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MISSIE
Jongeren uitdagen om meer ondernemingszin 
aan de dag te leggen en krachtige, ondernemende 
leerkrachten en docenten vormen in Vlaanderen 
via het sensibiliseren, ontwikkelen en trainen van 
ondernemende attitudes en vaardigheden. En dit 
voor meer persoonlijke, sociale ondernemingszin 
en zakelijk ondernemerschap. Vlajo werkt samen 
met onderwijsinstellingen, leerkrachten, docen-
ten, bedrijfspartners en beleidsmakers om onder-
nemend onderwijs in Vlaanderen vorm te geven.

VISIE
Vlajo stimuleert leerlingen en studenten om on-
dernemend te zijn, om initiatief te durven nemen. 
En leert de juiste ondernemende attitudes en vaar-
digheden aan die ze nodig hebben om te slagen 
in de globale economie van vandaag. Vlajo tracht 
ondernemingszin bij leerkrachten en docenten 
aan te wakkeren en via het onderwijs een positieve 
attitude te creëren tegenover ondernemingszin en 
ondernemerschap.

WAARDEN
 � Geloof in het grenzeloos potentieel van kinde-

ren en jongeren.
 � Focus op ondernemerschap, carrièreperspec-

tief, financiële geletterdheid en technische ge-
letterdheid.

 � Passie voor wat we doen en eerlijkheid, integri-
teit en excellentie in hoe we het doen.

 � Respect voor het talent, de creativiteit, vooruit-
zichten en achtergronden van alle individuen.

 � Geloof in de educatieve en motiverende impact 
van relevante, actieve leertrajecten.
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VOORWOORD

Iedereen ondernemer… 

… dáár moeten we naartoe. Want we hebben on-
dernemerschap nodig. Zonder ondernemers zou 
de wereld maar een saaie en kille plek zijn. Meer 
nog: zonder ondernemers hebben we geen wel-
vaart en geen welzijn. Maar dat betekent niet dat 
iedereen nu plots een eigen zaak moet beginnen. 
Voor mij is het duidelijk: ondernemerschap is een 
mooie en krachtige eigenschap voor iedereen! 

Welke sportclub heeft er bijvoorbeeld geen baat bij 
ondernemende leden? Leden die zich identificeren 
met hun club en innovatief nadenken over hoe ze 
hun club mee vooruit kunnen helpen? Of welke 
werkgever droomt er niet van ondernemende en 
zelfstandige werknemers, creatieve mensen die 
voortdurend meedenken en doen wat nodig is – en 
meer – om de zaak naar een hoger niveau te tillen? 

Eigenlijk is het van belang dat iedereen een beetje 
ondernemer en innovator is. Dat alle vormen van 
ondernemerschap kunnen ontkiemen en floreren. 
Het is dus belangrijk dat we ondernemerschap met 
de paplepel ingeven. Dat we ruimte scheppen voor 
ondernemerszin en vernieuwing voor de jonge, 
nieuwe generatie. 

Gelukkig zijn jongeren van nature ondernemend, 
creatief en nieuwsgierig. Ondernemerschap bij 
jongeren zit sterk in de lift, dat bewijzen alle cij-
fers. Voeg daar nog aan toe dat ondernemingszin 
één van de sleutelcompetenties wordt in de nieu-
we eindtermen voor de eerste graad secundair 
onderwijs, en je weet dat we absoluut de goede 
richting uitgaan.

Toch kunnen onze jongeren nog een extra zetje 
gebruiken. Want om te weten wat ondernemer zijn 
écht inhoudt, moet je ervan proeven. En dat is na-
tuurlijk wat VLAJO doet: jongeren echt laten ken-
nismaken met wat het betekent om ondernemer te 
zijn. VLAJO helpt hen de ondernemer in zichzelf te 
ontdekken, competenties op te bouwen en de uit-
dagingen van het ondernemerschap te verkennen.

Zoals gezegd: zelfs voor wie uiteindelijk geen on-
dernemer wordt, is dat een zinvolle ervaring. Want 
de vaardigheden die je hierdoor bijleert – initiatief 
nemen, nieuwsgierig zijn, leren doorzetten en blij-
ven bijleren – die komen je je hele leven van pas.

Ik wil daarom alle schooldirecties, leerkrachten 
en docenten, ondernemers en de vele VLAJO-vrij-
willigers oprecht bedanken voor alle inspanningen 
om het ondernemend denken en handelen bij onze 
jongeren te stimuleren en te steunen. Bedankt om 
zelf inspirerende voorbeelden te zijn. Bedankt om 
mee te bouwen aan het Vlaanderen van morgen. 

Dankzij jullie wordt iedereen ondernemer.

Minister Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Werk, Economie,  

Innovatie en Sport

WOORD VAN DE 
VOORZITTER

Het onderwijs kreeg het afgelopen jaar heel wat 
media-aandacht. Terecht, want we staan in Vlaan-
deren voor een educatieve mijlpaal. De Vlaamse 
Regering heeft immers de basis gelegd voor een 
nieuwe generatie van eindtermen voor het secun-
dair onderwijs en die zullen ontwikkeld worden in 
functie van sleutelcompetenties. Met de eindter-
men Ondernemingszin, Economische en Finan-
ciële Geletterdheid en STEM wordt een duidelijke 
optie op de toekomst genomen : jongeren voor-
bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Vlajo 
is uiteraard opgetogen over deze optie. Het moti-
veert ons nog meer om onze kerntaak op te ne-
men m.n. scholen te ondersteunen met pedagogie 
en programma’s om de uitvoering van de nieuwe 
leerplannen te versterken, met hoog pedagogisch 
comfort voor de leerkrachten én inclusief evalue-
ren. Onderwijskoepels, reken op Vlajo. 

Wij hebben hiervoor een aantal actiepunten voor-
opgezet: 
 � Leerkrachten zijn zoekende naar ondersteu-

ning voor het evalueren van ondernemende 
competenties. Wij zijn blij om het nieuwe Vlajo 
evaluatie instrument voor groeigericht leren 
aan te kondigen: CompassMe. Het instrument 
is gebaseerd op het Europese Entrepreneur-
ship Competences kader en werd ontwikkeld 
samen met pilootscholen: voor en door leer-
krachten dus. CompassMe laat leerkrachten 
toe om hun leerlingen te sturen in hun groei-
proces, op basis van tussentijdse evaluaties én 
zelfevaluatie. De pedagogische mogelijkheden 
van het instrument zijn werkelijk veelbelovend. 

 � Iedereen beseft dat wetenschap en techniek es-
sentiële hefbomen zijn voor onze toekomstige 
economische groei. Het is dan ook een ambitie 
van Vlajo om meer wetenschaps- en technische 
klassen te betrekken bij onze programma’s. Het 
gekende Vlajo Ondernemers voor de Klas met 
jaarlijks meer dan 700 spreekbeurten krijgt een 
tweelingbroer. Op vraag van scholen en bedrij-
ven wordt dit schooljaar gestart met een tweede, 
parallel OvK-programma, specifiek gericht op 

STEM en als ondersteuning van de leerkrachten 
die elke schooldag het beste van zichzelf geven 
in deze vakgebieden. Met STEM Ondernemers 
voor de Klas worden bedrijfsverantwoordelijken 
uit de industrie en technische sectoren uitgeno-
digd in de klas: deze rolmodellen zijn elke dag 
gepassioneerd bezig met techniek, technologie 
en wetenschappen in hun bedrijf of organisatie 
en enthousiasmeren jongeren met hun concre-
te persoonlijke getuigenissen. STEM bouwt aan 
oplossingen op de vele uitdagingen waarmee 
onze samenlevingen te maken hebben;  in func-
tie van een betere gezondheid, een herwonnen 
mobiliteit, duurzaam wonen, klimaatsverande-
ringen, enz.  Voor deze generatie jongeren een 
stimulans om hun potentieel en motivatie in te 
zetten en oplossingen te bedenken. En dus vol-
uit voor STEM te gaan. 

 � Vlajo maakt verder de doorschakeling om te 
investeren in het potentieel van ons onderwij-
zend korps met een vernieuwend aanbod in 
train-the-train workshops in basis-, secundair 
en hoger onderwijs. Een duurzaam onderne-
mend onderwijs is het resultaat. 

Door het enthousiasme en de competentie van 
onze medewerkers heeft Vlajo een belangrijke 
plaats ingenomen in het onderwijslandschap. De 
ondersteuning die wij geven aan leerkrachten 
wordt alom gewaardeerd en motiveert ons tevens 
om de lat elk jaar weer hoger te leggen.

Tot slot willen wij al onze stakeholders bedanken 
voor hun steun en inzet. De overheid en de spon-
sors die ons de nodige middelen verschaffen, de 
leerkrachten die aan de slag gaan met onze pro-
gramma’s, de ondernemers die elk jaar bereid zijn 
hun ervaringen te delen met de jeugd en last but 
not least onze medewerkers die elke dag het beste 
van zichzelf geven. 

Herman Van de Velde, 
Voorzitter Vlajo
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OVER VLAJO

V L A A M S E  J O N G E 
O N D E R N E M I N G E N

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. 
Een organisatie die, dankzij steun van de over-
heid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie 
nastreeft in de Vlaamse scholen, hogescholen en 
universiteiten:

 � Vlajo wil talent creatief ontwikkelen. Al op de 
schoolbanken herken je talenten. En iedereen 
bezit er minstens eentje. Maar talent moet 
ook de kans krijgen om ontdekt te worden en 
nog meer, om te groeien. En net dat wil Vlajo 
stimuleren. Leerlingen en studenten, zo jong 
mogelijk, op zoek laten gaan naar hun eigen 
sterktes en deze ontwikkelen. Dat is niet alleen 
een belangrijke basis om later betere en juiste-
re keuzes te maken op vlak van werk of studie, 
het betekent voor jongeren ook een belangrijke 
boost voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
Talenten reiken immers veel verder dan enkel 
de scores op de doorsnee schoolse vakken.

 � Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs 
en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te 
maken met ondernemerschap en de bijhoren-
de ondernemende competenties stomen de 
Vlajo-programma’s hen klaar voor een betere 
instap op de arbeidsmarkt. Want ondernemen-
de vaardigheden heb je altijd nodig, of je zelf 
een zaak start of als werknemer in dienst gaat. 
Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tus-
sen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een 
belangrijke kennisuitwisseling waarbij beide 
partijen van mekaar leren en bijgevolg meer 
aansluiting vinden.

H O E  D O E T  V L A J O  D AT ?

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s, 
van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wak-
kert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en 
krijgen ze de kans om belangrijke competenties in 
kaart te brengen en te ontwikkelen.

Een 4D-pedagogisch plan, gebaseerd op de 4 pijlers 
van ondernemerschap vormt hierbij het fundament 
van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn:

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs 
duurzaam verankeren door de vorming van onder-
nemende leerkrachten en docenten via train-the-
trainer programma’s en ondersteunende dienst-
verlening aan lesgevers.

C O M P E T E N T I E S  I N 
F U N CT I E  VA N  H E T 
W E R K V E L D

Dankzij deelname aan de Vlajo-programma’s 
staan jongeren sterker in hun schoenen, hebben 
ze een beter zicht op hun kennen en kunnen, voe-
len ze zich zelfzekerder en zullen ze succesvoller 
functioneren in het werkveld. Hun competenties 
zijn immers afgestemd om leiderschap op te ne-
men in een sneller wordende wereld, gevuld met 
kleine en grote uitdagingen.

Leereffecten Ondernemende Competenties 
Onderzoek Vlajo pedagogie door Vlerick Business School 

O N D E R N E M E N D 
O N D E R W I J S

Vlajo is vandaag aanwezig in 1 op 2 scholen, hoge-
scholen en universiteiten. Daarmee is ze de abso-
lute marktleider in de ondersteuning van onderne-
mend onderwijs. Bovendien springen steeds meer 
scholen op die ondernemende kar. En dat is een 
slimme keuze, want vandaag moeten we onze jon-
ge generatie klaarstomen voor de uitdagende we-
reld van morgen. Het economische en maatschap-
pelijke belang ervan is immers brandend actueel.

E U R O P E S E  K O E P E L

Vlajo is de Vlaamse vertegenwoordiging van JA Eu-
rope, het dynamische Europese netwerk dat stu-
denten en leerkrachten de kans geeft om deel te 
nemen aan internationale handelsbeurzen, wed-
strijden, ervaringsuitwisselingen en vele andere 
activiteiten. JA Europe bereikt jaarlijks 3,6 miljoen 
studenten in 40 landen. 

“Ondernemerschap lijkt het nieuwe cool te 
zijn bij jongeren. Wij zien onze jongeren in 
een mini-onderneming stappen alsof ze een 
nieuwe sport kiezen. Naargelang ze opschuiven 
in hun scholaire loopbaan worden ze meer 
en beter getraind: de lat hoog leggen, weten 
wat je wil en ervoor gaan, gedreven en met 
passie. Producten, diensten en oplossingen 
bedenken en omzetten in tastbare projecten. 
Maar we dienen onze begeleidende leerkrachten 
en docenten meer te ondersteunen in hun 
veranderende rol. Zij zijn de ‘teacherpreneurs’. 
Vanuit kabinet onderwijs is nu een sterk signaal 
gegeven met een eindterm ondernemingszin. 
Deze eindterm zal ten goede komen aan 
de leerkrachten en uiteindelijk een nieuwe 
generatie jongeren beter voorbereiden om 
kansen te benutten in een globaliserende 
wereld.” 
Peter Coenen, Directeur Vlajo

DROMEN
& DOEN
(lager onderwijs)

DOEN & 
DURVEN

(secundair onderwijs)

DOOR- 
ZETTEN
(hoger onderwijs)

DOORZETTINGS- 
VERMOGEN

RESULTAAT- 
GERICHTHEID 

EXPLOREREN LEREN LEREN 

INITIATIEF NEMEN PROACTIEF  
HANDELEN 

ORGANISATIE- 
VERMOGEN

PLAN KUNNEN 
REALISEREN

VERANTWOORDE-
LIJKHEID ENGAGEMENT

CREATIVITEIT TOEGEVOEGDE  
WAARDE CREËREN

KRITISCH DENKEN ANALYSE EN  
SYNTHESE 

BESLUIT- 
VAARDIGHEID

VERSTANDIGE  
KEUZES MAKEN

LEREN  
SAMENWERKEN BESEF 1+1 = 3

OPEN EN  
CONSTRUCTIEVE  

HOUDING

PARTICIPATIE IN 
SAMENLEVING

ZELFBEELD,  
ZELFRESPECT,  

ZELFREDZAAMHEID

GELOOF IN  
EIGEN KUNNEN
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V L A A N D E R E N  H E E F T  M E E R  
 O N D E R N E M E R S G E E S T E N  N O D I GVLAJO IN CIJFERS

D E E L N E M E R S  I N  2 0 1 7 - 2 0 1 8 

1

2

3

4

5

Lifeskills 

Creatief denken 

Probleemoplossend denken 
Communicatie 

Spreken voor publiek 

Teamwork 
Leiderschap 

Negotiatie 

Besluitvaardigheid 

Doelen kiezen 

Time management 
Risico nemen 

Financiële vaardigheden 

ONDERNEMER-SCHAP
CARRIÈRE-PERSPECTIEF

TECHNISCHE
GELETTERDHEID FINANCIEEL

BEWUSTZIJN

9.477 32.101 158.895

Bereikte
leerkrachten 
& docenten 

BASIS
ONDERWIJS

SECUNDAIR
ONDERWIJS

HOGER
ONDERWIJS

TOTAAL

Rechtstreeks 
bereikte leerlingen 

& studenten
(Programma’s) 

Onrechtstreeks 
bereikte leerlingen 

& studenten
(Train-the-Trainer) 

5.176

2.704

764

833

970 117.990

12.085 16.205

3.440 24.700

15.606 NVTMULTINIVEAU
PROGRAMMA’S

Vlajo programma’s prikkelen en voeden de 
ondernemersgeest van jongeren. Daarbij 
is het de praktijkervaring die het verschil 
maakt. Dankzij de Vlajo programma’s en 
activiteiten ontwikkelen jongeren de juiste 
houding en vaardigheden die nodig zijn om 
een ondernemende toekomst op te bouwen.

een ‘yes I can’ houding

een positieve houding  tegenover  
risico nemen

een ‘tweede kansen’ cultuur 

aanvaarding van individuele  
 verantwoordelijkheid

ondernemend onderwijs 

Onze programma’s doen jongeren inzicht 
verwerven in de werking en het gebruik van 
technische realisaties. Dit door zelf iets te 
gaan bouwen of creëren, maar ook door iets 
te repareren. Zo krijgen ze technische en 
praktische vaardigheden onder de knie.

Wie ondernemend is, heeft meer kans  op 
een succesvolle carrière. Als ondernemer 
of ondernemende werknemer. Vlajo biedt 
jongeren opportuniteiten en helpt hen de 
 juiste houding en vaardigheden te ontwik-
kelen om ondernemerschap  in de praktijk 
te brengen.

Wat is ondernemerschap zonder een goed 
financieel inzicht? Vlajo programma’s geven 
jongeren een goede financiële basis door ze 
de juiste vaardigheden bij te brengen. Denk 
aan budgetteren, inkomsten en uitgaven 
monitoren, investeren en op verantwoorde 
wijze gebruik maken van kapitaal.
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NETWERK

J E  K O M T  V L A J O  I N  E L K E  G E M E E N T E  VA N  V L A A N D E R E N 
E N  B R U SS E L  T E G E N

Vlajo kent veel deelnemende scholen, hogescho-
len en universiteiten verspreid over heel Vlaan-
deren en Brussel en werkt nauw samen met ver-
schillende onderwijsnetten, het bedrijfsleven en 
de overheid. De doelstelling is om deze met elkaar 
in contact te brengen en kennisuitwisseling tus-
sen onderwijs en de bedrijfswereld te stimuleren. 

Vlajo wordt gesterkt door haar opgebouwde net-
werk en partnerships: persoonlijk contact met 
basisscholen, secundaire scholen, hogescholen, 
universiteiten, convenanten met de onderwijskoe-
pels, contact met de Vlaamse Regering, provin-

cies, gemeenten en bedrijvennetwerken waaron-
der Voka, Syntra, Etion, essenscia vlaanderen en 
Unizo Stichting Onderwijs en Ondernemen.

Vlajo staat voor samenwerking. Alleen met de 
juiste partners kunnen wij jongeren een unieke 
ondernemerschapservaring bieden. Daarom ste-
ken we veel energie in netwerken, verbinden en 
organiseren. Vlajo brengt partijen bij elkaar, bun-
delt initiatieven en groeide zo uit tot het grootste 
en meest waardevolle netwerk op het gebied van 
ondernemend onderwijs. 

V L A J O  W E R K T  S A M E N  M E T :

 | ONDERWIJSINSTELLINGEN

Vlajo maakt zich al sinds 1996 sterk om onder-
nemerschap te verankeren in onderwijsprogram-
ma’s. Vlajo werkt samen met scholen op alle 
niveaus: van basis- en secundair onderwijs tot 
hoger onderwijs.

 | BEDRIJFSLEVEN

Dit is de kern van ondernemend Vlaanderen. Sa-
men met het bedrijfsleven kan Vlajo jongeren een 
unieke ondernemerschapservaring bieden. Be-
drijven steunen ons door jongeren te begeleiden 
en via sponsoring. 

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor be-
drijven die op zoek zijn naar partners om hun be-
leid inzake Corporate Social Responsibility (CSR) 
en Employee Involvement optimaal te realiseren.

Voorbeelden die kunnen inspireren:
 � Een personeelslid werkt mee als gastspreker 

tijdens Vlajo Ondernemer voor de Klas, waarin 
men een bedrijfsgetuigenis brengt en z’n ex-
pertise deelt.

 � Een personeelslid coacht een Vlajo Mini- 
onderneming of Vlajo Small Business Project.

 � Een bedrijf organiseert in samenwerking met 
Vlajo een Innovatiekamp. Dit is een 24u-uren 
brainstorm in gemengde teams waarbij jon-
geren een innovatieve oplossing voor een con-
creet bedrijfsprobleem moeten bedenken en 
uitwerken in een businessplan.

Vlajo kan uiteraard tijdens een persoonlijk onder-
houd met een bedrijf brainstormen over andere 
mogelijkheden. In Employee Involvement is maat-
werk immers de boodschap!

WERKWIJZE

O N D E R W I J Z E N  V O LG E N S  D E  V L A J O  W AY

Een groot deel van de generatie die nu opgroeit, 
zal waarschijnlijk ergens in zijn of haar carrière 
gedurende een periode ondernemer zijn. In die zin 
is het voor elke afgestudeerde van belang om on-
dernemingszin te ontwikkelen om op de arbeids-
markt van de toekomst zijn of haar loopbaan vorm 
te kunnen geven, of dat nu is als ondernemer of 
als ondernemende werknemer binnen een orga-
nisatie. Alle Vlajo programma’s vertrekken vanuit 
een deelaspect van ondernemen en brengen dit 
naar een concrete doelgroep. De verschillende 
programma’s zijn telkens toegespitst op een on-
derwijsniveau. Het spreekt voor zich dat onderne-
mingszin en persoonlijkheidsontwikkeling in de 
lagere school anders verlopen dan in het hoger 
onderwijs. Bovendien vraagt elk publiek een an-
dere aanpak. Daarom ontwikkelde Vlajo een leer-
lijn die we omschrijven als de 4D+-pedagogie en 
die onze werkwijze bepaalt: DROMEN en DOEN 
(lager onderwijs), DOEN en DURVEN (secundair 
onderwijs) en DOORZETTEN (hoger onderwijs). 

Hiermee leggen we de kiem voor succesvolle on-
dernemers en ondernemende werknemers in de 
toekomst. Kortom, onderwijzen volgens de Vlajo 
benadering staat garant voor waardecreatie op 
alle onderwijsniveaus.

In de lagere school focussen onze programma’s 
op ideeën bedenken en deze vormgeven. In het 
secundair onderwijs staan competenties zoals 
kritisch denken, communicatie, planning, resul-
taatgerichtheid, probleemoplossend denken,… 
centraal. En in het hoger onderwijs ligt de focus op 
innovatie, zelfsturing, flexibiliteit, kritisch reflec-
teren en het leren schrijven van een businessplan.

Naargelang een jongere het 4D-plan doorloopt, 
ontwikkelt hij stap voor stap ondernemende attitu-
des en vaardigheden. Zo worden open, veelzijdige 
en sterke persoonlijkheden gevormd. De student 
zal aan het einde van de leerlijn goed voorbereid 
zijn op een succesvol functioneren in het werkveld.

E C O SY S T E E M  V O O R  J O N G  O N D E R N E M E R S C H A P

Vlajo realiseert publiek-private samenwerkingen 
vanuit haar visie op een ecosysteem voor jong on-
dernemerschap. Samen met onderwijs, bedrijfs-
leven en overheden bouwen we een ecosysteem 
rondom de school, hogeschool en universiteit. 
Leerlingen, studenten, onderwijsmensen en vrij-
willigers uit het bedrijfsleven kunnen op een per-
soonlijke en unieke manier met elkaar op één plek 
samenwerken en kennis delen. Vlajo brengt hen 
direct met elkaar in contact, op vele honderden 
diverse onderwijsplekken. Onze werkwijze laat te-
gelijk het gevraagde maatwerk toe. Met als resul-
taat, onderwijstrajecten die toegang hebben tot de 
aanwezige ervaring en expertise in het bedrijfsle-

ven, en die uiteindelijk bijdragen tot de vorming 
van jonge ondernemende persoonlijkheden. Vlajo 
biedt kant-en-klare oplossingen die de onderne-
mingszin van jongeren aanwakkeren en helpen bij 
de ontwikkeling van belangrijke ondernemende 
vaardigheden. Een ideale versterking van vrijwel 
iedere opleiding. Vlajo programma’s en activitei-
ten richten zich tot jongeren van 2,5 tot 25 jaar, van 
in de kleuterklas tot aan de universiteit. De syner-
gie van ondernemende leerkrachten en docenten, 
gemotiveerde bedrijfscoaches- en vrijwilligers en 
kwaliteitsvolle inhoud zijn de sleutelfactoren tot 
het succes van ons ‘Vlajo Ecosysteem’. 
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 | OVERHEID

De overheid gelooft in de ambities van Vlajo. Daar-
om ontvangen wij een financiële bijdrage. Dit helpt 
ons om nog meer jongeren te bereiken en Vlaan-
deren nog ondernemender te maken.

Daarnaast zijn vrijwilligers essentieel voor Vlajo. 
Zij dragen hun passie voor ondernemerschap over 
aan jongeren, reiken ze kennis aan en begeleiden 
ze bij het ontwikkelen van hun vaardigheden.

 | JA EUROPE

Vlajo is ook internationaal actief, als lid van JA 
Europe en JA Worldwide. Dit internationale kader 
geeft ons meer slagkracht en maakt ons uniek: 
voor ons als organisatie, voor onze partners, maar 
ook voor onze jongeren die kunnen deelnemen 
aan Europese programma’s en wedstrijden, als-
ook experimenteren met de mogelijkheden van 
internationaal denken en grensoverschrijdend ac-
teren. JA Europe en JA Worldwide is daarin een 
onmisbare partner.

Vlajo is stichtend lid van JA Europe. Deze Europe-
se koepelfederatie groepeert 40 Europese landen 
en bereikt zo meer dan 3,6 miljoen studenten. 

Gefinancierd door bedrijven, instellingen, stichtin-
gen en individuen, brengt JA Europe de publieke 
en private sector samen om jongeren in basison-
derwijs, secundair en hoger onderwijs ervaringen 
te laten opdoen die hun talenten verder ontwik-
kelen en hen inzichten verschaffen die ze nodig 
hebben om te slagen in een mondiale economie. 
Het JA Company Programme wordt erkend door 
de Europese Commissie als een “Best Practice 
in ondernemerschapsonderwijs”. JA Europe is 
het Europese regionale Operating Center voor JA 
Worldwide. JA Europe organiseert jaarlijks een 
heel aantal initiatieven waaraan ook Vlaamse jon-
geren via Vlajo kunnen deelnemen.

Waaronder:
 � JA Europe Trade Fair
 � Sci-Tech Challenge
 � European Innovation Camp
 � JA Europe Enterprise Challenge
 � JA Europe Company of the Year Competition
 � Social Enterprise 360

V L A J O  W I N T  M O D E L  O R G A N I S AT I O N  A W A R D

Vlajo werd in 2017 door de koepelorganisatie JA 
Europe bekroond met de JA Europe Model Or-
ganisation Award. Deze bekroning onderscheidt 
organisaties die beantwoorden aan de interna-
tionale JA kwaliteitscriteria en die een belang-
rijke bijdrage leveren aan de versterking van het 
Europese netwerk. Caroline Jenner, CEO van JA 
Europe, motiveert waarom Vlajo de beste van de 
Europese klas is: “Tijdens de selectie namen we de 
werking van onze verschillende leden (landen) onder 
de loep en scoorden we op een aantal criteria, zo-
als de bijdrage aan het Europese netwerk, de groei 
en evolutie van de organisatie op nationaal vlak, de 
impact van hun werk, enz. Vlajo behaalde daarin een 
schitterende score en dat maakt de organisatie tot 
een van de besten in ons netwerk. Het goede nieuws 

is dat steeds meer landen opschuiven in de ranking. 
De kwaliteit van ons netwerk ligt dus erg hoog.” En 
dat is ook nodig, want ondernemerschap krijgt 
een steeds prominentere plaats in het onderwijs. 
Caroline Jenner: “Ondernemen is het nieuwe cool 
en rekent op steeds meer aanzien op de arbeids-
markt. Scholen moeten bijgevolg ondersteund wor-
den op dat vlak. Vlajo bewijst, met haar programma’s 
en activiteiten, dat het de kaart van kwaliteit trekt en 
de aangewezen partner is om leerlingen/studenten 
vertrouwd te maken met ondernemen. “We inspire-
ren jonge mensen om een leidende rol te spelen in 
een globale economie. In die belangrijke missie heb-
ben we performante organisaties nodig die de lokale 
werking met eenzelfde ambitie uitbouwen”, aldus Jo 
Deblaere, voorzitter JA Europe.
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BASISONDERWIJS 
→ DROMEN 

(2,5-12 JARIGEN)

O N D E R N E M I N G S Z I N  VA N  J O N G S  A F  A A N

Reeds van in de kleuterschool on-
dersteunt ons team Vlajo Basison-
derwijs scholen bij het uitbouwen 
van leer- en leefomgevingen waar 
kinderen ondernemend kunnen 
en mogen zijn. Kinderen die weten 

wat ze willen, zich kunnen organiseren, wegen 
kunnen vinden om obstakels te omzeilen, kunnen 
doorzetten, kunnen samenwerken met anderen,… 
Door een actieve en ondernemende deelname aan 
het onderwijs worden kinderen mee architect van 
het onderwijs. 

 | Interactieve workshops en 
ondersteunende trajecten voor de hele 
basisschool

Team Basisonderwijs geeft actieve workshops 
rond ondernemingszin, dit zowel individu- als 
teamgericht. Alle onderwerpen waaronder bv. 
contractwerk, werkvormen, van proberen kan 
je leren,… focussen op ondernemend denken en 
doen. Leerkrachten gaan na deze workshops aan 
de slag om ondernemingszin bij hun leerlingen 
te stimuleren. Scholen kunnen nadien vraagge-
stuurd ondersteund worden door de Vlajo-coördi-
nator voor verdere implementatie.

 | Workshops kleuteronderwijs 

 � Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
 � Onthaal centraal 
 � Evalueren in de kleuterklas

 | Workshops lager onderwijs 

 � Binnenklasdifferentiatie 
 � Evalueren en groeigericht rapporteren
 � Doe het eens op mijn manier! Stijl in differen-

tiatie 
 � Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen 

in de klas
 � Zelfstandig aan de slag met contractwerk
 � Kinderen leren vliegen met de vleugels van de 

toekomst (KO + LO) 

 | Ondernemende projecten 

Vlajo’s Talentenstage  
(project 3e graad BaO, 1e graad SO)

Wat als leerlingen een keer meedraaien in een 
winkel of organisatie? Welke kwaliteiten zouden 
ze bij zichzelf ontdekken? Tijdens interactieve 
lessen bereiden leerlingen zich voor op een ta-
lentenstage. Samen met een droomcoach gaan ze 
gedurende één voormiddag aan het werk in een 
winkel of organisatie om hun kwaliteiten in de verf 
te zetten en betere keuzes te kunnen maken. 

KWALITEITSVOLLE 
PROGRAMMA’S 

Via de Vlajo programma’s krijgen jongeren kansen 
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
De Vlajo methodiek zorgt voor rollenverdeling:  
een commercieel sterk persoon kiest een commer- 
ciële job, een leidersfiguur neemt de rol in van een 
directeur en kan zo groeien in zijn vaardigheden. 
Bovendien zorgen de Vlajo activiteiten ervoor dat 
uniek talent voldoende kansen krijgt om opge-
merkt te worden en verder door te groeien.

Bij het begeleiden van een Vlajo doe-leerprogram-
ma wordt van leerkrachten en docenten een an-
dere rol verwacht. Ze geven geen les, maar coa-
chen een team in hun zoektocht naar succes. Zo 
ontwikkelen ze coachingvaardigheden en leren 
ze hun leerlingen en studenten via dit projectge-
stuurd onderwijs op een andere manier kennen.

Leerkrachten en docenten zijn enthousiast over 
deze manier van samenwerken met hun leerlin-
gen en studenten. Ze weten hen op een nieuwe 
manier te motiveren en zo ook ouders tevreden te 

stellen. Met de Vlajo programma’s komen scho-
len, hogescholen en universiteiten trouwens gere-
geld in de kijker.

De Vlajo programma’s missen hun effect niet. Dat 
blijkt onder andere uit enquêtering van Deloitte 
(2013), een onderzoek van de Vlerick Management 
School Leuven Gent en Flanders DC op vraag van de 
Vlaamse Regering en de studie van de Koning Bou-
dewijn Stichting. Bij Vlajo bouwen we elke dag aan 
de toekomst. We willen onze ondernemende jonge-
ren en leercoaches blijven verrassen met innovatie-
ve leertrajecten. Hun ervaring staat altijd centraal.

 | 4D groeilijn 

Ondernemerschapsonderwijs als doorlopende 
leerlijn is van wezenlijk belang voor de ontwik-
keling van ondernemende vaardigheden en een 
ondernemende houding. Die vaardigheden en 
houding zijn essentieel voor ondernemers en on-
dernemende werknemers.
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ONDERWIJS

HOGER
ONDERWIJS

BASIS
ONDERWIJS
Talentenstage
Train The Trainer
Schooltrajecten op maat

Kid@bizz 
Talent4Event 

Blik 
VlajoChallenge 

Jieha 
Studentenbedrijf 

Mini-onderneming
Talentenstage 
Innovatiekamp 

STEM Ondernemers voor de Klas 
Ondernemers voor de Klas 

CompassMe 

Small Business Project 
Start Academy 
Vlajo Step-Up 
Attest-2-Start 

Innovatiekamp 
Ondernemers voor de Klas 

Vlajo@lerarenopleiding 

DROMEN → DOEN → DURVEN → DOORZETTEN



2322 VLAJO PROGRAMMA’S |

Jieha | ondernemen met 
engagement (2e graad secundair 
onderwijs)

Jieha is een korte ondernemings-
ervaring voor leerlingen. In kleine 

teams starten ze een eigen bedrijfje en proeven 
ze op die manier van ondernemen. Een Jieha-on-
derneming legt de focus op ondernemen met en-
gagement. De leerlingen commercialiseren een 
product of dienst of beiden en baseren zich daarbij 
op de 7 E’s van Jieha. De kunst bestaat erin om in 
het project vorm te geven met aandacht voor deze 
E’s: Economisch, Engagement, Ecologisch, Effi-
ciënt, Educatief, Eerlijk en Ethisch. In een Jieha 
zoeken leerlingen een harmonieuze manier van 
ondernemen met een mooie balans tussen peop-
le, planet en profit.

Studentenbedrijf | ondernemen 
kan je leren (3e graad secundair 
onderwijs)

Leerlingen uit de derde graad se-
cundair onderwijs starten een eigen 

onderneming op in teams van 1 tot 5 leerlingen. 
Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderne-
ming op te starten, zoals ze dit ook ‘in het echt’ zul-
len moeten doen. In een kant-en-klaar werkboek 

wordt de theorie (wettelijke richtlijnen, geldende 
verplichtingen) afgetoetst naar relevantie voor hun 
eigen project en ideeën. De leerlingen maken zelf 
een uitgebreid businessplan op, dat hen loodst 
doorheen de ontwikkeling van hun bedrijfje.

Mini-onderneming | een eigen 
onderneming van  
a tot z (3e graad secundair 
onderwijs)

Leerlingen van de derde graad kie-
zen of maken zelf hun eigen producten of diensten 
en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onder-
neming volgens de regels van de kunst: van brain-
stormen naar missie en doelen, marktonderzoek 
doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal 
verzamelen, je eigen businessplan uitschrijven, 
verkoopmomenten organiseren, aandeelhouders-
vergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk 
ligt op het doen: eerst denken en dan effectief 
doen!

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
→ DOEN & DURVEN 
(12-18 JARIGEN)

Ondernemerschapsinitiatieven in het onderwijs 
hebben wel degelijk een effect op de creativiteit 
en verhogen de intentie om te ondernemen, dat 
weten we uit het EFFECTO-onderzoek. Die crea-
tiviteit en de zelfredzaamheid van jongeren ver-
hogen, dat is wat Vlajo met haar acties voor het 
secundair onderwijs betracht. Samen met het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen van de 
Vlaamse Overheid versterken  we ondernemings-
zin in heel het secundair onderwijs.

Kid@bizz | stap voor stap je 
eigen bedrijf (1e graad secundair 
onderwijs)

In het Kid@biz-project ontdek-
ken leerlingen van de 1e graad al 

doende het bedrijfsleven: ze starten een eigen 
bedrijfje aan de hand van het Business Model 
Canvas. Zodra die structuur uitgetekend is, gaan 
ze aan de slag met verschillende activiteiten om 
hun project vorm te geven en tot een goed einde 
te brengen.  

Talent4Event | talent(en) 
ontwikkelen door samen-
werken (1e,2e & 3e graad secundair 
onderwijs)

Talent4Event stimuleert zelfstan-
dig denken en actief leren in het kader van talen-
tontwikkeling. Iedere leerling krijgt de kans zijn 
eigen talent(en) te ontdekken en beter te ontwik-
kelen. Tijdens dit project leren de leerlingen actief 
samenwerken. Afhankelijk van hun kwaliteiten 

nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de 
groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk 
groepswerk toegepast worden.

Blik | Beroep, Loopbaan en Ik - 
reflecteren over je loopbaan  
(2e jaar secundair onderwijs)

Blik is een vakoverschrijdend pro-
ject dat jongeren ondersteunt in 

hun studiekeuzeproces. Via diverse DOE-opdrach-
ten verkennen de leerlingen hun vaardigheden en 
interesses. Dit gecombineerd met praktische in-
formatie over persoonlijke financiën en het belang 
van studie- en beroepsplannen, zorgt voor een 
boeiend reflectiemoment.

VlajoChallenge | speel en 
onderneem (2e graad secundair 
onderwijs)

VlajoChallenge is een online edu-
catief spel. De leerlingen worden 

baas van hun eigen virtuele winkelketen en nemen 
het op tegen hun klas genoten in een spannende 
uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde win-
kelen de klanten in de stad en gelden de courante 
marktprincipes. Al spelend maken ze zo kennis 
met zaken als een winkel openen, producten aan-
kopen, voorraadbeheer, reclame maken, perso-
neel aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concur-
rentie, winst maken, lenen, enz.

Vlajo
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MULTINIVEAU 
PROGRAMMA’S

Talentenstage | de onderneming 
als kwaliteitslabo (3e graad 
basisonderwijs & 1e graad 
secundair onderwijs) 

Tijdens de Vlajo’s Talentenstage 
werken leerlingen vanuit een talentgerichte benade-
ring samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar 
lessenpakket rond kwaliteiten en talenten gaan leer-
krachten in de klas aan de slag. Op basis van hun 
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).

Innovatiekamp | creatieve 
oplossingen in team (3e graad 
secundair onderwijs & hoger 
onderwijs)

Een Vlajo Innovatiekamp/dag is 
een brainstorm voor teams van leerlingen of stu-
denten die elkaar vooraf niet kennen. De teams 
krijgen de opdracht om voor een bepaald bedrijfs-
probleem een creatieve oplossing te bedenken en 
uit te werken. Tussendoor krijgen ze advies van 
deskundigen. Ze stellen een businessplan op en 
presenteren hun idee voor een jury. Die jury se-
lecteert aan het eind van het boeiend parcours de 
beste ideeën

STEM Ondernemers voor de Klas 
| brug tussen STEM-onderwijs 
en STEM-bedrijven (3e graad 
secundair onderwijs)

Een inspirerende gastles rond 
STEM-ondernemerschap: de leerlingen gaan 
in dialoog met ondernemers, bedrijfsleiders en 
verantwoordelijken uit STEM-bedrijven. Ervaren 
technologen, techniekers en wetenschappers 
die in de klas gedurende 2 lesuren vrijwillig een 
gastles geven over één specifiek thema en zo hun 
passie overbrengen op je leerlingen. Een efficiën-
te, levendige manier om laatstejaarsleerlingen te 
motiveren voor een STEM-studiekeuze.

Ondernemers voor de Klas 
| onderwijs en bedrijfsleven 
in dialoog (3e graad secundair 
onderwijs & hoger onderwijs)

Wat verwachten bedrijven van af-
gestudeerden? Welke vaardigheden zijn nodig om 
in een bedrijf mee te draaien? Vlajo Ondernemers 
voor de Klas biedt  een mooie aanvulling op deze 
thematiek! Tijdens een 2 uur durende gastles 
deelt een ondernemer of bedrijfsleider zijn passie, 
kennis en levenservaring met de leerlingen.

HOGER ONDERWIJS 
→ DOORZETTEN 
(18-23 JARIGEN)

Small Business Project |  
ontwikkelen van 
ondernemersattitude 

Via SBP worden proefondernemin-
gen opgestart op universiteiten en 

hogescholen in Vlaanderen. Het stelt studenten al 
tijdens hun studie in staat om zich een reëel beeld 
te vormen van tal van aspecten van het onderne-
merschap en de opstart van een eigen zaak, maar 
vooral de attitude tot ondernemerschap wordt 
ontwikkeld. Via de krachtige leer-ervaringformule 
en het SBP-businessplan zijn de jongeren in staat 
om belangrijke ondernemersvaardigheden te ont-
wikkelen en te testen. Het bedrijfsleven wordt ef-
fectief binnen de schoolmuren gebracht, via een 
droomcoach.

Start Academy | een goed idee? 
verdien er je eerste € 2.500 mee 

Start Academy is een combinatie 
van een ideeënwedstrijd en een 
academie voor studenten hoger 

onderwijs tussen 18 en 25 jaar, alleen of in team. 
Start Academy is véél meer dan gewoon een wed-
strijd. Kandidaten worden intensief begeleid door 
ondernemers en bedrijfsprofessionals om uit te 
vinden of er voldoende potentieel is voor hun busi-
nessidee in de markt. En om dat idee vervolgens 
verder uit te werken in lijn met de verwachtingen 
van de markt. Studenten maken bovendien kans 
op 2.500 euro startkapitaal.

Vlajo Step Up | (l)earning by doing

Vlajo Step Up biedt studenten aan 
een Vlaamse hogeschool of univer-
siteit met een concrete onderne-
mersdroom het perfecte kader om 

te ondernemen. Studenten die op kleine schaal, al 
doende en onder begeleiding, hun idee willen uit-
testen/uitrollen in praktijk, voor ze de beslissing 
nemen om al dan niet hun onderneming officieel 
op te starten. Ze kunnen echt verkopen en in-
komsten genereren gedurende max. 2 jaar, onder 
de vleugels van Vlajo, zonder dat ze al een ech-
te onderneming moet oprichten (BTW nummer 
aanvragen, …). Ze dienen niet aanwezig te zijn op 
verplichte contactmomenten of lessen, maar bou-
wen zelf aan hun weg, zoals het een ondernemer 
betaamt. De behaalde winst is voor hen, na aftrek 
van belastingen. Ze stappen in en uit als ze willen 
en verkennen zo al doende het terrein waarin ze 
later hun eigen onderneming willen opstarten.

Attest-2-Start | klaar om te 
ondernemen 

Terwijl de student bezig is met het 
behalen van z’n diploma, krijgt hij/
zij van de hogeschool of universi-

teit de kans om z’n attest bedrijfsbeheer te be-
halen en zo meteen z’n ondernemende dromen 
waar te maken. Gedurende ten minste 128 uren, 
gespreid over ten minste 3 maanden verwerft de 
student de nodige kennis voor het behalen van het 
attest bedrijfsbeheer én het schrijven van een ei-
gen ondernemingsplan. 
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CompassMe | competenties 
groeigericht evalueren

Vlajo is volop bezig met de ontwik-
keling van een online tool die kwa-
liteiten van leerlingen opvolgt en in 

kaart brengt. De focus ligt hierbij op de groei die 
leerlingen doormaken op vlak van ondernemende 
competenties. De tool zit momenteel in pilootfase 
en wordt getest in verschillende scholen in Vlaan-
deren. Schooljaar 2018-2019 wordt de digitale 
kant volledig uitgewerkt zodat CompassMe vanaf 
2019-2020 beschikbaar is voor alle Vlaamse scho-
len. 

Vlajo@lerarenopleiding | 
ondernemerschaps-onderwijs 
aanleren 

Leraren tonen ondernemingszin 
en staan positief tegenover on-

dernemerschap via een modulair traject voor de 
verschillende Vlaamse lerarenopleidingen van alle 
leerniveaus. Met dit nieuwe traject wil onze orga-
nisatie zijn expertise op het vlak van ondernemer-
schapsonderwijs op een duurzame wijze delen 
met de opleidingen en toekomstige leraren.

Durven

CompassMe

     

leraren

Doorzetten

opleiding
Vlajo @

     

MOTIVATIE EN IDEEËN
 Creativiteit en brainstorming
 Businessidee ontwikkelen 

STAP 1

LEERPAD 
STUDENTEN-

ONDERNEMING

ORGANISEREN
 Bedrijfsnaam en productnaam definiëren 
 Droomcoaches contacteren
 Functieverdeling binnen het bedrijf

STAP 2

GETTING READY FOR ACTION
 Omgaan met inkoop en productieactiviteiten
 Verkoopmomenten organiseren 
 Budgettering en boekhouding  

STAP 4

WEDSTRIJDEN EN SLUITING
 Deelnemen aan wedstrijden   
 Rapportering 
 Bedrijf sluiten

STAP 5

VORMGEVEN EN 
TOEPASSEN
 Aandeelhouders zoeken
 Startkapitaal genereren 
 Product en markt definiëren 
 Businessplan finaliseren 

STAP 3
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RAAD VAN 
BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft een zeer actieve functie binnen Vlajo.  
Zij waakt over de missie, visie en strategie van Vlajo en tekent de  
krachtlijnen uit voor het toekomstig beleid.

B E S T U U R S L E D E N

 � An Buckinx (OVSG)
 � Anne-Lise Cuypers (Katholiek Onderwijs  

Vlaanderen)
 � Gaëlle De Vos (Solvay)
 � Thomas Derynck (leerkracht)
 � Peter Druyts (Go!)
 � Christian Dumolin (Koramic Investment Group)
 � Serge Huyghe (ETION)
 � Jacques Laverge (ere-voorzitter)
 � Christiane Luypaert (Nationale Loterij)
 � Maurice Mergeay (M&M Cooperation)
 � Luc Neyens (Syntra)
 � Yves Servotte (ere-voorzitter) (Confiserie Elise)
 � Arne Vanes (JCI Vlaanderen)
 � Luc Van Acker (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 � Claire Van Bergen (Deloitte)
 � Herman Van de Velde (Van de Velde N.V.)
 � Mark Van Giel (BNP Paribas Fortis)
 � Paul Verschueren (Federgon)
 � Bart Van Zele (Via Futura)
 � Peter Coenen (Vlajo)

W A A R N E M E N D E  L E D E N

 � Bart Candaele (Agentschap Innoveren en 
Ondernemen)

 � Paul Bosmans (Pulse Foundation)
 � Ellen Cardon (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

B E D R I J F S R E V I S O R

 � Ira Nicolai

Voorzitter,  
Herman Van de Velde

Ondervoorzitster,  
Claire Van Bergen

Directeur,  
Peter Coenen
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MEDEWERKERS

W I E  Z I J N  A L  D I E  M E N S E N  A C H T E R  V L A J O ?

Vlajo werkt actief aan ondernemend onderwijs voor 
kinderen en jongeren. Kwaliteitsvolle begeleiding is 
onze topprioriteit. Vlajo kan rekenen op het enthou-
siasme van Ann, Annick, Anuschka, Ben, Cecilia, 
Charlotte, Chris, Fabienne, Heidi D, Heidi M, Heleen, 
Ianick, Isabelle, Joris, Jurn, Karen, Karine, Katrien, 
Kristof, Martin, Melissa, Mieke, Nathalie, Peter, Sa-
rah, Wendy en Yves. Een sterk team met eenzelfde 
passie voor onderwijs en ondernemen! 27 dynami-
sche medewerkers die de Vlajo programma’s met 
veel goesting in heel Vlaanderen van dichtbij op-
volgen en begeleiden, marketing en communicatie 
acties bedenken, activiteiten organiseren en leer-
krachten, directies, scholen,… dagelijks te woord 
staan. Ze worden hierbij gesteund door een hecht 
netwerk uit onderwijs en bedrijfsleven. Elke dag 
streven ze ernaar het aantal gemotiveerde en onder-
nemende jongeren dat het bedrijfsleven vervoegt, te 
vergroten. Het Vlajo team bewaakt een goed contact 
met deelnemers, begeleiders en droomcoaches. Ze 
beschikken hierbij over didactisch materiaal dat ge-
toetst is bij pedagogische begeleiders en inspeelt op 
leerplannen en lesopdrachten.

1. PETER COENEN, Algemene directie, Directeur 

2. JORIS DE LEE, Hoger onderwijs,  
Hoofdcoördinator en Coördinator Oost-Vlaanderen

3. KRISTOF OOMS, Hoger onderwijs,  
Coördinator Antwerpen & Vlaams-Brabant

4. YVES EXELMANS, Hoger onderwijs,  
Coördinator Limburg & Kempen Relatiebeheer & 
Evenementen

5. KAREN DEJONCKHEERE, Hoger onderwijs,  
Coördinator West-Vlaanderen 

6. BEN PEETERS, Secundair onderwijs,  
Hoofdcoördinator & Programma- verantwoordelijke 
Vlajo@lerarenopleiding 

7. HEIDI DEROO, Secundair onderwijs,  
Coördinator Antwerpen 

8. ISABELLE IGNOUL, Secundair onderwijs,  
Coördinator Antwerpen

9. CHRIS RITS, Secundair onderwijs,  
Coördinator Antwerpen

10. HELEEN VAN GRIEKEN, Secundair onderwijs,  
Coördinator Antwerpen

11. HEIDI MERTA, Secundair onderwijs,  
Coördinator Limburg 

12. IANICK VANDAELE, Secundair onderwijs,  
Coördinator Oost-Vlaanderen 

13. SARAH VRIJDAGS, Secundair onderwijs,  
Coördinator Oost-Vlaanderen

14. ANUSCHKA VANLANGENDONCK, Secundair 
onderwijs,  
Coördinator Vlaams-Brabant

15. CECILIA VERTONGEN, Secundair onderwijs,  
Coördinator Vlaams-Brabant

16. CHARLOTTE COUCKE, Secundair onderwijs,  
Coördinator West-Vlaanderen

17. MIEKE KENNES, Secundair onderwijs,  
Coördinator West-Vlaanderen & Web & ICT

18. KATRIEN GOOSSENS, Secundair onderwijs, 
Projectverantwoordelijke evaluatie- en reflectie-
instrument, CompassMe 

19. JURN VAN DEN MEERSSCHE, Basisonderwijs, 
Hoofdcoördinator, Coördinator Antwerpen en 
Programma-verantwoordelijke My Digital Me 
Junior & Vlajo Talentenstage

20. FABIENNE GEUENS, Basisonderwijs,  
Coördinator Limburg & Vlaams-Brabant

21. MARTIN NICA, Basisonderwijs,  
Coördinator Oost-Vlaanderen

22. ANNICK VANDROEMME, Basisonderwijs,  
Coördinator West-Vlaanderen 

23. ANN VANDERMOTTE, Basisonderwijs,  
Coördinator Vlaams-Brabant

24. MELISSA CLAEYS, Dossierbeheerder 

25. WENDY SMETS, Dossierbeheerder & 
Projectcoördinator Vlajo Ondernemers voor de Klas

26. KARINE SOETE, Boekhouding & Financiën,  
Personeel & HR, Projectcoördinator Vlajo 
Innovatiekampen

27. NATHALIE ROELS, Marketing & Communicatie
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O O K  V E E L  E R VA R I N G  I N  H U I S  D I E  U  W I LT  
D E L E N  M E T  J O N G E  O N D E R N E M E R S ? 

W O R D  D R O O M CO A C H

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor be-
drijven die op zoek zijn naar partners om hun be-
leid inzake Corporate Social Responsibility (CSR) 
en Employee Involvement optimaal te realiseren. 
Een droomcoach is een enthousiaste vrijwilliger 
die zich engageert om een groep jongeren te be-
geleiden in de aanloop naar een geslaagd project. 
Hij of zij kan de creativiteit binnen een team bevor-
deren en is een inspirerend rolmodel dat jongeren 
vertrouwen schenkt en hun taal spreekt.

 | DROOMCOACH VAN EEN 
STUDENTENONDERNEMING

Begeleid een team in het secundair of hoger on-
derwijs tijdens het runnen van hun onderneming.

 � Vlajo Mini-onderneming in de 3e graad secun-
dair onderwijs: een klasgroep bouwt een on-
derneming in team op.

 � Vlajo Studentenbedrijf in de 3e graad secundair 
onderwijs: kleine teams of eenmanszaken ma-
ken in het kader van het attest bedrijfsbeheer 

kennis met het opstarten van een eigen zaak 
door het te doen.

 � Vlajo Small Business Project (SBP) in het hoger 
onderwijs: een team studenten bouwt een on-
derneming op.

 | DROOMCOACH TIJDENS EEN 
DAGEVENEMENT

Ga rechtstreeks in dialoog met een groep leerlin-
gen of leerkrachten tijdens een dagevenement. 
We doen een beroep op mensen uit het bedrijfsle-
ven als sprekers voor ‘Ondernemers voor de Klas’ 
en als juryleden tijdens Vlajo-wedstrijden en Vlajo 
Innovatiekampen. 

 | DROOMCOACH VAN EEN 
DROOMFABRIEKKLAS

Licht in de basisschool je loopbaanverhaal toe aan 
de leerlingen en nodig de klas indien mogelijk uit 
voor een bedrijfsbezoek.

DROOMCOACHES

D R O O M C O A C H E S  T I L L E N  S T U D E N T E N O N D E R N E M I N G E N 
N A A R  H O G E R  N I V E A U

De tijd dat een bedrijf alle kennis en knowhow in 
huis heeft, is voorbij. Vandaag focussen moder-
ne bedrijven zich op partnerships en netwerking, 
omdat het hun business nieuwe zuurstof geeft 
en doet groeien. Dat is ook een belangrijke pijler 
binnen het Vlajo Droomcoach-concept. Enerzijds 
zijn droomcoaches professionals die leerlingen, 
studenten, leerkrachten en docenten ondersteu-
nen met hun praktijkervaring. Anderzijds tilt de 
droomcoach het Vlajo-project naar een hoger ni-
veau op vlak van kennis, knowhow en opportuni-
teiten.

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven helpen jonge-
ren in hun uitdaging om een onderneming op te 
starten. Deze succeservaring brengt jongeren 
coachingvaardigheden bij en stimuleert een posi-
tieve attitude. De real-life ervaring die ze opdoen 
in de klas werkt grensverleggend en brengt hen 
zelfvertrouwen en assertiviteit bij. Op die manier 
ontstaat er een mooie win-win-synergie tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, want op de schoolban-
ken van vandaag zitten immers de ondernemende 
werknemers en zelfstandige ondernemers van 
morgen.

De Vlajo Droomcoach helpt jongeren op weg vanuit 
zijn of haar eigen levens- en werkervaring. Deze 
peter of meter staat met beide voeten in het be-
drijfsleven, kent de kneepjes van het vak en laat de 
jongeren kennismaken met zijn of haar knowhow. 
Op die manier maken jongeren gebruik van een 
professioneel netwerk, dat hen helpt om hun pro-
ject beter of concreter vorm te geven. Bovendien 
vormt de droomcoach de perfecte aanvulling op 
de leercoach. Een combinatie die elk Vlajo-project 
naar een hoger niveau tilt.

 | Broers Boxy & Jeroen Meus als Vlajo 
Droomcoach 

Stefan en Kristof Boxy gaven de mini-onderneming 
Taste & Bake van hotelschool Ter Groene Poorte in 
Brugge extra tips om hun concept nog te verbete-
ren. “We willen jongeren inspireren en uitdagen te 
bouwen aan een ondernemende toekomst”. 

De leerlingen van 3 Handel in de Middenschool Ter 
Beuke in Kessel-Lo stelden groente- en fruitpak-
ketten samen voor hun Jieha!-project. Op verzoek 
van de kinderen was de Leuvense televisiekok 
Jeroen Meus aanwezig om hen een handje toe te 
steken. 
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 � UC Leuven-Limburg Campus Hertogstraat 
www.ucll.be 

 � Virgo Sapiens | Londerzeel 
www.virgosapiens.be 

 � KA | Tienen 
www.katienen.be 

 � Sint-Pieterscollege | Leuven 
www.sintpieterscollege.be 

 | 2015

 � KTA MoBi | Gent 
www.ktamobi.be 

 � Onze-Lieve-Vrouwcollege | Zottegem 
www.olvcollege.be 

 � Virgo+ | Vilvoorde 
www.kov.be/virgoplus 

 � KTA | Brasschaat 
www.ktabrasschaat.be 

 � Spes Nostra | Kuurne 
www.spesnostra.be 

 | 2014

 � Basisschool De Regent | Gingelom 
www.bsgo-de-regent.be 

 � ZAVO | Zaventem 
www.zavo.be 

 � Sancta Maria Instituut | Aarschot 
www.sanctamaria-aarschot.be 

 � Koninklijk Atheneum | Temse 
www.lyceumtemse.be 

 � Go!Atheneum | Malle 
www.gomalle.net 

 � Vrije Basisschool ‘t Goor & ’t Goortje | Heist-
op-den-Berg 
www.vbshgoor.be 

 | 2013

 � Basisschool De Zevensprong | Borgerhout 
www.7sprong.be 

 � BuBao Centrum Ganspoel | Huldenberg 
www.ganspoel.be 

 � Basisschool Engelmanshoven-Gelinden 
www.bs-engelmanshoven.be 

 � Basisschool Windekind | Rumbeke 
www.bsrumbeke.be 

 � Ursulinen | Mechelen 
www.ursulinenmechelen.be 

 � Heilig Graf | Turnhout 
www.heilig-graf.be 

 � PXL-Tech en PXL-IT voormalig XIOS 
www.pxl.be 

 � Howest 
www.howest.be 

 | 2012

 � Don Bosco Instituut | Groot-Bijgaarden 
www.donboscogb.be 

 � Maerlant Atheneum | Blankenberge 
www.maerlantatheneum.be 

 � PHTI | Gent 
www.phtigent.be 

 � Stedelijke Handelsschool | Turnhout 
www.handelsschool.be 

AMBASSADEUR-
SCHOLEN 

E E N  S C H O O L  D I E  O N D E R N E M I N G S Z I N  
S T I M U L E E R T ,  D AT  M A G  G E Z I E N  W O R D E N 

Vlajo kent veel deelnemende scholen verspreid 
over Vlaanderen. Enkele daarvan hebben de Vlajo 
missie helemaal overgenomen en blinken uit in 
ondernemend onderwijs. Deze inspanningen zet-
ten we in de verf door het toekennen van het kwa-
liteitslabel ‘Vlajo Ambassadeurschool’. 

Zevendertig Vlaamse scholen ontvingen de afge-
lopen jaren het ‘Vlajo Ambassadeurslabel’. ‘Vlajo 
Ambassadeurscholen’ zijn aqariumscholen die 
ondernemerschapsonderwijs structureel mee in 
hun visie en beleid hebben opgenomen en Vlajo 
ondernemingszinprogramma’s breed en juist 
inzetten. Ze hanteren een vakoverschrijdende 
O&O-benadering, investeren in ondernemen-
de leerkrachten en bouwen structurele bruggen 
met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, 
bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en 
andere initiatieven. 

Deze scholen hebben de ambitie om een voor-
trekkersrol te spelen en zijn bereid om hun best 
practice te delen met andere onderwijsactoren. 
“Slechts enkele scholen in Vlaanderen mogen dit 
label momenteel dragen”, zegt Yves Exelmans, 
verantwoordelijke relatiebeheer bij Vlajo. “Voor 
het behalen van het Vlajo Ambassadeurslabel 
dient de school aan bepaalde criteria te voldoen 
en moeten ze een uitgebreid dossier samenstel-
len. Als de school op basis van hun dossier gese-
lecteerd wordt, gebeurt de verdere selectie na het 
verdedigen en toelichten ervan voor een commis-
sie. De school moet aantonen waar zij het verschil 
maakt om de komende generatie van jongs af aan 
vertrouwd te maken met en aanzetten tot onder-
nemingszin.” 

De commissie prees de doorgedreven onderne-
mersvisie van onderstaande scholen in de uit-
werking van diverse projecten zoals binnen-en 
buitenschoolse activiteiten, leraars- en leerlin-
genstages, werkplekleren, (inter)nationale uitwis-
selingen binnen de ganse waaier aan studierich-
tingen die ze aanbieden.

 | 2017 

 � Koninklijk Atheneum Zottegem 
www.kaz.be 

 | 2016

 � KTA | Dendermonde 
www.ktad.be

 � Handelsinstituut Regina Pacis | Tielt 
www.hrp-tielt.be 

 � College Hagelstein | Sint Katelijne Waver 
www.collegehagelstein.be 

 � KA | Tervuren 
www.katervuren.be 

 � Mater Salvatoris Instituut | Kapellen 
www.matersalvatoris.be 

 � Ensorinstituut | Oostende 
www.ensorinstituut.be 

 � KA Ring | Leuven 
www.ka2ring.be 

 � Marialoopschool (BaO) | Meulebeke 
www.marialoopschoolmeulebeke.be 

 � Sint-Jozefschool | Mere 
www.sintjozefschoolmere.be 

 � Universiteit Antwerpen - Campus Hoboken – 
The Company 
www.kdg.be 

http://www.ucll.be
http://www.virgosapiens.be
http://www.katienen.be
http://www.sintpieterscollege.be
http://www.ktamobi.be
http://www.olvcollege.be
http://www.kov.be/virgoplus
http://www.ktabrasschaat.be
http://www.spesnostra.be
http://www.bsgo-de-regent.be
http://www.zavo.be
http://www.sanctamaria-aarschot.be
http://www.lyceumtemse.be
http://www.gomalle.net
http://www.vbshgoor.be
http://www.7sprong.be
http://www.ganspoel.be
http://www.bs-engelmanshoven.be
http://www.bsrumbeke.be
http://www.ursulinenmechelen.be
http://www.heilig-graf.be
http://www.pxl.be
http://www.howest.be
http://www.donboscogb.be
http://www.maerlantatheneum.be
http://www.phtigent.be
http://www.handelsschool.be
http://www.kaz.be
http://www.ktad.be
http://www.hrp-tielt.be
http://www.collegehagelstein.be
http://www.katervuren.be
http://www.matersalvatoris.be
http://www.ensorinstituut.be
http://www.ka2ring.be
http://www.marialoopschoolmeulebeke.be
http://www.sintjozefschoolmere.be
http://www.kdg.be
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Q U I N T E N  VA N D E R M E U L E N  
FOUNDER MOOVLE & ONDER- 

NEMENDE WERKNEMER  
BIJ ERNST & YOUNG 

“Vlajo heeft waarde voor je toekomst, je kunt je 
ermee onderscheiden”

Met zijn studentenbedrijf Moovle stond Quinten op 
het hoogste podium. In 2017 won hij samen met 3 
medestudenten de ideeënwedstrijd Start Academy. 
Nog steeds wil hij het beste uit alles halen. Dat zit 
in zijn genen, maar is naar boven komen borrelen 
in dat studiejaar met Vlajo. Voor hem geldt: ‘The sky 
is the limit’. Quinten denkt altijd in oplossingen en 
kijkt altijd vooruit. “Dat is tijdens mijn deelname 
aan Start Academy ‘getriggerd’. Je wordt enorm 
uitgedaagd om het tijdens de competitie beter te 
doen dan alle anderen.” Nu werkt hij bij een van de 
grootste consultancybedrijven ter wereld. In een 
ondernemende rol, want dat past hem als een jas. 
Zijn werk als Financial Services Consultant vereist 
creativiteit, een gezonde dosis lef en oplossend ver-
mogen. Is het zijn eindstation? Zeker niet, deze on-
dernemende heer heeft nog heel wat in zijn mars!

W O U T E R  M A E N H A U T  
MANAGING PARTNER DAZZLE 

EVENTS 

“Jezelf ontdekken tijdens je 
minionderneming”

“In het zesde middelbaar kon ik meedoen aan de 
minionderneming. Onze minionderneming heette 
‘TalentTheatre’ en won dat jaar ook de Vlaamse 
Finale! Met ‘TalentTheatre’ zochten we opkomend 
comedy-talent en organiseerden we een grootse 
comedy wedstrijd. Na deze ervaring had ik echt 
de smaak te pakken om evenementen te gaan or-
ganiseren, ik wou absoluut in die richting verder. 
Zo vond ik ook mijn opleiding Eventmanagement. 
Zonder onze minionderneming was ik gegaran-
deerd een pilotenopleiding gaan volgen. Ik raad 
iedereen aan om mee te doen aan een minion-
derneming. Je ontdekt eigenschappen en talenten 
van jezelf en anderen waarvan je zelf niet wist dat 
je ze had. Het geeft je compleet nieuwe inzichten 
en schept een enorme band met de anderen stu-
denten. Zoals je kan zien uit mijn verhaal, was dit 
bepalend voor mijn verdere levensloop.”

ALUMNI

S I E T S K E L E E T E R S  
FOUNDER HANDS ON PLANS 

“Mijn SBP-project werd hét opstapje naar 
een carrière als fulltime ondernemer”

“Ik zie mezelf nog zitten in de aula. We kregen de 
eerste informatie over het gevreesde SBP-project. 
Ondernemen, dat was echt niets voor mij dacht 
ik toen. Mijn SBP-project werd hét opstapje naar 
een carrière als fulltime ondernemer. Ik bloeide 
helemaal open en kreeg een kick van het voor el-
kaar krijgen van onmogelijke dingen. Dit SBP-pro-
ject was daarom niet alleen het begin voor mij als 
ondernemer, ik heb in die periode ook veel over 
mezelf geleerd. Ik ken mijn sterktes en weet ook 
waar ik minder goed in ben. Als ondernemer is het 
net zo belangrijk om tijdig zaken uit te besteden 
als om jezelf te stretchen en aan te moedigen om 
nieuwe dingen te leren.”

JA P P E P O L L E N T I E R  
FOUNDER OCTOTRIP 

“Door een Vlajo Mini-onderneming  
ontdek je waar je écht goed in bent  
of wat je passie is”

Tijdens de middelbare school kwam er weinig stu-
deren aan te pas bij Jappe, maar zijn mini-onder-
neming e-Plugs daagde hem uit tot meer. ePlugs 
was een geniaal concept om prijzen mee te winnen. 
Simpel idee, sociaal geëngageerd en een toffe mar-
keting. Jappe vertelt: “We hadden verschillende 
kleuren van oordoppen om te gebruiken op festivals 
en feestjes gelinkt aan verschillende slogans. Een 
mini-onderneming toont je de basics van een start-
up. Je moet alles zelf te weten zien te komen, plan-
nen, je eigen deadlines opzetten en halen. Als je je 
amuseert met een mini-onderneming, dan is de 
kans groot dat een start-up voor je is weggelegd.” 



BASISONDERWIJS 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

HOGER ONDERWIJS 

VLAJO AWARDS 

ONDERNEMERS VOOR DE KLAS 

HOOGTEPUNTEN 
2017 – 2018
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W O R K S H O P S :  I N V E S T E R E N  I N  O N D E R N E M E N D E 
L E E R K R A C H T E N  E N  D O C E N T E N

Om kleuter- en basisscholen een antwoord te bie-
den op hun vraag om de principes van onderne-
mend onderwijs te integreren binnen de dagelijk-
se aanpak, ontwikkelde ons team basisonderwijs 
acht actieve workshops rond ondernemingszin, dit 
zowel individu- als teamgericht. 3.536 leerkrach-
ten namen afgelopen schooljaar deel aan deze 

workshops waaronder bv. contractwerk, werk-
vormen, van proberen kan je leren,… focussen 
op ondernemend denken en doen. Leerkrachten 
gaan na deze workshops aan de slag om onderne-
mingszin bij hun leerlingen te stimuleren.

7 0 0  K I N D E R E N  O V E R R O M P E L E N  D E  D O E - B E U R S

Wanneer je 12 bent, opent een nieuwe wereld. Het 
secundair onderwijs lonkt en er moeten keuzes 
gemaakt worden. Welke school kies je en voor-
al: welke richting? Maar ook indien je reeds in 
de eerste graad van het secundair onderwijs zit, 
moet je stilaan een gerichte keuze maken voor de 
tweede graad. Daarom organiseert de provincie 
Vlaams-Brabant elk jaar een Doe-beurs in de Bra-
banthal in Leuven. Kinderen van het 6de leerjaar 
en het 1ste jaar secundair onderwijs maken er op 
een (inter)actieve manier kennis met het studie-
aanbod. Ook Vlajo was op 6, 7 en 8 februari 2018 

van de partij. 700 leerlingen en 100 leerkrachten 
vonden hun weg naar de Doe-beurs. Het team 
van Vlajo Basisonderwijs wachtte hen op met een 
ondernemende activiteit: word even baas van je 
eigen bedrijfje en creëer een snoepfiguurtje. De 
leerlingen moesten daarbij rekening houden met 
vaste en variabele kosten en bepaalden hun ver-
koopprijs en winst. En of ze creatief waren! Ze 
maakten keuzes, bedachten oplossingen en werk-
ten samen. De mooiste creatie werd beloond met 
een Doedelknuffel.

BASISONDERWIJS 

O N D E R N E M I N G S Z I N  S T I M U L E R E N  D AT  
D O E T  V L A J O  A L S  VA N  J O N G S  A F  A A N

Creativiteit van kleuters uitdagen in een bouw-
hoek, de organisatie van een onthaalmoment in 
handen van kinderen geven, leerlingen van de 
lagere school uitdagen om hun eigen schoolfeest 
in elkaar te steken,… . Voor de Vlajo-wedstrijd 
werden de kinderen van het kleuter- en basison-
derwijs voor een heuse uitdaging geplaatst. De 
kleuters moesten in een filmpje laten zien dat ze 
hun juf/meester zo weinig mogelijk nodig heb-
ben. En minister Crevits gaf de opdracht voor de 
leerlingen van de lagere school om een originele 
verwendag te organiseren voor hun directeur. Van 
het verzamelen van ideeën tot het maken van een 
plan en de uitwerking ervan moest in de handen 
van de kinderen liggen. Zij toonden hoe zelfstandig 
ze al zijn op hun jonge leeftijd. Daarnaast werkten 
ze ook een project uit om een echt restaurant te 
organiseren voor de eigen klas. Twee wedstrijden, 
waar dus ook twee winnaars zijn uitgekomen!

 | Meest Ondernemende Klas (kleuter) | 2018 

Instituut Paridaens Leuven

 | Meest Ondernemende Klas (lager) | 2018 

Stedelijk Onderwijs Het Vliegertje Borsbeek
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9 7 0  L E E R L I N G E N  O P  TA L E N T E N S TA G E  I N  B E D R I J V E N

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet 
vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde Vlajo 
voor het 4e jaar op rij talentenstages in diverse be-
drijven. Een uniek onderwijsproject waarbij zo’n 
970 Vlaamse leerlingen uit de 3e graad basison-
derwijs en 1e graad secundair onderwijs een halve 
dag stage lopen in een bedrijf. Leerlingen krijgen 
zo de kans om in een onderneming rond te “snuffe-
len” om later een betere studiekeuze te maken. Ze 
ontdekken hun ondernemende kwaliteiten in een 
niet-schoolse omgeving en proeven van wat ‘leren 
op de werkvloer’ precies inhoudt. De klemtoon ligt 
niet op het klaarstomen van kinderen voor de ar-
beidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwa-
liteiten en het maken van sterke positieve keuzes. 

Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Bra-
bant organiseerde Vlajo in samenwerking met 
Vlaams-Brabantse bedrijven een talentenstage 
voor leerlingen van de eerste graad secundair 
onderwijs. Deze talentenstages gingen door bij 
de Provincie Vlaams-Brabant en bij Delhaize Kes-
sel-Lo, Delhaize Melsbroek, Delhaize Alsemberg, 
Unikamp Aarschot, WZC Vulpia Tienen, WZC Zon-

nesteen Zemst en Van Os-Sonnevelt in Londer-
zeel. Eind mei zwaaiden West-Vlaamse lagere-
schoolkinderen de plak in Bellewaerde. Een week 
later waren meer dan 700 leerlingen uit Vlaamse 
basisscholen baas in alle winkels van Albert Heijn. 

Onderwijsminister Hilde Crevits juicht het initia-
tief toe. Ook in haar beleidsnota gaat er veel aan-
dacht naar het stimuleren van ondernemingszin 
en ondernemerschap. 

“Het is goed dat leerlingen worden uitgedaagd 
om hun talenten te ontdekken en ondernemend 
te zijn. Ontwikkelen van initiatief en 
ondernemingszin is als sleutelcompetentie 
opgenomen in de ontwikkeling van de nieuwe 
eindtermen. In een snel veranderende 
samenleving hebben we dan ook jongeren nodig 
die met de nodige durf, passie en goesting de 
wereld tegemoet treden.” 
Hilde Crevits, Minister van Onderwijs

VRT Journaal (Eén) 
donderdag 7 juni 2018 

Meer dan 700 leerlingen uit de laatste ja-
ren van het basisonderwijs lopen vandaag 
een halve dag stage in de supermarkten 
van Albert Heijn. De organisatie Vlaamse 
Jonge Ondernemers (Vlajo) wil kinderen 
laten proeven van het bedrijfsleven, en ze 
hun eigen talenten al heel jong laten ont-
dekken. De ploeg van Het Journaal ging in 
Gent een kijkje nemen.
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M I N I - O N D E R N E M I N G  VA N  H E T  J A A R  |  2 0 1 8 
O N  Y  VA S E :  M A G N E T I S C H E  VA A S 

www.onyvase.be | Spes Nostra Kuurne 

Elk jaar gaat Vlajo op zoek naar ‘Dé Mini-onder-
neming van het Jaar’. Naar een businessgericht 
totaalconcept, waarbij creativiteit en innovatie de 
plak zwaaien. Op woensdag 25 april 2018 vond 
de Vlaamse finale plaats in Brussel. Daar gaven 
de geselecteerde finalisten het beste van zichzelf 
voor een onafhankelijke bedrijfsjury. On Y Vase 
werd uitgeroepen tot Mini-onderneming van het 
Jaar. De leerlingen van Spes Nostra Kuurne over-
tuigden de jury met hun unieke magnetische vaas 
die vele doeleinden kent.

 | Easy 4 You 

De leerlingen van Sint-Ludgardisschool Merksem 
en Sint-Jozef Schoten brengen (tandpasta)tube-
knijpers en kabelversterkers op de markt.

 | Qwest 

De leerlingen van Bovenbouw Sint-Michiel in 
Leopoldsburg ontwikkelen polsbandjes met een 
QR-code die gegevens kunnen opslaan.

 | WOOD3D 

WOOD3D van Sint- Jozef Mere maken en verko-
pen ze gepersonaliseerde houten USB-sticks, ge-
schenkkaarten en fotoboxen.

 | BELT 

De leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Leu-
ven produceren broeksriemen uit gerecycleerde 
autogordels.

 | On Y Vase 

De leerlingen van Spes Nostra Kuurne overtuig-
den de jury met hun unieke magnetische vaas die 
vele doeleinden kent.

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 

K O N I N K L I J K E  O N T VA N G S T  V O O R  V L A J O  L E E R C O A C H E S

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hiel-
den 1 februari een interactief rondetafelgesprek 
met beloftevolle jonge leerkrachten over onder-
nemend onderwijs en de uitdagingen, ambities en 
passies van leerkrachten. Verschillende leercoa-
ches van Vlajo waren ook van de partij. Van een 
royale dag gesproken!

De samenleving is in volle verandering. Nagenoeg 
elke maatschappelijke tendens en beweging komt 
zo binnen in het klaslokaal. De leerkracht neemt 
de verantwoordelijkheid op om  – te midden van 
de vele maatschappelijke uitdagingen - jongeren 
te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Jongeren trainen in ondernemende competenties 
is een van de sleutels om ze voor te bereiden: ie-
der vanuit hun toekomstige rol waarde creëren, in 

de persoonlijke levenssfeer, maar ook met een di-
rect maatschappelijk en economisch belang. Een 
onuitputtelijke bron in het maken van de samenle-
ving en economie van morgen.  

Britt Taels, leercoach Sint-Michiel in Leopolds-
burg, getuigt: “Samen met de andere Vlajo-leer-
coaches hebben we het project van Vlajo sterk in 
de verf gezet. Ondernemerschap kent een echte 
opleving in ons onderwijs dankzij de mini-on-
dernemingen, ondernemers voor de klas, skills 
master classes en job shadow days. Dat is bij het 
vorstenpaar zeer warm onthaald. Ze waren beide 
lovend over het kader dat Vlajo schept en de tools 
die jullie aanreiken. We zijn fier mee te mogen 
schrijven aan het fantastische verhaal van Vlajo”.

http://www.onyvase.be/
http://www.onyvase.be
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V L A J O  V E R K O O P D A G E N 

Ondernemen leer je niet uit een boekje. Dat leer je 
door het te doen. In Vlaanderen maken duizenden 
jongeren deel uit van een Vlajo Mini-onderneming 
of Vlajo Small Business Project (SBP), waarbij ze 
hun eigen bedrijfje van a tot z op poten zetten. Na 
een drukke opstartperiode maken de verschillen-
de teams zich ondertussen op voor de echte actie: 
verkopen! Ze leggen zelf een aantal verkoopmo-
menten vast, binnen en/of buiten de school. Daar-
naast organiseert Vlajo ook jaarlijks een aantal 

verkoopdagen in verschillende Vlaamse winkel-
centra. Tijdens zo’n Vlajo Verkoopdag ervaren de 
jongeren hoe ze hun product of dienst het beste 
aan de man kunnen brengen. Dé ideale training 
om hun ondernemende competenties verder aan 
te scherpen. Breng de enthousiaste Vlajo-teams 
een bezoekje op de onderstaande Vlajo Verkoop-
dagen.

S O C I A L E  M I N I - O N D E R N E M I N G  VA N  H E T  J A A R  |  2 0 1 8 
V I TA  S A N I TA :  P R O D U CT E N  E N  D I E N S T E N  
R O N D  E E N  G E Z O N D E R E  L E V E N SS T I J L 
Bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg

Vlajo Mini-ondernemingen hebben een groot hart. 
Zo stroomt er regelmatig een deel van de winst, en 
soms ook wel de volledige winst, naar een goed doel. 
Maar steeds meer zien we ook mini-ondernemingen 
die hun bedrijfsactiviteit baseren op sociaal engage-
ment of op een enorm hartverwarmend initiatief. Zo-
als de ondernemers van Vita Sanita van Bovenbouw 
Sint-Michiel in Leopoldsburg. Zij proberen mensen 
te stimuleren om gezonder te leven via hun geperso-
naliseerde fruitboxen en sportevenementen.

“We kregen een realistische kijk op alle 
facetten van sociaal ondernemen. En ontdekten 
daarnaast onze talenten door ons te verdiepen 
in verschillende functies. We hebben heel wat 
geleerd, zoals vergaderen, contacten leggen en 
probleemoplossend denken in soms onvoorziene 
situaties.” 

Christoph Cueva, CEO Vita Sanita

V O K A  O P E N  B E D R I J V E N D A G  O P  S C H O O L

De eerste zondag van oktober zetten naar jaarlijk-
se gewoonte heel wat bedrijven de deuren open 
voor het grote publiek. Op Voka Open Bedrijven-
dag grijpen jaarlijks heel wat mensen de kans om 
eens een blik achter de schermen te werpen van 
een onderneming. In 2017 waren ook scholen wel-
kom bij de deelnemende bedrijven op de vrijdag 
vóór en de maandag ná Voka Open Bedrijvendag. 
Meer dan 300 leerkrachten reageerden op de op-
roep van Vlajo en Voka Open Bedrijvendag om met 
de klas op bedrijfsbezoek te gaan. Een succes!

Vlajo en Voka Open Bedrijvendag willen school-
gaande jeugd dichter bij het bedrijfsleven bren-
gen. Jongeren die beroepen aan het werk hebben 
gezien, bedrijven hebben bezocht en mochten ont-
dekken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat, 
maken beter gefundeerde studiekeuzes, én heb-
ben een grotere vijver om uit te vissen tijdens hun 
zoektocht naar het perfecte beroep. Onbekend is 
onbemind. Zowel de bedrijven als de scholen die 
in 2017 deelnamen aan de klasbezoeken waren 
laaiend enthousiast over het project, dus herhalen 
we dit opnieuw in 2018.

Leerkrachten kunnen ook gebruik maken van gra-
tis lesmateriaal dat Vlajo ontwikkelde of ze kunnen 
het Beroepenspel spelen dat men voor leerkrach-
ten in de lagere school in elkaar heeft geknutseld. 
De jongeren van vandaag zijn de ondernemers en 
werknemers van morgen, via Open Bedrijvendag 
laten we hen alvast proeven van het bedrijfsleven!
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W E T E N S C H A P S L E E R L I N G E N  S C O R E N  T I J D E N S 
C R E AT I E V E  C H A L L E N G E  VA N  E X X O N M O B I L

Honderd wetenschapsleerlingen (3e graad) uit 9 
Vlaamse scholen namen begin maart 2018 deel 
aan de Vlaamse Sci Tech-wedstrijd in het Provinci-
aal Havencentrum te Antwerpen. Zij werden door 
Vlajo, ExxonMobil en JA Europe uitgedaagd om in 
de huid te kruipen van een consultancybureau, 
met de opdracht om een duurzaam transportplan 
uit te werken voor Brussel. Het provinciaal Haven-
centrum van Antwerpen werd overspoeld met veel 
innovatieve denkpistes. Team ‘B3tro’ bedacht het 
meest efficiënte en meest uitgewerkte voorstel en 
stootte zo door naar de Europese finale.

Op 15, 16 en 17 mei 2018 trokken Milan Bienstman 
(Ursulinen Mechelen), Jarne Wilms (College Ha-
gelstein Sint-Katelijne Waver), Jef Geys (Sint-Mi-
chiel Leopoldsburg), Sarah Michielsen (Koninklijk 
Atheneum Zaventem), Andreea Seder (KA Pitzem-
burg Mechelen) en Janne Tollenaere (Atheneum 
Campus Van Eyck Maaseik) naar het Europees 
Parlement voor een spannende en ultieme finale. 

Alle Europese deelnemers werden onderverdeeld 
in multinationale teams en ondersteund door er-
varen vrijwilligers van ExxonMobil . Andreea Seder 
van KA Pitzemburg Mechelen won samen met drie 
andere Europese jongeren de grote finale. Zij en 
haar team bedachten een innovatieve oplossing 
voor transportnetwerken van voedsel, kleding en 
meubels door het gebruik van hernieuwbare ener-
gie zoals hybride treinen en vrachtwagens met 
biobrandstof, zonnepanelen en windturbines.

De Sci Tech Challenge is een jaarlijkse wedstrijd 
die bestaat uit klasbezoeken van ExxonMobil me-
dewerkers, een quiz en een Vlaamse wedstrijd-
dag. ExxonMobil heeft deze challenge in het leven 
geroepen om op originele wijze aandacht te vra-
gen voor energie en de daarbij horende uitdagin-
gen van de toekomst.

“De Sci-Tech Challenge biedt ons de kans om 
scholieren inzicht te geven in het belang van 
wiskunde, wetenschap en technologie. Ons 
vermogen om wereldwijd voorop te blijven 
lopen, hangt af van de volgende generatie 
wetenschappers en ingenieurs.” 
Joost Van Roost, President 
Directeur ExxonMobil Benelux

“We hebben hard moeten knokken om er te 
geraken, maar ik zou het opnieuw doen. Meteen. 
Het samenwerken met andere Europese 
jongeren was echt een bijzondere ervaring.”  
Andreea Seder, KA Pitzemburg Mechelen

L E E R L I N G E N  B E D E N K E N  U N I E K E  S C H O E N E N D O O S 
T I J D E N S  V L A J O  I N N O VAT I E K A M P 

Team ‘ShoeStack’ won het Vlajo Innovatie-
kamp voor leerlingen secundair onderwijs in 
Kortrijk, in samenwerking met RESOC Midden- 
West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen, de 
POM West-Vlaanderen, Fabriek voor de Toekomst 
‘Kunststoffen’ en Actie voor Starters. Zij kwamen 
op de proppen met een creatieve schoendoos voor 
het verpakkingsbedrijf IQ Pack. Ze vertrokken van 
een schoenendoos die ze omvormden naar een 
schoenenrek. De schoenendoos kan door insnij-
dingen in de zijden van het karton worden opge-
vouwen tot een schoenenrek. De schoenendoos 
en schoenen kunnen zo beiden zeer gemakkelijk 
opgeborgen worden. De jury was onder de indruk: 
“De jeugd pakt ons in met inspirerende verpak-
kingsconcepten. ShoeStack was het meest crea-
tieve en professionele team, hun idee is onmiddel-
lijk implementeerbaar.”

“24 uren geleden kenden we elkaar nog niet 
en nu hebben we dankzij een goede en vlotte 
samenwerking, een kant-en-klare oplossing 
neergezet. Van in het begin was er een klik en 
dat heeft het verschil gemaakt met de andere 
teams.” 
Arthur Deruytter, ShoeStack
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S M A L L  B U S I N E S S  P R OJ E C T  VA N  H E T  J A A R  |  2 0 1 8 
V E LU S TA :  B E S C H E R M E N D E  PATC H  B I E DT 

W I E L R E N N E R S  B E S C H E R M I N G  T E G E N 
S C H A A F W O N D E N   

www.velusta.com | Universiteit Antwerpen 

Velusta wil komaf maken met de “onveilige” wie-
lerwereld. Wielrennen is een zeer gevaarlijke 
sport en elke wielerliefhebber komt weleens in 
contact met een valpartij. Wielrenners zijn ver-
plicht van een helm te dragen om het hoofd te 
beschermen maar naar de rest van het lichaam 
wordt niet gekeken. Hier wil Velusta iets aan ver-
anderen! Daarom ontwikkelden vier gemotiveerde 
derdejaarsstudenten Toegepaste Ingenieurs We-
tenschappen Bouwkunde van de Universiteit Ant-
werpen de Velusta Protection Patch die bescher-
ming biedt tegen schaafwonden. 

“Van het eerste moment dat we begonnen 
samen te werken was er chemistry. We hebben 
allen dezelfde mentaliteit, gedrevenheid en 
passie voor het wielrennen. We geloofden 
meteen in ons idee. Als je genoeg in je eigen 
idee gelooft, kun je ook anderen ervan 
overtuigen.” 
Dimitri Stuer (Universiteit Antwerpen),  
CEO Velusta, Winnaar SBP 2018 

S T U D E N T E N  W I N N E N  I N N O VAT I E K A M P  V O E D I N G  
M E T  PA S TA S H A K E R  V O O R  S O U B R Y

90 studenten uit heel Vlaanderen zakten begin mei 
2018 af naar het Huis van de Voeding in Roese-
lare voor het 10-uur durende Vlajo Innovatiekamp 
met als thema ‘voeding’, georganiseerd in samen-
werking met RESOC Midden-West-Vlaanderen, 
Alimento, POM West-Vlaanderen, Fabrieken voor 
de Toekomst Voeding en Actie voor Starters. De 
winnaars, twee studenten ‘Bedrijfsmanagement’ 
van Hogeschool Odisee, twee studenten ‘Agro- en 
Biotechnologie’ van Katholieke Hogeschool Vives 
en één student ‘Ecotechnologie’ van Katholieke 
Hogeschool Vives, bedachten voor voedingsbedrijf 
Soubry een innovatief concept voor instant-pasta 
voor het brede publiek: de pastashaker.

HOGER ONDERWIJS 

W I N N A A R  S TA R T  A C A D E M Y  |  2 0 1 8 
R E C Y - C A L L :  B E B AT  VA N  D E  G S M ’ S 
UGent 

Recy-Call, een studententeam van Universiteit 
Gent, heeft de 9e editie van ideeënwedstrijd Start 
Academy gewonnen. Uit 77 inzendingen waren er 
in totaal 6 finalisten bij de laatste kanshebbers. Zij 
kregen de kans om hun idee te pitchen voor een 
vakjury onder leiding van Hans Bourlon (CEO Stu-
dio 100). Recy-call wil het recyclage potentieel van 
oude GSM’s aanzienlijk verhogen en zo bijdragen 
aan een duurzamer milieu. Recy-call verdiende 
een geldprijs van € 2.250 en advies van partners 
ING, Deloitte en Linklaters.

“Start Academy focust op het DOEN. We 
werden geholpen en gecoacht om ons idee 
verder uit te werken. We gingen stapsgewijs 
vooruit, maakten een enorme evolutie mee 
en leerden veel nieuwe dingen. Het was 
bovendien zeer leuk!” 
Laura Morel (UGent), CEO Recy-Call -  
Winnaar Start Academy 2018

“Dit studententeam was het meest overtuigend. 
Ze hebben een mooi uitgewerkt duurzaam idee 
dat inspeelt op een concrete behoefte vanuit de 
maatschappij. De educatieve samenwerking met 
scholen is ook goed doordacht. Hun bedrijf heeft 
een groot groeipotentieel.” 
Juryvoorzitter Hans Bourlon, CEO Studio 100 

http://www.velusta.com
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O N D E R N E M E R S  V O O R  D E  K L A S 
P U K K E L P O P O R G A N I S ATO R  C H O K R I  M A H A SS I N E  G E E F T 
S TA R T S C H OT  V O O R  O N D E R N E M E R S  V O O R  D E  K L A S 

Topondernemer en Pukkelpoporganisator Chokri 
Mahassine gaf begin januari 2018 op Onze-Lie-
ve-Vrouw Sint-Aloysius in Zepperen (Sint-Truiden) 
het startschot van de achtste editie Ondernemers 
voor de Klas, het grootste onderwijsproject tussen 
scholen en bedrijven in Vlaanderen. De organisa-
tor van Pukkelpop sprak er met 50 laatstejaars-
leerlingen over het belang van ondernemerschap 
en ondernemingszin. Bedoeling is jongeren een 
beter beeld te geven van wat ondernemen en wer-
ken in een onderneming betekent, ze uit te leggen 
welke vaardigheden belangrijk zijn op de werk-
vloer, maar vooral om ze goesting te doen krijgen 
om ondernemend te zijn. 

Samen met Chokri Mahassine gaven 350 onderne-
mers, bedrijfsleiders- en professionals gedurende 
acht weken in heel Vlaanderen 700 gastlessen aan 
laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs 
en studenten hoger onderwijs. En de affiche was 
er eentje om u tegen te zeggen: grote namen zoals 
o.a. Herman Van de Velde (Van de Velde Group), 
Bart Claes (JBC), Martine Reynaers (Reynaers 
Aluminium), Fons Leroy (VDAB), Karel Cardoen 
(Cardoen) en Francis De Nolf (Roularta Media 
Group) dompelden de jongeren onder in de on-
dernemerswereld. Met Ondernemers voor de Klas 
worden ruim 13.000 jongeren bereikt.”

Uit evaluatie van het project bij de leerlingen, leer-
krachten en docenten uit de deelnemende scholen 
blijkt dat het erg belangrijk is dat de bedrijfswe-
reld dergelijke initiatieven blijft nemen en het con-
tact met het onderwijsveld en leerlingen/studen-
ten uitbouwt. Op die manier krijgen ze immers een 
veel beter beeld van de verwachtingen die in het 
werkveld leven. Ook het belang dat gehecht wordt 
aan de juiste arbeidsattitude en ondernemende 
competenties voor de uitbouw van een loopbaan, 
is voor veel leerlingen/studenten een eyeopener. 
Leerkrachten en docenten duiden tevens aan dat 
dergelijke initiatieven zorgen voor een meer be-
wuste studiekeuze bij jongeren.

“Vlajo is een trouwe 
partner van de 
Vlaamse Overheid 
voor de uitrol 
van het Actieplan 
Ondernemend 
Onderwijs. Met 
‘Ondernemers Voor 
de Klas’ geeft Vlajo 
ondernemerszin 

en ondernemerschap echt een concreet en 
menselijk gezicht. De persoonlijke verhalen 
van Vlaamse ondernemers inspireren onze 
jongeren en brengen de competenties die op de 
bedrijfsvloer nodig zijn in een duidelijke context. 
Het is fantastisch dat zowat 350 drukbezette 
bedrijfsleiders zich vrijmaken om hun 
ervaringen te delen in het onderwijs. Dergelijke 
getuigenissen zullen bij heel wat jongeren echt 
‘blijven kleven’. Voor Vlaanderen is het zeker 
een pluspunt als dit ook zorgt voor meer en 
ambitieuze jonge ondernemers.” 
Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs.

Chokri gaf de jongeren een duidelijke boodschap 
mee:

 “Ondernemen heeft 
in mijn leven voor een 
wonderlijke dynamiek 
gezorgd. Je moet als 
ondernemer in volle 
wind gaan staan, wat 
enerzijds risico’s en 
verantwoordelijkhe-
den met zich mee-
brengt. Ondernemen 

is durven en doen. Volg, zeker in het begin, je 
buikgevoel. Neem risico’s. Het maakt het leven 
zo veel rijker en veelzijdiger. En laat je steeds 
omringen door een goed team. Laat je omringen 
door mensen die beter zijn in hun vak dan jij.” 

VRT journaal (Eén)  
15 januari 2018 

Chokri Mahassine stond als ‘ondernemer’ 
voor de klas in de Sint-Aloysiusschool in Zep-
peren. Hij kwam jongeren enthousiast maken 
voor het ondernemerschap.

TV-Limburg  
15 januari 2018 

“Ondernemen is durven en doen. Volg je 
buikgevoel. Neem risico’s. Het maakt het 
leven zo veel rijker en veelzijdiger. En om-
ring je met een goed team.” Dat was de 
boodschap van festivalorganisator Chokri 
Mahassine aan de vijftig scholieren in zijn 
klas in de Sint-Aloysiusschool in het Lim-
burgse Zepperen (Sint-Truiden). De les 
kaderde in het onderwijsproject “Onder-
nemers voor de Klas”.

Studio Brussel & 
Radio 2  
15 januari 2018 

Chokri Mahassine stond als ‘ondernemer’ 
voor de klas in de Sint-Aloysiusschool in 
Zepperen. Hij kwam jongeren enthousiast 
maken voor het ondernemerschap.
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M E T  3 0 0 0  J O N G E  O N D E R N E M E R S  N A A R  W A L I B I

Zaterdag 28 april 2018 was D-Day of liever: V-Day 
voor jong ondernemend Vlaanderen. Met 3000 
waren ze: leerlingen, leerkrachten, docenten, 
directieleden, droomcoaches, partnerbedrijven, 
sponsors,... Van lager onderwijs tot en met hoger 
onderwijs, van Kuurne tot Genk. Vlaamse jonge-
ren sprongen massaal op de bus richting Walibi in 
Waver om er hun ondernemend jaar op een spet-
terende manier af te sluiten. Vlajo organiseerde 
er in samenwerking met eventpartner Hello bank! 
voor het vierde jaar op rij de Vlajo Awards. In een 
grote slotshow, gepresenteerd door Peter Van de 
Veire, werden de beste Vlaamse studentenonder-
nemingen van 2018 voor de verschillende onder-
wijsniveaus bekendgemaakt. De winnaars ontvin-
gen hun prijzen én een ticket voor de Europese 
finale uit handen van diverse partners. Een dagje 
pure FUN!



VLAJO IN  
THE PICTURE

Vlajo betrekt alle belanghebbenden graag via tal van communicatiemiddelen.  

Via de website, nieuwsbrieven, blogs, brochures en het jaarverslag houden wij 

ondertussen duizenden geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten en  

de vooruitgang die Vlajo maakt. Via onze sociale media - Facebook, Instagram 

Twitter, LinkedIn en YouTube – gaan wij voor interactie! Op de Facebookpagina  

zijn wekelijks foto’s te vinden van onze activiteiten, het YouTubekanaal van Vlajo 

herbergt tal van audiovisuele reportages, gemaakt door Vlajo zelf en van diverse, 

externe media.

Bekendheid bij het grote publiek verruimt het maatschappelijk draagvlak voor en 

het netwerk van Vlajo. De traditionele media hebben hier sterk aan bijgedragen 

in school- en academiejaar 2017-2018. In tal van kranten (zoals o.m. in ‘De Tijd’, 

‘De Standaard’, ‘Het Nieuwsblad’, ‘Het Laatste Nieuws’, ‘De Morgen’) verschenen 

reportages over Vlajo en haar programma’s, evenals op de radio (Studio Brussel en 

Radio 2) en de televisie (VRT, VTM, Kanaal Z, ROB TV, TV Limburg en Focus WTV).
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PARTNERS  
IN THE  
SPOTLIGHT

Onze ambities zijn groot.  

We willen met onze programma’s alle Vlaamse jongeren bereiken.  

Dit kan alleen met enthousiaste partners. Daarom werken wij nauw samen met 

toonaangevende en ambitieuze organisaties. Zij steunen ons door jongeren 

actief te begeleiden of via sponsoring. In ruil daarvoor profiteren zij van jeugdig 

ondernemerschap en een interessant netwerk. Zo bouwen we samen aan een 

ondernemende toekomst!
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ESSENSCIA VLAANDEREN

“Vlajo is voor essenscia 
de uitgelezen partner 
om jongeren enthousiast 
te maken voor weten-

schap, creativiteit en ondernemerschap. Het is een 
plezier om met het gemotiveerde Vlajo-team samen 
te werken. Dankzij ons ijzersterk partnership kunnen 
de jaarlijkse Creativiteitsmarathons op een steeds 
groeiende belangstelling rekenen van zowel jonge-
ren, leerkrachten als bedrijven uit de chemiesector.”

Frank Beckx,  
Gedelegeerd Bestuurder essenscia vlaanderen

E T I O N

“Jong geleerd is oud 
gedaan. Daarom is 
bouwen van bruggen 
tussen onderwijs en 
bedrijfsleven voor Eti-

on essentieel. Vlajo is voor Etion de ideale partner 
gebleken om onze projecten zoals ‘Ondernemers 
voor de Klas’ de nodige doorgroeikansen te geven. 
Ook ‘Start Academy’ blijkt een schot in de roos. Het 
enthousiasme van zowel de leerlingen of studenten 
als de ondernemers toont aan dat we hier echt van 
een geslaagde samenwerking kunnen spreken.”

Serge Huyghe,  
Directeur communicatie en onderwijsexpert

E U R O C L E A R

“Ondernemerschap 
ligt ons nauw aan het 
hart. Vlajo is dé am-
bassadeur bij uitstek 
voor ondernemerschap 

bij jongeren in gans Vlaanderen. We zijn er trots op 
de evenementen van Vlajo te mogen ondersteunen 
en zo ons steentje te kunnen bijdragen tot de ont-
wikkeling van de ondernemers van morgen.”

Lieve Mostrey,  
CEO Euroclear

E X X O N M O B I L

“De Sci-Tech Challenge 
biedt ons de kans om 
scholieren inzicht te 
geven in het belang van 

wiskunde, wetenschap en technologie. Ons vermo-
gen om wereldwijd voorop te blijven lopen, hangt 
af van de volgende generatie wetenschappers en 
ingenieurs. De samenwerking met Vlajo, biedt ons 
de gelegenheid om dit te bewerkstelligen.”

Joost Van Roost,  
President ExxonMobil

H E L LO  B A N K !

“Jongeren vandaag zijn 
er enorm op gebrand 
om hun eigen dromen 
en projecten te reali-

seren. Vlajo brengt hen via verschillende onder-
nemingsprogramma’s op school de broodnodige 
skills bij die hen daarmee kunnen helpen. Crowd-
funding komt hierbij aan bod als een eigentijdse fi-
nancieringsvorm die uitermate geschikt is om een 
project op te starten. In die optiek wil Hello bank! 
de band met Vlajo versterken om samen met hen 
de talrijke mogelijkheden van crowdfunding be-
kend te maken en verder te ontwikkelen.”

Lieve De Mol,  
Head of Hello bank!

I N G

“Zowel voor, tijdens, 
als na de start helpen 
we de startende onder-
nemer met advies en 

aangepaste producten, via onze business develop-
pers in de regio’s en via het startersportaal Starty-
ourbusiness.be, waarvan ING één van de stichters 
is. Ondernemers zijn het hart van Vlaanderen: zij 
zorgen voor groei, innovatie en internationalise-
ring. Om ons vertrouwen te tonen in de onderne-
mers van morgen steunt ING, net als Vlajo, initi-
atieven die leiden tot goede, innovatieve ideeën.”

Stefaan De Backer,  
Head of Sales for Self Employed and Micro Companies

A L B E R T  H E I J N 

“Voor Albert Heijn is 
het zeer fijn om jonge-
ren een eerste werker-
varing te bieden en hen 

zelf hun talenten te laten ontdekken. Voor ons is 
het ontzettend belangrijk dat onze medewerkers 
met energie en plezier bij ons komen werken. 
We willen een plek zijn waar onze medewerkers 
zichzelf kunnen zijn. Want mensen die met ple-
zier werken, zorgen voor winkels waar mensen 
met plezier winkelen. Via de talentenstage krijgen 
leerlingen de kans om eens in een echt bedrijf 
rond te “snuffelen”. Ze ontdekken hun onderne-
mende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving 
en proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ pre-
cies inhoudt. Vlajo is hét kanaal bij uitstek om dit 
te doen”. 

Sally Herygers,  
Spokesperson & Responsible Communications 

Albert Heijn België

AT & T

“AT&T staat als teleco-
maanbieder midden in 
de grote digitale trans-
formatie die wereld-

wijd gaande is. Via Ondernemers voor de Klas ses-
sies proberen we aan studenten mee te geven wat 
hen op de arbeidsmarkt staat te wachten, en wat 
de noden zijn. Alsook proberen we ondernemende 
studenten te coachen via het Droomcoach-project. 
De afgelopen jaren hebben we dit telkens ervaren 
als een win-win voor beide partijen, en in Vlajo 
hebben we de ideale middleman/partner hiervoor 
gevonden.”

Wouter Ghysens,  
Global Project Management AT&T

B N P  PA R I B A S  FO R T I S 

“Vlaanderen en België 
hebben nood aan on-
dernemers. Onderne-
mers zijn mensen die 

de toekomst veranderen, het leven verbeteren en 
werkgelegenheid creëren door zorgvuldig afwe-
gen van kansen en risico’s en door keihard te wer-
ken. Daarom moeten we een ondernemersmenta-
liteit van jongs af aan bij onze kinderen bijbrengen. 
Vlajo is hét kanaal bij uitstek om dit te doen!”

Michael Anseeuw,  
Hoofd Retail Banking -  

BNP Paribas Fortis

C C V  B E LG I U M

“CCV wil de deurbel 
van de retailer/kmo’er 
(blijvend) laten rinke-
len. Dat is onze mis-

sie! Peter Coenen, directeur Vlajo, omschreef ons 
partnership als “voor elkaar gemaakt”. We had-
den het niet beter kunnen verwoorden. Initiatie-
ven van Vlajo – denk aan de mini-ondernemingen 
– kunnen we daarom alleen maar aanmoedigen!”

 Giovanni Desmit,  
CCV Belgium 

D E LO I T T E

“Het stimuleren van 
ondernemerschap is 
in alle tijden van zeer 
groot belang. Hierin 

vinden Deloitte en Vlajo elkaar terug. Beiden heb-
ben zij hetzelfde objectief voor ogen: jongeren zin 
doen krijgen om zich in te zetten en iets te realise-
ren. Deloitte en Vlajo zijn reeds lange tijd partners. 
Dit partnership neemt naast het verlenen van een 
financiële steun verschillende vormen aan: het 
coachen van jongeren, het nalezen van business-
plannen, het zetelen in jury’s en het uitreiken van 
de Deloitte Innovation Award aan de meest innova-
tieve Vlajo Mini-onderneming voor elke provincie.”

Claire Van Bergen,  
CSR Director Deloitte
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O VA M

“Eco-efficiënt onder-
nemerschap stimule-
ren is één van de top-
doelstellingen van de 

Vlaamse overheid en van de OVAM. De samenwer-
king met Vlajo geeft OVAM en jonge ondernemers 
de kans om elkaar te leren kennen en samen aan 
een mooier morgen te werken.”

Henny De Baets,  
Administrateur-generaal OVAM

PA R T E N A

“Partena Professional 
is een dienstverlener 
met een sterke focus 
op ondernemerschap 

en personeelsbeleid. Wij ondersteunen en bege-
leiden starters, KMO’s en grote ondernemingen in 
hun administratieve processen en HR-politiek. Via 
de studentenbedrijven voedt Vlajo een open blik en 
horizontale vaardigheden als creativiteit, zin voor 
initiatief, doorzettingsvermogen, veerkracht en 
discipline. Wij geloven in Vlajo’s aanpak van erva-
ringsgericht leren. Deze aanpak werkt, daarvan zijn 
wij overtuigd. Het onderwijsconcept van Vlajo is al 
jaren een succes in Vlaanderen en is ook erkend als 
‘best practice’.”

Valérie Heremans,  
Marketing Segment Manager Partena

P U L S E  FO U N D AT I O N

“Wij steunen Vlajo daar 
zij het ondernemer-
schap bevorderen en 
aanmoedigen, door 

jongeren zin te geven in ondernemen. Aan de oor-
sprong van dit initiatief ligt de overtuiging dat het 
ondernemerschap een bepalende factor is voor 
dynamisme en innovatie, en dat het oprichten van 
nieuwe ondernemingen een bron is van groei en 
welvaart.”

Paul Bosmans,  
Afgevaardigd Bestuurder Pulse Foundation

S O LVAY

“Mijn ervaring als jury-
lid met Vlajo heeft me 
geleerd dat de volgen-
de generatie meerdere 

troeven in zich heeft om de uitdagingen van van-
daag en morgen aan te kunnen: creativiteit, inno-
vatie en ondernemingswil. Vlajo in samenwerking 
met bedrijven zorgt ervoor dat het enthousiasme 
van deze jonge ondernemers een juiste plaats 
krijgt.”

Gaëlle De Vos,  
Solvay

T H E  W A LT  D I S N E Y 
C O M PA N Y

“The Walt Disney Com-
pany is een bedrijf met 
creativiteit in het hart 
van de organisatie. 

Door de samenwerking als nationale creativiteits-
sponsor met Junior Achievement in verschillende 
Europese landen werkt Disney samen met jon-
geren doorheen heel Europa, en meer specifiek 
ook in Vlaanderen dankzij een samenwerking met 
Vlajo. Disney engageert zich ertoe jongeren te 
inspireren om hun creatief denken, innovatie- en 
ondernemerszin te ontwikkelen om hen zo te hel-
pen bouwen aan een mooie toekomst voor zichzelf 
en de samenleving.”

Isabelle Minnebo,  
Entertainment Publicity & Corporate Citizenship 

van The Walt Disney Company Benelux

K O R A M I C  I N V E S T M E N T 
G R O U P

“Koramic is al sinds ja-
ren zeer gelukkig Vlajo 
te mogen ondersteu-
nen. Vlajo maakt deel 

uit van een internationaal netwerk en vervult een 
essentiële rol bij het aanleren van ondernemer-
schap aan de jeugd. De toekomst van onze regio 
ligt bij jonge mensen die in hun vakgebied op een 
passionele wijze en met ondernemersspirit hun 
beroep uitoefenen.”

Christian Dumoulin,  
Voorzitter en CEO Koramic Investment Group

K U  L E U V E N

“Studenten stimule-
ren om ondernemende 
studenten te worden, is 
een van missies van KU 

Leuven Research & Development. Jongeren met 
een ondernemende instelling zijn de sleutel voor 
een welvarende maatschappij van morgen, wat 
hun uiteindelijke beroepskeuze ook zal worden. 
Al vele jaren vinden we in deze missie een ideale 
partner in Vlajo.”

Paul Van Dun,  
Algemeen Directeur van  

Leuven Research & Development LRD

L I N K L AT E R S

“Visie, ambitie en 
doorzettingsvermogen 
zijn de kwaliteiten die 
je nodig hebt om van 

een idee een onderneming te maken. Als interna-
tionaal advocatenkantoor promoten wij die kwali-
teiten intern naar onze mensen toe. Vlajo creëert 
een platform dat ons toelaat om deze ook te sti-
muleren bij jongeren samen met gelijkgestemde 
bedrijven.”

Pieter Van Den Broecke,  
Partner Linklaters

M A N P O W E R G R O U P

“Vandaag zijn de ta-
lenten de eerste motor 
van de groei geworden 
want het zijn zij die 

waarden, rijkdom en bijgevolg nieuwe jobs cre-
eren. Onze economie heeft ondernemers nodig 
maar ook ‘intranemers’ die niet-lineaire loop-
banen met een opeenvolging van projecten en 
ervaringen onder controle kunnen houden. Door 
dit partnerschap aan te gaan met Vlajo – dat zich 
heeft opgeworpen als onontbeerlijke brug tussen 
school en bedrijfswereld in Vlaanderen – willen 
we bijdragen tot de ontluiking van de talenten en 
de leiders van morgen. Hoe? Door onze expertise 
van de arbeidsmarkt te delen en de wil om te leren 
voortdurend te stimuleren.”

Philippe Lacroix,  
Managing Director van ManpowerGroup BeLux

N AT I O N A L E  LOT E R I J

“De Nationale Loterij 
zorgt sinds 1934 voor 
veilig spelplezier en in-
vesteert een groot deel 

van de inzet van haar spelers aan allerlei maat-
schappelijk relevante projecten. Wie meespeelt, 
wint altijd. Spelers geven mensen kansen en ma-
ken dromen waar. Door de jeugd enthousiast te 
maken voor het ondernemerschap zorgt Vlajo ook 
voor kansen. Dat is wat ons verbindt en waarvoor 
wij staan: de toekomst van jonge mensen voorbe-
reiden en hen maximale kansen bieden op succes 
en geluk. Want iedereen telt mee!”

Jannie Haek,  
Gedelegeerd Bestuurder Nationale Loterij
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TOTA L

“Totals ambitie is er-
kend te worden als een 
partner in duurzame 
ontwikkeling op sociaal 

en economisch niveau waar onze Groep aanwezig 
is. We moeten het ondernemerschap steunen om 
een netwerk van KMO’s te laten groeien en zich te 
ontwikkelen. Vlajo geeft ons niet alleen de oppor-
tuniteit om onze toekomstige business partners 
(klanten, collega’s, leveranciers) te ontmoeten 
maar ook het ondernemerschap als mentaliteit te 
stimuleren in de omgeving van kennis. Des te meer 
dat kennis de enige ‘grondstof’ is die groeit wan-
neer ze gedeeld wordt.“

Marc Meeùs,  
Verantwoordelijke Ontwikkeling KMO België bij Total

V K W  L I M B U R G

“Krachten bundelen 
zodat nog grotere hef-
bomen gecreëerd wor-
den om studenten te 

stimuleren te Ondernemen, dat is onze belangrijk-
ste drijfveer om samen te werken met Vlajo. VKW 
Limburg stelt haar netwerk open voor de onder-
nemers van morgen en versterkt zo de toekomsti-
ge economische slagkracht van de regio.”

Ruben Lemmens,  
Gedelegeerd Bestuurder VKW Limburg

V O K A

“Ondernemerschap is 
geen beroep maar een 
roeping. Het is een uit-
daging en een manier 

van leven en werken. Ondernemers zorgen ervoor 
dat dingen gerealiseerd worden. Geen praters maar 
doeners.” Het aanbod van Vlajo speelt hier op in en 
zorgt ervoor dat de ondernemers van de toekomst 
opstaan. Iedereen ondernemer is de slogan van 
Voka en het aanbod van Voka sluit nauwgezet aan 
bij het pallet aan projecten dat Vlajo heeft. Daarom 
zijn we partner om die die opstaan ook effectief te 
begeleiden naar ondernemerschap.

Hans Maertens, 
Gedelegeerd bestuurder bij Voka
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structurele partners

partners

met de steun van

regionale partners

Clicla
EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

Bezoek ons op facebook

De digitale versie van het jaarverslag 2018is beschikbaar via www.vlajo.org

Get involved

Volg @vlajovzw voor onze updates

Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Instagram

Bekijk onze video’s



Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw

Innovatie-en Incubatiecentrum 

Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee 

t 016 29 84 01 | info@vlajo.org 

www.vlajo.org

     




