIZO. Ook op verzekeringsvlak ben je 

goed ingedekt. Falen is toegelaten!

• Plankgas, dé ondernemingsplanwedstrijd: via een online

+ offline methodiek doorloop je individueel, in teams of 

met je hele klas een aantal stappen om je projectidee om 

te zetten naar een haalbaarheidsstudie.

https://www.kbc.be/particulieren/nl/jongeren/leerkrachten.html
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Leerplandoelstelling Invulling door O&O

15. Het ondernemend project
in teamverband uitvoeren.

16. Eventuele voorstellen voor
bijsturing van het ondernemend 
project formuleren.

17. Eventuele voorstellen voor
bijsturing van het ondernemend 
project formuleren.

• Binnen Plankgas zit een SWOT analyse. Pas dit eventueel

ook toe op de leeronderneming.

• Je kan beroep doen op een online module
en tool rond SWOT analyse

• De Plankgas-jury doet constructieve aanbevelingen om

je projectplan bij te sturen en te upgraden of vraag advies 

aan je provinciaal adviseur.

• Nationale Pitchsessie in elke provincie. In elke provincie 

krijg je de kans om je projectidee te pitchen voor een 

externe jury.
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COMPETENTIEONTWIKKELEND ONDERWIJS

Leerlingen verwerven diverse ondernemerscompetenties:

• Sociale competenties: kunnen communiceren en kunnen samenwerken.

• Zelfsturende competenties: een opgezet initiatief tot een goed einde kunnen brengen.

• Creatieve competenties: iets nieuws kunnen voortbrengen.

• Intellectuele en leercompetenties: informatie kunnen analyseren en verwerken.

• Beroepsspecifieke competenties: verbonden aan de specifieke studierichting.

Competenties opbouwen bestaat uit een geïntegreerd samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes.

De basisgedachte van competentiegericht leren is dat kennis of vaardigheden niet in isolatie worden aangeboden aan 

leerlingen. Iemand die over de nodige kennis beschikt, is nog niet in staat om de kennis in een specifieke situatie toe 

te passen. Om te werken aan competenties moeten kennis en vaardigheden niet alleen met elkaar in verbinding staan, 

maar ook in praktijk gebracht worden, waardoor die kennis en vaardigheden betekenisvol kunnen worden.

De Leeronderneming zorgt voor deze betekenisvolle samenhang.

2.3. Het didactisch concept van de Leeronderneming 

De Leeronderneming is een echt bedrijf waarin leerlingen leren zelfstandig te ondernemen. Binnen het specifieke 

studiegebied waarin leerlingen opgeleid worden, beslissen zij welke onderneming ze willen oprichten.

De doelstelling van de Leeronderneming is dat leerlingen ondergedompeld worden in het zelfstandig ondernemen 

en ervaren welke voorwaarden essentieel zijn om te slagen: ondernemingszin, ambitie, doorzettingsvermogen, 

enthousiasme, creativiteit, zelfstandig werken …

De Leeronderneming is een pedagogisch project waarbij het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap 

bij leerlingen centraal staat. De doelstellingen van de leerplannen kunnen op een realistische, praktijkgerichte manier 

verwezenlijkt worden.

De Leeronderneming vormt een denk- én doe-kader voor zelfstandig ondernemen. Het is gestoeld op het model 

van een klein bedrijf waarin elke jongere (leerling-)ondernemer is. Hij of zij ervaart, net als een echte ondernemer, alle 

facetten van het zelfstandig ondernemerschap.

De leerlingen staan in voor de volledige opstart (opmaak ondernemingsplan, financieel plan, marketingplan …) en 

het beheer van hun onderneming. Zij worden hierin begeleid door minstens twee leerkrachten. De looptijd kan een 

semester, trimester, pop-up … zijn maar bedraagt maximum één schooljaar. We adviseren ten zeerste om binnen de 

Leeronderneming vakoverschrijdend te werken. (Leerkracht PAV, praktijk, talen enz.)

De Leeronderneming stoelt op een projectmatige aanpak. In een project werkt men samen in groep, en vallen 

de grenzen tussen de vakken gedeeltelijk of geheel weg. Leerlingen in een project nemen en krijgen ook eigen 

verantwoordelijkheid. De nadruk ligt op attitudes en sociale vaardigheden. In een Leeronderneming leren leerlingen al 

doende. Uit ervaring weten we dat deze werkvorm veel meer uitnodigt om te leren en “fundamenteel leren” tot stand 

brengt. Het geleerde beklijft langer en er is een grotere transfer.

De Leeronderneming is een totaalconcept. Het is een leermodel waarin leerlingen enerzijds alle stadia van het 

zelfstandig ondernemen doorlopen (van start tot einde) en anderzijds kennismaken met alle facetten van zelfstandig 

ondernemen (omgaan met klanten, boekhouding, marketing …).

De Leeronderneming is een praktijkgericht model. Leerlingen toetsen de opgedane kennis af in een reële 

werkomgeving. In een Leeronderneming kunnen jongeren zich een reëel beeld vormen van wat een ondernemer is 

en doet. Dit draagt bij tot kwaliteitsvol onderwijs waarin jongeren kansen krijgen om al doende te leren en essentiële 

competenties te ontwikkelen.
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De Leeronderneming is een toetssteen. De leerlingen toetsen de schoolse inzichten aan het reilen en zeilen van 

een echte zelfstandige onderneming. Potentiële jonge ondernemers zien in en ervaren dat een aantal voorwaarden 

onontbeerlijk zijn om te slagen in het beroepsleven: ondernemingszin, ambitie, doorzettingsvermogen, creativiteit, 
vakbekwaamheid, zelfstandig werken, permanente vorming …

De Leeronderneming is daarom ook een middel om zichzelf te ontdekken. De Leeronderneming leidt tot grondige 
zelfkennis en persoonlijkheidsvorming.

DE EIGENHEID VAN EEN LEERONDERNEMING

Elke leerling wordt aangesproken om alle aspecten van het ondernemerschap te verkennen en te ontwikkelen: 

elke ondernemer start klein en is op dat ogenblik zowel boekhouder, verkoper, personeelschef als commercieel 

medewerker. Dankzij deze manier van werken kunnen de leerlingen hun talenten (creativiteit, talent voor 

communicatie, technisch inzicht, boekhoudkundig talent …) ontdekken en ontwikkelen.

2.4. Ondernemingszin als centrale doelstelling

In de Leeronderneming staat het ontwikkelen van ondernemingszin centraal. We baseren ons op het concept van 

ondernemingszin dat door het Centrum Voor Ervaringsgericht Onderwijs KU Leuven (www.cego.be) ontwikkeld werd.

“Ondernemingszin is de kunst om in de situatie waarin je je bevindt, ideeën te ontwikkelen over mogelijke doelen en 

initiatieven te bedenken om deze te realiseren. Door optimale inzet van beschikbare middelen ben je in staat acties 

op te zetten die tot de realisatie van waargenomen kansen leiden. Ondernemen is grenzen verleggen, iets nieuws 

scheppen, iets duurzaams voortbrengen dat bijdraagt tot de kwaliteit van het leven.”

Ondernemingszin bestaat uit een mix van zelfsturing en creativiteit.

Zelfsturing is het aanknopingspunt, daar begint het. Iemand die “zelfsturend” is, weet wat hij / zij wil en kan zijn / haar 

plannen in realiteit omzetten. Voegen we aan zelfsturing creativiteit toe, dan spreken we van ondernemingszin. Het gaat 

over kansen zien, creatief en vernieuwend zijn in het lanceren van voorstellen en in het bedenken van oplossingen voor 

problemen. Naarmate ondernemingszin afstraalt op de omgeving en op anderen spreken we van leiderschap.

TOOLS

- competenties
 • sociale vaardigheden
 • uitdrukkingsvermogen
 • intellectuele mogelijkheden
 • ...

FUNDAMENT - GEZONDE EMOTIONELE BASIS

PERSOONLIJKHEID

ONDERNEMINGSZIN

ZELFSTURING
BEHEREN

CREATIVITEIT
INNOVEREN

LEIDERSCHAP

WIL

RICHTING

SCENARIO

AFSTAND

ENERGIE
& MOTIEVEN

- motivatie
- attitudes / interesses
- ethische dimensie

http://www.cego.be
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2.5. De leerkracht als coach

In dit deel willen we inzoomen op het begeleidingsproces van de Leeronderneming. We gaan in op de rol van de 

leerkracht en op de groepsdynamica die zich onvermijdelijk voltrekt gedurende de loop van de Leeronderneming.

In een derde deel geven we aan welke componenten er in de leeromgeving mee een rol spelen om de ondernemings-

zin bij leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren. Tot slot gaan we in op hoe een Leeronderneming geëvalueerd kan 

worden en welke belangrijke klemtonen hierbij het best gelegd worden.

De rol van de leerkracht

De plaats van de leerkracht is verschillend van die in een klassieke leersituatie. De Leeronderneming is een project van 

de leerlingen. Zij nemen zelf zoveel mogelijk het reilen en zeilen in handen en nemen de nodige beslissingen.

De leerkracht is een coach. Een coach helpt de leerlingen om meer zelfstandig en actief competenties te verwerven en 

staat hen met raad en daad bij om het leerproces te stimuleren. Een centrale vraag voor de coach is dan ook: wat is de 
leerling aan het leren?

De coach stimuleert de leerlingen om alle fasen en taken van de Leeronderneming te doorlopen en voor elk van de 

verschillende onderdelen de nodige tijd te nemen. In eerste instantie is de Leeronderneming een pedagogisch project 

en niet een professioneel project. De coach waakt erover dat elke leerling voldoende leerkansen krijgt binnen de 
Leeronderneming.

Als coach heb je oog voor de motivatie van je leerlingen. Het is cruciaal om deze zo hoog mogelijk te houden.

Dit kan je doen door afwisseling te brengen, doelen voorop te stellen, samen te genieten van successen, continue 

ondersteuning te bieden, …

Eveneens is het als coach van essentieel belang om de nodige aandacht te besteden aan het groepsproces in de 

Leeronderneming. Er zijn altijd twee niveaus te onderscheiden, een taakniveau en een sociaal-emotioneel niveau 

(relatieniveau).

Bij het taakniveau gaat het om wat de groep doet, om de inhoud: het betreft het beheren van de Leeronderneming als 

bedrijf. Hierbinnen vervullen de leerlingen eerder formele functies (boekhouder, verkoper …).

Het sociaal-emotionele niveau gaat over de welbepaalde manier waarop de groep iets doet, over hoe de mensen met 

elkaar omgaan. Het betreft de interne interactie van de groep. Groepsdynamica speelt een rol.

Een Leeronderneming kan staan of vallen met de sfeer in een groep. Als coach is het aangewezen om het 

groepsgebeuren mee in het oog te houden en momenten in te lassen waarbij bepaalde aspecten van het 

groepsgebeuren bespreekbaar worden. In het volgende onderdeel gaan we hier op in.

Het mag duidelijk zijn dat een coach gedurende het hele traject diverse rollen op zich neemt: dan eens adviseur, 

expert, feedbackgever, probleemoplosser … Al naargelang de situatie wordt een bepaalde rol opgenomen en een 

andere verlaten. Mét een team aan leerkrachten versterk je de Leeronderneming.

Groepsdynamica

We weten dat er iets bestaat zoals groepsdynamica. Ook in een groep is het geheel meer dan de som van de delen.

Wanneer de leerlingen in groep aan de slag gaan om een Leeronderneming uit de grond te stampen, lijkt het vaak 

evident dat ze er ook in slagen om samen te werken. Toch wordt het groepsgebeuren nog vaak over het hoofd 

gezien. Elke groep die moet samenwerken, wordt geconfronteerd met verschillende meningen, interpretaties, 

leiderschapsstijlen …

Om zich hiervan bewust te worden en om aan problemen van samenwerken tegemoet te komen is het belangrijk om 

aandacht te schenken aan de groepsdynamica.
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2.6. De meerwaarde van de Leeronderneming
 voor de hele school

Een Leeronderneming inrichten heeft positieve effecten op alle niveaus van de school:

Voor de leerlingen

• Het is een praktijkgericht pedagogisch model: de leerlingen leren buiten de typische schoolse context.

Hierdoor komen ze vaak op een andere manier naar school, ze hebben een hoger welbevinden en zijn meer 

gemotiveerd.

• De Leeronderneming stimuleert een ondernemende houding en proactief gedrag:

zelfkennis en zelfvertrouwen, kennis, vaardigheden, competenties en attitudes gaan er sterk op vooruit.

Leerlingen leren zaken die ze nooit in een les zouden geleerd hebben.

• De realistische situatie zorgt voor een hoge betrokkenheid: leerlingen ondervinden alles zelf,

leren “al doende” en het gaat om fundamenteel leren. Het geleerde beklijft langer en er is een grotere transfer.

• Inzicht verwerven in de STEM beroepsprofielen waardoor bewuster omgegaan wordt met de vervolg studiekeuze.

Voor de leerkrachten

• De Leeronderneming brengt meer afwisseling door theorie aan praktijk te koppelen.

• Het is veel boeiender dan het gewone lesgeven.

• De rol van coach is erg verrijkend: de leerkrachten leren elk jaar opnieuw bij.

• Er wordt een didactische toolbox aangereikt met een brede waaier aan voorbeelden.

• Via de O&O Academie worden best practices gedeeld met een brede waaier aan mogelijkheden

naar implementatie van de Leeronderneming in het curriculum.

• Vakoverschrijdend werken en in teamverband is ook verreikend voor de leerkrachten.

Voor de school

• De Leeronderneming zorgt voor publiciteit op een positieve en pedagogische manier.

Het bezorgt de school een uitstraling naar een bredere gemeenschap.

• De Leeronderneming brengt een zekere dynamiek teweeg: leerlingen, leerkrachten en

ook de school winnen aan zelfvertrouwen. De school wordt ook ondernemender.

• De Leeronderneming sluit aan bij onderwijsontwikkelingen zoals contextrijk leren en competentiegericht leren. 

Deze nieuwe visies op leren geven aan dat jongeren meer en beter leren als zij actief bezig zijn met hun eigen 

leerproces.
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Hoofdstuk 3.

3.1. Juridische structuur van de Leeronderneming

Het juridische kader van de UNIZO Leeronderneming

1. De Leeronderneming: een feitelijke vereniging

Voortaan wordt de UNIZO - Leeronderneming opgevat als een feitelijke vereniging met een duurzaam karakter. 

Deze feitelijke vereniging is een samenwerkingsverband tussen O&O en de school en wordt beschouwd als een 

samenwerkingsovereenkomst op structurele basis. De Leeronderneming functioneert binnen deze feitelijke vereniging 

met een concrete activiteit die jaarlijks zal wisselen in functie van de uitgebate Leeronderneming.

Om discussie met ondernemers uit het reguliere bedrijfsleven te vermijden, geldt overigens als richtlijn de effectieve 

uitbating van het gekozen assortiment van de Leeronderneming in elk geval te beperken tot de duur van één schooljaar. 

Het spreekt voor zich dat de Leerondernemingen niet mogen worden beschouwd als oneerlijke concurrentie voor de 

reguliere ondernemers. Het pedagogische leerproces staat voorop en er wordt niet gestreefd naar het maximaliseren 

van winst.

Niettegenstaande het wisselende karakter van de Leeronderneming heeft het samenwerkingsverband van de UNIZO - 

Ondernemend Onderwijs een duurzaam karakter, dat het verloop van één schooljaar overstijgt.

• De verantwoordelijkheid voor de risico’s gekoppeld aan de uitbating van de Leerondernemingen wordt

gedragen door O&O enerzijds en de school anderzijds, partners in de feitelijke vereniging. Opdat elke partner zijn 

risico kan inschatten, worden daarover duidelijke afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst.

• Binnen dit samenwerkingsverband krijgen de begeleidende leraars een toegewezen taak of verantwoordelijkheid.

Zo zullen zij handelen als gemandateerden of gevolmachtigden van de feitelijke vereniging, binnen vooropgestelde 

financiële beperkingen en afgebakende bevoegdheidsgrenzen (in overleg met de scholen te bepalen). De 

leerlingen zullen wanneer ze minderjarig zijn geen gemandateerden of gevolmachtigden kunnen zijn van de 

Leeronderneming. Niets belet echter dat zij nauw bij de werking betrokken kunnen zijn en uitvoeringshandelingen 

kunnen stellen, weliswaar onder toezicht van de leraar.

2. Een statuut met een permanent en duurzaam karakter

De feitelijke vereniging heeft een permanent en duurzaam karakter. De samenwerking tussen O&O en de scholen zal 

de werking van één schooljaar overschrijden. Op middellange termijn biedt deze structurele vorm van samenwerking 

meer opportuniteiten voor beide partners, dan de bestaande jaarlijks te vernieuwen ad hoc-contracten.

3. De Leeronderneming: een wijzigende activiteit

Zoals voorheen zal elke Leeronderneming jaarlijks een nieuwe activiteit opstarten. Deze verplichting houdt verband met 

het educatieve karakter van het project. Het is de bedoeling dat de leerlingen telkens actief kunnen participeren aan de 

opstart en de uitbating van een welomlijnde bedrijfsactiviteit.

Omkadering
van de Leeronderneming
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4. De Leeronderneming wordt beheerd door leraars in samenwerking met hun leerlingen

In de praktijk spelen de leraars en de leerlingen een actieve rol in het beheer van de Leerondernemingen.

De rol van de leerkracht zal voortaan geformaliseerd worden in de samenwerkingsovereenkomst tussen de school 

en de begeleidende leerkracht die tevens de werking van de feitelijke vereniging bepaalt. De leraars zullen als 

gemandateerden van de feitelijke vereniging worden beschouwd. De leerkrachten zullen onder meer verantwoordelijk 

zijn voor alle handelingen van dagelijks beleid, zoals de aankoop en / of huur van materiaal, de contracten met 

leveranciers enz. Hun bevoegdheden zullen uitdrukkelijk worden uiteengezet in de samenwerkingsovereenkomst 

tussen de school en de begeleidende leerkracht. De concrete afspraken hieromtrent worden vastgelegd in onderling 

overleg tussen de school en de begeleidende leerkracht.

De leerlingen die nog niet meerderjarig zijn, kunnen geen mandaat opnemen. Zij kunnen alleen uitvoeringshandelingen 

stellen onder toezicht van de betrokken leraar(s) en de school.

5. Met beperking van aansprakelijkheid

Zoals voorheen zal O&O ook verder instaan voor de dekking van de aansprakelijkheid van de school, de leraars en de 

leerlingen voor schade veroorzaakt aan derden zoals de klanten, leveranciers, voorbijgangers …

De aansprakelijkheidsverzekering wordt door O&O verder gezet. Het gaat om een polis burgerlijke 

aansprakelijkheid exploitatie, burgerlijke aansprakelijkheid na levering en rechtsbijstand. Grosso modo dekken deze 

aansprakelijkheidsverzekeringen de schade bij derden in geval van lichamelijke letsels, schade veroorzaakt aan 

goederen en de immateriële schade die daaruit voortvloeit zoals winst- en genotsderving, alsook andere schade 

voortvloeiend uit de exploitatie waarvoor de Leeronderneming aansprakelijk wordt gesteld. Een aantal schadegevallen 

zullen ook gedekt zijn door de polissen van de participerende scholen. De verkeerdelijke of niet-uitvoering van 

contracten met klanten en leveranciers van de Leeronderneming is daarentegen niet gedekt met deze polissen.

Deze polis dekt al een heleboel. Twee zaken zijn echter niet inbegrepen:

• Contractuele schade: er is enkel voorzien in een dekking voor schade die het gevolg is van een defect

product dat werd geleverd of gebrekkige dienst (bijvoorbeeld waterschade door een kraan die slecht werd 

aangesloten of brandschade door een toestel dat vuur vat). Andere vormen van contractuele schade zijn niet 

gedekt (bijvoorbeeld vordering wegens inbreuk op intellectuele rechten, vordering wegens vertraging in de 

uitvoering of een vordering op grond van de wettelijke garantie)

• Toevertrouwde goederen: deze zijn verzekerd, maar niet wanneer ze gestolen worden of verloren geraken.

Naast het afsluiten van deze verzekering vindt O&O het noodzakelijk om ook voldoende waarborgen in te bouwen 

voor de schadegevallen die niet gedekt zouden worden door de verzekering. Er moet immers rekening mee worden 

gehouden dat ondernemen steeds een risico inhoudt, ook voor de eigen goederen. Denk bijvoorbeeld aan de gevallen 

van schade aan de eigen goederen door vandalisme, brand, ontploffing …

Nu elke Leeronderneming wordt opgevat als een feitelijke vereniging vallen dergelijke risico’s ten laste van de leden van 

de feitelijke vereniging, te weten de school en O&O, overeenkomstig de onderling gemaakte afspraken. De leraars en 

leerlingen dragen principieel geen ondernemingsrisico, behoudens ingeval van kwaad opzet of bedrog.

De juridische vorm voor registratie in onze systemen is een Feitelijke Vereniging (FV); deze bezit geen eigen 

rechtspersoonlijkheid. Ze bestaat op zich dus niet. Dit heeft tot gevolg dat alle leden rechten en plichten hebben en 

zich persoonlijk verbinden voor en namens de vereniging.

Specifieke voorwaarden:

• Een bewijs van bestaan: we moeten met andere woorden iets hebben dat het bestaan van de onderneming

bewijst. Typevoorbeeld is een ingevulde kopie van het leerlingencontract zoals gangbaar bij scholen die met 

UNIZO samenwerken.


