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VERRUIM DE BLIK VAN JONGEREN MET JOUW VERHAAL!

In deze continu veranderende wereld staan we met z’n allen voor heel wat kansen en uitdagingen.  
Hoe gaan jij en jouw onderneming hiermee om? 
Deel jouw verhaal tijdens ‘Ondernemers voor de Klas/Aula’ en verruim de blik van heel wat leerlingen en studenten. 
Versterk jij onze poule van gepassioneerde gastsprekers voor editie 2023?

Word tussen 16 januari en 10 maart 2023 voor minstens één dag Ondernemer voor de Klas

 Reeds deelgenomen:   Inschrijven van 1 september tot 15 oktober via de link in de persoonlijke mail  
die je ontvangt op 1, 15 en 30 september 2022. Als spreker hoef je geen  
beschikbare data op te geven. De leerkracht/docent doet een voorstel ter overleg.

 Voor het eerst gastspreker  Schrijf je in via www.vlajo-ovk.be.

“Vertel je ondernemersverhaal aan de huidige generatie jongeren, je eerlijkheid en openheid kan hen 
inspireren tot het nemen van initiatief. Investeer 2u van je tijd in Vlajo, je gaat jongeren met je verhaal 
ongetwijfeld stimuleren om zich als ondernemer te engageren, niet alleen als zelfstandige starter maar 

ook binnen grotere organisaties. Er is zoveel talent bij de jeugd maar het is ook van belang dat dat talent 
de kans krijgt om zich te ontbolsteren. Bedankt voor je inspanning!”

Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group
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Ook in 2023 bieden we - op vraag van onderwijs en 
bedrijfsleven - gastsprekers aan in de eerste en de tweede 
graad secundair. De invalshoek is verschillend zowel voor de 
voorbereiding door de leerlingen en de bijhorende materialen, 
als voor de gastspreker. Het eigen ondernemende verhaal van 
de gastspreker blijft uiteraard de rode draad van de gastles.

Deel je expertise met onze  
jongste doelgroep van 12 tot 16 jaar!

Praktisch 
 y De spreker neemt de leerlingen en studenten gedurende 

twee uur mee in zijn/haar verhaal. 
 y Vlajo zoekt een geschikte klas in jouw regio die aansluit bij 

jouw bedrijfsprofiel en voorkeuren. 
 y We voorzien een handige PowerPoint-presentatie met extra 

informatie en inspirerende tips om de gastles uit te werken. 
 y We geven inkijk in het klasmateriaal waarmee de leerlingen 

de gastles voorbereiden. 

Specifiek voor de eerste en tweede graad zoeken we 
ondernemende werknemers en young potentials die vanuit hun 
ervaring de leerlingen warm maken om na te denken welke 
richting ze uit willen en kunnen in hun verdere studies.

HEB JIJ PASSIEVOLLE 
ONDERNEMENDE COLLEGA’S  
IN JOUW TEAM?  
VERSPREID JIJ DEZE OPROEP 
BINNEN JOUW BEDRIJF? 

Meer info

0490 45 79 83 | ondernemersvoordeklas@vlajo.org  
www.vlajo-ovk.be


