
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.

Voor specifi eke informatie over onze Top Team 
projecten eerste, tweede en derde graad en 
hoger onderwijs verwijzen we graag naar onze 
website www.topteambusinessgames.be.

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

Spelend leren ondernemen

Voor meer informatie:

Rob Frederix
Top Team coördinator

rfrederix@topteambusinessgames.be 

www.topteambusinessgames.be 

Een ondernemend project op maat 
van de eerste graad dat leerlingen 
warm maakt 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 eerste graad!!)

Financiële geletterdheid



Leerlingen ondernemend leren handelen is een 
belangrijke uitdaging! Het zal hen helpen om een 
zinvolle plaats in te nemen in de maatschappij en 
in de economie. Het Top Team ondernemend project 
voor de eerste graad is gericht op het niveau en de 
leefwereld van leerlingen en maakt hen warm voor 
een gemotiveerde keuze voor de studierichting 
economie!

Dit (halve dag) project kan doorgaan in de eigen school 
op een datum naar keuze. 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.

De vraag naar meer economische en fi nanciële geletterd-
heid in het onderwijs is groot en bovendien gaapt er een 
diepe kloof in fi nanciële (voor)kennis tussen leerlingen 
onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter 
plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met 
een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deel-
nemende leerlingen een leuke en leerrijke ervaring wordt.

Onder het motto ‘Spelend leren ondernemen!’ richt de 
Top Team organisatie in samenwerking met de Vlaamse 
hogescholen reeds 25 jaar ondernemende projecten in. 
Reeds meer dan 400 000 leerlingen en studenten uit meer 
dan 400 Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten 
maakten zo op een aangename en motiverende manier 
kennis met het bedrijfsleven en de studies die daarbij horen!

Het Top Team ondernemend project voor de eerste graad 
heeft onderstaande ambities:
 
 - een gemotiveerde keuze voor een economische 
  studierichting,
 - economische en fi nanciële geletterdheid,
 - een betekenisvolle economie met de nadruk op duur-
  zaamheid,
 - ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin.

De stappen die gezet worden om te komen tot het 
opstarten van een Top Team onderneming worden 
hiernaast schematisch voorgesteld. Het ondernemend 
project eerste graad vormt hier een eerste, eenvoudige 
kennismaking, verdere uitdieping is perfect mogelijk met 
onze ondernemende projecten tweede en derde graad!
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