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Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge  
Ondernemingen (Vlajo). Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op  
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere  
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlajo. Kid@bizz is een  
gedeponeerd handelsmerk van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen.

Verantwoordelijke uitgever:

Vlajo vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum
Peter Coenen
Kapeldreef 60
B-3001 Heverlee
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Over Vlajo | Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft 
in de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten.

Vlajo wil talent creatief ontwikkelen. Al op de schoolbanken herken je talenten en iedereen bezit er  
minstens eentje. Talent moet de kans krijgen om ontdekt te worden en nog meer: om te groeien.  
En net dat wil Vlajo stimuleren. Leerlingen, zo jong mogelijk, op zoek laten gaan naar hun eigen  
sterktes en deze ontwikkelen. Dat is niet alleen een belangrijke basis om later betere en juistere keu-
zes te maken op vlak van werk of studie, het betekent voor jongeren een belangrijke boost voor hun  
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Talenten reiken immers veel verder dan enkel de scores op de door-
snee schoolse vakken.

Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te  
maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties stomen de Vlajo- 
programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt. Want ondernemende vaardig- 
heden heb je altijd nodig, of je zelf een zaak start of als werknemer in dienst gaat. 
Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tussen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een belangrijke 
kennisuitwisseling waarbij beide partijen van mekaar leren en bijgevolg meer aansluiting vinden.

Hoe doet Vlajo dat?

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit,  
wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen deze de kans om belangrijke  
competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. 

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van  
ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende  
dienstverlening aan lesgevers.  

Competenties in functie van het werkveld

Dankzij deelname aan de Vlajo-programma’s staan jongeren sterker in hun schoenen, hebben ze 
een beter zicht op hun kennen en kunnen, voelen ze zich zelfzekerder en zullen ze succesvoller  
functioneren in diverse contexten. Hun competenties zijn immers afgestemd zodat ze hun plaats  
kunnen opnemen in een sneller wordende wereld, gevuld met kleine en grote uitdagingen. 
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Ondernemingszin stimuleren
Vlajo is vandaag aanwezig in één op twee Vlaamse scholen en is daarmee de absolute marktleider in de  
ondersteuning van ondernemend onderwijs. Scholen willen kansen geven aan ondernemingszin en alle 
bijhorende competenties. En dat is een slimme keuze, want vandaag moeten we onze jonge generatie 
klaarstomen voor de uitdagende wereld van morgen.
De Vlajo-programma’s richten zich erop de ondernemingszin te stimuleren bij de leerlingen.

Europese koepel
Vlajo is de Vlaamse vertegenwoordiging van JA Europe, het dynamische Europese netwerk dat  
studenten en leerkrachten de kans geeft om deel te nemen aan internationale handelsbeurzen,  
wedstrijden, ervaringsuitwisselingen en vele andere activiteiten. JA Europe bereikt jaarlijks 3,6 miljoen  
studenten in 38 landen.

Het Vlajo-team
De Vlajo-medewerkers werken verspreid over heel Vlaanderen.
Vlajo rekent momenteel op een team van 27 dynamische medewerkers die de Vlajo-programma’s 
van dichtbij opvolgen en begeleiden. En dat doen ze met heel veel ‘goesting’! Verder organiseren ze  
(regionale en nationale) activiteiten en evenementen voor leerlingen en leercoaches. Onze  
medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de scholen.
Elke dag streven ze naar meer ondernemerschap op de schoolbanken en stimuleren ze op die manier 
het potentieel van elke leerling. Zo worden scholieren goed klaargestoomd om de uitdagingen in het  
bedrijfsleven aan te gaan. 

Vlajo-hoofdzetel
Op de hoofdzetel is het Vlajo-secretariaat gevestigd, samen met de directeur en enkele medewerkers. 

 Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw | Vlajo
 Innovatie en Incubatiecentrum
 Kapeldreef 60
 3001 Heverlee
 Tel. 016 29 84 01

Ons kantoor is elke dag doorlopend open van 8u tot 16u.
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Voorwoord 
Deze inspiratiebundel is bedoeld om jou als leercoach bij het Kid@bizz-project op weg te  
helpen.  We bieden jou toelichting en tips in deze beknopte inspiratiegids. We hopen dat we jou  
daarmee goed ondersteunen, zodat je vlot met je leerlingen dit project kan uitwerken. 

Een levendige organisatie met een lange geschiedenis

De beweging ‘Junior Achievement’ ontstond in 1919 in de Verenigde Staten op initiatief van Horace 
A. Moses, voorzitter van Strathmore Paper Co, in Springfield, Massachusetts. Hij was actief in de “4H 
Club” die jonge boeren opleidde tot het beheer van een landbouwbedrijf. Hij besloot het principe ervan, 
leren door praktijk (het beroemde ‘learning by doing’ principe), toe te passen in de industrie. Dit project 
richtte zich tot 16-21 jarigen. En met succes! In New York zag de eerste minionderneming het licht en 
werd snel gevolgd door vele andere miniondernemingen.

In 1963 waaide het initiatief over naar Europa, meer bepaald naar Groot-Brittannië.

Vanaf 1970 startte de beweging Jonge Ondernemingen activiteiten in België en bouwt er haar werking 
verder uit.

In 1996 gebeurde de regionalisering van de federale beweging en werd de Vlaamse Jonge  
Ondernemingen vzw opgericht, die in Vlaanderen alle activiteiten en bevoegdheden overnam rond 
ondernemerschapsonderwijs. Sinds 1996 kent Vlajo een groeiend aanbod van programma’s voor  
deelnemers van 2,5 jaar tot 25. 

Training van de 21e-eeuwse vaardigheden

Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van 
de toekomst. Net daarom komen deze overal in de studentenonderneming aan bod. We willen sterke 
mensen vormen met een interessant geheel aan breed inzetbare vaardigheden.

En… daarom krijg jij naast de rol van de leerkracht, eveneens de rol van leercoach.
Als coach ben je niet degene die altijd aan de kar trekt, die alles voor-denkt, die het pad volledig 
uitstippelt en mogelijke moeilijkheden oplost voor de leerlingen. Als leercoach ben je de vragen- 
steller die de leerlingen helpt om een eigen project uit te werken tot een succesvol geheel. Degene die 
hen stimuleert en een duwtje in de rug geeft, degene die in hen gelooft en hen leert omgaan met de  
verantwoordelijkheden die ze krijgen toebedeeld. Je laat hen stilstaan bij wat goed gaat en bij wat  
minder goed gaat om er beter uit te komen. 
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Kid@bizz

Kid@bizz is een leertraject waarbij ‘learning by doing’ centraal staat: leerlingen 
doen vanuit die praktijk heel wat leer-ervaringen op. 
Voor de leerlingen is er een werkboekje. Hiermee werken ze stap voor stap hun 
eigen concept uit aan de hand van het Business Model Canvas (BMC). 

Een concept is méér dan een product of dienst. Een concept is je gehele on-
derneming: van de product- of dienstkeuze over het betrekken van experten, de 
marketing tot het (de) uiteindelijke actiemoment(en). 

De leercoach beschikt over een online kenniscentrum met documenten,  
PowerPoints, filmpjes,...

Aansluiting bij nieuwe eindtermen en competentiegericht onderwijs

Aansluiting bij nieuwe eindtermen en competentiegericht onderwijs

Kid@bizz heeft algemeen zeer veel raakvlakken met de nieuwe eindtermen, omdat deze vertrekken  
vanuit projectmatig, competentiegericht onderwijs. Specifiek sluit het project uitstekend aan bij  
sleutelcompetenties 15 van de nieuwe eindtermen. Hieronder een korte omschrijving van de  
belangrijkste elementen.

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.

Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces.

15.1 De leerlingen genereren ideeën voor een uitdaging aan de hand van aangereikte technieken 
en methodieken en in een gestructureerd en afgebakend kader. (transversaal)

De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen 
afwegen en het gekozen idee realiseren.

15.2 De leerlingen onderzoeken de uitvoerbaarheid van ideeën rekening houdend met aangereik-
te criteria. (transversaal)

15.3 De leerlingen werken stapsgewijs een zelfgekozen idee uit door het doelmatig inzetten van 
tijd en hulpmiddelen. (transversaal)

(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn.

15.4 De leerlingen maken onderbouwde keuzes aan de hand van aangereikte criteria en aange-
reikte strategieën. (transversaal)
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Daarnaast biedt Kid@bizz een authentieke context om de opgedane/aangebrachte kennis rond  
verschillende transversale eindtermen (op een activerende manier) in te oefenen en te evalueren.  
Bijvoorbeeld:

5. Sociale en relationele competenties

5.4 De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.

5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de 
uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

11. Economische en financiële competenties

Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om bud-
gettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten.

11.1 De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun 
behoeften en beïnvloedende factoren.

De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden.

11.5 De leerlingen lichten activiteiten toe in verschillende soorten ondernemingen en organisaties 
in de eigen leefomgeving.

Aansluiting Kid@bizz bij andere Vlajo-projecten

Talent4Event - inspelen op talenten

Kid@bizz is een goede aanvulling bij Talent4Event, waar jongeren hun 
eigen talenten ontdekken en inzetten tijdens een concrete activiteit.  
Talent4Event heeft daarbij een niet-economisch karakter. Kid@bizz vult 
aan door er de economische dimensie aan toe te voegen.

CompassMe - competenties ontwikkelen

Wil je de ontwikkeling van de ondernemende competenties van je 
leerlingen evalueren en in kaart brengen? Kijk dan zeker eens naar onze 
nieuwe tool ‘CompassMe’!
 

4Event

Dromen
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Opbouw

BMC-bouwstenen: info voor de leercoach

1. Aanbod (waardepropositie)
2. Klantengroepen (klantensegmenten)
3. Kanalen 
4. Klantrelaties 
5. Inkomsten (inkomstenstromen)
6. Kernactiviteiten
7.  Mensen en middelen
8. Partners (strategische partners)
9. Kosten (kostenstructuur)

Activiteiten voor de leerlingen

1. Brainstormen
2. Een idee kiezen
3. Een bedrijfsexpert/ droomcoach op bezoek

Business Model Canvas - werkboekje
4. Productie en promotie voorbereiden
5. Wie doet wat?
6. Aan het werk!
7. Evaluatie en slot

Tijdsduur
De projectduur is afhankelijk van de beschikbare lesuren. 
Ga best uit van een 5 tot 6 weken van opstart tot concrete realisatie.

Online lerarenkenniscentrum
Voor leercoaches voorzien we een online kenniscentrum met filmpjes, ideeën, documenten,... dat mo-
menteel nog in opbouw is en voortdurend wordt bijgewerkt.

Kid@bizz
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Het Business Model Canvas als basis
Een business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. 
Het Business Model Canvas van Osterwalder vat alle facetten die invloed hebben op het creëren van 
die meerwaarde samen in negen bouwstenen. Via deze tool wordt het ondernemingsplan op een  
beknopte en overzichtelijke manier in kaart gebracht.

Voor het stapsgewijs uitwerken van een Kid@bizz kiezen we ervoor om met het BMC aan de slag te 
gaan. Na de brainstorm verkennen de leerlingen de verschillende bouwstenen aan de hand van hun 
werkboek en werken ze hun projectplan stelselmatig uit. 
Op een BMC werk je niet van links naar rechts. Je werkt in een vastgelegde volgorde:

Toelichting bouwstenen

1 Aanbod (of waardepropositie)

De waardepropositie beschrijft wat je product of dienst aan waarde biedt aan jouw klant. Het is een 
overzicht van de producten en diensten die waarde creëren voor een bepaalde klantendoelgroep. De 
waardepropositie is de reden dat klanten de ene onderneming boven de andere verkiezen.

Welke producten/diensten bied je jouw klanten aan? Welke problemen van de klant los je op en in welke behoef-
ten voorzie je?  Waarom denk je dat jouw project zal slagen (vernieuwend concept, ‘gat in de markt’,...)? Waarom 
zou de klant jouw producten/diensten aankopen en niet die van je concurrenten? Welke elementen maken jouw 
bedrijfje en/of producten/diensten voor de klant uniek?

2 Klantengroepen (of klantensegmenten)

Hier beschrijf je de klant of klantengroep waar het bedrijf zich met zijn producten/diensten op richt. 
De karakteristieken van een (potentiële) klant worden beschreven. Door klanten te groeperen in  
segmenten is het makkelijker in te spelen op de verschillende behoeften van specifieke klanten.

Wie zijn je klanten? Welke klantengroepen wil je bedienen? Wat zijn de behoeften van deze klanten(groepen)?  
Bespreek hun aankoopgedrag (behoeften, koopkracht, bestedingspatroon,...). Wat kan hun aankoop- 
gedrag beïnvloeden? Van waar zullen je klanten komen? Hoe zal je je klantentrouw verhogen? Hoe zal je de  
tevredenheid van je klanten meten? 

PARTNERS

KOSTEN INKOMSTEN

KERN-
ACTIVITEITEN

AANBOD KLANTENGROEPEN
KLANTEN-
RELATIES

MENSEN EN
MIDDELEN

KANALEN

Business Model Canvas  
van Studentenonderneming ......................................................................................................................................................................................  

VLAJO_BusinessModelCanvas_versie2.indd   2 20/06/18   14:01
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3 Kanalen
Deze bouwsteen omvat een beschrijving van de manier waarop een onderneming in contact komt met 
haar klanten. Hier wordt de marketing- en distributiestrategie beschreven. 

Via welke kanalen (communicatie-, distributie- en verkoopkanalen) bereiken je producten en diensten de klant? 
Hoe worden klanten (groepen) op de hoogte gehouden van jouw aanbod? Aan welke criteria moet je vestigings-
plaats voldoen op vlak van bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, passage, uitbreidingsmogelijkheden, toegan-
kelijkheid, zichtbaarheid, sfeer en inrichting, uitstraling, ...? Onder welke naam ga je je activiteit uitoefenen? Welk 
imago wil je uitstralen en hoe zal je dit bereiken? Heb je al een huisstijl (logo, slogan, eenvormige lay-out en 
kleurgebruik, inrichting, stijl van omgang met klanten, ...)?

4 Klantrelaties
Klantrelaties worden opgebouwd en onderhouden met elk klantensegment. Deze bouwsteen  
beschrijft de soort relaties die een bedrijf aangaat met specifieke klantsegmenten.

Op welke manier onderhoud je een relatie met je verschillende klanten (groepen)? Op welke manier willen klanten  
dat je contact met hen onderhoudt? Hoe zal je je bekendmaken bij jouw klanten? (internet, eigen website,  
beurzen, mailings, flyers, advertenties, via partners, discussiefora, sociale media,...) Hoe zal je de kwaliteit van 
je producten/diensten garanderen (garantie, service, dienst na verkoop, ...)?

5 Inkomsten

Waardeproposities die met succes aan klanten worden aangeboden, resulteren in inkomsten. 

Waar verdien je je geld mee? Welke inkomstenbronnen heb je? Hoe kan je aanvullende bronnen van inkomsten 
ontwikkelen? Detailleer de samenstelling van de omzet per gamma van producten of diensten. 

6 Kernactiviteiten
Dit is een beschrijving van de belangrijkste activiteiten die een onderneming moet doen om ervoor te  
zorgen dat haar businessmodel werkt. Dit is m.a.w. het geheel van acties en/of processen dat je onder-
neemt om jouw klanten te bereiken en om met je partners samen te werken.

Geef een overzicht van je kernactiviteiten en processen (productie, marketing, verkoop, ...). Geef aan wie binnen 
de onderneming welke taak op zich neemt. Maak een planning op van de werkweek (openingsuren, bestellingen, 
leveringen, onderhoud, administratie, prospectie, ...).

7 Mensen en middelen
Het geheel van middelen en mensen dat de onderneming nodig heeft om de klant te dienen. De  
kernmiddelen maken het mogelijk om waarde te creëren en te bieden, markten te bereiken, relaties te 
onderhouden met klantsegmenten en inkomsten te verdienen.

Geef een overzicht van je belangrijkste middelen (fysieke middelen, intellectuele middelen, menselijke middelen, 
financiële middelen,...). Met hoeveel voorraad zal je starten per productgroep? 

8 Partners

Deze bouwsteen beschrijft het netwerk van leveranciers en partners dat van invloed is op het succes 
van het businessmodel.

Wie zijn de belangrijkste partners  (mensen, bedrijven,..) met wie je samenwerkt? Welke samenwerkings- 
verbanden zijn essentieel voor jouw aanbod? Welke diensten leveren zij jou? Met welke leveranciers zal je  
samenwerken en waarom (betalingstermijnen, service, imago, kwaliteit, ligging, leveringsvoorwaarden, ...)?

9 Kostenstructuur

De kostenstructuur geeft alle kosten weer die nodig zijn om het businessmodel te laten werken. 

Welke zijn je belangrijkste kosten (zoals personeel, administratieve kosten, marketingkosten,  
productiekosten, verplaatsingskosten,...)?
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Extra werkbladen

Bij de activiteiten en het werkboekje zijn er heel wat extra werkbladen om te gebruiken. Bij elk werkblad 
hoort een documentje met tips voor de leekracht.

Mijn aanbod | Dienst of Product? Planet? (bouwsteen 1)
 Onderscheiden van product en dienst en dit toepassen op beroepen (met gebruik beroepen- 
 films)

Klantprofiel (bouwsteen 2)
 De ‘ideale klant’ bepalen en onderzoeken hoe je je marketing daarop kan afstemmen. 

Reclame (bouwsteen 3)
 Sloganspel, quiz, manieren van reclame maken en reclamemethoden onderzoeken. 

Inkomsten (bouwsteen 5)
 Stellingenspel rond inkomsten/uitgaven, winst. 

Mijn kwaliteiten (bouwsteen 6)
 Welke kwaliteiten heb ik, welke vacature is mij op het lijf geschreven?

Mijn kwaliteiten | Sollicitatiebrief (bouwsteen 6)
 Template die de leerlingen kunnen gebruiken om hun sollicitatiebrief (summier) uit te schrijven.
 

Startkapitaal

Wanneer leerlingen geld nodig hebben om hun bedrijf te kunnen opstarten, moeten zij hiervoor binnen 
de school een oplossing zoeken. Ze kunnen iemand aanspreken om een lening te verkrijgen en daarbij 
onderhandelen over de intrest. Bijvoorbeeld een lening bij de school van €100 via de directeur, waarbij 
een rente van 3% wordt afgesproken. Het kan bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om te lenen bij het ouder-
comité, de leerlingenraad,...
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Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge  
Ondernemingen (Vlajo). Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op  
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlajo. Kid@bizz is een gedepo-
neerd handelsmerk van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen.

Verantwoordelijke uitgever:

Vlajo vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum
Peter Coenen
Kapeldreef 60
B-3001 Heverlee
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Beste jonge ondernemer,

Je staat aan de start van je eigen ondernemersavontuur. De volgende weken zal je, 
samen met de rest van je team, ervaren wat het betekent om een eigen onderneming 
uit te bouwen. 

Met dit werkboekje ondersteunt Vlajo jou bij je plannen.
We doen dit aan de hand van het Business Model Canvas (BMC), dat bestaat uit 
9 bouwstenen. Het BMC helpt je om na te denken over je ondernemingsplan. Elke 
bouwsteen wordt op de volgende bladzijdes apart toegelicht, waarbij je meteen kan 
nagaan hoe deze bouwsteen in je eigen onderneming vorm zal krijgen.
Je zal merken dat er bij de opbouw en uitwerking van je plannen af en toe iets 
zal wijzigen. Dat is normaal. Een ondernemingsplan is nooit af. Ook in de echte  
ondernemerswereld wordt het plan regelmatig bijgestuurd in functie van  
veranderende factoren. ‘Stilstaan is achteruitgaan’ is een bekende zin voor succes-
volle ondernemers. 

Ondernemen leer je enkel door te doen! We willen dat je vooral bijleert door je eigen 
activiteit uit te bouwen. Werk goed samen, neem initiatief, steek je handen uit de 
mouwen en zet door als het wat moeilijker gaat… Leer uit de fouten die je maakt!

We wensen je alvast veel succes met jouw onderneming!

Het Vlajo team

PARTNERS

KOSTEN INKOMSTEN

KERN-
ACTIVITEITEN

AANBOD KLANTENGROEPEN
KLANTEN-
RELATIES

MENSEN EN
MIDDELEN

KANALEN

Business Model Canvas  
van Studentenonderneming ......................................................................................................................................................................................  

VLAJO_BusinessModelCanvas_versie2.indd   2 20/06/18   14:01
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                    Bouwsteen 1: aanbod  

Elke onderneming creëert op een of andere manier een meerwaarde voor zijn  
klanten, iets waar de klant iets aan heeft of beter van wordt. Een extraatje dus. Dat kan een  
product zijn, een dienst of een combinatie van beide. Succesvolle ondernemers zijn steeds bezig met 
innovatie. Ze zoeken ‘het gat in de markt’. Op die manier worden de producten en diensten die we 
kennen steeds beter en ontstaan er ook nieuwe producten en diensten die ons leven vergemakkelijken.

Opdracht 1: Vul de tabel hieronder verder aan met voorbeelden van producten en diensten 
die volgens jou een ‘gat in de markt’ gevonden hebben.

Product Dienst

GPS Google Drive of Waze

Opdracht 2: Selecteer één van bovenstaande voorbeelden. 
Aan welke behoefte heeft dit aanbod voldaan? Wat is het voordeel voor de klant? Welk probleem 
wordt hiermee opgelost?

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

Opdracht 3: We geven een voorbeeld van een product dat doorheen de jaren steeds  
verbeterd is. Vul aan met een voorbeeld uit je eigen omgeving.

eerste model nu

Gsm Motorola smartphone
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                    Mijn BMC, bouwsteen 1: mijn aanbod 

Welke meerwaarde wil je creëren met jouw Kid@bizz-onderneming?
De volgende vragen kunnen je hierbij helpen. 

 �Welk product of welke dienst wil je aanbieden? 
 �Welk probleem van de klant los je hiermee op? 
 �Waarom denk je dat je project zal slagen? 
 �Waarom zou de klant voor jouw product of dienst moeten kiezen? 
 �Wat maakt jouw project uniek?

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

Economische begrippen

aanbod     meerwaarde
  
behoefte   innovatie

dienst      product



Team Administratie

administratief bediende

Functieomschrijving 

Je maakt verslag van de afspraken die gemaakt worden 
tijdens vergaderingen en houdt een to do-lijstje bij. Je zorgt 
er samen met de planner voor dat alle to do’s op het lijstje 
worden opgevolgd en uitgevoerd. 

Profiel 

 �Vlotte pen.
 �Structuur scheppen en lijstjes maken kan je als de 
beste!   

 � Je bent computervaardig en kan met tekstverwerking 
aan de slag.      

Kid@bizz
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Team Administratie

planner

Functieomschrijving 

Jij verdeelt het werk! Je zorgt er m.a.w. voor dat elke collega 
iets te doen heeft. Verder maak je er een punt van alle to 
do-lijstjes, opgemaakt door de secretaris/secretaresse, goed 
op te volgen. 

Profiel 

 � Je functioneert goed in alle teams. 
 � Je bent vlot en vriendelijk in contact met alle mede-
werkers.   

 � Je hebt oog voor de kwaliteiten van je medewerkers 
en kan de juiste mensen aanspreken als er nog werk 
is.     

Kid@bizz
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Team Financiën

kasbeheerder

Functieomschrijving 

Je staat in voor het kasgeld van de onderneming. Je zorgt 
ervoor dat je bedrijfje niet in de problemen komt en aan alle 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Je noteert hiervoor 
nauwkeurig wat binnenkomt en uitgaat aan kasgeld en geeft 
de boekhouder regelmatig een stand van zaken. 

Profiel 

 �Eerlijk.
 �Gedreven hoofdrekenaar.
 �Zorgvuldig in omgaan met geld.    

Kid@bizz
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Team Financiën

boekhouder

Functieomschrijving 

Je maakt een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 
je bedrijfje op basis van de winkelbonnen en facturen die je 
ontvangt. De cijfers van de kassa krijg je aangeleverd via 
je collega ‘kasbeheerder’. Aan de hand van het overzicht 
bereken je of je bedrijfje winst of verlies maakt.  

Profiel 

 �Eerlijk.
 �Zorgvuldig in het bijhouden van gelddocumenten.
 �Vlot in het verwerken van cijfers en het berekenen 
van winst/verlies.

Kid@bizz
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Economische begrippen

Bouwsteen 9 

Eenheidsprijs 
De prijs van een product per eenheid (kilogram, liter, meter of 
andere meeteenheid). 

Grondstoffen
Materialen die gebruikt worden om iets te maken.

Huisvesting 
Alle gebouwen waarin je kan leven, slapen, werken of ontspannen. 
Bijv. huis, school, museum 

Personeelskost
Hoeveel de werknemer(s) van een bedrijf kost(en). Voor de meeste 
ondernemingen is het de grootste investering. 

Variabele kosten 
Dit zijn kosten die veranderen. Kosten van een bedrijf die groter of 
kleiner worden, naargelang er meer of minder productie of verkoop 
is.  
Bijv. personeel         

Vaste kosten 
Dit zijn constante kosten. Kosten die een bedrijf m.a.w. altijd maakt, 
of de omzet nu groot is of klein. 
Bijv. de huur van een ruimte 

Kid@bizz
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Economische begrippen

Bouwsteen 1 

Aanbod
De goederen en/of diensten die het bedrijf aanbiedt.   

Behoefte
Iets nodig hebben, of ernaar verlangen. 

Dienst
Een activiteit die je uitvoert voor iemand, waarmee je iemand helpt. 
Bijv. een muur metselen, haren kappen, iets aanleren 

Innovatie 
Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Een bedrijf is innovatief 
als het nieuwe of betere producten en diensten ontwikkelt, of als 
het de manier waarop het zijn producten maakt verbetert.  

Meerwaarde 
Meerwaarde wordt ook wel ‘toegevoegde waarde’ genoemd. Het 
is een economische term waarmee de waarde wordt bedoeld 
die aan een product wordt toegevoegd door het te bewerken of  
veranderen. Zo stijgt de waarde van bloemen economisch gezien, 
door ze te plukken en er een boeket van te maken.    

Product
Alles dat tastbaar is en voorziet in de behoefte van iemand. 
Bijv. een haardroger, een grasmaaier, een pennenzak   

Kid@bizz

Dromen
Doen

     



Interesse?  
Wil je aan de slag met Talent4Change en/of Kid@bizz? 

Materiaal bestellen kan als volgt: 
 

 Procedure:  
 Maak een account aan op www.vlajo.org/registreren als leercoach  

 

 Log in en ga naar instellingen → account. Kies daar je school en koppel deze in jouw 

account (tip zoek op straatnaam) Vind je je school niet terug? Contacteer 

admin@vlajo.org  

 

 In het menu zie je ‘Kid@bizz bestellen’ en kan je het bestelstappenplan volgen 

  

 Nadat je bestelling gemaakt is, krijg je meteen toegang tot het online kenniscentrum 

en kan je de inspiratiegids en alle bijhorende documentatie raadplegen. De bestelde 

materialen worden binnen de 5 werkdagen verzonden door Vlajo.  

 

 

Heb je vragen, contacteer ons gerust!  
 https://www.vlajo.org/contact/medewerkers  

https://www.vlajo.org/contact/medewerkers
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