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Samenwerking  bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de
lift 

Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding

Limburgse bedrijven spreken zich duidelijk uit over waar het (nog) beter kan bij onderwijs… én bij zichzelf 

De samenwerking tussen Limburgse bedrijven en onderwijsinstellingen neemt gestaag toe. Dat blijkt uit een

onderzoek dat UNIZO Limburg en VKW Limburg uitvoerden bij 480 Limburgse bedrijven. 67% van de bedrijven

werkt op een of andere manier samen met scholen. Zes jaar geleden was dit nog maar 59%. 35% zag de

samenwerking de voorbij 3 jaar toenemen, tegenover een daling bij slechts 7% van de bedrijven. Bovendien wordt op

meer manieren samengewerkt met het onderwijs. Deed in 2011 slechts 29% dat op 4 of meer wijzen, dan is dit

vandaag opgelopen tot meer dan 45%.  

Met wie, op welke manier en waarom wordt er samengewerkt? VKW Limburg en UNIZO Limburg zetten de belangrijkste

conclusies, evoluties en bevindingen hieronder op een rijtje. Daarbij vroegen ze de Limburgse bedrijven ook hoe en waar het

nog beter kan. Die zien belangrijke verbeteringen mogelijk bij het onderwijs, maar vergeten vooral niet ook in eigen boezem te

kijken.

Bart Lodewykx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg: “Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is ook dat het

bedrijfsleven en het onderwijs niet – of toch niet meer – gezien mogen worden als twee verschillende werelden. Er zijn heel

veel opportuniteiten voor samenwerking, en het is dan ook verheugend om vast te stellen dat de samenwerking de voorbije

jaren al toenam. Elke partij wint namelijk bij die samenwerking: de school en de leerling of student aan de ene kant die de

‘echte’ praktijk kunnen ontdekken, en de onderneming aan de andere kant die toegang krijgt tot kennis, jonge talenten en

potentieel nieuwe werknemers. Een bijkomend element dat niet expliciet in dit onderzoek bevraagd is bovendien ook dat

jongeren vanuit elk studieniveau hiermee hoe dan ook kunnen proeven van ondernemerschap. En dat er dankzij die contacten

en ervaringen op jonge leeftijd vooral ook een basis gelegd wordt voor nieuwe ondernemers.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “We zijn blij dat de Limburgse bedrijven en het onderwijs

elkaar steeds beter weten te vinden. Onze bedrijven zijn er desondanks van overtuigd dat er nog veel potentieel onbenut blijft

om de samenwerking naar een nog niveau hoger te tillen. Ze kijken daarvoor niet alleen naar het onderwijs, maar schuiven ook

voor zichzelf duidelijke verbeterpunten naar voren. Ik zou het willen samenvatten als ‘Kom uit uw kot!’. Zowel onze

bedrijven als onze scholen moeten vooral één ding doen: nog veel actiever contact met elkaar zoeken. Zichzelf profileren, zélf

het initiatief nemen, openstaan voor elkaar en nog veel meer direct onderling overleggen en afstemmen. De zoektocht naar

goede werknemers is vandaag opnieuw dé grote uitdaging voor onze bedrijven. Een sterkere samenwerking met diverse

scholen ligt alleen al om die reden voor de hand. Toch blijkt het maatschappelijk engagement van onze bedrijven een even

grote drijfveer. VKW Limburg slaat al jaren actief een brug tussen onze bedrijven en de scholen met initiatieven zoals

‘Ondernemers voor de Klas’ of het belonen van de beste eindwerken in samenwerking met bedrijven. Het belangrijkste is dat

scholen en bedrijven sterke individuele relaties met elkaar uitbouwen. Dat zullen we nog sterker stimuleren.” 

De VOORNAAMSTE BEVINDINGEN van het onderzoek op een rijtje:

2 op 3 Limburgse bedrijven werken samen met onderwijs (67%)

    - bij de productiebedrijven is dit zelfs 85%

Samenwerking tussen Limburgse bedrijven en onderwijs duidelijk in de lift:

- in 2011 werkte nog maar 59% van de bedrijven samen met het onderwijs

- voorbije 3 jaar nam de samenwerking toe bij 35% van de bedrijven (<> een daling bij 7%)

- vooral bedrijven die al veel samenwerkten met het onderwijs intensifiëren die samenwerking nog meer

- Limburgse bedrijven werken ook op méér manieren samen dan 6 jaar geleden: 45% werkt op  4 of meer vlakken samen, in

2011 was dit nog maar 29%.

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

www.unizo.be
Date : 31/08/2017
Page : 
Periodicity : Continuous
Journalist : 

Circulation : 795
Audience : 1000
Size : 

https://www.unizo.be/limburg/nieuwspers/samenwerkingbedrijvenenonderwijslimburgzitdelift

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 3

https://www.unizo.be/limburg/nieuws-pers/samenwerking-bedrijven-en-onderwijs-limburg-zit-de-lift


1 op 5 bedrijven heeft echter nog nooit samengewerkt met onderwijs

- 1 op 10 deed dit wel in het verleden, maar heeft afgehaakt

- tijdsgebrek, het niet beschikbaar hebben van (stage)plaatsen en geen geloof in de meerwaarde ervan zijn de voornaamste

redenen 

- ook een gebrek aan studierichtingen die aansluiten bij de noden van het bedrijf (16%) en minder goede ervaringen (14%)

spelen een rol

TSO en hogescholen kampioenen qua samenwerking met bedrijven: 

- meer dan de helft van de Limburgse bedrijven werkt met hen samen

- telkens 1 op 3 werkt samen met het BSO (overgewicht aan bouw, detailhandel en kleinere bedrijven) en met een universiteit

(diensten- en productiesector en grote bedrijven)

- 1 op 5 werkt samen met ASO en Syntra 

Stages samenwerkingsvorm bij uitstek, werkplekleren sterk in de lift

- 85% werkt samen in de vorm van stages

- verder wordt de top 5 gevormd door: medewerking aan eindwerken, geïntegreerde proeven, masterproeven of andere

studieopdrachten (45%), bedrijfsbezoeken (35%), getuigenissen in de klas (25%) en vormen van werkplekleren (21%)

- werkplekleren stijgt daarmee opvallend sterk in vergelijking met 6 jaar geleden (toen 9%)

Stages door leerkrachten geraken niet van de grond

-  ondanks duidelijke interesse van bedrijven, werkt slechts 2% op die manier samen

Zoektocht naar stagiairs verloopt moeizamer…

- 1 op 3 bedrijven vindt niet zo vlot stagiairs t.o.v. 1 op 4 in 2011

- maar bedrijven gaan zelden zelf op zoek

- 95% van de bedrijven zegt dat stagiairs een streepje voor hebben bij aanwervingen

- slechts 5 % vindt zichzelf onvoldoende voorbereid om leerlingen te begeleiden (in 2011: 20%)

 … maar bedrijven zijn er meer tevreden over 

    - vooral tevreden over bereidheid om te willen bijleren (7/10) en motivatie (6,7)

- inhoudelijke kennis (6,2/10) en vooral praktische vaardigheden (5,7) daarentegen vergen bijschaafwerk

    - alle tevredenheidsscores liggen hoger dan zes jaar geleden

95% van de bedrijven wil minstens 3 maanden stage in élke opleiding

- slechts 60% vindt van stages vandaag voldoende lang (duurtijd kan grondig verschillen)

Vlottere invulling van vacatures (58%) en maatschappelijk engagement (57%) belangrijkste motivatie 

- maar ook het contact houden met jongere generaties (42%), het vinden van (uitzonderlijke) talenten (39%) en

kennisuitwisseling/nieuwe inzichten (31%) vormen belangrijke drijfveren

Gebrek aan plaatsen, tijd en geschikte profielen belangrijkste obstakels in de samenwerking

- maar ook onoverzichtelijkheid inzake samenwerkingsmogelijkheden, het gebrek aan een dynamische school in de buurt en te

veel administratieve verplichtingen worden genoemd als belemmering

Limburgse bedrijven tevreden over de samenwerking (82%) maar beseffen dat nog heel wat kansen onderbenut blijven…

(94%)

Limburgse bedrijven duidelijk over waar het beter kan bij onderwijs… én bij zichzelf: 

Belangrijkste verbeterpunten BEDRIJVEN 

1.    Zelf meer initiatief nemen, openheid en zich etaleren 24%

2.    Stages verbeteren (diverse suggesties) 23%
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3.    (Meer) projecten en stages aanbieden 16%

4.    Meer directe afstemming en overleg 15%

5.    Meer tijd voor vrij maken 5%

Verbeterpunten ONDERWIJS 

1.    Stages verbeteren (diverse suggesties)  21%

2.    Actiever contact zoeken met de bedrijven 17%

3.    Betere afstemming over vraag naar profielen en aangeboden opleidingen 15%

4.    Meer praktijkgericht werken 9%

5.    Duidelijkere info en communicatie 8%
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Entreprendre avant 30 ans : découvrez les initiatives bruxelloises

Mais quelle est la part de jeunes dans tout ça ? En 2015, la part d’indépendants de moins de 29 ans ne dépassaient pas 14,2% et le taux d’activité
entrepreneuriale des jeunes entre 18 et 24 ans se limitait à 3,4% contre 7,5% en moyenne dans l’UE.

Si ces tendances restent modestes, il apparaît pourtant qu’un belge sur trois souhaite se lancer, 42% des jeunes touchés par une action de sensibilisation
dans le cadre de Young Entrepreneurs of Tomorrow-YET (link is external) envisage l’entrepreneuriat comme une option de carrière. De plus, on sait

que les jeunes issus de la génération Y sont décrits comme entrepreneurs et ceux de la génération Z encore plus.

À Bruxelles, de nombreuses initiatives permettent à ces jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale de se tester, de valider leurs idées, de commettre des
erreurs dans une logique d’apprentissage, de monter des projets sans expérience professionnelle, de se lancer… Dans cet article, YET vous

présente un panorama de ces initiatives, principalement celles qui s’adressent aux jeunes porteurs de projets.

Participer à un programme sur quelques heures, un w-e, une semaine ou plus 

Avant de se lancer, il est possible de s’inscrire à des modules pour s’inspirer, co-créer, se former :

Les Hackhatons Impact (link is external) Challenge permettent à travers un marathon de 54 heures de stimuler l’idéation et l’entrepreneuriat.

Ils encouragent la co-création entre participants stimulés par le développement de compétences et la volonté d’apprendre. A la clé, des accès à
l’espace Silversquare, la possibilité d’utiliser les outils mis en place par Sharify ou des séances de coaching par les membres de la communauté.
Prochaine édition, ces 24-25 et 26 novembre.

start-iD (link is external) est un programme de 12 heures de sensibilisation à l'entrepreneuriat réparties sur quatre sessions destinées à tous

les pré-starters et graines d'entrepreneurs. Start-ID vise l’identification des croyances limitantes concernant l'entrepreneuriat et confronte celles-ci
aux parcours d’entrepreneurs inspirants. Ce programme propose également des techniques aux porteurs de projet pour trouver ou enrichir une idée.

Start ID évalue également l'impact de la posture au niveau personnel et présente les grandes étapes de la gestion d'un projet entrepreneurial.

Zoom Jeunes (link is external) propose deux à trois mois de formations interactives pour mieux communiquer, structurer et développer son

projet. Au cours de 12 modules, les jeunes ont l’occasion de suivre différents ateliers: pitcher son projet, Business Model You, comment démolir ton
idée?, quel statut?, Business Model Canvas, créativité, plan de communication, atelier de co-création, réseautage, prendre la parole en public. A la fin
du cursus, un évènement de clôture est organisé avec une présentation collective des projets, des échanges individuels formels et informels,...

La Business Academy (link is external) est destinée aux demandeurs d'emploi de moins de 30 ans et propose un programme à la carte :

Des cours donnés le samedi en matinée ou en après-midi (4h par module) en français
Un format de workshop interactif en petits groupes de max. 12 élèves, donc personnalisation et adaptation au niveau de la classe
Des cours donnés par des entrepreneurs qui peuvent t'aider dans la réflexion sur cette idée de projet qui te trotte dans la tête depuis longtemps.

Le Déclic Tour (link is external) est un tour itinérant de 8 jours en Belgique francophone qui rassemble 30 personnes et vise à créer le déclic

du passage à l'action pour les jeunes âgés de 20 à 35 ans qui ont l'envie de se lancer (seul ou en collectif) dans la création d'un projet
d'entrepreneuriat social.
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Développer son idée au sein d’un accélérateur ou d’un incubateur

Il est souvent possible sur base d’un dossier de candidature d’intégrer un lieu d’hébergement, de suivre une formation collective et de recevoir un
accompagnement individuel pour valider son idée et développer son projet. Des étudiants et jeunes diplômés peuvent postuler à :

Boost Your Project (link is external) propose un programme d’incubation pour les jeunes au sein du centre d'entreprise Village Partenaire.
Les porteurs de projets passent par les phases classiques de création d’entreprise. La phase d’incubation aura lieu en 2018. Une phase intermédiaire
portera sur la sélection des projets en vue de l'incubation, la maturation de l'idée et la validation des compétences, l’immersion dans la culture
entrepreneuriale concrétisée par un business model et plan financier et le test de l'activité.

UStart Tech (link is external)répond à une lacune en compétences techniques souvent identifiées chez les entrepreneurs. En combinant un étudiant
porteur du projet au profil non technologique et un étudiant issu de la Erasmus Hoge School, ce projet veut mettre l’accent sur la complémentarité

indispensable d’équipe d’entrepreneurs. Ce projet s’adresse aux étudiants des hautes écoles et universités qui veulent se lancer dans l'innovation
technologique. Ils leur proposent des workshops et de l’accompagnement au sein d’un incubateur.

Be Starter (link is external) est une « Ecole pour entrepreneurs » qui prend la forme d'un programme de 6 semaines d’accélération pendant

lesquelles les futurs entrepreneurs travaillent sur un cas concret et sont formés aux outils qui leur permettront de réaliser leur projet. Ce
programme est ouvert aux étudiants et aux demandeurs d’emploi. Les deux premières semaines en immersion sont une remise à niveau des outils et
matching entre projet et personne, les 4 suivantes sont dédiées à l’exécution du projet. Le jour J, les étudiants présentent leur projet devant un panel
d’investisseurs, d’étudiants et de startups.

Le StartLab de Solvay (link is external) est un incubateur qui accompagne les étudiants et jeunes diplômés bruxellois dans la création de leur

entreprise. Cette initiative, qui n’entre pas dans le cadre du cursus scolaire, accueille tous types de projets entrepreneuriaux (associatif, sportif, social,
commercial ou humanitaire) pour autant qu’ils soient pérennes. Un second Start Lab, à l’ICHEC (link is external), débutera début décembre. Ce
programme d’accompagnement comprendra du coaching, du soutien formatif, de l’hébergement et de la mise en réseau. Il sera adapté pour chaque
étudiant selon son année et sa filière. Les candidatures se clôturent ce 15 novembre.

Obtenir une bourse pour une mission à l’international

Entrechok (link is external) est une bourse qui permet aux pré-starters de partir à l’étranger afin de les aider dans la création et le

développement de leur projet entrepreneurial. Cette aide leur permet de participer à des salons ou forums, de réaliser des missions exploratoires
pour découvrir des projets inspirants par leur similarité avec l’idée d’activité ou encore de participer à des formations pour acquérir un savoir-faire et/ou
des connaissances particulières que l’on ne peut pas acquérir à Bruxelles.

Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs (link is external) permet à de nouveaux entrepreneurs - ceux qui ont prévu de monter leur propre entreprise ou ceux
qui l'ont récemment créée - de se confronter à la réalité et d'élargir leur réseau. L’idée de ce programme communautaire est de partager la vie

d'un chef d'entreprise européen, ses enthousiasmes et ses contraintes, de découvrir un nouveau pays, un nouveau marché, de tester ses

propres aptitudes à l’entreprenariat. Le séjour peut varier entre 1 et 6 mois et est partiellement financé par la Commission européenne.

Evoluer dans un espace de co-working…

OFFICE2START (link is external) est un espace de travail partagé pour lancer sa propre affaire situé dans les anciennes brasseries Belle Vue.
Cet espace s’adresse uniquement aux demandeurs d’emploi et jeunes de 18 à 35 ans avec un projet artistique ou entrepreneurial. De nombreux autres
espaces de co-working existent à Bruxelles et accueillent bien évidemment les jeunes. La liste de ces espaces est disponible ici.

Et pourquoi ne pas participer à un concours ?

La Start Academy (link is external)est un concours de projets de création d’entreprises accessible à tous les étudiants des universités et

hautes écoles. C’est aussi une académie avec 1 mois et demi d’apprentissage au métier d’entrepreneur. Les participants, répartis en équipes de 2 à 4
étudiants, participent à la préparation d’un projet entrepreneurial. A travers différents workshops, les participants ont l’occasion de développer et
améliorer leur projet.

Le "Student Entrepreneur and Startup of the Year (link is external)" est la cérémonie annuelle de remise de prix de l’Etudiant Entrepreneur et de

la Start-up Etudiante de l’année. Ces awards mettent en lumière les jeunes étudiants belges qui se sont démarqués par la création d’une entreprise.
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Comme vous l’avez compris, ces activités s’adressent exclusivement au public jeune. Il en existe encore d’autres sans compter les nombreux projets
portés par des établissements d’enseignement supérieur bruxellois qui s’adressent uniquement à leurs étudiants.

Il ne s’agit bien sûr pas d’oublier tout l’écosystème entrepreneurial du 1819 qui est ouvert à tous que l’on soit jeune ou moins jeune.

Pour rester connecté et garder un œil sur l’actu de ces projets, suivez le 1819 (link is external) et YET (link is external)!

Auteur/Organisation: 

Yet.brussels- Virginie Losson
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De jobtrends in Oost-Vlaanderen

Gisteren om 10:54 door (wdh) | Bron: Jobat.be

Brecht Carels, directeur van de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV) Foto: Jobat.be

Sinds de bankencrisis waren er nooit méér mensen aan de slag, koppen de kranten. Hoe staat Oost-Vlaanderen ervoor en in welke sectoren kun je er

vooral terecht? Jobat nam poolshoogte bij Brecht Carels, directeur van de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV), die de vinger aan de

pols houdt van de economie in onze provincie. Welke jobtrends en bijzonderheden vallen op?

Wie werkt waar?

“35.000 Oost-Vlaamse bedrijven stellen 485.000 mensen tewerk”, zegt Brecht Carels. “Daarnaast zijn er 106.000 zelfstandigen. 800 bedrijven hebben

meer dan 99 werknemers, 2 procent stelt 42 procent tewerk. Van de 1.500.000 Oost-Vlamingen zijn er 600.000 aan het werk. Dat lijkt weinig, maar

de tewerkstellingsgraad van 20- tot 64-jarigen bedraagt wel 67 procent. De Europese doelstelling is 75 procent tegen 2020.”

“De werkloosheid in Oost-Vlaanderen is gedaald met 5,4 procent sinds vorig jaar, vacatures gaan in stijgende lijn. In sectoren als IT, zorg en bouw

wordt het moeilijker mensen te vinden. 41 procent van de Oost-Vlamingen werkt in de dienstensector. Tewerkstelling in landbouw daalt nog altijd,

industrie stabiliseert, jobs in de dienstensector nemen toe. Maar de meeste nieuwe jobs vind je in de quartaire sector: zorg en onderwijs.”

Zorg en onderwijs

“Binnen de sectoren met toekomst in Oost-Vlaanderen zien we vooral voeding, zorg, de creatieve economie, biotech, materialen, logistiek, IT en eco-

innovatie. Vooral zorg en voeding zijn speerpunten voor EROV. We doen bijvoorbeeld groepsaankopen met het Platform van Oost-Vlaamse

Ziekenhuizen, goed voor een tewerkstelling van 20.000 mensen. Ziekenhuizen als Aalst en Gent zijn wereldtop.”

“Zorg biedt grote toekomstmogelijkheden voor nieuwe jobs. Het aantal ziekenhuizen blijft gelijk, maar er zijn meer woonzorgcentra en de vraag naar

ambulante zorg stijgt. De regio Gent is dankzij alle kennisinstellingen natuurlijk ook dé hub voor jobs in het onderwijs. De laatste jaren zien we vanuit het

hoger onderwijs meer initiatieven om ondernemerschap te promoten. De Gentse IT-cluster is deels ontstaan vanuit spin-offs van universiteiten die er

sterk mee verbonden blijven.”

Technologie
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Niet zo gek dus dat technologie sterk staat in Oost-Vlaanderen. De Deloitte Technology Fast 50-competitie is een jaarlijkse selectie van de vijftig snelst

groeiende en meest innovatieve technologiebedrijven met hoofdzetel in België. Met twaalf van de vijftig genomineerden heeft Oost-Vlaanderen een

aandeel van 24 procent.

Naast bedrijven als Docbyte maken ook Combell, EyeSee, In The Pocket, NGDATA, RetailSonar, Showpad en Teamleader kans op de titel. Allen

zijn ze gevestigd in Gent. Daarnaast dingen ook Codit uit Ledeberg, Globis uit Erembodegem, Lansweeper uit Grembergen en ProDigest uit Zwijnaarde

mee naar de prijs. “Een bedrijf als Lansweeper (software om bedrijfsnetwerken te analyseren, n.v.d.r.) is totaal onbekend bij het publiek”, zegt Brecht.

“Maar een reus als Microsoft heeft het wél op zijn radar staan.”

Hightech in textiel

“Textiel is nog altijd erg belangrijk voor Oost-Vlaanderen. Het is geen bestofte, oubollige sector. Integendeel, je vindt er juist heel innovatieve

werkgevers. Wist je dat de rode loper in Cannes gemaakt wordt door De Saedeleir, een Oost-Vlaams bedrijf? Er zijn enorm veel hightechtoepassingen

voor textiel. In de sector zijn veel jobs verloren gegaan. Maar wat overblijft is hightech, zoals Bexco dat touwen maakt voor de scheepvaart.

Momenteel werken er in Oost-Vlaanderen 8.000 mensen in de sector.“

Logistiek

“Oost-Vlaanderen heeft uitstekende verbindingen met de E40 en de E17, de waterwegen, spoorwegen en de nabijheid van de luchthaven. Daarom is

logistiek en transport een absolute groeisector, nog steeds. Oost-Vlaanderen heeft de haven van Gent maar ook de Waaslandhaven; Vaak wordt

vergeten dat de logistieke cluster daar werk biedt aan heel veel mensen. Industrie is er ook een belangrijke werkgever.”

Starters

“12.000 Oost-Vlamingen (of 33 per dag) starten elk jaar een eigen zaak. Vooral bouw, detailhandel en thuisverpleging boomen. Na vijf jaar is twee op

de drie daarvan nog actief, de succesratio bedraagt 66 procent. Het slechtste scoort de horeca, waar een op de twee de handdoek na vijf jaar in de ring

gooit. Startende vrije beroepers (het grootste aantal starters) blijven dan weer voor 85 procent doorgaan met hun praktijk na die periode.”

“Internationaal bengelen we met deze cijfers nog altijd aan de staart, al zijn we bezig aan een inhaalbeweging. Bedrijven, banken en overheden blijven

populairder als werkomgeving dan een eigen zaak. Het imago van de ondernemer is sterk verbeterd, maar nog altijd niet zo positief als in bijvoorbeeld

in Nederland.”

EROV: sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie

Wat doet de Economische Raad van Oost-Vlaanderen zélf precies? “We hebben vier kernactiviteiten”, zegt Brecht Carels. “Jong ondernemerschap

stimuleren is er een van. Gent en Oost-Vlaanderen scoren mooi op dat vlak, we hebben heel wat jonge starters.”

“We ondersteunen de mini-ondernemingen van Vlajo, een initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen in samenwerking met Voka – Kamer van

Koophandel Oost-Vlaanderen en EROV”, zegt Carels. “400 zesdejaarsscholieren uit TSO, ASO en BSO maken zo kennis met ondernemerschap. We

bieden ook opleidingen aan starters in bij- of hoofdberoep: een uitdieping van de ondernemerscursus van Syntra Midden-Vlaanderen.”

Ten tweede promoot EROV streekproducten. “Het Groot Vleeshuis in Gent is het middelpunt van de Oost-Vlaamse streekproducten”, klinkt het. “We

leggen ook de link tussen streekproducten en universiteiten en kennisinstellingen zoals het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), voor

meer kwaliteit en innovatie in de regionale voedingssector die we promoten bij scholen, zorgcentra, of grootkeukens.”
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De jobtrends in Oost-Vlaanderen

Gisteren om 10:54 door (wdh) | Bron: Jobat.be

Brecht Carels, directeur van de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV) Foto: Jobat.be

Sinds de bankencrisis waren er nooit méér mensen aan de slag, koppen de kranten. Hoe staat Oost-Vlaanderen ervoor en in welke sectoren kun je er

vooral terecht? Jobat nam poolshoogte bij Brecht Carels, directeur van de Economische Raad van Oost-Vlaanderen (EROV), die de vinger aan de

pols houdt van de economie in onze provincie. Welke jobtrends en bijzonderheden vallen op?

Wie werkt waar?

“35.000 Oost-Vlaamse bedrijven stellen 485.000 mensen tewerk”, zegt Brecht Carels. “Daarnaast zijn er 106.000 zelfstandigen. 800 bedrijven hebben

meer dan 99 werknemers, 2 procent stelt 42 procent tewerk. Van de 1.500.000 Oost-Vlamingen zijn er 600.000 aan het werk. Dat lijkt weinig, maar

de tewerkstellingsgraad van 20- tot 64-jarigen bedraagt wel 67 procent. De Europese doelstelling is 75 procent tegen 2020.”

“De werkloosheid in Oost-Vlaanderen is gedaald met 5,4 procent sinds vorig jaar, vacatures gaan in stijgende lijn. In sectoren als IT, zorg en bouw

wordt het moeilijker mensen te vinden. 41 procent van de Oost-Vlamingen werkt in de dienstensector. Tewerkstelling in landbouw daalt nog altijd,

industrie stabiliseert, jobs in de dienstensector nemen toe. Maar de meeste nieuwe jobs vind je in de quartaire sector: zorg en onderwijs.”

Zorg en onderwijs

“Binnen de sectoren met toekomst in Oost-Vlaanderen zien we vooral voeding, zorg, de creatieve economie, biotech, materialen, logistiek, IT en eco-

innovatie. Vooral zorg en voeding zijn speerpunten voor EROV. We doen bijvoorbeeld groepsaankopen met het Platform van Oost-Vlaamse

Ziekenhuizen, goed voor een tewerkstelling van 20.000 mensen. Ziekenhuizen als Aalst en Gent zijn wereldtop.”

“Zorg biedt grote toekomstmogelijkheden voor nieuwe jobs. Het aantal ziekenhuizen blijft gelijk, maar er zijn meer woonzorgcentra en de vraag naar

ambulante zorg stijgt. De regio Gent is dankzij alle kennisinstellingen natuurlijk ook dé hub voor jobs in het onderwijs. De laatste jaren zien we vanuit het

hoger onderwijs meer initiatieven om ondernemerschap te promoten. De Gentse IT-cluster is deels ontstaan vanuit spin-offs van universiteiten die er

sterk mee verbonden blijven.”

Technologie

Niet zo gek dus dat technologie sterk staat in Oost-Vlaanderen. De Deloitte Technology Fast 50-competitie is een jaarlijkse selectie van de vijftig snelst

groeiende en meest innovatieve technologiebedrijven met hoofdzetel in België. Met twaalf van de vijftig genomineerden heeft Oost-Vlaanderen een

aandeel van 24 procent.
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Naast bedrijven als Docbyte maken ook Combell, EyeSee, In The Pocket, NGDATA, RetailSonar, Showpad en Teamleader kans op de titel. Allen

zijn ze gevestigd in Gent. Daarnaast dingen ook Codit uit Ledeberg, Globis uit Erembodegem, Lansweeper uit Grembergen en ProDigest uit Zwijnaarde

mee naar de prijs. “Een bedrijf als Lansweeper (software om bedrijfsnetwerken te analyseren, n.v.d.r.) is totaal onbekend bij het publiek”, zegt Brecht.

“Maar een reus als Microsoft heeft het wél op zijn radar staan.”

Hightech in textiel

“Textiel is nog altijd erg belangrijk voor Oost-Vlaanderen. Het is geen bestofte, oubollige sector. Integendeel, je vindt er juist heel innovatieve

werkgevers. Wist je dat de rode loper in Cannes gemaakt wordt door De Saedeleir, een Oost-Vlaams bedrijf? Er zijn enorm veel hightechtoepassingen

voor textiel. In de sector zijn veel jobs verloren gegaan. Maar wat overblijft is hightech, zoals Bexco dat touwen maakt voor de scheepvaart.

Momenteel werken er in Oost-Vlaanderen 8.000 mensen in de sector.“

Logistiek

“Oost-Vlaanderen heeft uitstekende verbindingen met de E40 en de E17, de waterwegen, spoorwegen en de nabijheid van de luchthaven. Daarom is

logistiek en transport een absolute groeisector, nog steeds. Oost-Vlaanderen heeft de haven van Gent maar ook de Waaslandhaven; Vaak wordt

vergeten dat de logistieke cluster daar werk biedt aan heel veel mensen. Industrie is er ook een belangrijke werkgever.”

Starters

“12.000 Oost-Vlamingen (of 33 per dag) starten elk jaar een eigen zaak. Vooral bouw, detailhandel en thuisverpleging boomen. Na vijf jaar is twee op

de drie daarvan nog actief, de succesratio bedraagt 66 procent. Het slechtste scoort de horeca, waar een op de twee de handdoek na vijf jaar in de ring

gooit. Startende vrije beroepers (het grootste aantal starters) blijven dan weer voor 85 procent doorgaan met hun praktijk na die periode.”

“Internationaal bengelen we met deze cijfers nog altijd aan de staart, al zijn we bezig aan een inhaalbeweging. Bedrijven, banken en overheden blijven

populairder als werkomgeving dan een eigen zaak. Het imago van de ondernemer is sterk verbeterd, maar nog altijd niet zo positief als in bijvoorbeeld

in Nederland.”

EROV: sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie

Wat doet de Economische Raad van Oost-Vlaanderen zélf precies? “We hebben vier kernactiviteiten”, zegt Brecht Carels. “Jong ondernemerschap

stimuleren is er een van. Gent en Oost-Vlaanderen scoren mooi op dat vlak, we hebben heel wat jonge starters.”

“We ondersteunen de mini-ondernemingen van Vlajo, een initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen in samenwerking met Voka – Kamer van

Koophandel Oost-Vlaanderen en EROV”, zegt Carels. “400 zesdejaarsscholieren uit TSO, ASO en BSO maken zo kennis met ondernemerschap. We

bieden ook opleidingen aan starters in bij- of hoofdberoep: een uitdieping van de ondernemerscursus van Syntra Midden-Vlaanderen.”

Ten tweede promoot EROV streekproducten. “Het Groot Vleeshuis in Gent is het middelpunt van de Oost-Vlaamse streekproducten”, klinkt het. “We

leggen ook de link tussen streekproducten en universiteiten en kennisinstellingen zoals het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), voor

meer kwaliteit en innovatie in de regionale voedingssector die we promoten bij scholen, zorgcentra, of grootkeukens.”
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‘Ondernemen kun je in de klas leren'

Binnenkort komt in elke school ondernemerschap aan bod. Scholen kunnen daarvoor de mosterd halen in
Vilvoorde. De technische en beroepsschool Virgo+ won onlangs een Europese prijs als ‘meest
ondernemende school’ van België.
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‘Meneer, hoe moet ik de presentatie dan afsluiten? Ik ga vergeten wat ik moet zeggen.’ Wanneer Dan Eli zijn uitleg voor de klas al lachend met een dab
(een populaire dansbeweging bij jongeren, red.) afsluit, grijpt leerkracht Nabil Foki in. ‘Dat kan niet. Je bedankt iedereen voor hun aandacht en nodigt
ze uit een kijkje te komen nemen bij jullie stand.’

De leerlingen van de bso-richting business support in de Vilvoordse school Virgo+ oefenen de presentatie van hun minionderneming. Het is de laatste
repetitie voor ze de producten waar ze maanden aan hebben gewerkt voorstellen aan familie en vrienden. Ook voor Foki is het een belangrijke avond. ‘Een
succeservaring of een eerste verkoop maakt een wereld van verschil. Als dat niet lukt, is het voor mij de komende weken trekken en sleuren om het vuur
voor hun minionderneming brandend te houden.’

We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen met ondernemerschap in aanraking komen, want het is de toekomst van het land.

johan van engelant directeur virgo+

‘Tegelijk willen we hen leren dat falen niet erg is zolang je er maar uit leert. Als je in een beschermde schoolomgeving met een mislukking leert omgaan, is
de kans kleiner dat je later op dezelfde muur botst. Het omgekeerde gebeurt ook. Leerlingen die bij de start van het schooljaar denken dat ze geen eigen
bedrijfje kunnen opstarten, zien we soms helemaal openbloeien. Ze worden zelfstandiger, hebben meer lef en ontdekken hun talenten. Ze merken dat ze
goed zijn in marketing of in verkoop en nemen dat mee in hun studiekeuze.’

Eindtermen

Binnenkort zal ondernemingszin in elke school aan bod komen. De Vlaamse meerderheidspartijen sloten onlangs een akkoord over wat leerlingen moeten
kennen en kunnen als ze de schoolpoort achter zich sluiten. Die nieuwe eindtermen bevatten naast economische en financiële vaardigheden dus ook
ondernemingszin.

Oud-leerlingen maken populaire pulls

In het Brusselse straatbeeld zijn regelmatig pulls (foto) te zien met opschriften in typisch Brusselse jongerentaal zoals ‘D’office ket’ en ‘À l’aise ket’. Nicky
Moreels en Simon Vanuytrecht, ex-beroepsleerlingen van Virgo+, startten begin vorig jaar met KET.

‘Ik werkte in een discotheek en zag daar regelmatig T-shirts met slogans over Antwerpen. Ik wou mijn stedelijke identiteit ook tonen’, zegt Moreels. ‘We
zijn aan de slag gegaan met leuzen die we vaak gebruiken en hebben vervolgens leveranciers gezocht en een businessplan opgemaakt.’

Daarbij hielp de oefening van de minionderneming tijdens hun zevende jaar. ‘Natuurlijk werk je in een andere omgeving, maar het hielp dat we al ervaring
hadden met contacten met klanten, correspondentie, de opmaak van facturen en het bijhouden van kasboeken. We hebben er ook geleerd dat je groot
mag denken, maar klein moet starten. We willen niet de fout maken om onnodige financiële avonturen aan te gaan. We bekijken het stap voor stap.’

Een pull van KET. © rv

Eindelijk, zucht Johan van Engelant, de directeur van Virgo+. ‘We vinden het belangrijk dat al onze leerlingen in aanraking komen met ondernemerschap,
want het is de toekomst van ons land. Zonder ondernemers draait de economie niet en is er geen budget voor andere zaken zoals de sociale zekerheid of
cultuur. Ondernemerschap is deels aangeboren, maar je kan een hele reeks vaardigheden ook in de klas leren. Denk aan leren onderhandelen, risico
nemen, samenwerken of creativiteit. Dat zijn vaardigheden die ook voor andere beroepen nuttig zijn.’
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Daarom laat Virgo+ ondernemerschap ook doorsijpelen in studierichtingen waar het minder evident is, zoals personenzorg of secretariaat-talen. ‘Vandaag
komt dat boven op de leerstof die leerkrachten sowieso moeten zien. Door de politieke beslissing komt er hopelijk meer ruimte om er ook in een vak als
Engels mee bezig te zijn. Denk aan een bedrijfsbezoek aan een multinational, het leren van termen die in een bedrijfscontext worden gebruikt of
commerciële brieven schrijven.’

De school wil de werkvloer zo veel mogelijk binnenhalen in de klas. Naast de minionderneming en bedrijfsbezoeken zet Virgo+ ook in op stages,
ondernemers voor de klas laten spreken en het opzetten van acties door leerlingen. Die mentaliteit zit ook in kleine details. In een van de klaslokalen
hangen citaten zoals ‘sell the problem you solve, not the product’, die de leerlingen moeten inspireren om te ondernemen.

Sollicitatiegesprek

Voorts heeft Van Engelant extra aandacht voor de achtergrond van kandidaat-leerkrachten. Zelf werkte hij jaren in een bank. ‘Een verhaal uit je eigen
verleden blijft veel langer hangen bij de leerlingen dan kennis uit een handboek. Als we in het laatste jaar een sollicitatiegesprek oefenen, helpt het dat ik die
ervaring vanuit mijn vorige job heb. Die lijn trek ik voor zover mogelijk door in het personeelsbeleid. Als ik verschillende kandidaten voor een vak heb, geef
ik voorrang aan mensen met ervaring in een andere sector. Maar het is moeilijk om hen te overtuigen omdat ze hun anciënniteit niet altijd kunnen
meenemen.’

Al die inspanningen leverden Virgo+ eerder al de titel ‘Ambassadeursschool’ op van de organisatie Vlaamse Jonge Ondernemingen. De school won zopas
ook de Belgische prijs tijdens de jaarlijkse Entrepreneurial School Awards van JA Europe, de marktleider in cursussen over ondernemerschap. Een
serieuze opsteker voor een technische en beroepsschool met een gemengde leerlingenpopulatie.

Gracien Noabagobetse is gedelegeerd bestuurder van de minionderneming Cup of Art, die gepersonaliseerde koffiekoppen verkoopt. © Kristof Vadino

‘Onze gasten nemen het bij de presentatie van hun minionderneming vanavond op tegen leerlingen uit aso-scholen’, zegt Foki. ‘Die hebben meer ervaring
met presenteren voor een groep en spreken beter Nederlands. Dat weten mijn leerlingen maar al te goed. Maar ze weten ook dat er één zin is die ik niet wil
horen in de klas: ‘Wij zijn maar bso, meneer.’ Deze leerlingen hebben andere vaardigheden. Ze zijn creatief, inventief en kunnen meer dan hun mannetje
staan op stressvolle momenten.’
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Terwijl Foki vertelt, horen we Gracien Noabagobetse luidkeels juichen. Hij is gedelegeerd bestuurder van de minionderneming Cup of Art, die
gepersonaliseerde koffiekoppen verkoopt onder de slogan ‘A cup as unique as you’, en heeft net vier koppen aan onze fotograaf verkocht. Gracien
belooft ze binnenkort aan huis te leveren.

‘Zie je wel dat dit een goed product is?’, zegt hij lachend tegen zijn klasgenoten. De groep van Gracien worstelde met het prototype van haar eerste idee en
raakte ontmoedigd. Pas daarna beslisten de leden om koffiebekers met lijmvernis te bewerken. ‘Wie op zijn werk koffie drinkt, doet dat uit saaie bekers.
Onze modellen zijn kleurrijk en kunnen inspiratie geven op een doods moment’, pitcht hij enthousiast.
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Partnerschap ManpowerGroup met Vlajo en ‘Les Jeunes
Entreprises’ (via Engineeringnet.be)

Bedrijfsnieuws 9/02/2018 8:33:46

ManpowerGroup Belgium wil de eerste pijler ('Ready for Work') van zijn strategie inzake duurzame ontwikkeling en

maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken.
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ENGINEERINGNET.BE - Terwijl de arbeidswereld een ware 'Skills Revolution' kent, wordt het steeds belangrijker om jongeren te helpen
zich voor te bereiden op een professioneel leven waarin verandering de norm zal worden.

ManpowerGroup Belgium heeft besloten om de programma's van Vlajo en Les Jeunes Entreprises in België concreet te ondersteunen,
met als doel ondernemerschap en de wens om te leren een boost geven door jongeren voor te bereiden op de toekomst van de
arbeidsmarkt.

65% van de jobs die de jongeren van generatie Z in de toekomst zullen uitoefenen, bestaan nog niet. Vandaag de dag is het kiezen van
zijn vak en het zich lanceren in het professionele leven voor de nieuwe generaties meer dan ooit een grote uitdaging geworden.

Volgens een recent onderzoek van ManpowerGroup zijn communicatie (56%), samenwerken in teamverband (55%) en
probleemoplossing (54%) de drie competenties waar de werkgevers van vandaag wereldwijd het meest op zoek naar zijn.

Tegelijk beweren rekruteerders dat deze drie competenties ook tot de meest schaarse behoren: probleemoplossing (31%), communicatie
(30%), organisatie (24%) en samenwerken in teamverband (22%).

Elk jaar nemen meer dan 116.000 jongeren uit de Vlaamse gemeenschap en meer dan 21.000 jongeren uit de Waals-Brusselse
gemeenschap deel aan de programma's van de Belgische antennes van JA Europe. Op Europees niveau konden meer dan 3,6 miljoen
jongeren uit 40 landen 'al doende leren' (‘learning by doing’) en op die manier hun ondernemerspotentieel activeren om spelers te
worden van de economische, sociale en culturele ontwikkeling.

In 2017 hebben meer dan 7.500 jongeren van het Vlaamse secundaire onderwijs zich in het avontuur van de oprichting van een mini-
onderneming geworpen, en hebben 2.300 studenten uit het hoger onderwijs deelgenomen aan het programma Small Business Project
(Ondernemende Attitude).

Deze activiteiten versterken de kennis en de vaardigheden die in de secundaire school en in het hoger onderwijs werden aangeleerd,
maar bevorderen vooral het verwerven van persoonlijke competenties, zoals communicatie, vermogen om in teamverband te werken,
creativiteit of projectbeheer.

Met dit partnerschap wil ManpowerGroup Belgium jongeren helpen bij de voorbereiding van hun intrede in de arbeidsmarkt. De nadruk
zal gelegd worden op het YEP-programma dat bestemd is voor het hoger onderwijs.

De medewerkers van ManpowerGroup zullen op vrijwillige basis het beste van zichzelf geven tijdens coachingsessies over
projectbegeleiding. Ze zullen ook expertsessies leiden om studenten te helpen de human resources in hun ondernemingsprojecten beter
te beheren.

Tot slot zullen ze ook workshops organiseren om jongeren te helpen zich concreet voor te bereiden op hun zoektocht naar werk. De HR-
groep zal haar verschillende onderzoeken en tools ter beschikking stellen van het kenniscentrum van Vlajo. << (Guy Leysen)
(infographic: Manpower Group)
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You Legend werd vandaag gelanceerd

Deze voormiddag werd bij Studio 100 in Schelle YOU.LEGEND gelanceerd in het bijzijn van Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van

Onderwijs Hilde Crevits, Hans Bourlon van Studio 100, Hello bank! en bedenker van het project Jasper Lambrechts. Jongeren moeten hun eigen levensverhaal kunnen en

durven schrijven. Daarbij spelen hun ambities, passies en de zoektocht naar hun eigen potentieel een centrale rol. Een ondernemende houding is de noodzakelijke brandstof

voor die zoektocht én het uitgangspunt van YOU.LEGEND. Want doen wat je graag doet, maakt gelukkig.

Het begon allemaal met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt die in het huidige aanbod van startersprojecten op zijn honger bleef

zitten. Een platform om te ontdekken welke richting je uit wil en welke talenten jou in staat stellen het verschil te maken, vond hij niet meteen terug. Met die frustratie klopte

Jasper aan bij Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Even later was YOU.LEGEND een feit. YOU.LEGEND helpt om je potentieel te ontdekken: welke “Legend”

schuilt er in jou? YOU.LEGEND stimuleert om met je talenten aan de slag te gaan en een ondernemende houding aan te nemen, zodat je die talenten maximaal kan

ontplooien. Ondernemen betekent niet noodzakelijk zelfstandig worden en een bedrijf oprichten. YOU.LEGEND wil duidelijk maken dat de zoektocht naar je talenten en het

lef om je ambities na te streven óók ondernemen is. Meer nog, het is het startpunt richting succesvol ondernemerschap.

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity

Hans Bourlon: “Iets ondernemen doe je niet op de maan. Zoek naar wat dichtbij je ligt. Kom uit je zetel, probeer iets. Zet iets op waar je energie van krijgt, alleen of samen

met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn heeft mij als mens tot bloei gebracht. Doe het ook voor de samenleving. Het zijn ondernemende

mensen die onze welvaart veilig zullen stellen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het boek van Jasper houdt je letterlijk een spiegel voor. Het is goed dat leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te

ontdekken en ondernemend te zijn. Ontwikkelen van initiatief en ondernemingszin is als sleutelcompetentie opgenomen in de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen. In

een snel veranderende samenleving hebben we dan ook jongeren nodig die met de nodige durf, passie en goesting de wereld tegemoet treden.”

Lieve De Mol, Commercial Director bij Hello bank!: “Als bank hebben we naast een economische ook een maatschappelijke rol te spelen. Ondernemerschap stimuleren

maakt daar deel van uit. Als we dat linken aan onze doelgroep, de jongeren, dan is het een logische stap om een mooi project als You.Legend te steunen. Een betere match

met onze claim “Create Your Own Story”, waarmee we jongeren willen inspireren om hun dromen, projecten… waar te maken, kon er niet zijn.”

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: logo
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You.Legend van Studio 100

Deze voormiddag werd bij Studio 100 in Schelle YOU.LEGEND gelanceerd in het bijzijn van Viceminister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams minister

van Onderwijs Hilde Crevits, Hans Bourlon van Studio 100, Hello bank! en bedenker van het project Jasper Lambrechts. Jongeren moeten hun eigen

levensverhaal kunnen en durven schrijven. Daarbij spelen hun ambities, passies en de zoektocht naar hun eigen potentieel een centrale rol. Een ondernemende

houding is de noodzakelijke brandstof voor die zoektocht én het uitgangspunt van YOU.LEGEND. Want doen wat je graag doet, maakt gelukkig.

Het begon allemaal met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt die in het huidige aanbod van startersprojecten op zijn honger

bleef zitten. Een platform om te ontdekken welke richting je uit wil en welke talenten jou in staat stellen het verschil te maken, vond hij niet meteen terug. Met die

frustratie klopte Jasper aan bij Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Even later was YOU.LEGEND een feit. YOU.LEGEND helpt om je potentieel te

ontdekken: welke “Legend” schuilt er in jou? YOU.LEGEND stimuleert om met je talenten aan de slag te gaan en een ondernemende houding aan te nemen, zodat

je die talenten maximaal kan ontplooien. Ondernemen betekent niet noodzakelijk zelfstandig worden en een bedrijf oprichten. YOU.LEGEND wil duidelijk maken

dat de zoektocht naar je talenten en het lef om je ambities na te streven óók ondernemen is.

Meer nog, het is het startpunt richting succesvol ondernemerschap.

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity.

Hans Bourlon: “Iets ondernemen doe je niet op de maan. Zoek naar wat dichtbij je ligt. Kom uit je zetel, probeer iets. Zet iets op waar je energie van krijgt, alleen

of samen met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn heeft mij als mens tot bloei gebracht. Doe het ook voor de samenleving. Het

zijn ondernemende mensen die onze welvaart veilig zullen stellen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het boek van Jasper houdt je letterlijk een spiegel voor. Het is goed dat leerlingen worden uitgedaagd om hun

talenten te ontdekken en ondernemend te zijn. Ontwikkelen van initiatief en ondernemingszin is als sleutelcompetentie opgenomen in de ontwikkeling van de

nieuwe eindtermen. In een snel veranderende samenleving hebben we dan ook jongeren nodig die met de nodige durf, passie en goesting de wereld tegemoet

treden.”

Lieve De Mol, Commercial Director bij Hello bank!: “Als bank hebben we naast een economische ook een maatschappelijke rol te spelen. Ondernemerschap

stimuleren maakt daar deel van uit. Als we dat linken aan onze doelgroep, de jongeren, dan is het een logische stap om een mooi project als You.Legend te

steunen. Een betere match met onze claim “Create Your Own Story”, waarmee we jongeren willen inspireren om hun dromen, projecten… waar te maken, kon

er niet zijn.”

www.youlegend.be

Foto’s: Studio 100
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You.Legend gelanceerd in aanwezigheid van Minister Crevits

Deze voormiddag werd bij Studio 100 in Schelle YOU.LEGEND gelanceerd in het bijzijn van Viceminister-President van de Vlaamse

Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Hans Bourlon van Studio 100, Hello bank! en bedenker van het project

Jasper Lambrechts. Jongeren moeten hun eigen levensverhaal kunnen en durven schrijven. Daarbij spelen hun ambities, passies en de

zoektocht naar hun eigen potentieel een centrale rol. Een ondernemende houding is de noodzakelijke brandstof voor die zoektocht én het

uitgangspunt van YOU.LEGEND. Want doen wat je graag doet, maakt gelukkig.

Het begon allemaal met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt die in het huidige aanbod van startersprojecten op

zijn honger bleef zitten. Een platform om te ontdekken welke richting je uit wil en welke talenten jou in staat stellen het verschil te maken, vond hij niet

meteen terug. Met die frustratie klopte Jasper aan bij Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Even later was YOU.LEGEND een feit.

YOU.LEGEND helpt om je potentieel te ontdekken: welke “Legend” schuilt er in jou? YOU.LEGEND stimuleert om met je talenten aan de slag te

gaan en een ondernemende houding aan te nemen, zodat je die talenten maximaal kan ontplooien. Ondernemen betekent niet noodzakelijk zelfstandig

worden en een bedrijf oprichten. YOU.LEGEND wil duidelijk maken dat de zoektocht naar je talenten en het lef om je ambities na te streven óók

ondernemen is. Meer nog, het is het startpunt richting succesvol ondernemerschap.

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity

Hans Bourlon: “Iets ondernemen doe je niet op de maan. Zoek naar wat dichtbij je ligt. Kom uit je zetel, probeer iets. Zet iets op waar je

energie van krijgt, alleen of samen met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn heeft mij als mens tot bloei

gebracht. Doe het ook voor de samenleving. Het zijn ondernemende mensen die onze welvaart veilig zullen stellen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het boek van Jasper houdt je letterlijk een spiegel voor. Het is goed dat leerlingen worden

uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en ondernemend te zijn. Ontwikkelen van initiatief en ondernemingszin is als sleutelcompetentie

opgenomen in de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen. In een snel veranderende samenleving hebben we dan ook jongeren nodig die met
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de nodige durf, passie en goesting de wereld tegemoet treden.”

Lieve De Mol, Commercial Director bij Hello bank!: “Als bank hebben we naast een economische ook een maatschappelijke rol te spelen.

Ondernemerschap stimuleren maakt daar deel van uit. Als we dat linken aan onze doelgroep, de jongeren, dan is het een logische stap om een

mooi project als You.Legend te steunen. Een betere match met onze claim “Create Your Own Story”, waarmee we jongeren willen inspireren

om hun dromen, projecten… waar te maken, kon er niet zijn.”
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Studio 100 helpt ondernemende jongeren hun talenten te
ontdekken

Leen De Moor12 maart 2018

SCHELLE – Bij Studio 100 in Schelle werd YOU.LEGEND gelanceerd in het bijzijn van Vlaams minister van Onderwijs

Hilde Crevits, Hans Bourlon van Studio 100, Hello bank! en bedenker van het project Jasper Lambrechts. YOU.LEGEND

helpt jongeren hun passie en talent te vinden om zo succesvol te kunnen ondernemen.

Het verhaal van YOU.LEGEND begon met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student die in het huidige aanbod

van startersprojecten op zijn honger bleef zitten. Hij zocht tevergeefs naar een platform om te ontdekken welke richting hij uit zou

kunnen gaan en welke talenten hem in staat stellen het verschil te maken. Met die frustratie klopte Jasper aan bij Hans Bourlon en Gert

Verhulst van Studio 100. Even later was YOU.LEGEND een feit.

YOU.LEGEND helpt jongeren om hun potentieel te ontdekken, ofwel: welke Legend er in hen schuilt. YOU.LEGEND stimuleert om

met je talenten aan de slag te gaan en een ondernemende houding aan te nemen, zodat je die talenten maximaal kan ontplooien. Dat

betekent niet noodzakelijk dat je zelfstandig wordt en een eigen bedrijf opricht. YOU.LEGEND wil duidelijk maken dat de zoektocht

naar je talenten en het lef om je ambities na te streven óók ondernemen is, en zelfs het startpunt richting succesvol ondernemerschap. 

Welvaart

Hans Bourlon: “Iets ondernemen, doe je niet op de maan. Zoek naar wat dicht bij je ligt. Kom uit je zetel, probeer iets. Zet iets op waar

je energie van krijgt, alleen of samen met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn heeft mij als mens tot

bloei gebracht. Doe het ook voor de samenleving. Het zijn ondernemende mensen die onze welvaart veilig zullen stellen.”

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity. Het project bestaat uit een boek, een

scholentour, de belevenissen van Jasper op social media en een website met een wetenschappelijk onderbouwde test om je talenten te

ontdekken.
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You.Legend is gelanceerd

Deze voormiddag werd bij Studio 100 in Schelle YOU.LEGEND gelanceerd in het bijzijn van Viceminister-President van de Vlaamse Regering en

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Hans Bourlon van Studio 100, Hello bank! en bedenker van het project Jasper Lambrechts. Jongeren

moeten hun eigen levensverhaal kunnen en durven schrijven. Daarbij spelen hun ambities, passies en de zoektocht naar hun eigen potentieel een centrale

rol. Een ondernemende houding is de noodzakelijke brandstof voor die zoektocht én het uitgangspunt van YOU.LEGEND. Want doen wat je graag

doet, maakt gelukkig.

Het begon allemaal met Jasper Lambrechts (23), een enthousiaste, maar dolende student uit Hasselt die in het huidige aanbod van startersprojecten op

zijn honger bleef zitten. Een platform om te ontdekken welke richting je uit wil en welke talenten jou in staat stellen het verschil te maken, vond hij niet

meteen terug. Met die frustratie klopte Jasper aan bij Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Even later was YOU.LEGEND een feit.

YOU.LEGEND helpt om je potentieel te ontdekken: welke “Legend” schuilt er in jou? YOU.LEGEND stimuleert om met je talenten aan de slag te

gaan en een ondernemende houding aan te nemen, zodat je die talenten maximaal kan ontplooien. Ondernemen betekent niet noodzakelijk zelfstandig

worden en een bedrijf oprichten. YOU.LEGEND wil duidelijk maken dat de zoektocht naar je talenten en het lef om je ambities na te streven óók

ondernemen is. Meer nog, het is het startpunt richting succesvol ondernemerschap.

YOU.LEGEND is een samenwerking van Studio 100, Hello bank!, Vlajo en TaPasCity

Hans Bourlon: “Iets ondernemen doe je niet op de maan. Zoek naar wat dichtbij je ligt. Kom uit je zetel, probeer iets. Zet iets op waar je

energie van krijgt, alleen of samen met anderen. Doe het voor jezelf. Ik kan ervan getuigen. Ondernemend zijn heeft mij als mens tot bloei

gebracht. Doe het ook voor de samenleving. Het zijn ondernemende mensen die onze welvaart veilig zullen stellen.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het boek van Jasper houdt je letterlijk een spiegel voor. Het is goed dat leerlingen worden

uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en ondernemend te zijn. Ontwikkelen van initiatief en ondernemingszin is als sleutelcompetentie

opgenomen in de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen. In een snel veranderende samenleving hebben we dan ook jongeren nodig die met

de nodige durf, passie en goesting de wereld tegemoet treden.”

Lieve De Mol, Commercial Director bij Hello bank!: “Als bank hebben we naast een economische ook een maatschappelijke rol te spelen.

Ondernemerschap stimuleren maakt daar deel van uit. Als we dat linken aan onze doelgroep, de jongeren, dan is het een logische stap om een

mooi project als You.Legend te steunen. Een betere match met onze claim “Create Your Own Story”, waarmee we jongeren willen inspireren

om hun dromen, projecten… waar te maken, kon er niet zijn.”

YOU.LEGEND:

HET BOEK

Inspirerende verhalen van ondernemers/Legends met diverse achtergronden die hun talenten en passies ontdekten en gebruikten om een eigen bedrijf uit

te bouwen in een waaier van sectoren.
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DE SCHOLENTOUR

Jasper geeft van nu tot mei 2018 een reeks lezingen voor laatstejaars studenten van middelbare scholen. Jasper vertelt zijn verhaal, de zoektocht naar

zijn eigen potentieel. Aanwezige studenten ontvangen een exemplaar van het YOU.LEGEND boek.

SOCIAL MEDIA

We volgen de belevenissen van Jasper via Facebook, Instagram en een vlog. Daarop zullen onder meer ontmoetingen te zien zijn met de Legends uit het

boek en andere mensen die dankzij een ondernemende houding hun dromen hebben nagejaagd.

DE WEBSITE

Blikvanger op de website is een wetenschappelijk onderbouwde test die jongeren een tool aanreikt om op zoek te gaan naar hun passie en talent, een

essentiële stap om succesvol te kunnen ondernemen.

www.youlegend.be
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“Tegen oktober is Must-Trash een feit”

BROEKONTWERP GEEN SUCCES IN DE ‘LEEUWENKUIL’, MAAR...
KATRIJN DE BLESER

22 maart 2018

02u31

Foto Kos, VIER Do Mustache, Joyce Kamania en Tom Ruys tijdens de opnames van 'Leeuwenkuil'.

Hamme Barbier Do Mustache en tattoo-artiest Joyce Kamania stelden dinsdag in het VIER-programma ‘Leeuwenkuil’ hun bijzondere

broek ‘Must-Trash’ voor. De investeerders gingen niet mee in hun verhaal, maar toch brengen ze hun broek - met verwisselbare flappen

- zelf op de markt.

In het VIER-programma wagen zowel nieuwe als ervaren ondernemers hun kans op een investering van de zogenaamde ‘leeuwen’,

potentiële investeerders. Op die manier hopen de ondernemers om hun bedrijf exponentieel te laten groeien. Ook de Hamse barbier

Do Mustache en partner Tom Ruys waren gisteren te zien in dat programma. Samen met de Dendermondse tattoo-artieste Joyce

Kamania stelden ze er hun ‘Must-Trash’ voor.

Vervangbare flappen

“Dat is een broek met vervangbare flappen”, zegt Do. “Ik loop al langer met het idee rond. Tijdens mijn werk als barbier veeg ik mijn

mes regelmatig af aan mijn broek. Na het werk rechtstreeks naar een etentje gaan, zit er dan niet in. Deze broek geeft de mogelijkheid

om rechtstreeks van trashy naar classy te gaan. Aan de hand van drukknopen kunnen de ‘werkflappen’, vervangen worden door nette

flappen met een leuk motiefje. Maar tekenen is niet aan mij besteed en zo kwamen we bij Joyce terecht.”

Uit de vele kandidaten voor het VIER-programma ‘Leeuwenkuil’ werd ‘Must-Trash’ geselecteerd om zich ‘voor de leeuwen te werpen’.

‘Must’ verwijst naar Do Mustache, ‘Trash’ komt dan weer van de shop van Joyce: ‘Trashcore’. De potentiële investeerders reageerden

allen enthousiast. “Maar we stonden nog niet ver genoeg met ons product”, zegt Tom. “Voorlopig hebben we enkel een prototype, nog

geen afgewerkt product dat we al verkocht hebben. Daarop haakten de investeerders spijtig genoeg af.”

In tegenstelling tot heel wat andere deelnemers bleef het trio niet bij de pakken zitten. “Het is niet omdat we geen investeerder

gevonden hebben dat we ons idee niet gaan uitwerken. ‘Leeuwenkuil’ was het proberen waard, maar ook zonder hen blijven we ervoor
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gaan”, zegt Do. “André Meyers van Vlajo contacteerde ons en hij gaf ons dat extra duwtje in de rug om door te zetten. Intussen hebben

we een patent op het product en we kwamen al in contact met een aantal fabrikanten en diensten die zeiden dat we een origineel

product hebben. Volgende week mogen we alvast rond de tafel gaan zitten met iemand van Independent Fashion Industries.”

Tegen oktober moet Must-Trash een feit zijn, tegen dan willen de drie hun bijzondere broek op de markt brengen. “De vervangbare

flappen aan de broek is één idee, maar we hebben alvast nog enkele ideetjes klaar. We zoeken verder naar een investeerder of naar

iemand die de broek kan helpen produceren”, aldus de drie. Daarmee is het laatste woord over ‘Must-Trash’ nog niet gezegd.
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Binnenkort Obstacle Run in Herzele

Zottegem/Herzele, 22/03/2018 – Op zaterdag 14 april organiseren Dieter Blom, Basile De Leeuw en Dennis Godin van KA Zottegem samen een

Obstacle Run in Herzele.

Het initiatief kadert in de lessen bedrijfsbeheer van de drie en verloopt in samenwerking met Wij hebben ervoor gekozen om een obstakel run te

organiseren in Herzele omdat we als leerlingen LO-Sport aan het Koninklijk Atheneum in Zottegem zeer bewust zijn van het belang van sport voor de

gezondheid“, leggen de ondernemende studenten uit. “Het parcours zal heel wat leuke, gewaagde obstakels tellen. Het kan op eigen tempo lopend

wandelend gedaan worden en we voorzien genoeg plaats naast de obstakels, aangepast dus aan een groot publiek. Verder zal er ook mogelijkheid zijn

om iets te drinken. Kortom, de uitgelezen manier om mensen te laten sporten, samen te brengen en er een leuke dag van te maken.”
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Atheneum Zottegem beloond voor ondernemend onderwijs

17 mei 2018

02u43

Foto DCRB Directeur Barbara Fernandez onthult het logo. Dorien De Pessemier, Kris De Rouck en Stijn Van Nieuwenhove kijken bewonderd toe.

Koninklijk Atheneum Zottegem heeft het label van Vlajo-ambassadeurschool gekregen. Het KAZ kreeg dit label toegekend omwille van haar inzet op

het vlak van ondernemend onderwijs over de zes jaren heen. Zo richtte de werkgroep KAZ-Ondernemen een caravan in die nu wordt ingezet als

mobiele verkoopstand. Verder starten ze jaarlijks mini-ondernemingen en studentenbedrijven op en maken ze werk van internationale uitwisselingen met

andere scholen. Het KAZ onderhoudt ook goede banden met het bedrijfsleven en haalt regelmatig ondernemers voor de klas. Om het

ambassadeurslabel te verdienen, moest de werkgroep Ondernemen een dossier opmaken en dat verdedigen voor een commissie. Die oordeelde dat het

KAZ een voorbeeldschool is die ondernemerschapsonderwijs structureel mee in haar visie en beleid heeft opgenomen. (FEL)
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KAZ beloond als ondernemende school

16/05/2018 om 02:57 door -

Foto: dvp

Zottegem -

Het Koninklijk Atheneum Zottegem (KAZ) kreeg het label ‘Vlajo-ambassadeurschool’. Vlajo is een organisatie die de

ondernemingszin bij jongeren wil aanwakkeren. De school dankt het label aan haar vakoverschrijdende inzet op het vlak van

ondernemend onderwijs. Zo nam het KAZ vorig jaar een caravan in gebruik die in de buurt wordt ingezet als mobiele verkoopstand.
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Scholieren bedenken en bouwen een droommachine

Gisteren om 14:49 door Raymond Billen -

Foto: mymachinevlaanderen.be/

Tienen - Leerlingen van het zevende jaar computergestuurde werktuigmachines van PISO realiseerden een droommachine. Op dinsdag 22 mei krijgen

de jonge uitvinders van het zesde leerjaar van Basisschool 't Klein Atheneum in Tienen het resultaat te zien.

De kinderen van het Klein Atheneum staan zelf in voor de organisatie van dit inhuldigingsfeest. Daar kunnen ze hun eigen droommachine voor het eerst

presenteren aan de hele school en hun ouders. Het Dwaalhof laat hen spelletjes spelen met vrienden in plaats van alleen. Het is een beweegbaar en

interactief spelbord waarmee je met twee tot vier deelnemers aan de slag kan.

In het kader van MyMachine Vlaanderen, een initiatief van MyMachine vzw, realiseren drie onderwijsniveaus dergelijke “droommachines". Kinderen

van het lager onderwijs bedenken een droommachine. Studenten hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept. Leerlingen technisch secundair

onderwijs bouwen een werkend prototype van deze droommachine.

De uitvinders van het Dwaalhof: Basisschool 't Klein Atheneum uit Tienen – 6de leerjaar

De ontwerpers: Charlotte Middleton en Olivier Iserbyt - Studenten Howest Bachelor Industrieel Productontwerpen – jaar 2

De makers: Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs uit Tienen – 7de jaar Computergestuurde Werktuigmachines
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Tieltse leerlingen schenken 300 euro aan De Veerboot

Foto Anthony Statius

Basisschool De Veerboot in Astene krijgt financiële steun uit onverwachte hoek. De vijfdejaars Marketing en Ondernemen van het Handelsinstituut

Regina Pacis uit Tielt hebben hen de opbrengst van hun minionderneming Sock-It geschonken. Met Sock-It verkochten de Tieltse leerlingen hippe

sokken, zelfgemaakte waszakken en een ecologisch wasmiddel. Een van de leerlingen, Flore, kwam op het idee om de winst te schenken aan De

Veerboot, waar haar broer Stan op school zit.

Het bedrag van 150 euro werd na het bezoek aan De Veerboot verdubbeld. Het geld wordt ingezet voor de aankoop van materiaal voor de kinderen.

(ASD)
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Hogeschool PXL stapt mee in project 'MyMachine'

Hogeschool PXL stapt vanaf dit academiejaar mee in het project 'MyMachine' als hoger onderwijspartner, naast Howest.

MyMachine verbindt mensen over de generaties heen. In MyMachine staat de samenwerking en interactie tussen de drie onderwijsniveaus (lager,

secundair en hoger onderwijs) centraal. Stap 1-2-3 in de MyMachine methodologie zijn geen afzonderlijke stappen. Integendeel. Het hele proces is

gebaseerd op co-creatie, samenwerking tussen studenten van alle onderwijsniveaus die als gelijken samenwerken om 'droommachines' te

realiseren gedurende één school-/academiejaar.

Lees meer over het concept en de deelnemers op de website van MyMachine Vlaanderen.
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De Beerring gaat droommachine maken

De kinderen van het 2de leerjaar van De Beerring in Beringen mogen een droommachine ontwerpen in het kader van het project MyMachine

Vlaanderen. Dat is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling, maakonderwijs en kruisbestuiving wil

stimuleren binnen alle onderwijsniveaus. Meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen gaan straks samen aan de slag om 11 briljante droommachines én 1

droomgame te realiseren. Ze worden begeleid door studenten van de Hogeschool Howest en de Hogeschool PXL Limburg De ontwerptekeningen en -

maquettes dienen als inspiratie voor de studenten die één van de TOP 3 verder gaan uitwerken tot een interactief product. Daarna maken leerlingen van

het technisch secundair onderwijs een werkend prototype van deze machine. Eind juni wordt het hele proces van kindertekening tot tastbare machine

tentoongesteld.
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Kinderen uit de Damiaanschool in Kortrijk denken na over
droommachine

In het kader van MyMachine, een initiatief rond het maakproces van droommachines, waar er samengewerkt wordt tussen het lager, het

secundair en het hoger onderwijs, dachten de kinderen van het vierde leerjaar van de Damiaanschool in Kortrijk na over wat hun

droommachine zou kunnen zijn.

De kinderen van het vierde leerjaar knutselden al een voorstel voor een droommachine in elkaar.

Onder impuls van het initiatief MyMachine geven 300 kinderen aan hogeschoolstudenten de opdracht om hun droommachine te

ontwerpen. Jongeren uit het middelbaar onderwijs zorgen voor de praktische uitwerking van de machines. Er wordt door de

verschillende onderwijsniveaus gewerkt aan de droommachines gedurende één school- of academiejaar.

Oplossing voor een probleem

In West-Vlaanderen waren de kinderen van het vierde leerjaar van de Damiaanschool vandaag de eersten die nadachten over hun

droommachine. Morgen is het zesde leerjaar van de Ginsteschool in Oostrozebeke en maandag het vierde leerjaar van de

Sint-Jansschool aan de beurt. "Deze morgen dachten de kinderen na over wat er leuk en niet leuk is rond de thema's klimaat en

dromen", vertelt juf Annelies Six. "Dan gingen we in op wat er niet of minder leuk is en werd er omschreven wat de problemen dan zijn.

Er werd nagedacht over een machine die voor die geschetste problemen een oplossing zou kunnen bieden."

Nadat alle voorstellen voorgesteld werden, kon er gestemd worden over de beste voorstellen. Met de drie populairste voorstellen

trokken de mensen van MyMachine naar de hogeschool, waar samen met de leerkrachten en een jury beslist zal worden welke

machine kan gemaakt worden. Studenten van Howest zullen hiervan een maquette maken die zal uitgewerkt worden door leerlingen

van PTI Kortrijk.

Een cocon, een EHBO-robot of een antiverveelmachine

Eén van de drie voorstellen van de Damiaanschool is een cocon om in de bomen te hangen. "Dan ben je gecamoufleerd en ben je

dichter bij de natuur", luidt het. Er wordt ook een EHBO-robot voorgesteld die overal tussen kan en kan rondrijden op de
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speelplaats. "Veel kindjes bezeren zich en als alle EHBO-materiaal dicht bij de hand is, is het gemakkelijker om verzorging toe te

dienen." Het laatste voorstel die meekomt uit Kortrijk is een antiverveelmachine, met allerlei dingen om je niet meer te vervelen als je

lang in de auto moet zitten. Nadat de drie voorstellen gekozen waren, knutselden de kinderen al zelf om één van de machines te helpen

uitwerken.

(EDB)
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Kinderen leveren ideeën voor computerspel in 3D

18/11/2017 om 01:57 door

Anaïs tekende een verkeerslicht dat je kan manipuleren naar eigen goeddunken. Foto: loh

Kortrijk / Bellegem -

Leerlingen van de lagere school in Bellegem ontwikkelen een droomgame via MyMachine. Vrijdagmorgen mochten ze samen met hogeschoolstudenten

nadenken over de inhoud van het spel.

Gisteren was een bijzondere dag voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Groenheuvel - De Kleine Kunstgalerij in

Bellegem. Een studententeam van de opleiding digital arts & entertainment van hogeschool Howest kwam zonder dat de leerlingen ervan wisten naar de

klas. De studenten zochten mee naar droommachines. De kinderen kregen de opdracht om de wildste ideeën te vertalen in tekeningen die de

inspiratiebron zullen vormen voor een 3D-computergame dat de studenten zullen ontwikkelen.

‘Blijmaker’

Monder Derbal had een blijmaker ontwikkeld en Anaïs Buysschaert een verkeerslicht dat je kan manipuleren naar eigen goeddunken. “Ik maakte dan

weer een compact geheel dat kan uitvouwen tot een raket, auto of noem maar op”, zegt Myglos Dejaeghere. “Wij moesten vooraf op een post-it zo

veel mogelijk ideeën geven over bijvoorbeeld het woord vakantie of ziekte. Daarna is daarvan een selectie gemaakt.”

Klaar tegen voorjaar 2018

“Het wordt een wederzijds leerproces waarbij de leerlingen en studenten zowel offline als online samenwerken met als einddoel een gepersonaliseerde

3D-computergame. Het spel moet af zijn tegen het voorjaar van 2018”, zegt Aagje Beirens van MyMachine.

De opleiding digital arts and entertainment van Howest startte tien jaar geleden in Kortrijk op het ogenblik dat er nog geen gamesector was in

Vlaanderen. Onlangs werd de opleiding door The Rookies, een internationale en toonaangevende organisatie in de gamesector, uitgeroepen als beste

game-opleiding ter wereld

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M-vaardigheden en talentontwikkeling wil stimuleren binnen alle

onderwijsniveaus. In het kader van MyMachine worden droom-machines gevisualiseerd. Vanaf november kan je het hele 3D-proces volgen via de

website www.mymachine.be.
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Experts van Google, Microsoft, IBM, Harvard, MIT en
anderen bestempelen My Machine als ‘het van het’

Karel Cambien7 december 2017

Kortrijk

Op het wereldcongres Reimagine Education in Philadelphia werd MyMachine door een 168-

koppige internationale jury verkozen tot Gold Winner 2018. MyMachine is hiermee de allereerste Belgische

organisatie die deze internationale onderwijsbekroning in de wacht sleept.

Het MyMachine-concept is uniek in de wereld in haar combineren van alle onderwijsniveaus (van lager tot

hoger onderwijs). Aan kinderen in lager onderwijs wordt gevraagd welke droommachine zij graag zouden

uitvinden. Die ideeën worden vervolgens ontwikkeld door hoger onderwijsstudenten (industrieel product

ontwerpers, game

design studenten enzovoort) tot een concept. In de laatste stap worden die concepten gerealiseerd als

werkende prototypes door het technisch middelbaar onderwijs.

Deze week werd MyMachine geselecteerd uit meer dan duizend onderwijsinnovatie-initiatieven uit alle continenten

om plenair te presenteren op het wereldcongres Reimagine Education in Philadelphia. Mede-oprichter Piet

Grymonprez was zelf aanwezig in Philadelphia om de unieke methodologie en impactstrategie van MyMachine toe

te lichten voor meer dan 600 deelnemers uit het onderwijs (waaronder ook Harvard, Stanford, MIT, London School

of Economics, Monterrey Tec) en de industrie (onder meer Google, Microsoft, Amazon, Cisco, IBM, Adidas,

Deloitte, 42 Silicon Valley, Goldman Sachs).

Internationale uitrol

De 168-koppige internationale jury loofde MyMachine “voor haar bijdrage aan de noodzakelijke innovatie

in onderwijs die wereldwijd nodig is, waarbij nieuwe modellen zich opdringen.” MyMachine brengt studenten

samen die zélf aan het stuur gaan zitten van hun eigen leerproces. Dit leidt op termijn naar meer creativiteit, meer 

ondernemerschap, meer samenwerking en het respecteren van elkaars talenten bij alle deelnemende studenten.” De

jury drukte verder haar wens uit “dat MyMachine hopelijk in de nabije toekomst nog sneller kan doorgroeien naar

meer landen, om haar impact nog verder te vergroten”.

Achter My Machine gaan (al bijna tien jaar) mensen schuil als Filip Meuris (Leiedal), Jan Despiegelaere

(Streekfonds West-Vlaanderen) en Piet Grymonprez (Howest, Kortrijk). Het originele leerconcept is op vandaag

uitgegroeid tot een organisatie met hoofdstukken in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Frankrijk, Portugal, Slovakije,

Slovenië, Noorwegen, Zuid-Afrika en de USA. Voor het negende jaar op rij loopt MyMachine in Vlaanderen, met

dit jaar meer dan 400 deelnemers uit 23

scholen. Op dinsdag 19 december (Kortrijk) en donderdag 21 december 2017 worden de eerste concepten van de

door kinderen bedachte machines opnieuw voorgesteld.
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Applaus op alle banken voor Kortrijkse droommachine

Unieke onderwijsmethodologie van MyMachine wint award op internationaal congres

08-12-17, 06.00u - Freek Evers

Een tentenparaplu of een antiverveelmachine. De ideeën blijven meestal in de hoofden van kinderen hangen. De Kortrijkse organisatie MyMachine

maakt ze, in samenwerking met kinderen en studenten, werkelijkheid. Het concept won een internationale onderwijsprijs.

Ooit al gehoord van de antiverveelmachine? Dat is een database van honderden door kinderen zelf ingesproken ideeën om te spelen. Of van het continu

op en neer draaiende stapelbed, waardoor je geen ruzie meer moet maken wie bovenaan mag slapen? Of van een tentenparaplu? Dat is een constructie

die ervoor zorgt dat iedereen samen droog in de klas geraakt.

Op het eerste gezicht lijken het vooral voorwerpen die recht uit een Jommeke-strip komen, maar ze bestaan echt. Dankzij MyMachine, de Kortrijkse

non-profitorganisatie die sinds 2008 kinderen uit de lagere school, het middelbaar en het hoger onderwijs leert samenwerken aan een project, een

droommachine.

"Het is de bedoeling dat kinderen tussen 7 en 12 jaar samen met hun klasgenoten en met studenten uit hogescholen een droommachine uitdenken. Een

concept waarvan volwassenen op het eerste gezicht misschien zouden zeggen: dat kan gewoon niet", vertelt Piet Grymonprez, directeur van

MyMachine.

Nadien denken de hogeschoolstudenten het concept verder uit, ze tekenen verschillende prototypes waarover de leerlingen uit de lagere school hun

zegje mogen doen. "Uiteindelijk wordt er een plan uitgekozen, daar gaan dan weer leerlingen van het technisch middelbaar mee aan de slag."Het hele

proces neemt precies een schooljaar in beslag en eindigt met een grote tentoonstelling waar vrienden en familie het volledige traject van idee tot

eindproduct kunnen herbeleven.

Lof van VN, Google en Richard Branson

Op het internationale Reimagine Education-congres waren ze onder de indruk van die manier van werken. "Zowel internationale onderwijsexperts als

mensen die werken bij bedrijven zoals Google, Amazon en IBM zagen in MyMachine de innovatie die onderwijs wereldwijd nodig heeft."

De vraag naar technologisch vaardige profielen zal alleen maar stijgen. Toch blijft het moeilijk om kinderen te overtuigen om voor technische richtingen

te kiezen. MyMachine is misschien wel een deel van de oplossing voor dat probleem.

"We zijn dit project tien jaar geleden ook gestart uit de vaststelling dat creativiteit en ondernemerschap alleen maar belangrijker worden, maar dat het

huidig onderwijs daar nog niet altijd de juiste antwoorden op vindt", zegt Grymonprez. De gouden Presence Learning Award moet MyMachine in de

eerste plaats helpen doorgroeien. Vandaag heeft MyMachine in negen landen op drie continenten gelijkaardige trajecten lopen. "Het is fijn om horen dat

bedrijven zoals Amazon en Google iets in onze methodologie zien."
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De gerealiseerde tentenparaplu. © RV MyMachine

De organisatie kreeg al eerder lof toegeworpen uit verschillende hoeken. Van de Verenigde Naties, over Harvard University tot Virgin-baas Richard

Branson. Maar wat maakt MyMachine nu zo populair onder elite in heel de wereld?

Door hogeschoolstudenten ideeën te laten uitwerken van leerlingen uit het lager onderwijs, ontstaat er een interessante dynamiek. Jonge kinderen
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denken nog heel vrij na, ze worden niet geremd door realistische beslommeringen. "Daarnaast ontstaat er een soort kleine broer, grote broer-relatie

tussen de groepen", zegt medeoprichter Jan Despiegelaere.

Bovendien krijgen de hogeschoolstudenten de opdracht om het concept van de kinderen te vertalen naar iets realistisch, iets tastbaars. Zij moeten

plannen tekenen waarmee leerlingen uit het technisch onderwijs aan de slag kunnen. 

Wereld is maakbaar

De gekke uitvindingen die daar uiteindelijk uit voortvloeien, zijn bijkomstig. "Bij MyMachine draait het niet om winnen. Wel om het proces en een

bewustwording bij jeugd: alles wat je ziet in de wereld is begonnen met een idee", benadrukt Grymonprez. Hij vindt het belangrijk dat jonge mensen

vroeg beseffen dat de wereld maakbaar is. Een stelling die onderschreven wordt door de Britse onderwijsgoeroe Sir Ken Robinson, die het Kortrijkse

project ook toejuicht.

"Ik moet altijd denken aan Larry Page, medeoprichter van Google, die altijd benadrukt dat zijn bedrijf dingen wil verwezenlijken die nog nooit gebeurd

zijn. Daar heeft hij mensen voor nodig die durven te experimenteren en initiatief nemen. Met MyMachine hopen we voor deelnemers om individueel het

verschil te maken en tegelijkertijd ons steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs in zijn geheel", besluit Grymonprez.

Op dit moment zijn studenten van Howest en Hogeschool PXL in Hasselt aan de slag met twaalf verse ideeën. Tegen 19 december worden de eerste

uitgewerkte concepten verwacht.

U kunt alles volgen via MyMachineVlaanderen.be.

Nog een uitvinding door MyMachine: de trainingsvriend. © RV MyMachine
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Kortrijks 'droommachine'-project internationaal bekroond

MyMachine, het project dat alle niveaus van lager tot hoger onderwijs met elkaar in contact brengt, is door een internationale jury op het congres

Reimagine Education uitgeroepen tot Gold Winner 2018. Leiedal, Steekfonds West-Vlaanderen en Howest werken al bijna tien jaar samen om

MyMachine uit te bouwen.

De kinderen van basisschool Groenheuvel namen eerder dit jaar deel aan MyMachine. Binnenkort worden hun droommachines voorgesteld.

Bij MyMachine krijgen kinderen uit het lager onderwijs de vraag welke droommachine zij graag zouden uitvinden. Die ideeën worden dan door hoger

onderwijsstudenten, uit onder meer de richtingen industrieel product onwerp en game design, verder ontwikkeld tot een werkbaar concept. In de laatste

stap worden die concepten gerealiseerd als werkende prototypes door het technisch middelbaar onderwijs. Die combinatie maakt het Kortrijkse

project uniek in de wereld. Het werd bijna tien jaar geleden opgericht door Filip Meuris van Leiedal, Jan Despiegelaere van Streekfonds West-

Vlaanderen en Piet Grymonprez van Howest.

"Snel doorgroeien"

Uit meer dan 1.000 onderwijsinnovatie-initiatieven werd MyMachine deze week uitgeroepen tot de Gold Winner 2018. Een 168-koppige internationale

jury bekroonde de methodologie en impactstrategie van MyMachine voor "haar wereldwijde bijdrage aan de noodzakelijke innovatie in het onderwijs.

De samenwerking tussen alle onderwijsniveaus toont hoe de toekomst bij project-gebaseerd onderwijs ligt. Studenten die zelf aan het stuur gaan zitten

van hun eigen leerproces."

"MyMachine engageert op innemende wijze de creativiteit, het ondernemerschap, de samenwerking en het respecteren van elkaars talenten." De jury

hoopt dan ook dat het project snel kan doorgroeien naar meer landen. Op vandaag kent MyMachine takken in Vlaanderen, Brussel, Wallonië,

Frankrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië, Noorwegen, Zuid-Afrika en de VS. Op dinsdag 19 december en donderdag 21 december van dit jaar worden

de eerste concepten van de door kinderen bedachte machine opnieuw voorgesteld.

Meer nieuws uit
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Leerlingen spelen videospel van hun dromen, letterlijk

13/01/2018 om 06:28 door Joerie Dewagenaere -

De bedenkers van knotsgekke ideeën mochten het videospel als eersten spelen. Foto: loh

Kortrijk -

Hoe stop je een ‘blijmaker’, ‘onpijnhandschoen’ en ‘verkeerverzetter’ in een videospel? Leerlingen van basisschool

Groenheuvel lieten hun fantasie de vrije loop, Howest-studenten ontwikkelden er een game mee. Dat is nog altijd het opzet

van My Machine. Vrijdag konden de leerlingen het spel voor het eerst spelen.

Call of Duty, GTA, Assasin's Creed. Het zegt u mogelijk weinig, maar wie verknocht aan zijn computer of spelconsole zal een

van deze spelletjes zeker al gespeeld hebben. De leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Groenheuvel in Bellegem

zijn ook fervente gamers. Zelf spelen is tof, maar wat als je je eigen videospel kan creëren?

Voor de kinderen werd die droom werkelijkheid. Dat dankzij MyMachine, dat nu al een aantal jaar ideeën van kinderen door

studenten laat omzetten in machines of videospelletjes. Die ideeën die waren heel uiteenlopend. Een ‘turboschoen’,

‘etenmaker’ of een ‘afwasrobot’, je kon het zo gek niet bedenken of een van de kleine bollebozen had het bedacht.

Verhaal

Met die ideeën gingen vijf studenten van de Howest, opleiding Digital Arts and Entertainment, aan de slag om een videospel

ineen te steken. Niet evident. “We hebben toch vier uur gediscussieerd over hoe we het zouden aanpakken”, vertelt Lode De

Proft. “We besloten om alle ideeën erin te steken en er een verhaal rond te breien. Al was dat soms geforceerd.”

Al kon dat de leerlingen niet deren. Een afwasrobot die je aanvalt door met servies te smijten of een turboschoen om sneller te

lopen, hoe cool is dat? De elfjarige Miglos Dejaeghere en Timo Eggermont konden het spel alvast smaken. “Al mocht het

misschien iets moeilijker zijn voor ons”, glimlacht het duo. Dat Miglos’ uitvinding erbij zit, kan hem alvast bekoren. “Ik

tekende een vliegende auto en ik moet toegeven, deze in het spel ziet er beter uit.”

Educatief luik

Dolle pret, dus. Echter, dat is niet het enige dat MyMachine wil bereiken. Er moet nog altijd een educatief luik aan vasthangen.

“Kinderen leren nadenken over concepten en zien hoe een idee wordt gematerialiseerd. Het toont hen dat alles maakbaar is”,

vertelt Piet Grymonprez van MyMachine.
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Ook voor de hogeschoolstudenten geldt dat. Zij hebben in hun eerste twee jaar een game ‘voor zichzelf’ gemaakt. Nu hebben

ze een opdrachtgever. “En een verdomd veeleisende en brutaal eerlijke. Naast de opdracht leren ze ook werken in

teamverband, met software, budget en deadlines. De perfecte leerschool.”

Dat beamen de studenten alvast. “Eigen games maken is leuk, maar dit spel was toch een pak uitdagender”, lachen ze. De

leerlingen van de basisschool zullen het spel ook niet gauw vergeten. “Ik was altijd al geïnteresseerd in computers en games,

maar nu weet ik zeker dat ik er ook mijn beroep wil van maken.”

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2



Wilgenduin bakt frietjes goudbruin

Gisteren om 15:04 door Margo Tilborghs -

Foto: Margo Tilborghs

Kalmthout - De leerlingen van de eindklas van het buitengewoon lager onderwijs Wilgenduin baten twee dagen hun eigen frituur uit. Een concept dat

kadert in het Droomfabriek-project van Vlajo.

Maandag en dinsdag hoeven de leerlingen van Wilgenduin geen boterhammetjes mee naar school te nemen. In plaats daarvan kunnen ze smullen van

heerlijke frietjes en lekkere frituursnacks. Dat hebben ze te danken aan de veertien leerlingen van BAS10, de eindklas van juf Astrid Daniels.

"Voor het achtste jaar op rij organiseren we gedurende twee dagen deze frituur", zegt juf Astrid. "De kinderen hebben een hele maand gewerkt om een

frituur uit de grond te stampen. Het concept kadert in het Droomfabriek-project van Vlajo, de leerlingen bouwen zelf een businessplan op, dat ze

daarna in realiteit omzetten. Aan de hand van een aantal stappen moeten ze een mini-onderneming starten.”

De kinderen gingen aan de slag met een taakverdeling, het maken van bestelbonnen, aankopen en de financiële kant van de zaak. Meer dan 100 kilo

frietjes, 100 curryworsten, 300 bitterballen en evenveel miniloepia's zullen worden gebakken en gaan over de toonbank.

De frituur is vandaag en morgen tijdens de middagpauze open voor de leerlingen, leerkrachten. Dinsdagavond mogen ook de ouders, broers en zusjes

vanaf 17u komen aanschuiven.
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Wilgenduin bakt frietjes goudbruin

Leerlingen baten zelf frituur uit

Vandaag om 02:00 door

De leerlingen van BAS10 hebben een hele maand gewerkt om een frituur uit de grond te stampen. Foto: Margo Tilborghs

Kalmthout -

De leerlingen van de eindklas van het buitengewoon lager onderwijs Wilgenduin baten twee dagen hun eigen frituur uit. Een concept dat past in het

Droomfabriek-project van Vlajo.

De kinderen van Wilgenduin moesten gisteren en vandaag geen boterhammetjes mee naar school nemen. In plaats daarvan konden ze smullen van

frietjes en snacks. Dat hebben ze te danken aan de veertien leerlingen van BAS10, de eindklas van juf Astrid Daniels. “Voor het achtste jaar op rij

houden we twee dagen lang een frituur open”, zegt juf Astrid. “De kinderen hebben een hele maand gewerkt om het frituur uit de grond te stampen. Het

concept vloeit voort uit het Droomfabriek-project van Vlajo. De leerlingen stellen een businessplan op, dat ze daarna in realiteit omzetten. Aan de hand

van een aantal stappen moeten ze een minionderneming starten.”

De kinderen gingen aan de slag met een taakverdeling, het maken van bestelbonnen, aankopen en de financiële kant van de zaak. Meer dan honderd

kilo frietjes, honderd curryworsten, driehonderd bitterballen en evenveel miniloempia’s zullen gebakken worden en over de toonbank gaan.

De frituur was gisteren tijdens de middagpauze open voor de leerlingen en de leerkrachten. Vanavond mogen ook de ouders, broers en zusjes vanaf

17u komen aanschuiven.
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Wilgenduin bakt frietjes goudbruin

Gisteren om 15:04 door Margo Tilborghs

Foto: Margo Tilborghs

Kalmthout - De leerlingen van de eindklas van het buitengewoon lager onderwijs Wilgenduin baten twee dagen hun eigen frituur uit. Een concept dat

kadert in het Droomfabriek-project van Vlajo.

Maandag en dinsdag hoeven de leerlingen van Wilgenduin geen boterhammetjes mee naar school te nemen. In plaats daarvan kunnen ze smullen van

heerlijke frietjes en lekkere frituursnacks. Dat hebben ze te danken aan de veertien leerlingen van BAS10, de eindklas van juf Astrid Daniels.

"Voor het achtste jaar op rij organiseren we gedurende twee dagen deze frituur", zegt juf Astrid. "De kinderen hebben een hele maand gewerkt om een

frituur uit de grond te stampen. Het concept kadert in het Droomfabriek-project van Vlajo, de leerlingen bouwen zelf een businessplan op, dat ze

daarna in realiteit omzetten. Aan de hand van een aantal stappen moeten ze een mini-onderneming starten.”

De kinderen gingen aan de slag met een taakverdeling, het maken van bestelbonnen, aankopen en de financiële kant van de zaak. Meer dan 100 kilo

frietjes, 100 curryworsten, 300 bitterballen en evenveel miniloepia's zullen worden gebakken en gaan over de toonbank.

De frituur is vandaag en morgen tijdens de middagpauze open voor de leerlingen, leerkrachten. Dinsdagavond mogen ook de ouders, broers en zusjes

vanaf 17u komen aanschuiven.
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Kid@Bizz 2017-2018

Na maanden voorbereiden was het op vrijdag 26 januari eindelijk zo ver.  Onze filmavond was een feit.  Met 2 zelfgemaakte voorfilmpjes als extra, kon

de avond niet meer stuk.

Geniet nog eens na van de voorbereiding en de avond zelf bij het bekijken van deze foto’s.
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Mini-onderneming verkoopt tassen voor goede doel

08 maart 2018

02u35

Foto VDI

De leerlingen van het derde leerjaar uit de Marialoopschool zijn met een mini-onderneming gestart om de straatkinderen uit het Ethiopische Awassa te

helpen. Ze werken daarvoor samen met de vzw Let Us Change.

De kinderen organiseren diverse activiteiten. Zo is er op 18 maart een fietstocht naar een bolletrabaan in café OPCD in Ardooie die gesponsord kan

worden en verkopen ze voor 10 euro per stuk opvouwbare boodschappentassen en andere meegebrachte Ethiopische producten. Er is oa. een

verkooppunt bij apotheker Isabelle Aernout in de Marialoopplaats 6 en in de school. De leerlingen verzamelen ook ‘rosse’ muntjes. Sponsoren kan

door te mailen voor meer info naar info@wijdelen.org en te surfen naar www.wijdelen.org.

(VDI)
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PISO bouwt droommachine voor het Klein Atheneum

Gisteren om 15:34 door Raymond Billen -

Foto: http://mymachinevlaanderen.be/

Tienen - Op vrijdag 23 maart gaan de leerlingen van het zesde leerjaar van ’t Klein Atheneum krijgt op bezoek in het PISO. De oudere scholieren

leggen er de laatste hand aan hun ‘Dwaalhof’.

Leerlingen van van PISO zullen de droommachine "Dwaalhof" tot leven brengen. Vanaf oktober 2017 bedachten driehonderd leerlingen lager onderwijs

uit heel Vlaanderen hun eigen droommachine. Die van het Klein Atheneum wordt ten uitvoer gebracht in het PISO. De leerlingen gaan er niet alleen de

stand van zaken van de machine opvolgen maar ze gaan ook zelf een onderdeel mee uitwerken. Dat brengt hen in contact met technisch tekenen of

programmeren, schilderen, hout bewerken, enz.

Het zijn de makers zelf, 12-18 jarigen, die deze workshop voorbereiden. Zo kunnen zij hun technische vaardigheid demonstreren maar tegelijk

samenwerken en communiceren over hun werk. "Als je het aan een kind kan uitleggen, begrijp je het zelf ook beter, zo luidt het devies. Dit jaar

realiseren zo’n achthonderd jongeren over heel Vlaanderen briljante droommachines. Op 26-28 juni wordt het hele proces van kindertekening tot

tastbare machine tentoongesteld tijdens de MyMachine slottentoonstelling in Technopolis.
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Leerlingen maken kennis met droommachine

24 maart 2018

02u34

Foto Kristien Bollen De leerlingen van het Klein Atheneum en het PISO bij hun droommachine.

Tienen Leerlingen van ’t Klein Atheneum kwamen in het PISO een kijkje nemen hoe het staat met de realisatie van hun droommachine. Ze kwamen er

het maakproces van hun ‘dwaalhof’ opvolgen en kregen er uitleg over het ontwerp door leerlingen van de hogeschool HOWEST uit Kortrijk.

MyMachine is een project dat in Kortrijk is ontstaan en ondertussen over heel Vlaanderen en de wereld verspreid is. “Er zijn in Vlaanderen nu 10

machines in de maak en een game, allemaal gedroomd door de leerlingen. In juni worden ze tentoongesteld in Technopolis in Mechelen”, zegt Maité van

Keirsbilck van MyMachine. De leerlingen van de lagere scholen dromen over de projecten, die dan ontworpen worden door de hogeschool HOWEST,

en uiteindelijk uitgevoerd worden door technische secundaire scholen. “Het gaat dus om een uniek project waarbij drie onderwijsniveaus met elkaar

samenwerken”, zegt van Keirsbilck.

Dwaalhof

In Tienen droomden de leerlingen van het Klein Atheneum van een dwaalhof, een soort labyrint-spelletje, dat al deels ontworpen is, maar nog op een

sokkel moet gemonteerd worden. De droommachine wordt gerealiseerd door de leerlingen van zeven CW van de provinciale school PISO. De

leerlingen van ’t Klein Atheneum gingen niet alleen de stand van zaken van de machine opvolgen, maar ze gingen zelf ook onderdelen van de machine

helpen uitwerken, zoals technisch tekenen, programmeren, of schilderen, in een workshop gegeven door de PISO-leerlingen. En zo maakten de

leerlingen van de lagere school ook kennis met het technisch onderwijs.

(HCH)
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Jeroen Meus maakt mee pakketjes in Ter Beuke
24/03/2018 om 01:57 door -

Foto: jph

Kessel-Lo / Kampenhout -

De leerlingen van 3 Handel in de Middenschool Ter Beuke in Kessel-Lo hebben voor Jieha!, een Vlajo-project rond eerlijke handel, groente- en

fruitpakketten samengesteld. Op verzoek van de kinderen was de Leuvense televisiekok Jeroen Meus (links op de foto) aanwezig om hen een handje

toe te steken. De winst van de verkoop gaat naar De Kampenhoeve, een ezel- en paardencentrum in Kampenhout voor therapeutisch paardrijden.
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Leerlingen van Vrije Basisschool Sint-Denijs volgen het verdere
maakproces van hun droommachine: ‘De cupcakedrum’ in het
Scheppersinstituut in Wetteren.

Leerlingen van Vrije Basisschool Sint-Denijs volgen het verdere maakproces van hun droommachine: ‘De cupcakedrum’ in het Scheppersinstituut in

Wetteren.

Op maandag 23 april krijgt het Scheppersinstituut in Wetteren hoog bezoek.

De leerlingen uit het 5de leerjaar van Vrije Basisschool Sint-Denijs in Kalken komen er het maakproces van hun ‘Cupcakedrum’ opvolgen.

De leerlingen gaan er niet alleen de stand van zaken van de machine opvolgen maar ze gaan ook ‘leren door te maken’, zo gaan ze zelf leren werken

met de machines waarmee hun droommachine werd uitgewerkt bv. 3D-printers, …

Het zijn de jongeren van de secundaire zelf, 12-18 jarigen, die deze workshop voorbereiden en hen erbij begeleiden. Zo kunnen zij hun technische skills

- misschien zelfs letterlijk - in de verf zetten. 

Maar ze leren ook andere 21ste eeuwse vaardigheden verder ontwikkelen zoals probleemoplossend denken, samenwerken, communiceren over hun

werk: zo leggen ze de werking van de droommachine uit aan de hand van enkele STEM-principes  onder het motto: ‘Als je het aan een kind kan

uitleggen, begrijp je het zelf ook beter.’

En andersom geldt dit ook want tijdens zo’n bezoek staan de leerlingen lager onderwijs erg open voor deze (technische) kennis en informatie door de

link met hun eigen droommachine en zo komen we bij projectgebaseerd leren, nog één van de belangrijke MyMachine kernwaarden.

De leerlingen ervaren ook dat als je de juiste mensen en talenten samenbrengt elk idee, hoe zot het ook lijkt in het begin, kan gematerialiseerd worden.

Zo leren de kinderen dat de wereld rondom hen maakbaar is. Bovendien krijgen ze een realistisch beeld van wat technisch onderwijs kan inhouden.

Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers?

Wat vooraf ging…

Vanaf oktober 2017 bedachten en ontwerpten 300 leerlingen lager onderwijs uit heel Vlaanderen hun eigen droommachine.

Ze werden begeleid door studenten van de Hogeschool Howest Bacheloropleiding Industrieel productontwerpen -2de  jaar.

De studenten halen het creatiefste in de kinderen naar boven, waarna de klas de TOP 3 knapste of mafste machines kiest. Deze ideeën werden

herontworpen door alle kinderen van de klas.

De ontwerptekeningen en - maquettes dienden als inspiratie voor de studenten die één van de TOP 3 verder hebben uitgewerkt tot een interactief

product.

Momenteel maken leerlingen van het technisch secundair onderwijs een werkend prototype van deze machine.

MyMachine slottentoonstelling 2018

Dit jaar realiseren zo’n 800 kinderen en jongeren over heel Vlaanderen samen briljante droommachines.

Van 26-28 juni 2018 wordt het hele proces van kindertekening tot tastbare machine tentoongesteld tijdens de MyMachine slottentoonstelling in

Technopolis. Save the date!

Over MyMachine 

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling, maakonderwijs en kruisbestuiving

wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus (lager-, hoger-en secundair onderwijs).
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In het kader van MyMachine realiseren drie onderwijsniveaus “droommachines” gedurende één school/academiejaar.

1. IDEE: Kinderen lager onderwijs bedenken een droommachine.

2. ONTWERP: Studenten hoger onderwijs ontwikkelen hiervoor een concept.

3. WERKEND PROTOTYPE: Leerlingen technisch secundair onderwijs bouwen een werkend prototype van deze droommachine

Meer dan 700 leerlingen en studenten werken dit school/academiejaar samen om droommachines te realiseren.

Howest, de hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk) en Hogeschool PXL Limburg (Hasselt) doen mee als hoger onderwijsinstellingen met

studenten van diverse bacheloropleidingen: Industrieel productontwerpen, Digital Arts&Entertainment, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Grafisch

Ontwerp en Lerarenopleiding.

MyMachine Global

Na de lancering van MyMachine in 2008 in Kortrijk loopt MyMachine nu zelfs niet alleen in België, maar via licenties is MyMachine in 8 landen op 3

continenten actief (België, Slovenië, Portugal, Frankrijk, Slovakije, Noorwegen, Zuid-Afrika en USA).

                           www.mymachineglobal.org
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Paridaens bekroond als meest ondernemende kleuterklas

Foto Andreas De Prycker

Het Paridaensinstituut in Leuven is onlangs bekroond met een Vlajo Award als meest ondernemende kleuterklas. Voor een publiek van 3.000 enthousiaste

jongeren, leerkrachten, docenten en genodigden uit de bedrijfswereld werden in pretpark Walibi de ‘Beste studentenondernemingen 2018’ bekend gemaakt. Voor

de Vlajo-wedstrijd werden de kinderen van het kleuter- en basisonderwijs voor een heuse uitdaging geplaatst. De kleuters moesten in een filmpje laten zien dat ze

hun juf/meester zo weinig mogelijk nodig hebben. En minister Crevits gaf de opdracht voor de leerlingen van de lagere school om een originele verwendag te

organiseren voor hun directeur. Van het verzamelen van ideeën tot het maken van een plan en de uitwerking ervan moest in de handen van de kinderen liggen. Zij

toonden hoe zelfstandig ze al zijn op hun jonge leeftijd. Daarnaast werkten ze ook een project uit om een echt restaurant te organiseren voor de eigen klas.
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Leerlingen “snuffelen” rond op werkvloer

Alain Trappeniers22 mei 2018

De Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en de provincie organiseren de komende dagen acht talentenstages voor

leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs. Tijdens deze stages “snuffelen” leerlingen rond op de werkvloer met de

bedoeling hen te helpen later een betere studiekeuze te maken.

Wat hebben de filialen van Delhaize in Kessel-Lo,  Melsbroek en Alsemberg, Unikamp in Aarschot, Woonzorgcentra Vulpia in Tienen

en Zonnesteen in Zemst en meubelverhuurbedrijf Van Os-Sonnevelt in Londerzeel gemeen? Dat ze samen 200 Vlaams-Brabantse

leerlingen  de kans bieden om in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken.

Leren op werkvloer 

Ze lopen een halve dag stage in het bedrijf, ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van

wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op

het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes. Mee op stap gaan met de supermarktmanager, het vullen van

de rekken, het onthalen van klanten, bewegingstherapie aan ouderen geven… al deze taken zullen ze tijdens de verschillende

talentenstages op zich nemen.

Kwaliteitenkaart 

Met een kant-en-klaar uitgewerkt lessenpakket gaan leerlingen in de klas aan de slag om op een interactieve manier te werken rond hun

kwaliteiten. De leerlingen leren elkaar en zichzelf beter kennen. Per deelnemend bedrijf vinden leerlingen op het Vlajo kenniscentrum

filmpjes van droomcoaches, werknemers met heel uiteenlopende functies en opleidingen, die over hun dagelijkse taken vertellen. Niet

alleen vertellen ze over hun job, maar vooral ook over de kwaliteiten die nodig zijn om die job goed en met veel werkplezier te kunnen

uitvoeren. Na het opstellen van een kwaliteitenkaart worden de leerlingen uitgedaagd om, rekening houdend met hun kwaliteiten, te

kiezen voor een droomcoach waarmee ze zullen samenwerken.  Op het einde van de voormiddag worden de kwaliteiten door de

droomcoach gevalideerd. Het gaat o.a. over leiding kunnen geven, onder leiding kunnen werken, openstaan voor kritiek, respect hebben

voor materialen en de omgeving, leren uit fouten, doorzetting, initiatief nemen, verantwoordelijkheden opnemen.
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Scholieren draaien halve dag mee in woonzorgcentrum

18/05/2018 om 11:14 door Raymond Billen -

Twee Poorten (Vulpia). Foto: if

Tienen - Woonzorgcentrum Vulpia Tienen, Raeymaeckersvest 30, neemt deel aan de Vlajo Talentenstage.

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) organiseert, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, acht talentenstages voor leerlingen uit de

eerste graad secundair onderwijs. Op dinsdag 29 mei komt daarbij ook het woonzorgcentrum Vulpia (Raeymaeckersvest) aan bod. De leerlingen lopen

een halve dag stage in het bedrijf, ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’

precies inhoudt. De klemtoon ligt op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van keuzes. 

Per deelnemend bedrijf vinden leerlingen op het Vlajo-kenniscentrum filmpjes van droomcoaches, werknemers met heel uiteenlopende functies en

opleidingen, die over hun dagelijkse taken vertellen. Niet alleen vertellen ze over hun job, maar vooral ook over de kwaliteiten die nodig zijn om die job

goed en met veel werkplezier te kunnen uitvoeren. Na het opstellen van een kwaliteitenkaart worden de leerlingen uitgedaagd om, rekening houdend

met hun kwaliteiten, te kiezen voor een droomcoach waarmee ze zullen samenwerken. 
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200 Vlaams-Brabantse leerlingen op talentenstage in
bedrijven

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseert Vlaamse Jonge

Ondernemingen (Vlajo) met de steun van de provincie Vlaams-Brabant 8 talentenstages voor leerlingen uit de eerste graad

secundair onderwijs. Deze talentenstages gaan door op vrijdag 25 mei bij de Provincie Vlaams-Brabant en op dinsdag 29 mei

bij Delhaize Kessel-Lo, Delhaize Melsbroek, Delhaize Alsemberg, Unikamp Aarschot, WZC Vulpia Tienen, WZC Zonnesteen

Zemst en Van Os-Sonnevelt Londerzeel.

Tweehonderd Vlaams-Brabantse leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere

studiekeuze te maken. Ze lopen een halve dag stage in het bedrijf, ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-

schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van

kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes. Mee op

stap gaan met de supermarktmanager, het vullen van de rekken, het onthalen van klanten, bewegingstherapie aan ouderen

geven… al deze taken zullen ze tijdens de verschillende talentenstages op zich nemen.

Vlajo en de provincie Vlaams-Brabant wil leerlingen inzicht geven in het belang van ondernemingen voor onze samenleving.

Met een kant-en-klaar uitgewerkt lessenpakket gaan leerlingen in de klas aan de slag om op een interactieve manier te werken

rond hun kwaliteiten. De leerlingen leren elkaar en zichzelf beter kennen. Per deelnemend bedrijf vinden leerlingen op het

Vlajo kenniscentrum filmpjes van droomcoaches, werknemers met heel uiteenlopende functies en opleidingen, die over hun

dagelijkse taken vertellen. Niet alleen vertellen ze over hun job, maar vooral ook over de kwaliteiten die nodig zijn om die job

goed en met veel werkplezier te kunnen uitvoeren. Na het opstellen van een kwaliteitenkaart worden de leerlingen uitgedaagd

om, rekening houdend met hun kwaliteiten, te kiezen voor een droomcoach waarmee ze zullen samenwerken. Gedurende één

voormiddag trekken de leerlingen uiteindelijk naar een bedrijf, stellen zichzelf en hun kwaliteiten voor aan hun droomcoach en

gaan samen aan de slag. Op het einde van de voormiddag worden de kwaliteiten door de droomcoach gevalideerd. Het gaat
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o.a. over leiding kunnen geven, onder leiding kunnen werken, openstaan voor kritiek, respect hebben voor materialen en de

omgeving, leren uit fouten, doorzetting, initiatief nemen, verantwoordelijkheden opnemen.

De talentenstage is een win-win voor onderwijs en voor ondernemingen. Leerlingen staan stil bij het maken van succesvolle

keuzes: een combinatie van kwaliteiten en interesse. Bovendien maken ze ook kennis met een onderneming. Droomcoaches

worden op hun beurt uitgedaagd om te vertellen over hun sterktes en werken samen met jongeren die omwille van hun

kwaliteiten voor hun job gekozen hebben, een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Talentenstage in bedrijven

24 mei 2018

02u27

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseert Vlaamse Jonge

Ondernemingen (Vlajo) met de steun van de provincie Vlaams-Brabant acht talentenstages voor leerlingen uit de 1ste graad

secundair.

Deze talentenstages vinden plaats op 25 mei bij de provincie Vlaams-Brabant en op 29 mei bij Delhaize Kessel-Log, Unikamp

Aarschot en WZC Twee Poorten Tienen. Tweehonderd Vlaams-Brabantse leerlingen krijgen zo de kans om in een

onderneming rond te snuffelen om later een betere studiekeuze te maken. Ze lopen een halve dag stage in het bedrijf,

ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies

inhoudt. (VDT)
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40 West-Vlaamse leerlingen op talentenstage in pretpark
Bellewaerde

29 mei 2018 - Zillebeke - Bron: Vlajo

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseert Vlaamse Jonge Ondernemingen

(Vlajo) met de steun van pretpark Bellewaerde voor het 4e jaar op rij een talentenstage voor West-Vlaamse leerlingen uit de derde

graad basisonderwijs. Op donderdag 31 mei 2018 krijgen 40 West-Vlaamse leerlingen zo de kans om in een onderneming rond te

“snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Ze lopen een dag stage in Bellewaerde, ontdekken hun ondernemende

kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het

klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes.

Mee op stap gaan met de parkdirecteur, attracties bedienen, dieren verzorgen, de kok assisteren van het parkrestaurant, mee instaan

voor het technisch onderhoud, … al deze taken zullen ze tijdens deze talentenstage op zich nemen.  

Vlajo en Bellewaerde willen leerlingen inzicht geven in het belang van ondernemingen voor onze samenleving. Met een kant-en-klaar

uitgewerkt lessenpakket gaan leerlingen in de klas aan de slag om op een interactieve manier te werken rond hun kwaliteiten. De

leerlingen leren elkaar en zichzelf beter kennen. Leerlingen vinden op het Vlajo kenniscentrum filmpjes van droomcoaches,

Bellewaerde werknemers met heel uiteenlopende functies en opleidingen, die over hun dagelijkse taken vertellen. Niet alleen

vertellen ze over hun job, maar vooral ook over de kwaliteiten die nodig zijn om die job goed en met veel werkplezier te kunnen

uitvoeren. Na het opstellen van een kwaliteitenkaart worden de leerlingen uitgedaagd om, rekening houdend met hun kwaliteiten, te

kiezen voor een droomcoach waarmee ze zullen samenwerken. Gedurende een dag trekken de leerlingen uiteindelijk naar Bellewaerde,

stellen zichzelf en hun kwaliteiten voor aan hun droomcoach en gaan samen aan de slag. Op het einde van de dag worden de kwaliteiten

door de droomcoach gevalideerd. Het gaat o.a. over leiding kunnen geven, onder leiding kunnen werken, openstaan voor kritiek,

respect hebben voor materialen en de omgeving, leren uit fouten, doorzetting, initiatief nemen, verantwoordelijkheden opnemen.

De talentenstage is een win-win voor onderwijs en voor ondernemingen. Leerlingen staan stil bij het maken van succesvolle keuzes:

een combinatie van kwaliteiten en interesse. Bovendien maken ze ook kennis met een onderneming. Droomcoaches worden op hun

beurt uitgedaagd om te vertellen over hun sterktes en werken samen met jongeren die omwille van hun kwaliteiten voor hun job

gekozen hebben, een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Droommachine in basisschool De Lampion in Vilvoorde

De leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool de Lampion in Vilvoorde hebben een fantastische machine uitgevonden: een machine die alles

doet wat je wil! Met de hulp van een hogeschool-student en de leerlingen van de Vilvoordse middelbare school Technov werd de machine gebouwd.

Met een heuse show werd de droommachine vandaag voorgesteld op de speelplaats.

Het tweede leerjaar van basisschool de Lampion uit Peutie vond de machine uit.Een student van de West-Vlaamse hogeschool Howest maakte een

ontwerp en dan was het de beurt aan de middelbare school Technov uit Vilvoorde.

In totaal gingen 400 leerlingen uit 23 scholen aan de slag. Zo werden 11 droommachines en 1 droomgame gemaakt. De vzw mymachine die de

samenwerking tussen alle onderwijsniveaus wil stimuleren, coördineerde het project.

De slotexpo waar alle droommachines te zien zijn, vindt plaats van 26 tot 28 juni in Technopolis in Mechelen. 

30/05/2018

Dirk De Mesmaeker
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BALEN - De leerlingen van basisschool Het Klepperke in Balen konden tijdens het schoolfeest voor het eerst hun

‘geldpoepend hondje SAM’ uittesten, de droommachine die ze zelf bedachten.

Tijs Van Nuffel (rechts) en klasgenoten Sarah en Eline.
Foto: Tommy Maes

Van raar idee tot werkelijkheid: Tijs ontwerpt
hondje dat geld kakt
Gisteren om 19:58  door Tommy Maes
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In oktober mochten de zesdejaars van Het Klepperke hun creativiteit aanspreken om een droommachine te bedenken

en te ontwerpen voor het MyMachine Vlaanderen-project, waar 23 scholen aan meewerkten. Drie ideeën werden

toen in de klas gekozen: een Pizza-flamingo, een machine die groenten in snoepjes verandert en een hondje dat geld

kakt. Het laatste ontwerp werd verder uitgewerkt. Afgelopen zaterdag werd ‘Geldpoepend hondje SAM’

voorgesteld op het schoolfeest.

“Het eindresultaat ziet er goed uit”, zegt Tijs Van Nuffel, de bedenker van het hondje. “Ik had totaal niet verwacht

dat mijn ontwerp zou worden gekozen, want het leek maar een raar idee. Maar er is toch iets leuks van gemaakt.”

Foto: Tommy Maes

Geld voor goed doel

Uiteindelijk werd het ontwerp van Tijs uitgewerkt door studenten Arjan Deruyter, Lize Vanhoof, Sebastiaan

Bellinkx en Jonah Vandebeek van Hogeschool PXL Limburg uit Hasselt. De effectieve bouw van ‘Geldpoepend

Hondje’ werd gerealiseerd door leerlingen van het 5de jaar Elektromechanica van Campus Het Spoor uit Mol.

“We hebben vanuit het idee van Tijs een werkende machine gemaakt”, zegt student Arjan Deruyter. “SAM is een

klashondje geworden waarmee de leerlingen geld kunnen inzamelen voor een goed doel. Ze steken het geld in de

hond, die dan de bedragen optelt. Nadien mogen de leerlingen tegen zijn staart duwen, waarna SAM een kokertje

uitkakt. In dat kokertje zit een papiertje met een beloning voor de leerlingen.”

“We mochten zelf de beloningen kiezen”, vertelt Tijs. “Het gaat bijvoorbeeld om een dagje zonder huiswerk, extra

speeltijd of een taart van de juffrouw. Vooral dat laatste lijkt een mooie beloning.”

Elektronica programmeren

‘Geldpoepend hondje SAM’ is nog niet volledig klaar. Zo moet de elektronica van de uitvinding nog verder
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worden geprogrammeerd. Tegen dinsdag 26 juni moet alles klaar zijn, want dan wordt SAM met de andere

droommachines tentoongesteld in de MyMachine Vlaanderen slotexpo in Technopolis in Mechelen. Na de expo

gaat SAM terug naar het Klepperke, waar ze vanaf volgend schooljaar de uitvinding kunnen gebruiken.

Scholen kunnen zich nog voor volgend schooljaar kandidaat stellen via www.mymachine.be.
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Robothond Flipie gaat lopen en crasht

In basisschool De Beerring werd deze middag het robothondje Flipie voorgesteld. Flipie is een robothond en een idee van de kinderen van het 2de

leerjaar van De Beerring. Flipie werd ontwikkeld in het kader van MyMachine Vlaanderen. Dat is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit,

STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling en kruisbestuiving wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus (lager-, hoger-en secundair onderwijs) in een

unieke context van projectgebaseerd maakonderwijs. Meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen gingen afgelopen schooljaar samen aan de slag om 11

briljante droommachines én 1 droomgame te realiseren. Howest, de hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk) en Hogeschool PXL Limburg (Hasselt)

doen mee als hoger onderwijsinstellingen. Leerlingen van het 5de jaar Lassen BSO van het Spectrumcollege Beringen slaagden er in om een

knappe droommachine te realiseren. Maar vandaag was er een probleempje! Flipie ging lopen en crashte daarbij. De politie bracht Flipie gelukkig terug

naar school maar Flipie kon zijn kunstjes nog niet tonen want Flipie moest immers spinnen kunnen vangen. De studenten van de hogeschool namen

Flipie terug mee voor onderzoek. Hij wordt over enkele weken terug in Beringen verwacht waar hij dan definitief mag verblijven en spinnen vangen.
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Leerlingen Sint-Jansschool in Menen lossen ruzies voortaan
op met ludieke machine

Meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen mochten het voorbije schooljaar hun gekste droomachine bedenken. De leerlingen van

het vierde leerjaar van de vrije basisschool Sint-Jansschool in Menen ontwierpen tijdens het project MyMachine een machine

die een ruzie tussen twee leerlingen opheldert: de 'Ruzie-Oplosser 2.0'.

© Nicolas Verhaeghe

Onder begeleiding van studenten uit Howest, de hogeschool West-Vlaanderen Kortrijk én een multidisciplinair studententeam

van Hogeschool PXL Limburg Hasselt, werd de 'Ruzie-Oplosser 2.0' bedacht en ontworpen. "De leerlingen mochten elk

hun idee voor een droommachine voorstellen en uit alle voorstellen werd de 'Ruzie-Oplosser 2.0' uitgekozen", zegt

directeur Ann Expeel.

MyMachine Vlaanderen is een initiatief dat ondernemingszin, creativiteit, STE(A)M vaardigheden, talentontwikkeling,

maakonderwijs en kruisbestuiving wil stimuleren binnen alle onderwijsniveaus. Het hele proces bestaat uit drie stappen:

het idee waar kinderen uit het lager onderwijs een droommachine bedenken, het ontwerp, waarvoor de studenten hoger

onderwijs een concept ontwikkelen en het bouwen van een werkend prototype door leerlingen technisch secundair onderwijs.

"De studenten haalden het creatiefste in de kinderen naar boven, waarna de klas de top drie van knapste of mafste

machines koos. De ontwerptekeningen en maquettes dienden dan als inspiratie voor de studenten die één van de top drie

verder heeft uitgewerkt tot een interactief product. De zesdejaars metaal van het VTI Sint-Lucas Menen slaagden erin om

deze droommachine in elkaar te knutselen. De leerlingen van het vierde leerjaar mochten hun 'Ruzie-Oplosser 2.0' in

ontvangst nemen tijdens dit grote onthullingsfeest", vertelt Ann. De kinderen stonden zelf in voor de presentatie en de

ontvangst van de ouders, genodigden en burgemeester Martine Fournier.

Golflengte

De 'Ruzie-Oplosser 2.0' is al even simpel als geniaal. Na een kleine ruzie op de speelplaats wordt de 'Ruzie-Oplosser 2.0'

erbij gehaald. "De twee ruziemakers nemen plaats aan de machine en hun handen worden binnen in de machine geboeid.
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Daarna draaien ze gelijktijdig aan een hendel. Na een tijdje gaan er twee lampjes. As ze hetzelfde draairitme hebben gevonden

gaat het laatste lampje branden waardoor we zien dat de leerlingen opnieuw op dezelfde golflengte zitten. Hun boeien gaan

dan weer automatisch open en ten slotte geven ze elkaar de hand en het symbool 'ruzie opgelost' licht op", legt Ann uit.

Deze ludieke machine met zijn grappige bediening zal vast en zeker het gewenste effect hebben op de leerlingen. Als ze er

straks maar geen ruzie om maken. (Nicolas Verhaeghe)
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Droommachine van Beringse leerlingen helpt kinderen met angst
voor spinnen

01 06 2018 om 22 27 Bron KALTURA

Droommachine van Beringse
leerlingen helpt kinderen met angst
voor spinnen

Video TVL

BERINGEN Vandaag stelden de leerlingen van basisschool De Beerring in Beringen hun
robothond Flipie voor In het kader van het project MyMachine Vlaanderen realiseerden
leerlingen uit de lagere en middelbare school samen met studenten van de hogeschool hun
droommachine Met dit initiatief wil vzw MyMachine ondernemingszin creativiteit en
kruisbestuiving stimuleren en bij kinderen de interesse wekken voor wetenschap en technologie
In totaal namen meer dan 400 leerlingen uit 23 scholen in Vlaanderen deel aan het project
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01 06 2018 18 30

Droommachine van Beringse leerlingen helpt kinderen met angst
voor spinnen

door Judith Lindekens

Vandaag stelden de leerlingen van basisschool De Beerring in Beringen hun robothond Flipie
voor In het kader van het project MyMachine Vlaanderen realiseerden leerlingen uit de lagere
en middelbare school samen met studenten van de hogeschool hun droommachine Met dit
initiatief wil vzw MyMachine ondernemingszin creativiteit en kruisbestuiving stimuleren en bij
kinderen de interesse wekken voor wetenschap en technologie In totaal namen meer dan 400
leerlingen uit 23 scholen in Vlaanderen deel aan het project
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170 leerlingen snuffelen rond in supermarkten en woonzorgcentra

Vandaag om 11:33 door Dieter De Beus -

Foto: Vlajo

Zemst / Vilvoorde / Steenokkerzeel - 170 leerlingen uit diverse secundaire scholen in Vlaams-Brabant liepen vandaag stage bij Delhaize Kessel-Lo,

Delhaize Melsbroek, Delhaize Alsemberg, Unikamp Aarschot, WZC Vulpia Tienen, WZC Zonnesteen Zemst en Van Os-Sonnevelt Londerzeel. De

leerlingen kregen zo de kans om eens in een echt bedrijf rond te “snuffelen”.

Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant organiseerde Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) in samenwerking met Vlaams-Brabantse

bedrijven een talentenstage voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs. 172 liepen leerlingen stage bij Delhaize Kessel-Lo, Delhaize

Melsbroek, Delhaize Alsemberg, Unikamp Aarschot, WZC Vulpia Tienen, WZC Zonnesteen Zemst en Van Os-Sonnevelt in Londerzeel. “Zo worden

leerlingen uitgedaagd om buiten de school hun talenten in te zetten en kunnen ze aan den lijve ondervinden dat attitudes zoals stiptheid, netheid, initiatief

nemen, leiding nemen, onder leiding kunnen werken, … niet enkel op school maar ook in het bedrijfsleven en het dagelijkse leven belangrijk zijn”, zegt

Jurn Van den Meerssche, hoofdcoördinator basisonderwijs bij Vlajo en ontwikkelaar van de Vlajo Talentenstage. “Na een reeks voorbereidende

lessen, hebben ze op basis van hun interesses en hun talenten gesolliciteerd voor een bepaalde functie bij de provincie Vlaams-Brabant. De

supermarktmanager assisteren, de rekken vullen, de kassa bedienen, meehelpen aan het onthaal, de IT-manager assisteren, bewegingstherapie aan

ouderen geven,… al deze taken namen de leerlingen vandaag op zich tijdens de talentenstage. Ze werden natuurlijk ook bijgestaan door het vaste

personeel van de provincie Vlaams-Brabant”.

De provincie Vlaams-Brabant aarzelde niet om haar medewerking te verlenen aan dit project. "Dit project laat leerlingen stilstaan bij hun eigen talenten

en vaardigheden, maar evenzeer bij hun werkpunten of groeipunten. Dit gebeurt bovendien in een echte werkomgeving waar droomcoaches hen met

goede raad en eigen ervaringen bijstaan. En zo komt het belang van een positieve studiekeuze vanzelf in de schijnwerpers te staan doorheen deze

talentenstages. Een positieve studiekeuze is de hoeksteen van een mooie schoolcarrière en zelfs de latere loopbaan", besluit Marc Florquin,

gedeputeerde voor onderwijs.
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Elf- en twaalfjarigen nemen Albert Heijn over

VLAJO STUURT LEERLINGEN ‘OP STAGE’ OM EIGEN TALENTEN

TE LATEN ONTDEKKEN
SABINE VAN DAMME

08 juni 2018

02u45

Foto Gianni Barbieux De leerlingen mochten ook helpen aan de kassa met het scannen van producten en geld ontvangen.

Bediend worden door een 11-jarige aan de kassa van Albert Heijn, het is eens iets anders. Gisteren gebeurde het nochtans.

Vzw Vlajo vindt dat je niet vroeg genoeg kan starten met eigen talenten te ontdekken, en stuurde de derde graad van

basisschool De Sterre-Spits op stage.

Meester Tom, die de 21 leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) van Freinetschool de Sterre-Spits normaal

onder zijn hoede heeft, was er niet bij gisteren. Maar de kinderen hebben hem niet gemist. Ze hadden de tijd van hun leven

in supermarkt Albert Heijn onder de Ghelamco Arena. “Er is al wekenlang gewerkt rond talenten in de klas”, zegt juf

Karen, die de groep gisteren begeleidde. “Kinderen visten uit over welke talenten zij beschikten en bij welke job die zouden

passen. Daarna mochten ze aangeven welke twee functies in een supermarkt ze liefst van al zouden vervullen, en schreven

ze daar een echte sollicitatiebrief voor. Gisteren was het dan zover, en mochten ze hun droomjobs écht uitvoeren.”

De kinderen trokken in de voormiddag naar de Albert Heijn onder de Ghelamco Arena. Donderdagvoormiddag is het minst

drukke moment, en dus de ideale gelegenheid om nieuwe stagiaires aan het werk te zetten. “Ze mochten veel meer doen

dan ik had verwacht, en ze waren dan ook echt enthousiast”, lacht juf Karen. De kinderen mochten onder meer écht aan de

kassa zitten, boodschappen scannen en geld ontvangen, aan het onthaal zitten en omroepen welke kassa open zou gaan,

rekken aanvullen, karretjes naar binnen rijden, bloemen verkopen, de koffie-automaat voor de klanten bijvullen, kaas in

blokken snijden en in plastiek verpakken, en zelfs broodjes uit de oven halen en in zakjes steken.

Ontdekken van kwaliteiten

Het is al het vierde jaar op rij dat Vlajo ‘talentstages’ voor kinderen organiseert in verschillende bedrijven. “Leerlingen
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krijgen zo de kans om in een onderneming rond te ‘snuffelen’ om later een betere studiekeuze te maken. Ze ontdekken hun

ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De

klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het

maken van sterke positieve keuzes.”

Tegen de middag werden de kinderen wat drukker en de rijen aan de kassa’s ook langer. Dus was het tijd om terug te

keren naar school. Maar niet voor alle ijverige stagiaires een diploma kregen uitgereikt. In de andere Albert Heijns, aan de

Korenmarkt en in de Overpoortstraat, speelden zich overigens gelijkaardige taferelen af, met kinderen van andere scholen.
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Kinderen nemen Albert Heijn over

Gisteren om 13:52 door Erik Vandewalle

Stabroek - Klanten keken donderdagvoormiddag raar op toen ze zagen dat warenhuis Albert Heijn leek te zijn overgenomen door leerlingen uit het

vijfde leerjaar van bassisschool De Stappe.

Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) is vooral gekend via de miniondernemingen in het secundair onderwijs. heeft ook projecten voor basisscholen.

Juf Fanny van het vijfde leerjaar van basisschool De Stappe : “We werken al enkele weken het project ‘talentenstage’. Leerlingen leren inschatten waarin

ze goed zijn en wat hun talenten zijn. Die schreven ze neer in een sollicitatiebrief en aan de hand daarvan kregen ze in het warenhuis twee opdrachten.”

“Sommige leerlingen helpen in de bakkerij, andere in de slagerij of de groente- en fruitafdeling. Wie graag mensen te woord staat, zit aan de infobalie en

wie het leuk vindt om met geld om te gaan kreeg een plaats aan de kassa’s. Alles gebeurt natuurlijk onder toezicht van onze vaste medewerkers”,

verduidelijkt Stabroeks supermarktmanager Jan Hofkens.

 “Ik heb speciaal gevraagd om te mogen helpen bij groenten en fruit. Dat lust ik graag en ik wil hier later wel komen werken”, zegt Kyra De bie (11). Ze

draait zich even om naar passerende klanten en begroet hen heel vriendelijk. Senne Vermeylen (11) is druk bezig charcuterie in de koeltoog te leggen.

Hij vindt het ook leuk, maar ziet dit werk eerder als vakantiejob.
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Bediening bij Albert Heijn Zottegem 10 10
Door Pieter De Valkenaere

Enfin toch zeker vandaag want het waren de zesdes van SBS De Smidse die er de dienst uitmaakten

Ze werkten er een halve dag in het kader van Vlajo Talentenstage met als doel kennis te maken met
het werkveld en het ontdekken van hun talenten
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Praktijkstage voor het basisonderwijs winkeltje spelen maar dan in
het echt

Meer dan 700 leerlingen uit de laatste jaren van het basisonderwijs lopen vandaag een halve dag
stage in de supermarkten van Albert Heijn De organisatie Vlaamse Jonge Ondernemers VlaJo wil
kinderen laten proeven van het bedrijfsleven en ze hun eigen talenten al heel jong laten ontdekken
De ploeg van Het Journaal ging in Gent een kijkje nemen

do 07 jun 13 41
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Leerlingen De Herik werken bij Albert Heijn

Donderdag hebben leerlingen van het 5de leerjaar van GBS De Herik in Henis deelgenomen aan een uniek project

van Vlajo (Vlaamse jonge ondernemers)

De kinderen hebben een ganse voormiddag een job (een soort stage) uitgeoefend in de Albert Heijn in St.-Truiden.  

Om de stage voor te bereiden hebben de leerlingen in de klas gewerkt rond hun eigen kwaliteiten en deze van hun

klasgenoten. Uiteindelijk hebben ze op basis van hun kwaliteiten mogen kiezen voor een taak die ze gedurende een

halve dag willen uitvoeren. 

Op deze manier willen we leerlingen ook laten ervaren wat het belang ervan is om rekening te houden met

kwaliteiten bij het maken van een keuze.  De combinatie van interesses en persoonlijke kwaliteiten leidt vaak tot

sterkere keuzes. Uiteraard geldt dit ook bij het maken van een studiekeuze.

De leerlingen werden begeleid door medewerkers van de Albert Heijn, maar ze mochten zelf alle taken uitvoeren.
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Dagje meedraaien in een warenhuis

09/06/2018 om 13:19

Basisschool Berkenboom Foto: Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - Leerlingen van Berkenboom Basisschool De Fontein uit Sint-Niklaas gingen aan de slag in een warenhuis. Het werd een leerrijk dagje.

"Dankzij de Vlajo-talentenstage mochten de kinderen van groep 6 van Berkenboom Basisschool De Fontein een halve dag meedraaien in de Albert

Heijn-vestiging in Sint-Niklaas", klinkt het bij Lien Hylebos (leerkracht 6de leerjaar) en Patrick Van Cauteren (onderwijzer/beleidsondersteuner).

"Na enkele voorbereidende lessen, waarin de leerlingen hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten leerden kennen, maakten ze via filmpjes kennis

met de verschillende functies. Ze leerden welke kwaliteiten je nodig hebt om deze functies tot een goed einde te brengen en kozen op basis daarvan

twee functies waarvoor ze wilden solliciteren."

"Op donderdag 7 juni was het dan eindelijk zover: de kinderen mochten bewijzen dat ze hun talenten konden inzetten op de werkvloer. Ze werden

begeleid door hun droomcoach, die hen zorgvuldig uitlegde wat er van hen verwacht werd en die erop toezag dat ze hun functie goed uitvoerden."

"Aan het eind van hun stagedag ontvingen de kinderen een diploma van de winkelmanager en kregen ze een winkeltas vol verrassingen mee naar huis, al

waren hun stralende gezichten en hun nieuw opgedane ervaringen het mooiste cadeau. Zowel het winkelpersoneel als de kinderen van De Fontein

hebben er enorm van genoten."
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Leerlingen van GBS De Herik Henis doen mee aan Vlajo talentenstage

08/06/2018 om 13:32

Henis

Tongeren - Donderdag 7 juni namen de leerlingen van het vijfde leerjaar in Henis deel aan een uniek project van Vlajo (Vlaamse jonge ondernemers).

De kinderen van het vijfde oefenden een namiddag lang een job (een soort stage) uit in de Albert Hein in St-Truiden.

Om de stage voor te bereiden werkten de leerlingen in de klas rond hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten. Uiteindelijk kozen ze op basis van

hun eigen kwaliteiten voor een taak die ze een halve dag wilden uitvoeren. Op die manier wil de school de leerlingen ook laten ervaren waarom het

belangrijk is - om rekening te houden met kwaliteiten bij het maken van een keuze. De combinatie van interesses en persoonlijke kwaliteiten leidt vaak

tot sterkere keuzes. Dat geldt uiteraard ook bij het maken van een studiekeuze.

Zo kregen de leerlingen de kans om aan den lijve te ondervinden wat het betekent om een job uit te voeren. Ze werden begeleid door medewerkers van

het warenhuis, maar mochten zelf alle taken uitvoeren zoals directietaken, rekken aanvullen, in de bakkerijafdeling helpen, de kassa doen, enzovoort. De

mensen die hun boodschappen aan het doen waren vonden het wel leuk om door jonge kinderen geholpen te worden.

In totaal namen er vandaag 750 leerlingen van het derde graad onderwijs deel aan het Vlajo project in alle Albert Hein winkels in Vlaanderen.
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Basisschool Het Anker neemt de Albert Heijn over

Op donderdag 7 juni 2018 namen de kinderen van basisschool Het Anker de Albert Heijn in Knokke-Heist over. Ze kwamen een halve dag stage

lopen om zo te ontdekken wat hun ondernemende kwaliteiten zijn en om natuurlijk te ontdekken wat er allemaal gebeurt in een supermarkt. De

leerlingen kregen er ook een diploma in handen.

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo,

voor het 4de jaar op rij talentenstages in diverse bedrijven. Een uniek onderwijsproject waar leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad

secundair onderwijs een halve dag stage lopen in een bedrijf. Leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te “snuffelen” om later een

betere studiekeuze te maken. Ze ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’

precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken

van sterke positieve keuzes.
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Kinderen nemen Albert Heyn over

maandag 11 juni 2018 00:40

SINT-NIKLAAS. Kinderen van groep 6 van Berkenboom Basisschool De Fontein hebben donderdag een halve meegedraaid in de Albert Heijn-

vestiging te Sint-Niklaas. Tijdens enkele voorbereidende lessen maakten de kinderen via filmpjes kennis met de verschillende functies en welke

vaardigheden daarvoor nodig zijn. Op basis daarvan kozen ze twee functies waarvoor ze wilden solliciteren. Op het einde van hun stagedag kregen de

kinderen een diploma en een winkeltas vol verrassingen mee naar huis. De stage werd mogelijk gemaakt dankzij Vlajo talentenstage. (mb)
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De Albert Heijn zet leerlingen uit het basisonderwijs aan het werk

Onlangs namen de kinderen van basisschool Het Anker de Albert Heijn in Knokke-Heist over. Ze kwamen een halve dag stage lopen om zo te

ontdekken wat hun ondernemende kwaliteiten zijn en om natuurlijk te ontdekken wat er allemaal gebeurt in een supermarkt. De leerlingen kregen er ook

een diploma in handen.
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Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo,

voor het 4de jaar op rij talentenstages in diverse bedrijven. Een uniek onderwijsproject waar leerlingen uit de 3de graad basisonderwijs en 1ste graad

secundair onderwijs een halve dag stage lopen in een bedrijf. Leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te “snuffelen” om later een

betere studiekeuze te maken. Ze ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’

precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken

van sterke positieve keuzes.
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Basisschool Het Anker neemt de Albert Heijn over

Op donderdag 7 juni 2018 namen de kinderen van basisschool Het Anker de Albert Heijn in Knokke-Heist over. Ze kwamen een halve

dag stage lopen om zo te ontdekken wat hun ondernemende kwaliteiten zijn en om natuurlijk te ontdekken wat er allemaal gebeurt in

een supermarkt. De leerlingen kregen er ook een diploma in handen.

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw,

kortweg Vlajo, voor het 4de jaar op rij talentenstages in diverse bedrijven. Een uniek onderwijsproject waar leerlingen uit de 3de

graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs een halve dag stage lopen in een bedrijf. Leerlingen krijgen zo de kans om in

een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Ze ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een

niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op het klaarstomen van

kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes.
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Leerlingen aan de slag in supermarkt

Vandaag om 02:57

Foto: jwi

Knokke-Heist -

Vorige week werd Albert Heijn in Knokke-Heist even gerund door basisschool Het Anker. In het kader van de talentenstage van Vlajo proeven de

leerlingen in een niet-schoolse omgeving wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt niet op ze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt,

maar op hun kwaliteiten te ontdekken om zo later een betere studiekeuze te kunnen maken.
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Leerlingen Don Bosco Hechtel zamelen 850 euro in voor goed
doel

Gisteren om 16:04 door Don Boscocollege Hechtel

Foto: Don Boscocollege Hechtel

Hechtel

Hechtel-Eksel - Ook dit jaar namen de leerlingen van 4 Ondernemen en IT van het Don Boscocollege in Hechtel deel aan het Vlajo

Jieha!-project. Door de opstart van hun eigen bedrijfje GO 4 IT maakten ze kennis met de manier van ondernemen.

In de loop van het schooljaar verkochten de leerlingen Opkikkerknikkers (pinda’s in melkchocolade) en Woeffies (boterwafeltjes) ten

voordele van een door hen gekozen goede doel: de blindengeleidehondenschool in Genk. Deze korte ondernemingservaring heeft hen

geleerd dat er aan ondernemen heel wat mooie, maar ook een aantal moeilijkere kanten zijn. Maar deze zes individuen vormden een

sterke groep. Samen zijn ze echt gegáán (GO 4 IT) voor dit project. Zo zamelden ze het mooie bedrag van 850 euro in voor hun goed

doel.
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Jieha-ondernemingen van SGI LENNIK schenken winst aan het goede doel
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Dit schooljaar mochten de leerlingen van het vierde jaar ECONOMIE een eigen JIEHA- onderneming opstarten in samenwerking met Vlajo, een vzw

die jongeren vertrouwd wil maken met het ondernemerschap (www.vlajo.org). Het was het 5de jaar op rij dat de leerkrachten het project

organiseerden voor de leerlingen economie. 

Er werden 6 bedrijfjes opgericht die biologische, fairtrade of streek- of ambachtelijke producten verkochten op de school. Al doende hebben de

leerlingen geleerd wat duurzaam ondernemen betekent. 

Ze stelden een businessplan op, onderhandelden met leveranciers, bepaalden de kosten en verkoopprijzen, ontwierpen een bedrijfswebsite en bouwden

een eigen commercieel plan uit. Er werden verkoopmomenten georganiseerd op de school. Op basis van een concurrentie-en klantenanalyse stuurden

ze hun beleid bij. 

Op dinsdag 24 april zetten ze finaal een punt achter hun project. Aan de hand van een presentatie stelde elk team zijn bedrijfsavontuur voor aan het

grote publiek. Dankzij hun creativiteit en ondernemerszin maakten ze samen meer dan 2000 euro winst. 

Op het eind van de avond overhandigden ze deze winst aan 3 goede doelen die ze zelf hadden geselecteerd. Dit jaar waren RAINBOWFORKIDS,

YOCEVIM en MAKE A WISH de gelukkigen die een mooie check mochten ontvangen.
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NINOVE - Inzameling voor vzw De Kalmoes

Johan Boels geeft les aan GO! Atheneum Ninove. De klas 4 Handel heeft in kader van het vak verkoop met hun jieha-onderneming een verkoop

gedaan voor het goede doel, namelijk vzw De Kalmoes uit Meerbeke. Hiervoor hebben de leerlingen maar liefst 1500 Geraardsbergse mattentaarten en

260 kg Diksmuidse pannenkoeken verkocht. Dit resulteert in een heel mooie winst van €1 700,00.

De Kalmoes vzw is een vereniging die kinderen, jongeren en volwassenen (ongeacht hun achtergrond of eventuele problematiek) wil stimuleren om

samen te leren genieten en te groeien via het contact met paarden. Onze paardenactiviteiten worden in de eerste plaats ontwikkeld voor personen met

een handicap en in de tweede plaats voor valide personen.
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Inzameling voor vzw De Kalmoes

Johan Boel geeft les aan GO! Atheneum Ninove. De klas 4 Handel heeft in kader van het vak verkoop met hun jieha-onderneming een verkoop gedaan

voor het goede doel, namelijk vzw De Kalmoes uit Meerbeke. Hiervoor hebben de leerlingen maar liefst 1500 Geraardsbergse mattentaarten en 260 kg

Diksmuidse pannenkoeken verkocht. Dit resulteert in een heel mooie winst van €1 700,00.

De Kalmoes vzw is een vereniging die kinderen, jongeren en volwassenen (ongeacht hun achtergrond of eventuele problematiek) wil

stimuleren om samen te leren genieten en te groeien via het contact met paarden. Onze paardenactiviteiten worden in de eerste plaats

ontwikkeld voor personen met een handicap en in de tweede plaats voor valide personen.
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Leerlingen zamelen 1.700 euro in voor De Kalmoes

Vandaag om 02:57 door -

Foto: emd

Ninove -

4 Kantoor van het GO! Atheneum hebben met hun Jieha-onderneming 160 kilogram Diksmuidse pannenkoeken en 1.500 Geraardsbergse

mattentaarten verkocht. Dat leidde tot een recordwinst van 1.700 euro, die ze schonken aan vzw De Kalmoes in Meerbeke. Isabelle Meert was

ontroerd: “Het geld zal besteed worden aan onder meer het bijbouwen van boxen voor opvangpaarden en ons opvangveulen Victoria.”
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Talentuur Marketing Inspirocollege schenkt winst project aan goede
doelen

Vandaag om 10:22 door Sofie Pecinovsky

Print

Houthalen-Helchteren - De leerlingen van het talentuur Marketing werkten dit jaar aan een Jieha-project. 'Jieha' staat voor Jong Initiatief voor Eerlijke

handel en is een leertraject met twee doelstellingen: winst maken voor een goed doel en leerwinst behalen. De leerlingen werkten het hele schooljaar

lang in groepjes aan de marketing van hun project en organiseerden een aantal verkoopmomenten op school.

Vorige week bezochten de leerlingen hun gekozen goede doelen om de opbrengst te schenken. Dat waren Sint Vincentius en Warm Hart, twee

organisaties die zich inzetten voor de kansarmen in Houthalen. De leerlingen werden er warm onthaald en kregen van de vrijwilligers uitleg over de

werking van de organisaties.
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