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We willen de impact van 
ondernemend onderwijs 

leren kennen
en hebben daarbij JOUW hulp nodig

Hiermee willen we inzicht verwerven in het bereiken van de 
Europese doelstelling om jongeren een praktische 

ondernemerservaring te laten opdoen vooraleer ze de 
school verlaten (Actieplan Ondernemerschap 2020).

5 Europese landen
België (Vlaanderen), Finland, Estland, Italië, Letland

maakt deel uit van dit onderzoeksproject
samen met

uit

Jouw school

20 andere scholen van het
secundair onderwijs

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) is
een internationaal onderzoeksproject. 
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Een Mini-Ondernemerservaring

270,000

Studenten per jaar

Vlajo mini-ondernemingen is een leertraject dat 
bijdraagt tot één van de meest praktische ervaringen 
in ondernemerschap, beschikbaar voor scholen. 

Het is een methode met een uitdaging, erop gericht 
om bij te leren. Deelnemende studenten krijgen de 
mogelijkheid om een Vlajo Mini-onderneming op te 
starten en te beheren.

Een deel van dit programma houdt in dat zij hun 
vaardigheid om ideeën te genereren ontwikkelen, 
en deze dan in daden omzetten; zij leren in 
teamverband werken, nemen initiatief en nemen 
verantwoordelijkheid op; zij ervaren wat het 
betekent om een echte onderneming te beheren; zij 
leren hoe economie en financiën bijdragen aan het 
succes van de onderneming; zij passen wiskunde, 
wetenschappen, talen, schrijfvaardigheden, 
technologische en gespecialiseerde bekwaamheden 
op praktische wijze toe.

Leerkrachten spelen een ondersteunende, leidende 
rol, en vrijwilligers van de lokale gemeenschap 
worden hierin betrokken.

Dit project wordt ondersteund door het Junior 
Achievement Network, de grootste organisatie van 
mini-ondernemingen in Europa.

Talenten

Vaardigheden

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

We hebben jouw hulp nodig

De ICEE-partners zullen:

een internationaal onderzoek uitvoeren aangaande onderwijs in ondernemerschap

analyseren hoe het scenario eruit zal zien bij een 50% dekking van alle praktische 
ondernemerschapservaringen in een school

gebruikmaken van vragenlijsten en interviews om inzicht te verwerven in de 
resultaten van dergelijk onderwijs, stimuli en obstakels, en de effecten op de 
maatschappij.

tijdens twee schooljaren, van 2015 tot en met 2017

 50% van de studenten zal deelnemen aan een Vlajo mini-onderneming 

en 50% zal dat niet doen (controlegroep)

Jouw school zal deelnemen aan het project

Online vragenlijsten voor
alle studenten

Online formulier voor ouders,
leerkrachten en schooldirecteurs

Interviews met
enkele deelnemers

Interviews

Forms

Questionnaires

Voor beroepsscholen
en hogescholen

15 19Van tot jaar oud

De verzamelde gegevens zullen enkel worden gebruikt ten 
behoeve van dit project. Alle informatie in rapporten/publicaties 
m.b.t. het onderzoek zal anoniem worden weergegeven.

Interactie tussen

leerkrachten en

vrijwilligers
uit de bedrijfswereld 


