
Welkom op de O&O Academie
Unizo onderwijs & ondernemen: jouw partner!





14:00 Verwelkoming + verwachtingen - UNIZO O&O

14:15 Unizo Onderwijs & Ondernemen, jouw partner - jaarkalender

16:00 Afsluiter

WAT STAAT ER
OP HET MENU?
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Waarom ben je vandaar naar hier gekomen?

Wat verwacht je van vandaag? 

Welke noden voel je?

Wat moeten we 'NU' aanpakken?
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Christine
Nationaal

An
Nationaal

Dirk
West-Vlaanderen

Kaat
Vlaams-Brabant 
Brussel

Steven
Antwerpen

Zehra
Limburg

WELKOM BIJ UNIZO!
JOUW REGIONALE O&O ADVISEUR
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Sylvie
Oost-Vlaanderen
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Leren door te doen!

“Ik heb het meeste geleerd door te doen, dit met 
vallen en opstaan! De skills en competenties die je 
hierdoor ontwikkeld en de manier waarop je leert 
omgaan met “het zelf ervaren”, is zovéél 
waardevoller dan de punten die je krijgt voor het 
maken van een taak. 

Als student-ondernemer ontwikkelde ik skills die 
ik nu in mijn bedrijf dagdagelijks nodig heb. Dit 
leer je niet op de schoolbanken”

Jean-Louis Goddeeris
Business Development
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Ondernemingszin 
& ondernemerschap 
stimuleren 
in het onderwijs

WAT
ONZE
MISSIE
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We willen een bruggenbouwer

zijn tussen Onderwijs & Ondernemen

Inspireren Informeren Initiëren

WAAROM
ONZE
WHY

10



ONZE WAARDE
UNIZO
NETWERK

Breed draagvlak op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau 
bij de 111 000 leden

Waarom?
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VOOR WIE
ONZE
DOELGROEP

• Lager Onderwijs
• Secundair Onderwijs:  BSO  - TSO  - ASO  - KSO
• Hoger Onderwijs
• Volwassen Onderwijs

Leerling/student – leerkracht/docent/prof - beleid
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MET WIE
ONZE
ORGANISATIE Overheid

Onder-
nemers

Onderwijs
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SECUNDAIR
ONDERWIJS

HOGER
ONDERWIJS

UNIZO
LAGER

ONDERWIJS

• Techclass

• Leeronderneming

• Plankgas

• ENTRE-Spiegel

• O&O Academie

• Projecten Op Maat

• Train-the-trainers

• Bootcamp

• Best Practices delen

• Community building

• ….

• STEPS

• ENTRE-Spiegel

• Mono Master Class

• Student-ondernemer van het 
jaar  

• Coaching Pré Starters

• O&O Academie

• Projecten Op Maat

• Train-the-trainers

• Bootcamp

• Community building

• ….

• Startersservice

• Ondersteuning

• Begeleiding

AANBOD
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https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/leerlingen-krijgen-les-bedrijven


ONDERNEMINGSZIN
& ONDERNEMERSCHAP
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“Inge weet heel goed wat ze wil.
Binnen het aanbod kan ze keuzes maken en voor 
zichzelf realistische doelen stellen. Ze heeft 
voldoende wilskracht om te bereiken wat ze wil. 
Ze kan afwerken, obstakels overwinnen, doorzetten…

Scenario’s bedenken en uitvoeren geeft voor Inge 
weinig problemen. Ze bepaalt zelfs mee het traject 
van anderen. Ze neemt vaak de leidersrol op zich, 
maar houdt rekening met de feedback die ze krijgt.”

ONDER-

IS …
NEMINGSZIN

Laevers F. en E. Bertrands
(2003)
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Laevers F. en E. Bertrands (2003)

CEGO
MODEL
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De attitude om in de situatie waarin men zich 
bevindt, ideeën te genereren over mogelijke 
doelen, daarbij initiatieven te bedenken en 
door optimale inzet van beschikbare middelen 
acties op te zetten die tot de realisatie van 
waargenomen kansen kan leiden.

Het is aanleiding tot het verleggen van 
grenzen, het scheppen van iets nieuws, het 
creëren van iets duurzaams dat tot kwaliteit 
van het leven bijdraagt.

ONDER-

IS …
NEMINGSZIN
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Laevers F. en E. Bertrands (2003)



ONDERNEMINGSZIN
& ONDERNEMERSCHAP
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ENTRECOMP
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Hoe ziet het scenario eruit als 50% van alle studenten 
15-20 jaar een ondernemende ervaring heeft tijdens de studies?

Wat stellen we vast?
• “Een duik in het diepe is beter dan pootje baden”

• Studenten geven een positieve evaluatie over de methode en de leerresultaten

• Leerkrachten, ouders en bedrijfsvrijwilligers lijken door te willen gaan eenmaal 
ze bij het proces betrokken zijn

• De relatie tussen leerkracht en student ontwikkelt zich op positieve wijze

Projectmatig werken
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NIEUWE 
LEERPLANNEN
ONDERNEMINGSZIN
EN -SCHAP?
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ONDERWIJSKOEPELS?

Hervorming secundair onderwijs
1. Minder eindtermen

2. Transparanter

3. Meer ruimte aan lerarenteams

4. Schoolteam + lerarenteam prioriteiten leggen

5. Eigen inbreng leerkracht binnen afgebakend kader 
schoolbeleid

6. Leerling geprojecteerde aanpak

23



1. Rol Schoolbeleid: ondersteuning leerkracht
2. Rol leerkracht = belangrijk

1. Ondersteuning
2. Faciliteiten
3. Overleg
4. Interactie met schoolbeleid

3. Niet alleen de rol van de leerkracht economie 
/handelsvakken = van IEDERE leerkracht

1. Activerende werkvormen
2. Leerling actieve rol opnemen in onderwijsproces
3. Projectmatig werken
4. Ondernemingszin en –schap mogen geen 1-malige activiteit zijn
5. Rol van expert naar leercoach
6. Geef vertrouwen aan je leerlingen = growth mindset

ROL LEERKRACHT?
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Bedrijfsbeheer

Hoe moet het verder na 1 September 2018?
Unizo onderwijs & ondernemen: jouw partner !



NIEUWE 
LEERPLANNEN ?!

Katholiek onderwijs: 
ondernemend project

OVSG – Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen – Go! Vlaamse 
gemeenschap: Didactisch Cahier 
Ondernemingszin en ondernemerschap

Integratie van ondernemingszin en 
ondernemerschap in alle leerplannen
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Kader afschaffing

Bedrijfsbeheer



Opheffing bedrijfsbeheer

≠ Opheffen belang 
ondernemerschapscompetenties 

= Vrijheid creëren om flexibel in te 
springen op noden van de leerlingen

= Vrijheid creëren om in te spelen op 
nieuwe evoluties

= Blijven leren
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Ondernemerschaps-
competenties in SO

Uitgangspunten kader SO:

• Richtinggevend

• Praktijkgericht (werkveld of 
leefwereld van de jongere)

Drie grote thema’s:

• Ondernemerschap als carrièrekeuze

• Van idee naar ondernemingsplan

• Starten met een onderneming
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Ondernemerschap
als carrièrekeuze

De leerlingen:

• Beseffen dat zij een inkomen kunnen 
verwerven via het uitoefenen van een 
zelfstandig beroep of als werknemer. 

• Kunnen ondernemerschapscompetenties 
bij zichzelf herkennen.

• Zelf voorstellen formuleren om de 
ondernemerschapscompetenties bij te 
sturen. 
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Van idee naar
ondernemingsplan 
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Starten met een
onderneming

De leerlingen:

Zijn zich bewust dat en door wie ze zich kunnen 
laten ondersteunen en erkennen de meer-
waarde om zich bij te scholen of te laten 
ondersteunen voor het opstarten van een 
onderneming.

Kunnen en durven communiceren 
met ondersteunende partners.
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SUCCES!
Ellen Cardon@vlaio.be  |  02 553 39 22





PROJECTEN O&O GEKOPPELD
AAN DE NIEUWE LEERPLANNEN

ENTRE-Spiegel
De ondernemings-
planwedstrijd: 
Plankgas

De praktijk : 
Leeronderneming 2.0

Bedrijfsbezoek STEM: 
Techclass

O&O Academie
Wat kost dit 
aan jouw school?

1

4

2

5

3

6
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ENTRE-SPIEGEL1

• Vertrekkend vanuit ENTRE-COMP

• SYNTRA Vlaanderen + UNIZO + KU Leuven

• Wetenschappelijk onderbouwd (online) zelfreflectietool

• Doelgroep: pre-starters, ondernemers, studenten, 
leerlingen, …

• 360° feedback tool

• Tastbaar + bespreekbaar maken ondernemende 
competenties

• Teamsamenstelling op basis profiel

• Train-the-trainer entre-spiegel 1 malig 75,00 euro = 
oneindig gebruik tool
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DE ONDERNEMINGS-2

• Leerlingen werken uitsluitend theoretisch aan een project

• Doen dit via ‘plankgas’ zowel online als offline

• Stapsgewijs Opmaken ondernemingsplan

• Individueel / in groep(jes)

• Via feedback, zowel online als offline het 
ondernemingsplan finetunen

• Leren pitchen (voorstelling project)

• een wedstrijd = winnaars !

PLANWEDSTRIJD: PLANKGAS
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KALENDER

12 tem 30/11

de vliegende 
brigade

21/01 tem 01/02 

de vliegende 
brigade

18 tem 22/02 

provinciaal 
pitchmoment 
plankgas

10/05

slotshow
O&O

16/11

dag van de 
ondernemer

28/01

finale lego 
voor logo’s

30/03

bekendmaking 
plankgaslaureaten
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LEERONDERNEMING 2.03

De praktijk : De leeronderneming
• De leerlingen starten eigen zaak op – basis = KMO

• De leeronderneming is pedagogisch project

• De school bepaalt zelf tijdspanne leeronderneming
(1maand – 1 jaar – pop-up , ….)

• De leeronderneming is een feitelijke vereniging, dus niet BTW plichtig

• Doel van de leeronderneming is om zoveel mogelijk vakoverschrijdend te 
werken (samenwerken tussen verschillende vakken en domeinen)

• De leeronderneming is een leerproces en het leren ontdekken van elkaars 
talenten en competenties

• TOOLBOX per Leeronderneming met ondersteunende tools

• Praktijkgericht Projectmatig werken

• Leerkracht = coach
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• Goederen/diensten worden marktconform vermarkt

• Startkapitaal verzamelen = risico nemen

• Leerlingen werken autonoom in ontwikkeling en 
beheer project

• Alle kostenelementen verrekenen zoals real-life

LEERONDERNEMING3
TOT BEDRIJF
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• Enthousiaste coaches

• Team leerkrachten: 
‘samen zijn we sterk’  + regelmatig overleg

• Gemotiveerde en geëngageerde leerlingen = ownership

• Handelspand of ruimte nabij school

• Steun schooldirectie: 
vertrouwen en verantwoordelijkheid aan LK en LLN

BASISINGREDIENTEN3
LEERONDERNEMING 2.0?
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MEERWAARDE3
LEERONDERNEMING

Leerling Leerkracht school

Praktijkgericht pedagogisch model = 
leren buiten schoolse context

LO = combinatie theorie + praktijk -> 
meer afwisseling

Publiciteit en promotie = visibiliteit
en uitstraling

Ondernemende houding -> pro-actief
gedrag

Super verrijkend proces Dynamiek: meer zelfvertrouwen + 
ondernemender school

Realistische situatie -> hoge 
betrokkenheid

Rol coach: leert continu bij Realistische situatie -> hoge 
betrokkenheid

Inzicht in STEM beroepsprofielen -> 
bewustere vervolgstudiekeuze

Ontwikkeling toolbox Contextrijk en competentiegericht 
leren

Best practices delen via O&O 
Academie
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• Kick-off leeronderneming

• Vliegende brigade op vraag leerkracht

• Provinciale pitch

• Toolbox

• Slotshow

DIENSTVERLENING3
LEERONDERNEMING
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6 & 7/10 

weekend van 
de klant

Hele jaar door

inspiratiecafe’s

KALENDER3
LEERONDERNEMING

22 tem 30/10 

kick-off 
leeronderneming
/provincie

12 tem 30/11 

de vliegende 
brigade

Online 
startersdag

28/01

finale lego 
voor logo’s

17 – 18 -19 -24 
en 25/10

startersroadshow
/provincie

16/11

dag van de 
ondernemer

21/01 tem 01/02 

de vliegende 
brigade

10/05

slotshow
O&O
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Techclass 2018 - STEM

• Nationale startdag op 21 
september 2018/provincie

• Op maat georganiseerd het 
ganse schooljaar 2018-2019

• Meet & greet ondernemers

• Herman Verbruggen = Peter

BEDRIJFSBEZOEK4
STEM / WERKPLEKLEREN
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www.ondernemendeschool.be
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http://www.ondernemendeschool.be/


Vrijdag, 21/09/2018 in jouw provincie

www.ondernemendeschool.be

KALENDER
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http://www.ondernemendeschool.be/


O&O ACADEMIE5

• Professionalisering leerkrachten en docenten

• Bootcamps, hackaton, over het muurtje kijken, 
best practices delen, train-the-trainers, workshops…

• O&O Community

• Offline en Online community

• Projecten op maat, meedenken met jou!
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KALENDER

03 oktober – Verwendag

‘Dag van de leerkracht’ 
Google digitaal atelier

13/03 en 20/03

O&O academie/provincie
10/05

slotshow O&O

10/10  - 17/10 - 24/10 - 31/10 

O&O Academie/provincie
27/03 - 03/04 - 24/04 

ontbijtsessie/provincie
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WAT KOST DIT6
VOOR JOUW SCHOOL?

Dit alles verwerkt in onze 
Unizo school service

Voor
schoolgemeenschappen

USS -> 195euro /schooljaar 1ste school 195 euro , 
vanaf de 2° school 100 euro
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VOORDELEN USS6
LIDMAATSCHAP?

• Volwaardig UNIZO Lidmaatschap

• 1 leeronderneming

• Plankgas, Techclass

• Online modules

• Deelname UNIZO O&O Academie

• Slotshow O&O

• Belangenbehartiging
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MET JE USS LIDMAATSCHAP6
WORD JE VOLWAARDIG UNIZO LID

• Verschillende tools ter beschikking

• Meer dan 1000 templates standaard-
documenten en contracten

• Online startersgids

• Adviespockets

• 24/7 ondernemingslijn

• Aansluiten UNIZO 
community en events
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WAT ZIT NIET IN JE6
USS LIDMAATSCHAP?

Externe
workshop

Train-The-Trainer
Entre-Spiegel

Projectweken
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PROJECTEN6
OP MAAT (POM)

• Brainstormsessie

• Ondernemer in de klas

• Bedrijfsbezoek

• Inspiratiesessie

• Brainstorm

• Bootcamp

• …
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Dank je wel!





Wij denken graag met JOU mee!
www.ondernemendeschool.be


