Top Team bedrijfssimulaties staan voor
spelend leren ondernemen en worden
momenteel met veel succes toegepast in
honderden Vlaamse scholen, hogescholen
en universiteiten.
De deelnemers aan een Top Team bedrijfsspel
worden in groepen verdeeld en elke groep
leidt een eigen onderneming.
Momenteel zijn er Top Team bedrijfssimulaties
voor alle graden van het secundair onderwijs,
zowel voor ASO, TSO als BSO en voor alle
opleidingen in het hoger onderwijs.
Specifieke informatie over onze Top Team
projecten voor de eerste, de tweede of de
derde graad vindt u verder in deze brochure.
Voor onze Top Team projecten hoger onderwijs verwijzen we graag naar onze website
www.topteambusinessgames.be.

Top Team bedrijfssimulaties vragen geen
voorkennis en worden steeds integraal
begeleid door ervaren Top Team trainers!

Spelend leren ondernemen
Een ondernemend project
op maat van het secundair onderwijs
(eerste, tweede en derde graad) en
het hoger onderwijs.

Top Team
Voor meer informatie:
Rob Frederix
Top Team coördinator
rfrederix@topteambusinessgames.be

www.topteambusinessgames.be

• Top Team Starters maakt leerlingen in de eerste
graad reeds warm voor een ‘economische
studierichting’. Het inzetten van een educatief
spel om het leerplandoel ‘ondernemingszin
ontwikkelen bij leerlingen’ te realiseren wordt
aanbevolen in het nieuwe leerplan!!

Nieuw

Voor extra informatie of voor een inschrijving
kan u rechtstreeks contact opnemen met
Top Team coördinator Rob Frederix via
rfrederix@topteambusinessgames.be.
U mag ons ook steeds uitnodigen voor een
gratis demo in eigen school.

Top Team

• Meer dan 3 000 extra leerlingen uit de derde
graad mogen in het schooljaar 2020 - 2021
deelnemen aan een Top Team project in een
Vlaamse hogeschool naar keuze!

Academiejaar 2020 - 2021

Onder het motto ‘Economie kan ook in de praktijk zeer
boeiend zijn!’ richt de Top Team organisatie in samenwerking met de Vlaamse hogescholen reeds jarenlang
Top Team seminaries in voor de tweede en de derde
graad. Meer dan 300 000 leerlingen uit meer dan 300
Vlaamse scholen maakten zo op een aangename en
motiverende manier kennis met het bedrijfsleven en
de studies die daarbij horen!
Op vraag van vele lesgevers organiseert Top Team
nu ook het Starters bedrijfsspel in de eerste graad
en dit om een positieve keuze voor de studierichting
economie te stimuleren. Dit (halve dag) project zal
doorgaan in de eigen school op een datum naar keuze.

Het Top Team project tweede graad laat
leerlingen proeven van ‘economie in de praktijk’.
Dit project is erg leuk en leerrijk, werkt zeer
motiverend en toont de leerlingen hoe dicht
economie eigenlijk aanleunt bij hun eigen
leefwereld.

3de graad

2de graad

1ste graad

Het Top Team ondernemend project voor de
eerste graad vormt een initiatie in de wereld
van handel en economie en heeft onderstaande
ambities:
- een gemotiveerde keuze voor een economische studierichting,
- economische en financiële geletterdheid,
- een betekenisvolle economie met de nadruk
op duurzaamheid,
- ontwikkeling van initiatief, ambitie en
ondernemingszin.

Top Team is in de derde graad ideaal voor
Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of
Project Onderwijs (PO).
Het project en het spel leggen sterk de nadruk op
‘leren leren’ en ‘zelfgestuurd leren’.

Dit (halve dag) project kan onder begeleiding van Top
Team trainers doorgaan in eigen school (19,90 euro per
deelnemer) of in een hieronder vermelde hogeschool
(15,00 euro per deelnemer).

Dit hele (of halve) dag project kan onder begeleiding
van Top Team trainers doorgaan in eigen school (19,90
euro per deelnemer) of in een hieronder vermelde
hogeschool (15,00 euro per deelnemer).

In de deelnameprijs is steeds het Top Team handboek
en integrale Top Team begeleiding inbegrepen.

In de deelnameprijs is steeds het Top Team handboek
en integrale Top Team begeleiding inbegrepen.

Gent: 17/03/21 (VM)
Hasselt: 26/04/21 (NM)

Antwerpen: 15/09/20, 07/01/21, 18/03/21
Brugge: 11/01/21
Brussel: 22/02/21
Gent: 28/01/21, 29/01/21, 16/03/21
Haasrode: 04/03/21
Hasselt: 12/11/20, 23/02/21, 23/03/21,
26/04/21 (VM)
Kortrijk: 11/02/21
Mechelen: 25/01/21, 09/03/21, 19/03/21, 26/03/21
Turnhout: 29/04/21

VM = voormiddag

NM = namiddag

Voor het meest recente overzicht van de data kan u
terecht op onze website.

VM = voormiddag

De persoonlijke begeleiding door ervaren Top Team
trainers zorgt voor een onvergetelijke en leerrijke voormiddag. De deelnameprijs per leerling bedraagt 15,00
euro (Top Team handboek inbegrepen). Omdat het hier
een eerste kennismaking met het vak economie betreft
is er geen voorkennis vereist!

Voor het meest recente overzicht van de data kan u
terecht op onze website.

Omdat het hier ook een eerste kennismaking
betreft met een Top Team project kan u Top Team
coördinator Rob Frederix steeds uitnodigen voor een
korte inleidende vergadering in de eigen school.
De bedoeling is vrijblijvend te informeren en in te gaan
op alle vragen en/of opmerkingen.

Nu ook uitbreiding ‘Betekenisvolle,
duurzame economie’!

Nu ook uitbreiding ‘Betekenisvolle,
duurzame economie’!

Nu ook uitbreiding ‘Betekenisvolle,
duurzame economie’!

Top Team bedrijfssimulaties vragen geen voorkennis en worden steeds integraal begeleid!

