
 
 
 
Beste leercoach,  
 
De hervorming in het secundair onderwijs staat nu echt wel voor de deur.  
Voor elke betrokken leerkracht en directie rijzen heel wat vragen, het Vlajo-team staat klaar met 
inspirerende projecten om je te ondersteunen in het lesgeven 
 
In functie van de veranderingen/vernieuwingen in eindtermen en leerplannen organiseren we 
Inspiratiedagen waarop we ons aanbod graag toelichten.  
We lichten alvast een tipje van de sluier! 
 
 

Talent4Change is een nieuw programma dat gebaseerd is op het reeds bestaande 
Talent4Event. Door de zoektocht naar eigen talenten krijgen de leerlingen meer inzicht 
in wie ze zijn, wat hen energie geeft en maken we ze weerbaarder. Deze talenten zetten 
we actief in tijdens een samenwerkingsopdracht. Leerlingen gaan samen op zoek naar 
een goede vorm van functioneren in groep en gebruiken deze inzichten om 
tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan maatschappij van vandaag. Tijdens het 

ontdekken van hun ondernemende talenten bieden we de leerlingen een kans  tot zelfinzicht. Tijdens 
het samenwerken aan het evenement zetten we graag in op de relatie met anderen. Tot slot bieden 
de aangeboden thema’s en de daar bijbehorende actie een mooie invalshoek naar hun relatie tot de 
samenleving. 
Op het kenniscentrum bieden we je de kans om bepaalde topics uitgebreider te behandelen en zo 
een aanbod aan te bieden dat afgestemd is op jouw klas. 

 
Met Kid@Bizz krijg je als leerkracht een kader in handen om met de leerlingen van de 
eerste graad secundair (leeftijd 13-14 jaar) een eigen kleine onderneming uit te 
bouwen.  Aan de hand van de 7 bouwstenen van het Business Model Canvas bouwen de 
leerlingen niet enkel aan hun kennis van een aantal economische begrippen maar ook 
aan hun eigen bedrijf. Via een werkboekje en een uitgebreid kenniscentrum 
ondersteunen we zowel leerling als leercoach. Het materiaal van Kid@bizz is zo 

ontwikkeld dat je hier als leercoach en leerling meteen mee aan de slag kan. Er is geen specifieke 
opleiding of workshop nodig. Voor de leerling is er een 24 pagina’s tellend werkboekje beschikbaar 
aan de hand waarvan ze hun eigen BMC creëren. Per lesonderdeel wordt stilgestaan bij de 
economische termen die aan bod komen. 
Kid@Bizz zien wij het meeste geschikt in het tweede jaar van de eerste graad binnen de basisoptie 
“economie en organisatie”. Er wordt hier immers reeds verdiepend gewerkt aan de economische en 
financiële competenties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Voor de volledigheid geven we nog graag de Talentenstage mee. Met een kant-en-klaar 
lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je in de klas aan de slag. Op basis van deze 
kwaliteiten worden de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve manier te solliciteren 
voor een echte job. Uiteindelijk gaan ze een halve dag aan de slag in een bedrijf en 
worden ze bijgestaan door een Vlajo-droomcoach (bedrijfsmedewerker). De 
droomcoach zal de kwaliteiten en talenten van de jongeren valideren tijdens de stage. 

Tijdens de naverwerking in de klas verkennen leerlingen hun belangstelling in functie van eventuele 
studiekeuze. 
Gezien we voor de Vlajo Talentenstage opteren om leerlingen aan de slag te laten gaan in een echte 
bedrijfsomgeving, kunnen we dit niet structureel  aan elke klas aanbieden. We willen onze leerlingen  
laten kiezen uit verschillende jobs. Dit maakt dat niet elke bedrijf de capaciteit heeft om een 
volledige klas te ontvangen. Op vandaag bieden we de Talentenstages dus eerder op kleinere schaal 
aan. 
 
 

Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale 
sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt 
steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om een groeigerichte 
evaluatie van deze competenties mogelijk te maken voor secundaire scholen, heeft 
Vlajo een nieuwe digitale evaluatietool ontwikkeld: CompassMe. 
De ontwikkeling van CompassMe is gebaseerd op 3 belangrijke bouwstenen: 

• samen door dezelfde bril kijken 

• de groeigerichte mindset 

• het eigenaarschap van de leerlingen 
CompassMe kan gebruikt worden in alle graden en alle richtingen. Momenteel leggen we ook de 
rechtstreekse linken tussen CompassMe en de modernisering van het onderwijs, zodat de 
transversale eindtermen binnen de sleutelcompetenties in kaart kunnen worden gebracht met 
CompassMe. Nu wordt dit gedaan voor de 1ste graad, in de toekomst volgen we ook de 
modernisering voor 2de en 3de graad op.  
 
Heb je graag meer info over onze programma’s?  
We ontvangen je graag om onze Inspiratiedagen, verspreid over Vlaanderen. 

Meer info en inschrijven kan via inspiratiedag.vlajo.org 
 
Ondernemende groet,  
 
Het Vlajoteam 
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