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Integratie van de “nieuwe” VOET  

 

Korte omschrijving 

Wat? 

Vanaf 1 september 2010 worden de nieuwe, geactualiseerde 

vakoverschrijdende eindtermen (VOET) voor het secundair onderwijs van 

kracht. Dat heeft het Vlaams Parlement bepaald in het ‘Decreet tot 

bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 

betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis – en secundair 

onderwijs. 

          Bron: Vlaamse overheid, VOET@2010  

VOET? 

Een nieuw ordeningskader vervangt de thematische beschrijving van de 

eindtermen. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Contexten: eindtermen die essentieel en typisch zijn voor de betrokken 

context. 

Gemeenschappelijke stam: eindtermen die gericht zijn op een aantal 

sleutelcompetenties. De stam levert een opsomming van vrij algemeen 

geformuleerde eindtermen, los van elke context. Ze zijn toepasbaar in alle 

opvoedings– en onderwijsactiviteiten van de school. 

Leren leren: Heeft als vakoverschrijdende rubriek een eigen karakter. Het 

pakket leunt zeer sterk aan bij de kerntaken van het onderwijs. Het doel van 

leren leren is leerlingen te helpen een manier van leren te verwerven die past 

bij hun persoon. 

          Bron: Vlaamse overheid, VOET@2010  
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Vlajo projecten en VOET? 

Vlajo heeft als doel om jongeren ondernemersvaardigheden- en attituden bij 

te brengen. Dit aan de hand van diverse onderwijsprojecten. Doorheen de 

verschillende projecten van Vlajo komt men in contact met diverse 

vakoverschrijdende eindtermen. Om een duidelijk beeld te geven van de te 

bereiken vakoverschrijdende eindtermen heeft Vlajo onderzocht welke VOET 

bij welk project thuishoort. 

 

In dit document kan u verschillende voorbeelden per stam en context, per 

project terugvinden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uiteraard kan dit 

variëren afhankelijk van de studierichting, de leerlingen, het product, … 

 

Voorbeelden Vlajo projecten / VOET 

Blik 

 

Gemeenschappelijke stam: 

 

De leerlingen: 

(communicatief vermogen) 

• brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in 

praktijk (1) 

Tijdens activiteit 3 & 4 spelen de leerlingen “Kijk! De wereld draait om 

mij!” Hierbij moeten de leerlingen hun mening geven over 

verschillende stellingen a.d.h.v. groene en rode kaartjes. Hierbij 

moeten ze ook argumenten voorleggen en discuteren met de andere 

leerlingen.  

 

(creativiteit) 

• kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren 

(2) 

Tijdens activiteit 2  “Neem je succes in eigen handen” moeten de 

leerlingen zelf een (fictieve) fuif organiseren. Ze gaan hiervoor op zoek 

naar een geschikte naam, logo, missie,…  

 

 (empathie) 

• houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van 

anderen (5) 

(zie ook VOET 1) & Tijdens activiteit 1 “Spiegeltje, Spiegeltje” gaan de 

leerlingen op zoek naar hun eigen dromen, interesses, vaardigheden 

en waardes. Deze oefening geeft de mogelijkheid  om de leerlingen 

hier kort iets over te laten vertellen. Het is zeer belangrijk dat de 

leerlingen naar elkaar luisteren en dat ze rekening houden met elkaars 

emoties. Er kan ook verder ingegaan worden op de manier waarop de 

leerlingen er mee omgaan. 

 

  



 

 

3 

(exploreren) 

• benutten leerkansen in diverse situaties (8) 

Gedurende heel het BLIK – project gaan de leerlingen op zoek naar 

hun eigen interesses en vaardigheden. Ze komen met verschillende 

aspecten uit het dagelijkse leven in contact en ontdekken dit via 

theorie – en doeopdrachten.  

 

 (flexibiliteit) 

• zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en 

omstandigheden (9) 

In beperkte mate: de leerlingen moeten zich kunnen aanpassen aan 

verschillende werkmethoden: luisteren, oefeningen, groepswerk, 

individueel werken, spel spelen, … 

 

 (kritisch denken) 

• kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie 

stellen aan de hand van relevante criteria (11) 

 In het blikspel komen vaak stellingen voor. Hierover moeten de 

leerlingen nadenken en onderling met elkaar hun visie bespreken. Dit 

kan leiden tot discussies rond maatschappelijk relevante zaken zodat 

de leerlingen een bredere en ruimere visie krijgen op de maatschappij. 

 

• zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze 

te maken (12) 

In het spel “Kijk! De wereld draait om!” moet de leerlingen zelf de keuze 

maken of ze nog verder gaan studeren of ze gaan werken. Ze moeten 

verschillende alternatieve afwegen en nadien de juiste keuze maken. 

Tevens gaan ze het spel nog een tweede maal spelen en kunnen ze 

hun ervaringen uit de vorige spelronde nu ook gebruiken. 

 

• kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken 

(13) 

Bij het organiseren van de (fictieve) fuif in activiteit 2 moeten de 

leerlingen ook rekening houden met de helpers, de feestgangers, maar 

ook met de buurtbewoners en bepaalde wetgevingen. Om sommige 

zaken te voorzien moet dit evenement uit verschillende invalshoeken 

bekeken worden. 

 

 (open en constructieve houding)  

• houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in 

de samenleving en de wereld (16) 

Gedurende heel het BLIK project moeten de leerlingen rekening 

houden met hun eigen ontwikkelingen en die van anderen. Ze moeten 

zich openstellen om zo alle informatie over de verschillende beroepen, 

hun eigen interesses, … op te nemen en te verwerken.  
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 (respect) 

• gedragen zich respectvol (18) 

De leerlingen moeten gedurende heel het project respect hebben 

voor zichzelf, andere meningen, andere leerlingen,… Dit is noodzakelijk 

om samen de opdrachten tot een goed einde te brengen. 

 

(samenwerken) 

• dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen 

(19) 

In Blik komen er verschillende doe - opdrachten voor. Deze moeten 

vaak in groep aangepakt worden. Het is dus belangrijk dat alle 

leerlingen meewerken om zo het uiteindelijke doel te bereiken. 

Bij activiteit 6 B: “Het labo van de kosmos” gaan de leerlingen zelf een 

waterraket bouwen. Om de raket goed te laten functioneren moet 

iedereen alles correct uitvoeren en moeten ze samenwerken om de 

raket op een veilige manier te kunnen lanceren. 

 

(zelfbeeld)  

• verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten (21) 

• ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend 

tot verschillende groepen (22) 

Tijdens activiteit 2  “Neem je succes in eigen handen” komen de 

leerlingen vaak in contact met aspecten van zichzelf, waarden,      

interesses, goede en minder goede eigenschappen. Op deze manier 

leren ze zichzelf beter kennen en werken ze aan hun ontwikkeling. 

 

 (zorgvuldigheid) 

• stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen 

(25) 

In beperkte mate: Er zijn verschillende opdrachten die tot een goed 

einde moeten gebracht worden (cocktail maken, ei laten drijven, 

waterraket maken) waarbij het belangrijk is dat deze juist uitgevoerd 

worden. Het is belangrijk dat de leerlingen ook zelf waken over de 

kwaliteit van hun werk en dat van anderen om zo uiteindelijk de 

opdracht tot een goed einde te brengen. 

 

(zorgzaamheid)  

• Gaan om met verscheidenheid (26) 

• Dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de andere (27) 

Tijdens het spel “Kijk! De wereld draait om mij! worden de leerlingen 

geconfronteerd met verschillende interesses, goede en minder goede 

eigenschappen. Op deze manier leren ze zichzelf beter kennen en 

werken ze aan hun ontwikkeling. 
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Contexten: 

 

� Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid 

De leerlingen: 

• hanteren richtlijnen voor het hygiënisch omgaan met voedsel (6) 

De leerlingen maken bij activiteit 2 een cocktail en indien ze deze 

cocktail willen proeven, zullen ze rekening moeten houden met de 

hygiënische richtlijnen i.v.m. voeding en drank.  

 

� Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen: 

• doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding 

en machtsmisbruik (6) 

Tijdens het spelen van het spel “Kijk! De wereld draait om mij! 

discussiëren de leerlingen over verschillende stellingen waar ook 

vooroordelen en stereotypering naar voor komen. (vb: als je niet verder 

gaat studeren, kan je niet rijk worden)  

 

� Context 6: Socio-economische samenleving 

De leerlingen: 

• toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over 

welzijn en verdeling van welvaart (2) 

Tijdens activiteit 1, 3 en 4 komen de leerlingen in contact met 

verschillende interesse, waarden, ideeën,… van andere leerlingen. Het 

is belangrijk dat de leerlingen de verschillen zien en herkennen en hier 

ook constructief mee omgaan. 

 

Leren Leren: 

De leerlingen: 

(opvattingen over leren) 

• weten dat kennis en vaardigheden via verschillende leerstrategieën 

kunnen verworven worden (2) 

Doorheen het BLIK-project komen er verschillende werkvormen aan 

bod waardoor de leerlingen leren leren op verschillende manieren. 

(Informatieverwerving) 

• raadplegen adequaat een documentatiecentrum, bibliotheek en 
multimedia. (6) 

Het BLIK-project biedt de mogelijkheid aan de leerlingen om informatie 
op te zoeken bij bepaalde opdrachten. Opzoekingen via internet en 
boeken kunnen helpen om oplossingen te vinden bij deze verschillende  
opdrachten. 
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(Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid) 

• zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te 
schatten. (15) 

• kunnen hun interesses en mogelijkheden inschatten met het oog op 
een studiekeuze. (16) 

Tijdens BLIK komen leerlingen met verschillende aspecten van 
studierichtingen en beroepen in contact en kunnen deze dan ook 
meer naar waarde schatten. Er wordt nog extra aandacht op 
gevestigd tijdens het spelen van het spel “Kijk! De wereld draait om 

mij!”: dit omdat er tijdens de verschillende spelrondes moet gekozen 
worden om te blijven studeren of om te starten met werken. 
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Jieha! 

 

Gemeenschappelijke stam: 

 

De leerlingen: 

(communicatief vermogen) 

• brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in 

praktijk (1) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, … 

 

(creativiteit)  

• kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren 

(2) 

Tijdens het Jieha! project moeten de leerlingen o.a. zelf op zoek gaan 

naar een leuke bedrijfsnaam en een origineel logo.  

 

• ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren (3) 

Bij een verkoopsmoment kunnen de leerlingen zelf hun 

promotiecampagne uitwerken. Hierbij gaan ze o.a. flyers en een 

aantrekkelijke verkoopsstand ontwerpen. 

 

(doorzettingsvermogen) 

• blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (4) 

De cijfers van een goed voorbereide verkoop blijken na afloop lelijk 

tegen te vallen want slechts 1/5de van het vooropgestelde doel is 

bereikt. De teleurstelling is groot, de verkopers zijn ontmoedigd, het 

enthousiasme neemt een duik. Het is belangrijk om hierover te spreken 

met de leercoach en de andere leden van de groep. Op deze manier 

kan de woordvoerder de groep weer nieuwe moed in spreken en zo 

op zoek gaan naar oplossing voor de volgende verkoop (bv meer 

promotie, verkoopstand beter aankleden).  

 

(empathie) 

• houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van 

anderen (5) 

(zie ook VOET 1) & Tijdens Jieha! moeten verschillende beslissingen en 

keuzes gemaakt worden. Soms kan je merken hoe fanatiek iemand 

zijn/haar idee wil doordrukken of omgekeerd een bepaald idee wil 

tegenhouden. Een meerderheid van stemmen bepaalt de uiteindelijke 

keuze. In praktijk zien we dat niet iedereen dit even snel en gemakkelijk 

verwerkt. Een goed gesprek met de ‘verliezer’ dringt zich op. 

 

(esthetische bekwaamheid) 

• kunnen schoonheid ervaren (6) 

• kunnen schoonheid creëren (7) 

Bij het ontwerpen van het bedrijfslogo, affiches en verkoopstand moet 

de leerlingen rekening houden met de esthetische aspecten.  Dit om 
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het bedrijf positief in de spotlights te plaatsen en zo eventuele stijgende 

verkoopcijfers te realiseren. 

 

(exploreren) 

• benutten leerkansen in diverse situaties (8) 

De leerlingen kunnen tijdens verschillende verkoopmomenten de kans 

grijpen om zichzelf communicatief te verbeteren. De leerling neemt 

tijdens diverse momenten zelf zijn leerlijn in handen. 

 

( flexibiliteit) 

• zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en 

omstandigheden (9) 

Indien een verkoopmoment niet loopt zoals gepland, zullen de 

leerlingen hun strategie moeten aanpassen. 

 

(initiatief) 

• engageren zich spontaan (10) 

De leerlingen nemen het lot van hun onderneming zelf in handen 

doordat ze verschillende verkoopmomenten zelf organiseren. De 

leerkracht is in deze zin de begeleider en laat alles vanuit de leerlingen 

zelf komen.  

 

(kritisch denken) 

• zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze 

te maken (12) 

• kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken 

(13) 

De leerlingen moeten een ondernemingsplan opstellen waarbij ze 

kritisch moeten nadenken over o.a. de producten, hun doelgroep, het 

tijdstip van verkopen, de concurrentie, … 

 

(open en constructieve houding) 

• houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in 

samenleving en wereld (16) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

(respect) 

• gedragen zich respectvol (18) 

Bij een verkoopsmoment moeten de leerlingen zich respectvol 

gedragen tegenover hun klanten maar ook t.o.v. hun medeleerlingen. 

 

(samenwerken) 

• dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen 

(19)  

Bij het organiseren van een verkoopsmoment is het belangrijk dat 

iedereen op een efficiënte manier samenwerkt zodat er geen dubbel 

werk gedaan wordt. Zo is er iemand verantwoordelijk voor de 
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verkoopstand, voor de verpakking van de producten, voor de 

promotie, … en hopen zo goede verkoopcijfers te halen. 

 

 

(verantwoordelijkheid) 

• nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties 

met anderen en in de samenleving (20) 

Door de specifieke takenverdeling (joblijst) weet ieder lid exact welke 

verantwoordelijkheid hij/zij draagt. 

 

(zelfbeeld) 

• verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten (21) 

Bij het invullen van de joblijst kan eerst worden nagegaan over welke 

competenties en vaardigheden de leerlingen beschikken en bij welke 

functie deze het best tot uiting komen. Voor, tijdens en na het project 

kan er ook een talentenkaart ingevuld worden door de leercoaches en 

de leerlingen waarbij hun competenties geprofileerd worden. 

 

• ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend 

tot verschillende groepen (22) 

Tijdens het Jieha! project leren de leerlingen zichzelf beter kennen en 

ontdekken ze competenties waar ze sterk maar ook minder goed in 

zijn. 

 

(zelfredzaamheid) 

• maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, 

problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken (24) 

De leerlingen nemen zelf contact op met de coördinatoren wanneer 

ze problemen ondervinden. De leerlingen maken gebruik van de 

aangeboden kanalen om hen te ondersteunen. 

 

(zorgvuldigheid) 

• stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen 

(25)  

Vooraleer de leerlingen hun producten zullen verkopen, gaan ze 

prijskaartjes maken en hun verkoopsstand aankleden zodat het voor 

de klant aantrekkelijk is om bij hen iets te kopen. 

(zorgzaamheid) 

• gaan om met verscheidenheid (26) 

Iedereen is een individu op zich. Iedereen heeft een ander karakter en 

dit is ook zo bij de leerlingen. Iedereen reageert anders op een situatie, 

heeft andere inzichten,…. Hier gaan de leerlingen dan ook rekening 

mee moeten houden in het samenwerken tijdens de onderneming. 

 

• dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander (27) 

De leerlingen zorgen er samen voor dat hun Jieha! een succes wordt. 

Ook besteden de leerlingen aandacht aan hun eigen ontwikkeling en 

het verbreden van hun vaardigheden en attitudes. 
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Contexten: 
 

� Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid 

De leerlingen: 

• vinden evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging (3) 

Tijdens het Jieha! project worden de leerlingen geconfronteerd met het 

halen van deadlines maar de leerlingen leren ook dat ze de 

taakbelasting moeten en kunnen verdelen.  

 

• nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en 

tilhouding aan (4) 

Voornamelijk bij een administratieve functie is de houding zeer 

belangrijk. Ook bij het organiseren van verkoopmomenten, waarbij 

toch vaak zwaar materiaal gebruikt wordt, moeten ze rekening 

houden met hun eigen lichaam en houding. 

 

• gebruiken eigen en openbaar vervoer op een veilige manier (14) 

Bij het afhalen van een FTO pakket in de lokale collishop of bij het 

organiseren van een verkoopmoment buiten de school. 

 

� Context 2: Mentale gezondheid 

De leerlingen: 

• gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties 

(1) 

Idem aan context 1 punt 2 en 3. 

 

• gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en 

rouw (2) 

De leerlingen worden geconfronteerd met stressmomenten, 

teleurstellingen en ruzies onderling. Hierbij gaan ze trachten op een 

gepaste en adequate manier reageren. Dit mede door de begeleiding 

van de leercoach. 

 

• erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp 

(3) 

Er loopt iets mis met de bestelling van de Jieha! producten waardoor 

de leerlingen op het laatste moment nog naar een andere oplossing 

op zoek moeten gaan. 

 

• stellen zich weerbaar op (6) 

Binnen Jieha! moeten verschillende keuzes gemaakt worden. Iedereen 

heeft een eigen mening en soms kan het gebeuren dat iemand 

fanatiek zijn/haar idee wil doordrukken of omgekeerd een bepaald 

idee wil tegenhouden. Belangrijk is dat er goed overlegd wordt 

voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt. 
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� Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen: 

• erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het bestaan 

van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties (2) 

Binnen Jieha! draagt de woordvoerder de eindverantwoordelijkheid. 

Het is de taak van de woordvoerder om knopen door te hakken indien 

de groep niet tot een uniform besluit komt. Langs de andere kant is het 

ook belangrijk dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat de taken 

binnen Jieha! goed verdeeld worden zodat iedereen min of meer 

dezelfde taakbelasting heeft. Iedereen moet zich aan de afspraken 

houden die bij de start van het project maar ook tijdens het project 

worden gemaakt . Diegene met wie afgesproken is om het pakket te 

gaan afhalen, moet dit ook doen of er zijn geen producten om te 

verkopen. 

 

• accepteren verschillen en hechten belang aan respect en 

zorgzaamheid binnen een relatie (3) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

• kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen (4) 

Binnen Jieha! moeten verschillende beslissingen en keuzes gemaakt 

worden. Soms kan je merken hoe fanatiek iemand zijn/haar idee wil 

doordrukken of omgekeerd een bepaald idee wil tegenhouden. Een 

meerderheid van stemmen bepaalt de uiteindelijke keuze. In praktijk 

zien we dat niet iedereen dit even snel en gemakkelijk verwerkt. Een 

goed gesprek met de ‘verliezer’ dringt zich op. 

 

• uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens 

binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen (8) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

• zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten (9) 

De cijfers van een goed voorbereide verkoop blijken na afloop lelijk 

tegen te vallen want slechts 1/5de van het vooropgestelde doel is 

bereikt. De teleurstelling is groot, de verkopers zijn ontmoedigd, het 

enthousiasme neemt een duik. Dit kan ook voor onderlinge conflicten 

zorgen. Hierbij is het noodzakelijk om samen op zoek te gaan naar 

constructieve oplossingen om deze problemen in de toekomst te 

vermijden. 
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� Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling 

De leerlingen: 

• participeren aan milieubeleid en –zorg op school (1)  

De leerlingen kunnen hun verpakkingen, stickers, flyers uit 

gerecycleerde materialen maken. (afhankelijk van gekozen situatie) 

 

� Context 5: Politiek-juridische samenleving 

De leerlingen: 

• passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse 

situaties (2) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

• tonen het belang en dynamisch karakter aan van mensen- en 

kinderrechten (3) 

Bij Jieha! staat ethische handel centraal en de winst gaat naar een 

goed doel. 

 

• zetten zich actief en opbouwend in voor de eigen rechten en die 

van anderen (4) 

Idem aan context 5 punt 3.  

 

� Context 6: Socio-economische samenleving 

De leerlingen: 

• toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over 

welzijn en verdeling van de welvaart (2) 

Idem aan context 5 punt 3.  

 

• zetten zich in voor de verbetering van het welzijn en de welvaart in 

de wereld (3) 

Idem aan context 5 punt 3.  

 

• hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten 

zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de 

rechten van de consument (4) 

Idem aan context 5 punt 3.  
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• kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren 

(7) 

Tijdens het Jieha! project  ontvangt elke Jieha! een lening waarmee ze 

de eerste aankopen kunnen doen. De kas moet zorgvuldig beheerd 

worden zodat deze na elke aan- en verkoop klopt. Ook op 

administratief vlak komt er heel wat bij kijken. Zo moet er bv een 

ondernemingsplan worden opgesteld, kan er een boekhouding en het 

stockbeheer bijgehouden worden. 

 

� Context 7: Socioculturele samenleving 

De leerlingen:  

• gaan constructief om met verschillen tussen mensen en 

levensopvattingen (2) 

Elke leerling is verschillend van karakter. Tijdens het Jieha! project 

worden ze verplicht van met elkaar samen te werken in bepaalde 

situaties ook al zouden ze in de schoolse omgeving niet overeen 

komen.  

 

• geven voorbeelden van de potentieel constructieve en 

destructieve rol van conflicten (5) 

Tijdens vergaderingen of op andere momenten in de Jieha!  zullen er af 

en toe conflicten ontstaan. Deze kunnen positieve of negatieve 

gevolgen hebben binnen de Jieha! De leerlingen kunnen tijdens een 

nieuw conflict leren uit de vorige ervaringen om het op die manier dan 

anders aan te pakken. 

 

Leren leren: 

 

De leerlingen: 

(Informatieverwerving) 

• kunnen uit gegeven informatiebronnen en – kanalen kritisch kiezen 

en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen. (3) 

Niet alle informatie is terug te vinden in de Jieha!-map. Zo kan de 

leerkracht bijkomend opzoekwerk rond ‘ethisch ondernemen’ als 

opdracht voorzien.  Dit kan gebeuren via het internet, zowel klassikaal 

als thuis. 

 

(Regulering van het leerproces) 

• kunnen een realistische werkplanning op korte termijn maken. (7) 

Tijdens Jieha! moeten de leerlingen bijvoorbeeld een verkoopmoment 

organiseren en hiervoor is het toch noodzakelijk om een planning op te 

stellen zodat alles vlot verloopt.  

• De leerlingen trekken conclusies uit eigen leerervaringen en die van 

anderen. (9) 

• De leerlingen beseffen dat er verschillende oorzaken zijn voor 

slagen en mislukken. (10) 
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Na elk verkoopmoment wordt er tijdens de wekelijkse vergadering een 

evaluatie gemaakt van de voorbije activiteiten. Deze kunnen 

bijgestuurd worden op basis van de ervaringen van zichzelf en die van 

de anderen. 
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Mini – onderneming  & Studentenbedrijf.BE 

 

De leerlingen: 

(communicatief vermogen) 

• brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in 

praktijk (1) 

Tijdens de wekelijkse vergaderingen overlopen de leerlingen de 

agenda waarbij iedereen de kans krijgt om zijn eigen mening en 

ervaring te vertellen. De leerlingen moeten in overleg hun 

onderneming runnen. Ook belangrijk zijn de verkoopmomenten waarbij 

ze hun beste verkoopstechnieken bovenhalen. 

 

(creativiteit) 

• kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren 

(2) 

Tijdens de opstartfase van de Mini-onderneming/Studentenbedrijf 

moeten de leerlingen op zoek gaan naar een innovatief product of 

creatieve dienst. De leerlingen proberen immers het “gat” in de markt 

te vinden om zo succesvol mogelijk te zijn. 

 

• ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren (3) 

Bij tegenvallende verkoopcijfers gaan de leerlingen op zoek naar 

oplossingen om hun rentabiliteit te doen stijgen. Zo kunnen de 

leerlingen beslissen om de strategie van hun promotiecampagne te 

wijzigen, nieuwe producten te zoeken, prijzen te wijzigen, nieuwe 

verkoopplaatsen zoeken, … . 

 

(doorzettingsvermogen) 

• blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (4) 

Tegenvallende verkoopmomenten kunnen een domper op de 

feestvreugde zetten. Uitblijvende financiële resultaten, strubbelingen 

binnen de groep, … kunnen allemaal beïnvloedende factoren zijn om 

het hoofd te laten hangen, doch moeten de leerlingen doorzetten en 

volharden en uiteindelijk het succes zien aan het einde van de rit. 

 

(empathie) 

• houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van 

anderen (5) 

(zie ook VOET 1) & Binnen de Mini-onderneming en Studentenbedrijf is 

overleg en samenspraak zeer belangrijk. Je woorden wikken en wegen 

om zo de gevoelens van anderen niet te kwetsen is zeer belangrijk 

wanneer je in groep werkt. Er kunnen pas beslissingen genomen 

worden die voor de volledige groep van toepassing zijn, indien er 

rekening gehouden wordt met de mening van andere, 
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(esthetische bekwaamheid) 

• kunnen schoonheid ervaren (6) 

• kunnen schoonheid creëren (7) 

Bij de productkeuze en de uitvoering gaan de leerlingen veel 

aandacht spenderen aan het uiterlijk van hun product. Ze realiseren 

zich dat wanneer een product aantrekkelijk wordt geëtaleerd de 

mensen aangetrokken worden tot kopen. Op deze manier ervaren de 

leerlingen ook dat schoonheid belangrijk is en dat hier belang aan 

besteden zeker geen overbodige luxe is.  

 

(exploreren) 

• benutten leerkansen in diverse situaties (8) 

De leerlingen kunnen tijdens verschillende verkoopmomenten de kans 

grijpen om zichzelf communicatief te verbeteren. De leerling neemt 

tijdens diverse momenten zelf zijn leerlijn in handen. 

 

(flexibiliteit) 

• zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en 

omstandigheden (9) 

Bij een Mini-onderneming/Studentenbedrijf krijg je een functie 

toegewezen. Dit wil echter niet zeggen dat je verantwoordelijkheden 

beperkt blijven tot deze functie. Samenwerken blijft belangrijk en soms 

kan het zijn dat je andere leerlingen moet helpen indien zij op dat 

moment teveel werk hebben. 

  

(initiatief ) 

• engageren zich spontaan (10) 

De leerlingen nemen het lot van hun onderneming zelf in handen 

doordat ze verschillende verkoopmomenten zelf organiseren. De 

leerkracht is in deze zin de begeleider en laat alles vanuit de leerlingen 

zelf komen.  

 

(kritisch denken) 

• zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze 

te maken (12) 

De leerlingen gaan zelf leveranciers zoeken. Ze onderzoeken de meest 

geschikte leverancier(s), gaan hierin wikken en wegen en maken een 

bewuste en correcte keuze. 

 

• kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken 

(13) 

Bij het kiezen van de producten houden de leerlingen niet alleen 

rekening met hun eigen keuze, maar gaan ze aan de hand van een 

marktonderzoek rekening houden met wat hun potentiële klanten 

willen. Hierop gaan ze dan inspelen. Ook vragen ze raad aan hun 

begeleiders om hun product zo goed mogelijk te optimaliseren. 
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(mediawijsheid) 

• gaan alert om met media (14) 

De leerlingen maken gebruik van de media om bekendheid te 

genereren. Bij belangrijke en grote verkoopmomenten, wedstrijden ed. 

contacteren de leerlingen vaak zelf de pers zodat ze hierop kunnen 

inspelen. Ook vanuit Vlajo wordt de media op de hoogte gebracht.  

 

• participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte (15) 

Om reclame te maken voor hun mini-onderneming maken leerlingen 

meer en meer gebruik van verschillende tools zoals:  facebook, msn, 

youtube om hun producten aan het grote publiek kenbaar te maken. 

 

(open en constructieve houding) 

• houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in 

de samenleving en de wereld (16) 

Tijdens activiteiten krijgen leerlingen de kans om hun vaardigheden en 

competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Ze ervaren dat 

verschillende vaardigheden en competenties zeer belangrijk zijn in de 

maatschappij en dat iedereen over verschillende competenties 

beschikt. 

 

(respect) 

• gedragen zich respectvol (18) 

De leerlingen komen tijdens activiteiten vaak op openbare plaatsen en 

gedragen zich hier met respect ten opzichte van het in bruikleen 

gestelde materiaal en hun klanten. 

 

(samenwerken) 

• dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen 

(19) 

De leerlingen stellen in het begin van het schooljaar een 

ondernemingsplan op waarin verschillende doelstellingen worden 

geformuleerd die ze samen willen realiseren.  

 

(verantwoordelijkheid) 

• nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties 

met anderen en in de samenleving (20) 

In een Mini – onderneming/Studentenbedrijf zijn er verschillende 

functies met elk zijn eigen verantwoordelijkheden. Het is belangrijk voor 

zichzelf, maar zeker ook voor de groep om verantwoordelijkheden na 

te komen om zo van de Mini-onderneming een succes te maken. 
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(zelfbeeld) 

• verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten (21) 

De leerlingen krijgen elke hun eigen functie toegekend binnen de 

onderneming. Tijdens de sollicitatieprocedure solliciteren ze dan ook 

voor een functie die binnen hun eigen vaardigheden ligt. De leerlingen 

denken na over welke ondernemersvaardigheden en competenties ze 

beschikken. 

 

• ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend 

tot verschillende groepen (22) 

In het uitvoeren van hun functie behouden ze hun eigenheid en 

proberen ze zich aan te passen binnen elke situatie. Per departement 

of per onderneming heeft iedereen zijn eigenheid en participeren de 

leerlingen hier ook aan. 

   

(zelfredzaamheid) 

• maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, 

problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken (24) 

De leerlingen nemen zelf contact op met de coördinatoren wanneer 

ze problemen ondervinden. De leerlingen maken gebruik van de 

aangeboden kanalen om hen te ondersteunen. 

 

(zorgvuldigheid) 

• stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen 

(25) 

De leerlingen zijn verplicht om maandelijks of per trimester hun 

boekhouding aan de dossierbeheerder van Vlajo te bezorgen. De 

leerlingen zorgen ervoor dat deze correct en nauwkeurig is voordat ze 

deze verzenden. 

 

(zorgzaamheid) 

• gaan om met verscheidenheid (26) 

Iedereen is een individu op zich. Iedereen heeft een ander karakter en 

dit is ook zo bij de leerlingen. Iedereen reageert anders op een situatie, 

heeft andere inzichten,…. Hier gaan de leerlingen dan ook rekening 

mee moeten houden in het samenwerken tijdens de onderneming. 

 

• dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander (27) 

De leerlingen zorgen er samen voor dat hun onderneming een succes 

wordt. Ook besteden de leerlingen aandacht aan hun eigen 

ontwikkeling en het verbreden van hun vaardigheden en attitudes. 
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Contexten: 

 

� Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid 

De leerlingen:  

• verzorgen en gedragen zich hygiënisch (1) 

Tijdens verkoop- en presentatiemomenten hechten de leerlingen 

belang aan hun uiterlijk. Dit is immers belangrijk want ze vormen het 

uithangbord van hun onderneming. Als we denken aan 

ondernemingen die voeding produceren is hygiëne zeer belangrijk 

omwille van de strenge normen rond hygiëne. 

 

• vinden evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging (3) 

De leerlingen komen vaak in contact komen met stressvolle situaties en 

zorgen hier voor een goede taakverdeling en tijdsplanning.  

 

• nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en 

tilhouding aan (4) 

Voornamelijk bij een administratieve functie is de houding zeer 

belangrijk. Ook bij het organiseren van verkoopmomenten, waarbij 

toch vaak zwaar materiaal gebruikt wordt, houden ze rekening met 

hun eigen lichaam en houding. 

 

• hanteren richtlijnen voor het hygiënisch omgaan met voeding (6) 

Ondernemingen die voeding produceren en verkopen zijn verplicht om 

rekening te houden met deze richtlijnen. Ze moeten voldoen aan de 

vooropgestelde normen die in deze sector van toepassing zijn. 

 

• gebruiken eigen en openbaar vervoer op een veilige manier (14) 

Bij het gaan kopen en/of afhalen van hun producten bij de leverancier 

of bij het organiseren van een verkoopmoment buiten de school zijn de 

leerlingen vaak aangewezen op eigen of openbaar vervoer. 

 

� Context 2: mentale gezondheid 

De leerlingen:  

• gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties 

(1) 

Idem aan context 1 punt 2 en 3. 

 

• gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en 

rouw (2) 

De leerlingen worden geconfronteerd met stressmomenten, 

teleurstellingen en ruzies onderling. Hierbij gaan ze trachten op een 

gepaste en adequate manier reageren. Dit mede door de begeleiding 

van de leercoach. 
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• erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp 

(3) 

De leerlingen realiseren zich dat ze niet van alles op de hoogte zijn. Bij 

het voorbereiden van collectieve verkoopmomenten nemen ze 

contact op met de coördinator wanneer er zich een probleem 

voordoet. Ook bij de maandelijkse of trimestriële verplichting omtrent 

de boekhouding doen ze een beroep op de leerkracht economie/ 

boekhouden of de dossierbeheerder van Vlajo. 

 

• stellen zich weerbaar op (6) 

Binnen de Mini-onderneming/Studentenbedrijf moeten verschillende 

keuzes gemaakt worden. Iedereen heeft een eigen mening en soms 

kan het gebeuren dat iemand fanatiek zijn/haar idee wil doordrukken 

of omgekeerd een bepaald idee wil tegenhouden. Belangrijk is dat er 

goed overlegd wordt voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt. 

 

• gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit 

te drukken (7) 

De leerlingen proberen tijdens verkoopmomenten zoveel mogelijk op 

te vallen, de pers te contacteren, dit om zoveel mogelijk publiciteit te 

krijgen. Dit kunnen ze op eigen initiatief doen maar ook Vlajo nodigt 

tijdens verschillende hoogtepunten en activiteiten de pers uit. De 

leerlingen kunnen hier dan op in spelen. 

 

 

� Context 3: sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen:  

• kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen (1) 

De leerlingen gaan vaak contacten onderhouden met leveranciers en 

hun aandeelhouders. Ze gaan op een correcte manier met hen om en 

zorgen er zo ook voor dat deze relatie op een goede wijze 

onderhouden wordt. Aan het einde van hun onderneming zal deze 

relatie beëindigd worden op een correcte en professionele manier. 

 

• erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 

gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties (2)  

Binnen de Mini-onderneming draagt de gedelegeerd bestuurder de 

eindverantwoordelijkheid. Het is de taak van de gedelegeerd 

bestuurder om knopen door te hakken indien de groep niet tot een 

uniform besluit komt. Langs de andere kant is het ook belangrijk dat er 

naar elkaar geluisterd wordt en dat de taken binnen de onderneming 

goed verdeeld worden zodat iedereen min of meer dezelfde 

taakbelasting heeft. Iedereen moet zich aan de afspraken houden die 

bij de start van het project maar ook tijdens het project worden 

gemaakt .  

 

• accepteren verschillen en hechten belang aan respect en 

zorgzaamheid binnen een relatie (3) 
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Bij leveranciers- en klantenrelaties zien de leerlingen in dat ze 

afhankelijk zijn van andere. Goede en duidelijke afspraken met 

leveranciers en klanten moeten daarom ook nagestreefd worden. Ook 

aan de onderlinge departementale afspraken moeten de leerlingen 

veel belang hechten. 

 

• kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen (4) 

Verschillende meningen botsen vaak en kunnen tot discussies leiden, 

hierbij denken we vooral aan de productkeuze. De leerlingen kunnen 

dan kwetsend zijn maar moeten inzien dat iedereen emotionele 

gevoelens heeft en moeten zich durven en kunnen verontschuldigen. 

 

• handelen discreet in situaties die dat vereisen (5) 

De leerlingen beschikken over privé- en financiële gegevens van 

derden. Het is noodzakelijk dat ze hier discreet mee om gaan. 

 

• uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens 

binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen (8) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

• zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten (9) 

Bij het organiseren van verkoopmomenten, de productkeuze, de 

taakverdelingen zijn er veel verschillende meningen en ontstaan er wel 

eens ruzies. De leerlingen proberen dit in samenspraak met de 

leercoach op te lossen om zo terug positief te kunnen samenwerken. 

 

� Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling 

De leerlingen:  

• participeren aan milieubeleid en -zorg (1) 

Een onderneming die kiest om te werken rond het thema milieu speelt 

hier sterk op in. Dit hangt dus volledig af van de keuze van het product. 

Doch reikt OVAM samen met Vlajo de Eco-Efficiëntie Award uit. Dit 

zorg ervoor dat iedere onderneming over milieu en duurzaam 

ondernemen gaat nadenken. Hierbij denken we bv aan 

gerecycleerde verpakking, rekening houden met het milieu tijdens de 

productie van het product,….  

 

• zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken 

van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen 

(3) 

Dit kan aan bod komen indien er gekozen wordt voor een product of 

dienst rond duurzaam ondernemen. Wij proberen dit te stimuleren door 

samen met OVAM de Eco-Efficiëntie Award uit te reiken aan de mini 

met het grootste engagement rond maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
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� Context 5: politiek-juridische samenleving 

De leerlingen: 

• passen inspraak, participatie en besluitvorming toe in reële schoolse 

situaties (2) 

Tijdens de vergaderingen krijgt in principe elke deelnemer de kans zijn 

gevoelens en ideeën tot uiting te brengen – de anderen luisteren, 

repliceren, vullen aan, …  

 

� Context 6: Socio-economische samenleving 

De leerlingen: 

• leggen met voorbeelden uit hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe 

een overheid inkomsten verwerft en aanwendt (1) 

De Mini-onderneming/Studentenbedrijf is ook onderheven aan BTW, 

RSZ, BV net zoals in het echte bedrijfsleven. Hierbij kan men makkelijk de 

overstap maken naar de inkomsten en uitgaven van de overheid. 

 

• kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren 

(7) 

Om het startkapitaal voor de eerste aankopen te vergaren, gaan de 

leerlingen aandelen van € 10 verkopen. Dit startkapitaal moeten ze 

goed beheren, de kas moet zorgvuldig beheerd worden zodat deze 

na elke aan- en verkoop klopt. Ook op administratief vlak komt er heel 

wat bij kijken. Zo moet er bv een ondernemingsplan worden opgesteld, 

kan er een boekhouding en het stockbeheer bijgehouden worden. 

 

� Context 7: Socioculturele samenleving 

De leerlingen:  

• gaan constructief om met verschillen tussen mensen en 

levensopvattingen (2) 

Elke leerling is verschillend van karakter. In de Mini-onderneming 

worden ze verplicht om met elkaar samen te werken in bepaalde 

situaties ook al zouden ze in de schoolse omgeving niet overeen 

komen.  

 

• geven voorbeelden van de potentieel constructieve en 

destructieve rol van conflicten (5) 

Tijdens vergaderingen of op andere momenten in de Mini– 

onderneming zullen er af en toe conflicten ontstaan. Deze kunnen 

positieve of negatieve gevolgen hebben. De leerlingen kunnen tijdens 

een nieuw conflict leren uit de vorige ervaringen om het op die manier 

dan anders aan te pakken. 
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• gaan actief om met de cultuur en kunst die hen omringen (6) 

De mini–ondernemers moeten inspelen en zich afstemmen op de 

cultuur van hun doelgroep. Dit om de kans op verkopen te verhogen. 

Sommige producten zullen in bepaalde regio’s (met verschillende 

culturen) beter verkopen als andere en hier kunnen ze dan best ook op 

inspelen. 

 

Leren leren: 

 

De leerlingen: 

(Opvattingen over leren) 

• De leerlingen werken systematisch. (1) 

Gedurende heel het project moeten de leerlingen verschillende taken 

systematisch uitvoeren (boekhouding, loonberekening, aankopen, 

verkopen, ….) om zo de Mini-onderneming tot een goed einde te 

brengen. 

 

(Informatieverwerving) 

• De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en – kanalen 

kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen. 

(3) 

Bij het zoeken naar een geschikte leverancier voor grondstoffen en/of 

producten kan worden gezocht in de Gouden Gids, via het internet of 

bedrijvenorganisaties. De Mini-ondernemers ondervinden algauw zelf 

via welke weg de mini snel en doelgericht kan werken.  

 

(Informatieverwerking) 

• De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in 

verschillende situaties functioneel toepassen. (4) 

Verworven informatie uit verschillende vakken kunnen in de Mini-

onderneming praktisch toegepast worden en omgekeerd (het maken 

van een Powerpoint presentatie, het opstellen van een sollicitatiebrief, 

economische termen praktisch toepassen). 

 

(Problemen oplossen) 

• De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen 

mogelijks oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren. (6) 

Tijdens een openluchtverkoop voorzien de leerlingen paraplu’s of 

tenten om hun producten te beschermen tegen de regen.  

• De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijzen en de 

oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief.  

Tijdens de wekelijkse vergadering worden de activiteiten geëvalueerd 

en wordt er bekeken of er verbetering mogelijk is. 
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(Regulering van het leerproces) 

• De leerlingen kunnen een realistische werkplanning op langere 

termijn maken. (7) 

Tijdens de Mini-onderneming is het noodzakelijk om een realistische 

tijdsplanning op te stellen omdat er elke 15de van de maand een 

boekhouding moet doorgestuurd worden, verkoopsactiviteiten en 

vergaderingen moeten voorbereid worden, beheerrapporten moeten 

opgesteld worden, … . 

• De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun 

leerervaringen. (10) 

• De leerlingen kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken 

inschatten. (11) 

Tijdens het project is er de mogelijkheid om een peer-assessment uit te 

voeren waarbij leerlingen zichzelf en hun teamgenoten kunnen 

evalueren, feedback geven en bijsturen.  

• De leerlingen erkennen de invloed van hun interesses en waarden 

op hun motivatie. (12) 

Bij de productkeuze van de Mini-onderneming komt het voor dat er 1 

van de leerlingen niet akkoord is en hierdoor zijn of haar motivatie 

verliest om intensief mee te werken. 

(Studie- en beroepsgerichte keuzebekwaamheid) 

• De leerlingen houden rekening met hun interesses en 

mogelijkheden bij hun studie- of beroepskeuze. (15) 

Het naar behoren of net niet naar behoren uitoefenen van een functie 

met een bepaalde verantwoordelijkheid in de mini geeft vaak een 

richting aan wat betreft een verdere studiekeuze. Een leerling kan 

bijvoorbeeld denken goed te zijn in boekhouding en stelt zich dan ook 

kandidaat voor financieel directeur maar wanneer de praktijk anders 

uitwijst kan dit de studiekeuze van deze leerling beïnvloeden. 

 

 

 

 

 


