
   
 

Beste ondernemer 

 
Het zijn best lastige tijden om zaken vooraf te plannen… en net daarom geven we je graag handvaten 
voor een geslaagde gastles tijdens Ondernemers voor de Klas/ Ondernemers in de Aula 2022. 
 
Vanuit Vlajo hopen we dat jouw gastles(sen) live georganiseerd kan/kunnen worden. Het échte contact 
tussen jou en de leerlingen laat een veel diepere indruk achter. 
Echter, we denken ook al na over mogelijke scenario’s indien de live gastles voor jou of voor de school 
geen haalbare optie is.  
 

Om over na te denken vóór de school contact legt 
 
Een goede voorbereiding op de contactname vanuit de school, maakt het eenvoudiger een goed plan van 
aanpak uit te stippelen in samenspraak met de school. 
 

Jouw voorkeursscenario 
 
Op de volgende pagina vind je drie voorgestelde scenario’s. Wanneer de gastles niet live kan doorgaan 
(scenario 1), kan je kiezen voor een van de andere scenario’s. Wat ligt jou meest, wat is voor jou meest 
haalbaar? 
 

De videotool van jouw voorkeur 
 
De leerkrachten/docenten zijn reeds langer bezig met onderwijs op afstand. Daarbij hebben de scholen 
hun gebruikelijke videotools zoals Google hangout, Zoom, Teams… 
Ook de bedrijven hebben een eigen keuze aan videotools die ze toestaan te gebruiken. Veelal heeft die 
keuze te maken met bedrijfsbeveiliging. Daarom is het belangrijk dat je nagaat wat al dan niet kan vanuit 
jouw bedrijf. Alternatief kan zijn dat je van op een privé-toestel de gastles laat doorgaan met een 
videotool die de school voorstelt. 
 

Voorbereiding door de leerlingen 

Vanuit Vlajo voorzien we beknopte lesdocumenten die de leerkrachten secundair onderwijs met hun 
leerlingen kunnen gebruiken.  
 
In heel wat klassen startten de leerlingen hun eigen bedrijf op in de vorm van een Jieha, Mini-
onderneming, Studentenbedrijf (secundair) of Small Business Project (hoger onderwijs) op.  Dit kan een 
leuke invalshoek zijn. 
 
 

Alvast heel veel succes, maak er samen een boeiende en fijne ervaring van. 

  



   

 

Voorgestelde coronaproof scenario’s 
 

Scenario 1 (voorkeursscenario): gastles in de klas 

Voor deze gastles worden 2 lesuren voorzien: tijdens het eerste lesuur stelt de spreker zichzelf voor 
op basis van zijn of haar persoonlijk (ondernemers-)verhaal. Het tweede lesuur is er tijd voor 
dialoog. 

Vlajo stelt voor 

De gastles gaat live door, mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen rond hygiëne, 
verluchting en afstand. Zowel de gastspreker als de school zullen zich hiernaar organiseren. 

 

Scenario 2: online presentatie + online vragenronde 

Hiervoor rekenen we op de ervaring en expertise van de scholen i.v.m. online lesgeven. De school en 
gastspreker kiezen in samenspraak de tijdsduur en het tijdstip van de online gastles en welke 
digitale tool hiervoor gebruikt kan worden. 

Te voorzien: 

• De jongeren kunnen de gastles op groot scherm volgen. 
• Ervoor zorgen dat de spreker (op een gegeven moment) de jongeren ook eens kan zien. 
• Mogelijkheid dat de jongeren hun vragen live kunnen stellen aan de spreker. Bijvoorbeeld: 

een laptop met camera waarbij de jongere die de vraag wil stellen zich daarnaartoe begeeft. 

 

Scenario 3: videopresentatie + online vragenronde 

De ondernemer neemt de gastles op voorhand op als video en stuurt deze door naar de leercoach of 
biedt de klas de mogelijkheid om deze op voorhand online te bekijken. Let op: hierbij dienen de 
privacywetgeving en wetgeving auteursrechten in acht genomen te worden. De video mag enkel 
gebruikt worden als voorbereiding op de OvK online vragenronde 2022. 

De vragenronde wordt online georganiseerd via een onderling bepaalde tool waarbij de jongeren 
hun vragen live aan de spreker kunnen stellen. Dit kan zowel in een klassituatie waarbij er een 
klassikale laptop wordt voorzien voor de vragenstellers als in een situatie waarbij de jongeren 
individueel achter de laptop plaatsnemen. 

 


