
Waarom deelnemen?

 y Uitgebreid sprekersaanbod.

 y De matching en coaching gebeurt vanuit een 
verschillende invalshoek per graad.

 y Een inspiratiegids voor leraren ter voorbereiding  
van de gastles. 

 y Bijhorende aangepaste lesmaterialen en opdrachten voor 
de leerlingen, afgestemd per graad.

 y Het project wordt ondersteund door de pedagogische 
begeleiders. 

 y Motivatie voor de leerlingen door getuigenissen  
uit de praktijk. 

 y Netwerking en persoonlijke dialoog tussen secundaire 
scholen en bedrijven. 

 y Studies tonen aan dat contact met ondernemers 
ervoor zorgt dat jongeren positiever staan tegenover 
ondernemers en bedrijven. 

 y Eerste contact, advies en begeleiding via Vlajo-
projectcoördinator. 
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Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Innovatie-en Incubatiecentrum
Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee
Tel. 016 29 84 01 
ondernemersvoordeklas@vlajo.org  
www.vlajo.org 

Structurele partners

Format ontwikkeld door:

Projectpartners

Met steun van Filantropische Actie Matton,  beheerd  
door de Koning Boudewijnstichting.

VLAJO 
ONDERNEMERS 
VOOR DE KLAS
Neem deel aan het grootste onderwijsproject  
tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen 

16 JANUARI TOT 10 MAART 2023
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Ondernemers

Durven

voor de Klas

     

EERSTE GRAAD

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD 



Verruim de blik van jouw leerlingen

Als leerkracht bereid je jouw leerlingen voor op hun studie-
keuze, toekomst en op hun toekomstig werkleven. Het is 
belangrijk dat jongeren weten hoe een hedendaags bedrijf 
werkt en wat de verwachtingen van ondernemers en bedrijfs-
leiders zijn ten aanzien van hun toekomstige medewerkers. 
Wat betekent een eigen bedrijf opstarten? Want net als 
het onderwijs is ook het bedrijfsleven elke dag in evolutie. 
Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroeps-
keuze waarbij dialoog met een ondernemer of ondernemende 
werknemer meer duidelijkheid kan brengen.

De wereld is meer dan ooit in verandering. In deze continu 
veranderende wereld worden ook ondernemers en onder- 
nemende werknemers dagelijks uitgedaagd. Tijdens ‘Onder-
nemers voor de Klas’ delen zij hun boeiend verhaal met jouw 
leerlingen.
Vlajo biedt jou een keuzelijst van 600 gastsprekers waaruit 
jij een selectie maakt die aansluit bij de studierichting van je 
leerlingen. 
 

Datum: 16 januari tot 10 maart 2023.

Doelgroep: Alle studierichtingen uit het volledig secundair 
onderwijs.

Tijdsduur: Tijdens een 2 uur durende gastles deelt een 
gastspreker zijn passie, kennis en levenservaring met jouw 
leerlingen.

Iedereen wordt bediend!

Vanaf editie 2022 kunnen we - op vraag van veel leerkrachten - 
ook gastsprekers aanbieden in de eerste en de tweede graad. 
De invalshoek is verschillend zowel voor de voorbereiding 
door de leerlingen en de bijhorende materialen, als voor de 
spreker.

Het eigen ondernemende verhaal van de gastspreker blijft 
uiteraard de rode draad van de gastles.

Eerste graad
De focus ligt op het geven van een inkijk 
op het bedrijfsleven, het bedrijf en de 
functie van de spreker, aangevuld met 
andere functies die er binnen het bedrijf 
zijn. Op die manier kunnen de leerlingen 
kennismaken met het brede scala aan 

jobs die beschikbaar zijn binnen het beroepsleven. 

Tweede graad
Welke belangrijke competenties en 
talenten kan je inzetten in je zoektocht 
naar een geschikt en voor jou uitdagend 
beroep? De spreker zet - aan de hand 
van het eigen ondernemende verhaal - 
in de kijker welke sterktes en zwaktes 

hij zelf heeft en hoe dit aansluit bij de job die hij uitoefent.

Derde graad
De spreker in de derde graad is de 
bedrijfsleider, ondernemer of onderne-
mende werknemer die de jongeren een 
blik gunt op zijn functie en op het reilen 
en zeilen van het bedrijf. Daarnaast 
komen ook de groei, de veranderingen 

en de kansen en opportuniteiten waar het bedrijf mee te 
maken krijgt aan bod. En wie weet wordt de ondernemer in 
sommige van jouw leerlingen wakker?

Vlajo als matchmaker

Vlajo bundelt samen met structurele partners ETION en VKW 
Limburg haar krachten voor dit unieke onderwijsproject. 
Ondernemers voor de Klas biedt een uitgebreid aanbod 
aan richtingspecifieke én richtingoverstijgende sprekers. 
Vlajo houdt rekening met de studierichting/sector enerzijds 
en het bedrijf van de gastspreker anderzijds, legt de eerste 
contacten en is het aanspreekpunt bij vragen.

Inschrijven

Gratis inschrijven kan van  
15 oktober tot 15 november 2022. 
www.vlajo-ovk.be

Heb je nog vragen?

Contacteer onze projectcoördinator Wendy Smets: 
 y 0490 45 79 83  
 y ondernemersvoordeklas@vlajo.org

“ Jongeren hebben nood aan 
inspiratie en motivatie. 
Boeiende gastsprekers laten 
talenten in de jongeren 
naar boven komen.”

Diane Lemmens uit GO! campus 
Redingenhof Leuven


