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Woord vooraf
Beste lezers
In het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je meer dan 150 scholen die een studierichting binnen business
education aanbieden. Onze scholengemeenschap Scholen aan de Durme brengt dan ook graag een nieuwsbrief
uit, waarin het thema business education in de kijker wordt geplaatst. Het thema business education wordt
toegespitst op initiatieven met betrekking tot de studierichtingen economie, handel, kantoor en verkoop. Verschillende scholen binnen onze scholengemeenschap namen een pen in de hand en laten jullie via boeiende
artikels binnenkijken in hun wereld van business education. OLVI-PIUS X neemt ons mee naar hun pop-up
schoolshop Happy Socks en hun mini-onderneming Speld’ze. Zelfs enkele leerkrachten van OLVI-PIUS X duiken
mee in het bedrijfsleven en gingen op bedrijfsstage. De leerlingen van de VLOT! Campus CREO stellen graag
hun oefenfirma Present7 aan u voor en dompelen u onder in het bedrijfsspel Ecoman. Ook de leerlingen van
KOHa Sint-Jozef namen deel aan Ecoman. KOHa Sint-Jozef presenteert zijn wereldwinkel Fair Food en zijn
eigen PROM, een gala-evenement georganiseerd door de leerlingen.
Vlajo organiseert ieder jaar ‘Ondernemers voor de klas’. OLVI-PIUS X, VLOT! Campus CREO en KOHa Sint-Jozef
geven graag een woordje uitleg over hun deelname aan dit initiatief.

Veel leesplezier!
Namens onze scholengemeenschap,
Lieven Haems en Els Willems

OLVI-PIUS X
Happy Socks popt up in OLVI‐PIUS X ZELE
Dé place to be voor vrolijke voetjes binnen OLVI‐PIUS X
ZELE was de voorbije maanden zonder twijfel de pop‐up
schoolshop ‘Happy Socks’.
De pop‐up schoolshop ‘Happy Socks’ is een winkelpro‐
ject opgericht door de leerlingen van het vijfde jaar ver‐
koop als onderdeel van hun opleiding. Via hun wekelijk‐
se stage doen deze leerlingen reeds een eerste ervaring
op met de werkvloer. Tijdens die stage krijgen de leer‐
lingen echter voornamelijk uitvoerende taken. Als gedre‐
ven leerkrachten met een hart voor de rich ng gaan wij
een stapje verder en we willen de leerlingen laten ken‐
nismaken met het gehele bedrijfsproces.
Zo kunnen de leerlingen aan den lijve ondervinden wel‐
ke competen es nodig zijn om een winkel draaiende te
houden en die meenemen in hun verdere studieloop‐
baan.
Bij zo’n project starten de leerlingen met een lege
winkel en moeten ze zelf instaan voor onder andere
de keuze van de producten, het zoeken naar leveran‐
ciers, het inrichten van de etalages en instore presen‐
ta es, het voeren van publiciteit via aﬃches of socia‐
le media, het beheren van een webshop, … Zo kan
elke leerling zijn persoonlijke kwaliteiten in de kijker
ze en of leren ontdekken. Eens de winkel is opge‐
start, moet hij ook draaiende blijven. Taken zoals kas‐
saregistra e, klanten onthalen, voorraden opvolgen,
… worden verdeeld onder de leerlingen en wisselen
elke dag. Niemand hee dus een vaste verantwoor‐
delijkheid.

Na een intense voorbereiding gingen op 17 november jl.
de deuren van de pop‐up open. Met de slogan ‘'Because
I'm Happy…With Happy Socks!” verkocht men comforta‐
bele en vrolijke sokken van het Zweedse merk ‘Happy So‐
cks’. Voor velen een pre g gestoorde meerwaarde in de
sokkenschuif! Het pre ge gestoorde vertaalde zich ook in
de presenta es van de ar kelen die de leerlingen instore
realiseerden. De winkel zelf is gehuisvest in een lokaal dat
is omgebouwd tot een echte winkel met een ingang en
een etalage die uitkomen op de speelplaats. Het zijn dan
ook vooral leerkrachten en leerlingen die onze winkel be‐
zoeken.
Een paar sokken leek voor sommigen misschien eerst een
inspira eloos kerstcadeau, maar omdat de meeste sokken
de gewoonte hebben er na een paar wasbeurten op uit te
trekken en als eenzaten achter te blijven in de lade, zagen
de meeste leerlingen en leerkrachten een paar hippe sok‐
ken onder (en zelfs in) de kerstboom wel zi en.
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Als afsluiter voor de kerstvakan e vond er op 14 de‐
cember een avondshopping plaats die voor iedereen
toegankelijk was. In samenwerking met de leerlingen
van 5 kantoor, die instonden voor het onthaal van de
bezoekers, hebben de leerlingen er een geslaagde en
gezellige koopavond van gemaakt.
In januari mochten de leerlingen met hun pop‐up
schoolshop de a en e voor de gastsprekers op het
Congres ‘Ondernemen in de toekomst is waardenge‐
dreven’ van 12 januari (georganiseerd door het Ka‐
tholiek Onderwijs Vlaanderen) verzorgen met hun
Happy Socks!
In februari loopt het project op zijn einde. Door het
succes van dit Zweedse sokkenmerk zullen de leer‐
lingen een mooi deel van de opbrengst kunnen
schenken aan Make‐A‐Wish® Belgium‐Vlaanderen.

Speld’ze
In september 2006 zag de allereerste “mini‐onderneming” op onze school het levenslicht. Mini‐onderneming
étoile bleek meteen een schot in de roos. De leerlingen van het vijfde jaar economie debuteerden onmiddellijk
met een overwinning in de Oost‐Vlaamse finale en een bijhorend cket voor de Vlaamse finale in Brussel. Deze
voorbeeldpresta e bleek een uitstekende mo va e voor de mini‐ondernemers die in de daaropvolgende jaren
hun eigen bedrij e oprich en. In het schooljaar 2012‐2013 werd zelfs voor het eerst een cket behaald voor de
Europese finale in Londen. Het bleek een uitzonderlijke ervaring voor de leerlingen van mini‐onderneming Z’lamp.
Op onze school is het project, bij de hervorming van de leerplannen in handel, verschoven van het seminarie eco‐
nomie naar de rich ng handel waar het een belangrijk onderdeel vormt binnen de leerplanrealisa e en de GIP‐
evalua e. De leerlingen uit 6 handel stellen zelf hun onderneming aan u voor.
Ontstaan
De mini‐onderneming is bij ons op school een begrip. Met de am‐
bi e om het even goed te doen als enkele van onze zeer succes‐
volle voorgangers, star en wij, 7 enthousiaste leerlingen, dit
schooljaar de zoektocht naar een nieuw, uniek en verfrissend pro‐
duct.
Maar eerst had ons bedrijf nood aan een goede structuur. Een
sollicita eprocedure georganiseerd in de Spinnerij bij een mede‐
werker van Acerta zorgde er voor dat de juiste man/vrouw op de
juiste plaats terecht kwam in onze onderneming.
Ons idee
Met een beperkt budget zoveel mogelijk realiseren op een maat‐
schappelijk verantwoorde manier, daar gaan we voor. De was‐
speld, een product uitgevonden in 1853, vormt de rode draad in
ons assor ment. Dat dit product vele verrassende mogelijkheden
biedt proberen wij te bewijzen. De nadruk in ons assor ment ligt op handgemaakte producten waardoor we zelf
zorgen voor een mooie toegevoegde waarde.
Door op regelma ge basis nieuwe producten aan ons assor ment toe te voegen, hopen we de nieuwsgierigheid
van onze poten ële klanten het hele jaar door te prikkelen.
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We creëerden theelichthouders, onderleggers, USB‐s cks, een
interieurlamp, een magne sche organiser en glasherkenners.
Kortom, een ruim gamma producten, om op die manier een
brede doelgroep te bereiken.
Als ondernemingsnaam kozen we voor “Speld’ze”. Kort en
krach g verwijzen we zo naar de wasspeld en bovendien on‐
derstrepen we met deze ac verende naam ons dynamisch
team.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook voor ons
belangrijk. Vandaar het idee om een winstdeel te schenken aan de mucovereniging vzw. We willen de organisa e
graag een beetje meer financiële ademruimte geven om zo
zuurstof te geven aan pa ënten. Op onze tweede aandeel‐
houdersvergadering werd besloten om 95% van de winst te
schenken aan dit goede doel.
Een onderneming met ambi e
Als ondernemers hebben we ons van bij het begin enkele
heel concrete korte en lange termijndoelen gesteld: Het ver‐
hogen van onze naambekendheid, het op de markt brengen
van nieuwe producten, de crea e van veel toegevoegde
waarde en het realiseren van een mooi bedrijfsresultaat zijn
daar maar enkele voorbeelden van.
Met Speld’ze hopen we uiteraard ook in de wedstrijden te scoren. Op de eerste Vlajo‐verkoop in het Waasland
Shoppingcenter vielen we alvast in de prijzen. We ontvingen de prijs voor de beste verkooptechnieken en klant‐
vriendelijkheid. Een leuke mo va e, maar uiteraard willen we meer. We schreven een uitgebreid businessplan en
hopen de jury te overtuigen om zo een plaatsje in de provin‐
ciale finale te bemach gen.
Meer info via facebook of op www.speldze.be

Leerkrachten Oﬃce/Retail bij OLVI‐PIUSX ZELE gaan vreemd
Hoe kunnen leerkrachten hun leerlingen best voorberei‐
den op een job in het bedrijfsleven? Door zelf uit eigen
ervaring les te geven.
Precies daarom vertrokken Mevr. Nadine Schietecat en
Mevr. Joëlle Robberecht, allebei leerkracht Oﬃce/Retail,
op woensdag 6 en donderdag 7 januari 2016 naar de
introduc edagen bij COLRUYT Group in de hoofdzetel in
Halle. Op het programma stonden onder meer work‐
shops, een rondleiding in het logis ek centrum en een
opleiding “kassa”.
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In het kader van de stages en prak jklessen op verplaatsing hebben leer‐
krachten een belangrijke, begeleidende rol. Colruyt Group gee leerkrach‐
ten de mogelijkheid om zelf eerst een week stage te lopen in de lokale ves ‐
ging van de COLRUYT Group waar de school zal mee samenwerken. Voor
Nadine en Joëlle is dat Colruyt Zele. Beide leerkrachten zijn niet aan hun
proefstuk toe. In het verleden liepen zij al stage in C&A Lokeren.
Tijdens hun afwezigheid op school
zullen er vervangende klasac viteiten
rond ondernemingszin worden geor‐
ganiseerd. Dit is een proefproject ge‐
organiseerd door het Departement
Onderwijs en Vorming Vlaanderen in
samenwerking met Syntra West Brug‐
ge met als doel meer leraren op be‐
drijfsstage te laten gaan.
Tijdens die week stage doen de leer‐
krachten heel wat prak jkkennis op
die zeker van pas komt als zij de leer‐
lingen begeleiden jdens hun stages.
De leerkrachten ondervinden aan den lijve welke competen es nodig zijn
om in de sector aan te slag te kunnen.
Op die manier kunnen zij ervaringen opbouwen die ze zeer gericht aan hun
leerlingen kunnen meegeven. Na de bedrijfsstage voor leraren gaan de leer‐
krachten in juni nog eens een week ter plekke met hun leerlingen. De leer‐
lingen zullen als het ware les krijgen tussen de winkelrekken of een individu‐
ele stage bij Colruyt doorlopen. Vaak betekent dit later ook een springplank
naar het werkveld binnen de Colruyt Group.
‘Wij vinden dit een zeer goede zaak. Het helpt ons om met meer passie en vakkennis les te geven omdat we zelf het
nut ervan ervaren’, zegt Joëlle Robberecht. ‘Ook de leerlingen appreciëren het enorm wanneer ze horen dat je als
leerkracht zelf stage gedaan hebt.’

VLOT! Campus CREO
Virtueel kantoor? Virtueel? Kantoor? Oefenfirma!
Sinds 2004 runnen de leerlingen van het 7e jaar kantoor|Business Support van VLOT! Campus CREO een oefenfir‐
ma. Dit is een fantas sche en veelomva ende werkvorm waarbij de leerlingen heel wat competen es verwerven
net voor ze op de arbeidsmarkt terechtkomen.
Present7 is ac ef in de branche geschenken en jdens de eerste weken geven de leerlingen het bedrijf vorm. Ze
solliciteren voor de func e die hen het meeste aanspreekt, ze bepalen het assor ment en de prijzen, maken een
catalogus … Om deze basis te leggen, voorzien we alvast enkele lesweken. Het echte werk gebeurt als de eerste
klanten zich aanmelden. We geven hieronder wat meer tekst en uitleg.
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Onze oefenfirma is niet te vergelijken met een leerwinkel of minionderneming. Wij zijn verbonden aan een net‐
werk van andere oefenfirma’s uit het COFEP‐netwerk. COFEP wordt mee ondersteund door VDAB en maakt bijge‐
volg dat al hun opleidingscentra en heel wat scholen aangesloten zijn in een bijzonder groot netwerk. Momenteel
zijn er in België 316 oefenfirma’s ac ef. Concreet betekent dit dat er toch wel vrij veel transac es mogelijk zijn.
Het hoofddoel van het hele project is natuurlijk WINST MAKEN. De leerlingen realiseren dit op volgende manieren:


ze maken promo es die ze versturen via mail, bouwen een website en maken een webshop en de kroon op het
werk is de deelname aan specifieke beurzen;



ze verwerken deze gegevens administra ef en boekhoudkundig;



ze volgen betalingen op want alle oefenfirma’s zijn klant bij COFEBA, onze virtuele bank.

Hoewel ieder bedrijf het doel hee om winst te maken, zi en binnen ons concept nog veel andere doelstellingen
verborgen zoals teamwork, klantvriendelijkheid, online communica e, omgaan met conflicten … Al deze vaardighe‐
den en competen es komen aan bod en dat maakt het concept zo waardevol.
Over dit concept en over diverse ac viteiten van het 7e jaar Business Support op Campus CREO kun je meer verne‐
men in de blog van de leerlingen. Deze blog is zeker een bezoekje waard.
h p://vlot7dejaarbs.weebly.com
Leerlingen in ac e op Belfair, beurs voor oefen‐
firma’s in het ICC in Gent – 26 februari 2016

Jongeren ondernemen en trotseren crisis
Bedrijfsspel ECOMAN
Leerlingen van VLOT! Campus CREO spelen met veel overgave het spel Ecoman, dat van hen ondernemers maakt.
Het leert hen onder andere de gevolgen die kunnen voortvloeien uit genomen beslissingen.
Geven we de arbeiders opslag of investeren we in opleiding voor de verkopers? Hoe pakken we de marke ng aan?
Hoe vermijden we een eventuele staking? Allemaal problemen voor de direc eleden van vier fic eve bedrijven.
Ecoman is een simula espel ontwikkeld door de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Doelgroep zijn laatstejaars
Accountancy en IT en Ondernemen en IT. De leerlingen
bereiden zich voor jdens een aantal overlegmomenten in
de klas De intensieve dag is dan de finale ronde van het
spel: drie fic eve boekjaren waarbij de verschillende direc‐
es inspelen op de markt en concurrenten. Door keuzes
te maken rond o.a. verkoopprijs, marke ng, lonen en le‐
ningen verschillen hun resultaten. De spanning s jgt naar‐
mate de dag vordert en uiteindelijk is er 1 bedrijf dat wint.
De vier bedrijven produceren een hippe e‐scooter. De di‐
rec eraden nemen hun beslissingen, waarop het so wa‐
reprogramma de ondernemingstoestand weergee . De
vier ondernemingen slagen er normaal wel in hun markt‐
aandeel te behouden maar boeken verschillende resulta‐
ten. Een spannende en leerrijke ervaring.
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KOHa Sint-Jozef
KOHa Sint‐Jozef is trots op het Fairtradelabel
KOHa Sint‐Jozef werd uitgeroepen tot Fairtradeschool. Als medewerkers van het oefenbedrijf "Fair Food" verkopen
de leerlingen al voor het negende jaar producten van de Oxfam Wereldwinkel. Elk jaar neemt de nieuwe lich ng
leerlingen van de klassen 5 Econo‐
mie‐Moderne Talen en 5 Economie‐
Wetenschappen het bedrijf over van
hun voorgangers. Ze zijn verantwoor‐
delijk voor alle opera eve taken die
eigen zijn aan het runnen van een
eigen zaak: marke ng, financieel be‐
heer en stockbeheer. Ze kiezen elk
jaar een "algemeen directeur".
"Fair Food" biedt elke dag producten
van de Wereldwinkel te koop aan op
de speelplaats. Daarnaast organise‐
ren ze ook speciale ac es zoals een
chocomelkverkoop, "Smeer ze", een
brownieverkoop en een solidariteits‐
ontbijt voor de hele school.

Bedrijfsspel ECOMAN
De leerlingen van de studierich ngen Handel, Economie‐Wetenschappen en Economie‐Moderne talen vormen ge‐
durende een aantal weken het managemen eam van een bedrijf dat elektrisch aangedreven scooters vervaardigt
en verkoopt.
Bij het bedrijfsspel zijn de leerlingen managers van 6 fic eve en concurrerende bedrijven. Ze moesten alle aspecten
van het bedrijfsleven zo goed mogelijk beheersen om tot goede resultaten te komen. De genomen beslissingen
zowel op financieel, soci‐
aal als economisch vlak
werden door de leer‐
krachten en een team van
de Katholieke Universiteit
Leuven geëvalueerd en
becommentarieerd.
Als de defini eve resulta‐
ten gekend zijn stellen zij
de resultaten voor op een
algemene vergadering. In
het publiek zi en de leer‐
krachten en de ouders
van de leerlingen. De jury
bestaat onder meer uit
bedrijfsleiders.
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KOHa Sint‐Jozef PROM
De leerlingen van 4 economie en 4 handel organise‐
ren jaarlijks een PROM!
De leerlingen ontwikkelen, door het organiseren
van dit gala‐evenement, hun commerciële en on‐
dernemerstalenten door oog te hebben voor de 4
P’s van het marke ngproces. Ze kozen een geschik‐
te plaats, bedachten een leuk concept, berekenden
een geschikte cketprijs en ze en een hele promo‐
ecampagne op poten.

Vlajo - Ondernemers voor de klas
Welke vaardigheden zijn nodig in het bedrijfsleven? Wat betekent ondernemer zijn nu precies? Wat verwachten
bedrijven van jongeren? Heel wat vragen die jongeren hebben maar niet zelf kunnen beantwoorden. Wie kan dat
beter dan een ondernemer of bedrijfsleider zelf? Vlajo organiseert ieder jaar ‘Ondernemers voor de klas’. Deze in‐
terac eve sessie biedt jongeren de ideale kans om al hun brandende vragen te stellen aan een ondernemer of be‐
drijfsleider, spannend toch?
Op 11 januari was Frederik Coussée, financieel en administra ef directeur van het AZ Maria Middelares te Gent,
gastspreker voor de leerlingen van 7OA en 7BS van KOHa Sint‐Jozef. Dit sluit aan bij de lessen bedrijfsbeheer. Ge‐
durende twee uur gaf hij ons een uiteenze ng en ging hij in dialoog met de leerlingen om via hun vragen te ont‐
dekken wat ondernemer of bedrijfsleider zijn nu precies inhoudt. Tenslo e gaf De heer Coussée nog enkele ps
mee bij het solliciteren en bracht vooral de posi eve boodschap dat de social profit sector zeker de moeite waard
is om voor te werken! Ook S jn De Rammelaere, oprichter van Profacts, kwam jdens een interac eve sessie ver‐
tellen over zijn ervaringen als ondernemer.
Op 24 februari 2016 mochten wij, binnen het pro‐
ject Vlajo, dhr. Janvier verwelkomen op de VLOT!
Campus CREO. Hij vertelde de laatstejaars over zijn
bedrijf Helioscreen, een bedrijf te Lokeren dat zon‐
neweringen produceert en interna onaal ac ef is.
In een eerste deel kregen de leerlingen een duidelij‐
ker zicht op het belang van ondernemerschap en
over het func oneren van en het werken in een be‐
drijf. Binnen het tweede deel van de sessie schetste
dhr. Janvier zijn eigen levensloop, vertrekkende van‐
uit zijn studie tot waar hij nu staat nl. CEO van Helio‐
screen. Bedoeling is de jongeren een beter beeld te
geven van wat ondernemen en werken in een onder‐
neming vandaag betekent en hen zo te helpen bij
hun nakende studie‐ of beroepskeuze. Hierbij kregen
we ook nog een aantal persoonlijke waarden mee.
Onze leerlingen waren alvast enthousiast!
Muzkido en Biolectric namen ook deel aan ‘Vlajo Ondernemers voor de Klas’, het grootste onderwijsproject tussen
scholen en bedrijven in Vlaanderen. Sophie Pelgrims van Muzkido bracht een bezoek aan de leerlingen van 5 en 6
Handel in OLVI‐PIUS X. De leerlingen van 5 en 6 Economie werden ingewijd in het bedrijfsleven door Philippe Jans
van Biolectric. Alain Praet dompelde de leerlingen onder in een rollenspel ‘familiebedrijf zoekt ondernemer’.
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