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INLEIDING  
Terwijl jij op stage bent, zorgt een docent-ondernemer van Syntra voor een vervangende 
klasactiviteit. De lessen zijn gericht op het stimuleren van ondernemingszin. Op die manier kunnen 
jongeren proeven van ondernemerschap. Dit is een meerwaarde voor alle studiedomeinen.  

Als leraar kan je kiezen uit 9 modules. Per module worden bepaalde eindtermen behandeld. Alle 
inhouden zijn aanpasbaar aan het niveau van de klas, en/of aan de tijd die beschikbaar is. 

In dit document worden per module de korte inhoud en doelstellingen beschreven. Daarnaast 
wordt de koppeling gemaakt tussen de inhouden en de te behalen eindtermen voor de 1ste en 2de 
graad secundair onderwijs. Per eindterm worden bovendien de betreffende sleutelcompetenties 
opgenomen. 
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WIE BEN IK 
 
Korte inhoud  
Leerlingen leren hun talenten en valkuilen ontdekken, alsook hoe deze tot uiting kunnen komen in 
dromen en toekomstplannen. Leerlingen denken na of ondernemerschap (of intrapreneurship) 
binnen deze toekomstplannen past. 

 
 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid 

 
 Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 
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            15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 

 

 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid 

 
 Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

             15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 

 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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DE ONDERNEMER VERTELT 
 
Korte inhoud  
In deze module maken de leerlingen kennis met ondernemerschap aan de hand van een getuigenis 
van een ondernemer die dagelijks zijn onderneming runt. Bij de start van de module wordt hen de 
techniek van de mindmap toegelicht. Daarnaast leren ze bij het verhaal van de ondernemer de 
techniek toepassen. 

 
 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

11. Economische en financiële competenties  
 
 De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden. 

 
  Noot: Sleutelcompetentie 11.6 is enkel van toepassing voor de A-stroom 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

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

 

 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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CREATIVITEIT 
 
Korte inhoud  
Hoe kan je creatief denken? Hoe maken ondernemers gebruik van creatief denken bij het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën? Door middel van enkele leuke oefeningen wordt aangeleerd waar 
je op moet letten tijdens het creatief denken en hoe je dat kan toepassen in de praktijk. 

 

 

1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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COMMUNICATIE EN SAMENWERKING BINNEN EN BUITEN DE ONDERNEMING 
 
Korte inhoud  
In deze module wordt gewerkt rond het belang van een goede communicatie en samenwerking 
binnen en buiten de onderneming. Met een oefening wordt eerst nagegaan hoe moeilijk 
communiceren kan zijn. Nadien ontdekken de leerlingen aan de hand van cases het belang van 
goede communicatie. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Ze voeren gesprekken met fictieve klanten, 
leveranciers, buren… De docent geeft feedback en wijst op de noodzakelijke capaciteiten van een 
ondernemer. 

 

 

1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
     
   (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 

 

 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
 
Korte inhoud  
Door middel van een stellingenspel stellen de leerlingen zich in de plaats van een bedrijfsleider. 
Aan de hand van de verschillende stellingen wordt uitgelegd wat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is en hoe je ermee aan de slag kan gaan. 

 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
11. Economische en financiële competenties 
 
 De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden 

 

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

11. Economische en financiële competenties 
 
 De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol duiden 

 
Noot: Sleutelcompetentie 11.5 is enkel van toepassing voor de doorstroomfinaliteit 

 
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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RECLAME 
 
Korte inhoud  
Deze module handelt over de veranderende invulling van reclame. Reclamebudgetten verschuiven 
meer en meer naar het digitale media. We willen hier met deze module op inspelen. We sluiten af 
met een oefening waarin we leerlingen zelf een reclamecampagne op social media laten maken. 
 

 
 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

2. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
11. Economische en financiële competenties 
 
 Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomenswerving en financiële producten 

om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

 
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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LEREN UIT JE FOUTEN? DE SLEUTEL TOT SUCCES! 
 
Korte inhoud  
In deze module wordt gewerkt rond ‘failing forward’. Via getuigenissen van (bekende) 
ondernemers leren de leerlingen dat falen bij ondernemerschap hoort. Ze gaan in de les na hoe ze 
zelf omgaan met situaties waarin ze falen en hoe ze daar iets positiefs kunnen uithalen. 

 
 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

11. Economische en financiële competenties 
 
 Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomenswerving en financiële producten 

om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 

doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 

 

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

 

 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 

doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 

 

 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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BEN IK EEN POTENTIËLE ONDERNEMER? 
 
Korte inhoud  
Welke ondernemerschapscompetenties (her)kennen de leerlingen? Eerst gaan we na op welke 
ondernemende eigenschappen de leerlingen goed scoren. Aan de hand van eigen voorbeelden 
leren de leerlingen de verschillende stappen van het ondernemend proces kennen en stellen ze 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op. Hierin geven ze aan hoe ze verder aan de slag kunnen 
gaan met hun competenties. 

 
 

1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid 

 
 Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 
 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 

doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 

 

 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel 
bewustzijn/gezondheid 

 
 Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 
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15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. 

 
 

 De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 
doelstellingen afwegen en het gekozen idee realiseren. 
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HET BELANG VAN EEN NETWERK 
 
Korte inhoud  
Wat is een netwerk? Waarom is het belangrijk? En hoe gebruik je een netwerk? De leerlingen 
analyseren hun persoonlijk netwerk en leren hoe ze dit kunnen gebruiken. 

 
 
1ste graad secundair onderwijs: A-stroom en B-stroom 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

                       

15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 

 

 



   

21 
 

2de graad secundair onderwijs: Doorstroom, Dubbele en Arbeidsmarkt 
 

5. Sociaal-relationele competenties 
 
 Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken. 

 
 
15. Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties 
 
 (Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn. 
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