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WAARDEN
 ` Geloof in het ondernemende vermogen van jongeren.

 ` Focus op ondernemingszin, financiële geletterdheid 

en professionele toekomst. 

 ` Passie voor wat we doen en eerlijkheid, integriteit en 

excellentie in hoe we het doen.

 ` Respect voor het talent, de creativiteit, vooruitzichten 

en achtergronden van alle individuen.

 ` Geloof in de educatieve en motiverende impact van 

relevante, actieve leertrajecten.

VISIE
Vlajo gelooft dat elke jongere unieke talenten 

heeft en wil hen helpen bij het ontdekken van  

hun passie. Vlajo stimuleert leerlingen en 

studenten om ondernemend te zijn, om 

initiatief te durven nemen. En leert hen de 

juiste ondernemende vaardigheden aan die van 

essentieel belang zijn om blijvend deel te kunnen 

nemen en bijdrage te leveren aan de samenleving 

van morgen. Vlajo tracht ondernemingszin bij 

leerkrachten en docenten aan te wakkeren en via 

het onderwijs een positieve attitude tegenover 

ondernemingszin en ondernemerschap te 

creëren. 

MISSIE
Vlajo biedt praktijkgerichte 

onderwijsprogramma’s aan om 

ondernemingszin en ondernemerschap bij 

jongeren – van kleuters tot studenten – te 

stimuleren. Door jongeren aan te zetten om 

ondernemend te zijn en op ontdekkingstocht te 

gaan naar hoe ze het verschil kunnen maken, 

hopen we een ondernemende generatie te 

creëren. Een ambitieuze en creatieve generatie 

die op een positieve manier in de wereld 

staat en goesting heeft om mee te groeien 

in onze snel veranderende maatschappij. 

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs 

duurzaam verankeren door de vorming van 

ondernemende leerkrachten en docenten 

via Train-the-Teacher programma’s en 

ondersteunende dienstverlening aan lesgevers. 

Vlajo leidt leerkrachten en docenten op tot 

teacherpreneurs zodat ze hun onderwijspraktijk 

ondernemender kunnen maken (workshops, 

bedrijfsbezoeken, inspiratie- en netwerkevents). 

Vlajo werkt samen met onderwijsinstellingen, 

leerkrachten, docenten, bedrijfspartners en 

beleidsmakers om ondernemend onderwijs in 

Vlaanderen vorm te geven.
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WOORD VAN DE VOORZITTER

Onnodig te zeggen dat Corona onze 

samenleving heeft dooreengeschud en ons 

gevoelig heeft gemaakt voor de kwetsbaarheid 

van onze welvaart. Ons persoonlijk leven werd 

overhoop gehaald, de economie heeft zware 

schade geleden en ook het onderwijs werd 

geconfronteerd met een gigantische uitdaging. 

En uiteraard was het ook een uitdagende 

periode voor Vlajo. Maar dankzij de inzet en 

de veerkracht van onze medewerkers zijn wij 

er in geslaagd om het grootste gedeelte van 

onze programma’s op een alternatieve (digitale) 

manier aan te bieden. Het bewijst de sterkte 

en de competentie van onze kleine organisatie 

om alert en snel gereageerd te hebben op deze 

onverwachte crisis. Een dikke pluim voor het 

Vlajo-team.

Er is zelfs meer. De Coronacrisis dwingt de 

samenleving  om creatief en innovatief te 

zijn en snel te reageren op onverwachte 

gebeurtenissen. Dit zijn nu net de competenties 

die wij met Vlajo willen stimuleren en 

overbrengen aan onze jongeren. Niet 

bij de pakken blijven zitten maar op een 

ondernemende manier kansen grijpen en 

inspelen op opportuniteiten.

De digitalisering was al een tijdje aan de gang 

maar door Corona werd ze enorm versneld 

en werden ook de voordelen merkbaar. De 

wereld zal er nooit meer uitzien als vroeger. 

Er was nog drempelvrees bij de bedrijven 

voor thuiswerken maar zij hebben ingezien 

dat thuiswerken perfect kan georganiseerd 

worden. Vergaderingen worden veel efficiënter 

gehouden en onnodige verplaatsingen worden 

vermeden. Door het besparen van fileleed gaat 

onze levenskwaliteit er zelfs op vooruit. 

Onze jongeren moeten dus voorbereid worden 

op deze digitaal georganiseerde werkomgeving. 

Door de gedwongen vernieuwende aanpak 

van onze programma’s leren jongeren zich 

aanpassen en leren ze deze nieuw tools en 

mogelijkheden te gebruiken.

“ Kansen geven aan 

ondernemingszin is werken aan 

de energiebron voor de toekomst. 

Door jongeren te stimuleren 

om ondernemend te zijn en op 

ontdekkingstocht te gaan naar 

hoe ze het verschil kunnen maken, 

hoopt Vlajo een ondernemende 

generatie te creëren.”

Graag wil ik ook oprecht mijn dank betuigen aan 

onze financierende overheid en onze sponsors. 

Wij bedanken jullie voor de steun in het verleden 

maar beseffen ook dat wij die steun in de 

toekomst nog meer zullen nodig hebben. Wij 

moeten immers blijven investeren in onze 

organisatie, enerzijds om ze aan te passen aan 

de veranderende omgeving, anderzijds om de 

kansen te grijpen die deze digitalisering ons 

biedt en die uiteraard volledig ten dienste staat 

van onze jongeren. Investeren in de jeugd is 

investeren in de maatschappij van de toekomst.

Herman Van de Velde,  

Voorzitter Vlajo 

VOORWOORD 

Jong geleerd is oud gedaan! Deze onsterfelijke 

volkswijsheid vat de essentie van het 

prachtige werk dat Vlajo al jaren verricht in ons 

onderwijs goed samen. Als belangrijke tak van 

ons Vlaams Agentschap voor Innoveren en 

Ondernemen wakkeren zij met praktijkgerichte 

onderwijsprogramma’s de ondernemingszin en 

het ondernemerschap aan bij onze Vlaamse 

jongeren, en wel van kleuter tot student. Op 

die manier bereikten zij vorig jaar maar liefst 

165.000 leerlingen en studenten en 9.000 

leerkrachten en docenten. Als Vlaams minister 

van Werk en Economie kan ik hen daar alleen 

maar dankbaar en erkentelijk voor zijn. 

Mijn geschiedenis met Vlajo gaat al enkele jaren 

terug. In mijn vorige bevoegdheid als minister 

van Onderwijs had ik meermaals de eer om 

kennis te maken met hun inspirerende werking 

en hun gemotiveerde team van medewerkers. 

Hoogtepunt van onze samenwerking was het 

actieplan ‘ondernemend onderwijs’ waarmee 

we jongeren een ondernemende attitude wilden 

bijbrengen en hen de nodige competenties voor 

het zelfstandig ondernemerschap  aanleren. 

‘Vlajo Ondernemers voor de Klas’ paste perfect 

binnen dit initiatief. 

Een andere mijlpaal was het opnemen van 

ondernemingszin als sleutelcompetentie in 

de nieuwe eindtermen. Daarmee verankeren 

we deze onmisbare 21ste eeuwse competentie 

in het DNA van elke jonge Vlaming. Want 

ondernemen is niet alleen essentieel voor 

ondernemers en zelfstandigen. Het is een 

essentiële eigenschap voor elke jongere die 

anno 2020 sterk in de maatschappij wil staan 

en dat geldt bij uitstek in tijden van Corona. 

Ondernemingszin, creativiteit, initiatief nemen, 

loopbaancompetenties … het zijn stuk voor stuk 

elementaire tools in de rugzak van elke jongere 

die vandaag de arbeidsmarkt op stapt.

Door de jongeren van meet af aan hun eigen 

talenten en mogelijkheden te laten ontdekken 

en te leren hoe ze daarmee het verschil kunnen 

maken in de samenleving, creëren we nieuwe 

generaties ambitieuze en creatieve Vlamingen. 

Of zoals WB Yeats het treffend verwoordde: 

“ Education is not the filling  
of a pail, but the lighting of a fire.” 

De recentste studie van het Steunpunt 

Economie en Ondernemen over de 

ondernemerschapscultuur en het ondernemend 

gedrag in Vlaanderen anno 2019, is dan ook 

hoopgevend. Vlamingen toonden zich in 

2019 opmerkelijk ondernemender dan onze 

buurlanden. Zo beschouwt meer dan de 

helft van alle Vlamingen ondernemen als 

een interessante carrièrekeuze met hoge 

status. Ook de totale ondernemersactiviteit in 

Vlaanderen was nooit eerder zo hoog. 

Vlajo levert al jaren een zeer belangrijke bijdrage 

tot dit succes en ik wil hen dan ook van harte 

feliciteren met dit prachtige werk!

Hilde Crevits,  

Vlaams minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw
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Over Vlajo
Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen 

vzw. Een organisatie die, dankzij steun 

van de overheid en het bedrijfsleven, een 

duidelijke missie nastreeft in Vlaamse scholen, 

hogescholen en universiteiten. 

Vlajo wil het ondernemende vermogen van jongeren 

mee helpen ontwikkelen. Dat talent vinden we al op 

de schoolbanken. We moeten het wel nog ontdekken 

en laten groeien. Vlajo wil jongeren bijstaan in het 

vinden van hun sterktes en het ontwikkelen van 

hun zelfvertrouwen. Daarnaast willen we de brug 

zijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Onze programma’s moeten de ondernemers en 

ondernemende medewerkers van morgen klaarstomen 

voor een optimale instap op de arbeidsmarkt. Daarom 

stimuleren we het contact tussen scholen en bedrijven. 

Dat moet zorgen voor meer kennisuitwisseling tussen 

beide partijen.

“ Doel is niet om van iedere jongere 

een ondernemer te maken, wél om 

het ondernemende potentieel in 

hem of haar tot volle ontwikkeling te 

brengen. Jongeren die experimenteren 

rond ondernemerschap ontwikkelen 

hun zin voor ondernemen en 

verwerven zo breed inzetbare 

ondernemerschapscompetenties.”

PEDAGOGISCH PLAN 

Vlajo wakkert de ondernemingszin bij jongeren 

aan - van in de kleuterklas tot aan de universiteit 

- via praktijkgerichte programma’s. Vlajo kan best 

omschreven worden als een expertisecentrum 

voor ondernemend onderwijs. Vrij vertaald is de 

missie elke jongere te stimuleren in de ontwikkeling 

van ondernemende competenties. Binnen elk 

onderwijsniveau organiseren we projecten om 

jongeren ondernemende vaardigheden bij te brengen. 

We werken daarvoor via ons 4D- pedagogisch plan. 

Het is gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het 

ondernemerschap. De basis is Dromen en Doen (lager 

onderwijs), Doen en Durven (secundair onderwijs) en 

Doorzetten (hoger onderwijs). Het fundament van 

een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn: 

DROMEN
& DOEN

(lager onderwijs)

DOEN &
DURVEN

(secundair onderwijs)

DOOR-
ZETTEN

(hoger onderwijs)

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, resultaatgerichtheid, 

probleemoplossend denken,… centraal. En in het 

hoger onderwijs ligt de focus op innovatie, zelfsturing, 

flexibiliteit, kritisch reflecteren en het leren schrijven 

van een businessplan. Naargelang een jongere het 

4D-plan doorloopt, ontwikkelt hij stap voor stap 

ondernemende attitudes 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 op de 

arbeidsmarkt. 

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam 

verankeren door de vorming van ondernemende 

leerkrachten en docenten via Train-the-Teacher 

programma’s en ondersteunende dienstverlening aan 

lesgevers.

“ Onderwijzen volgens de  

Vlajo-benadering staat garant  

voor waardecreatie op alle  

onderwijsniveaus.”

EERSTE HULP BIJ 
ONDERNEMEND 
ONDERWIJS
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COMPETENTIES DIE DOEN UITBLINKEN 
ALS STARTER OP DE ARBEIDSMARKT  

Jongeren staan na een deelname aan een 

Vlajo-programma sterker in hun schoenen, hebben 

een beter zicht op hun kennen en kunnen, voelen 

zich zelfzekerder en functioneren succesvoller in het 

werkveld. Hun competenties zijn afgestemd om sterk 

in hun schoenen te staan in onze snel veranderende 

maatschappij, gevuld met kleine en grote uitdagingen.

Leereffecten Ondernemende Competenties 

(Onderzoek Vlajo pedagogiek door Vlerick  

Business School)

Resultaat-
gerichtheid 

Leren leren 

Proactief 
handelen 

Plan kunnen
realiseren 

Engagement

Toegevoegde 
waarde creëren

Analyse en 
synthese 

Verstandige 
keuzes maken

Besef 1+1 = 3

Participatie in 
samenleving

Geloof in 
eigen kunnen

Doorzettings-
vermogen

Exploreren

Initiatief nemen

Organisatie-
vermogen

Verantwoordelijkheid

Creativiteit

Kritisch denken

Besluit-
vaardigheid

Leren
samenwerken

Open en
constructieve

houding

Zelfbeeld,
zelfrespect,

zelfredzaamheid

TRAINING VAN 21STE EEUWSE 
VAARDIGHEDEN  

Onze samenleving evolueert steeds sneller van een 

industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. 

Bijkomend worden we geconfronteerd met belangrijke 

globale uitdagingen op het vlak van o.m. gezondheid, 

klimaat, mobiliteit, internationale concurrentiekracht, 

duurzaamheid en digitalisering waarbij innovatieve 

oplossingen nodig zullen zijn voor bijhorende ‘wicked 

problems’. Zin voor initiatief en risico, creatief, 

innovatief en ondernemend kunnen denken en 

handelen zijn in deze context vaardigheden die niet 

enkel verwacht worden van een selecte groep van 

ondernemers maar van iedereen. Zeker voor onze 

jongeren zijn deze vaardigheden van essentieel belang 

om blijvend deel te kunnen nemen en bijdrage te 

leveren aan de samenleving van morgen. Net daarom 

komen deze overal in de Vlajo-programma’s aan bod. 

We zien voor leerkrachten en docenten eveneens de rol 

van leercoach. Als coach trekken zij niet altijd aan de 

kar, denken zij niet alles voor, stippelen zij het pad niet 

volledig uit en lossen zij de moeilijkheden niet op voor 

leerlingen. Als leercoach zijn zij de vragensteller die de 

jongeren helpt om een eigen project uit te werken tot 

een succesvol geheel. Degene die hen stimuleert en 

een duwtje in de rug geeft, degene die in hen gelooft 

en hen leert omgaan met de verantwoordelijkheden 

die ze krijgen toebedeeld. Ze laten hen stilstaan bij wat 

goed gaat en bij wat minder goed gaat om er beter uit 

te komen.

KRACHTIGE ECOSYSTEMEN VOOR  
JONG ONDERNEMERSCHAP

Vlajo realiseert publiek-private samenwerkingen 

vanuit haar visie op een ecosysteem voor jong 

ondernemerschap. Samen met overheden, steden, 

onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties, lokale 

bedrijven, organisaties als VOKA en ETION en 

studentenverenigingen bouwen we een ecosysteem 

rondom de school, hogeschool en universiteit. 

Als samenwerkend netwerk richten we ons op de 

ontwikkeling van het ondernemende potentieel en de 

potentiële ondernemer in jongeren.

Leerlingen, studenten, onderwijsmensen en vrijwilligers 

uit het bedrijfsleven kunnen op een unieke manier 

met elkaar op één plek samenwerken en kennis 

delen. Vlajo brengt hen direct met elkaar in contact, 

op diverse onderwijsplekken. Onze werkwijze laat 

tegelijk het gevraagde maatwerk toe. Met als resultaat, 

onderwijstrajecten die toegang hebben tot de 

aanwezige ervaring en expertise in het bedrijfsleven, 

en die uiteindelijk bijdragen tot de vorming van 

jonge ondernemende persoonlijkheden. De synergie 

van ondernemende leerkrachten en docenten, 

gemotiveerde bedrijfscoaches- en vrijwilligers en 

kwaliteitsvolle inhoud zijn de sleutelfactoren tot het 

succes van ons Vlajo Ecosysteem. 

ONDERNEMEND ONDERWIJS

Vlajo is vandaag aanwezig in 1 op 2 Vlaamse scholen, 

hogescholen en universiteiten. Daarmee is ze 

de absolute marktleider in de ondersteuning van 

ondernemend onderwijs. Steeds meer scholen en hoger 

onderwijsinstellingen zetten in op ondernemend leren 

als didactiek en leren ondernemen als leerlijn. En dat is 

een slimme keuze, want vandaag moeten we onze jonge 

generatie klaarstomen voor de uitdagende wereld van 

morgen. Het economische en maatschappelijke belang 

ervan is immers brandend actueel.

“ Ondernemen is meer dan ooit hip.  

Steeds meer ‘dromers’, met plannen 

en ambities, worden ‘durvers’ en 

‘doeners’. We zien jongeren in een 

minionderneming of Small Business 

Project stappen alsof ze een nieuwe 

sport kiezen. Producten, diensten en 

oplossingen bedenken en omzetten 

in tastbare projecten. Maar we dienen 

de begeleidende leerkrachten en 

docenten ook goed te ondersteunen 

in hun veranderende rol. Zij zijn de 

‘teacherpreneurs’. De overheid heeft 

een moedige keuze gemaakt om nieuwe 

generaties jongeren voor te bereiden om 

kansen te benutten in een globaliserende 

wereld. Vlaanderen zit daarbij op de 

eerste rij in de Europese klas.”

Peter Coenen, Directeur Vlajo
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VLAJO’S 3 AANDACHTSGEBIEDEN 

ONDERNEMER- 
SCHAP

KLAAR VOOR DE 
ARBEIDSMARKT 

FINANCIEEL 
BEWUSTZIJN 

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.

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 ontwikkelen 

om ondernemerschap in de 

praktijk te brengen.

Wat is ondernemerschap 

zonder financieel inzicht? 
Vlajo-programma’s geven 

jongeren een goede financiële 
basis. Denk aan budgetteren, 

inkomsten en uitgaven 

monitoren, investeren en op 

verantwoorde wijze gebruik 

maken van kapitaal

Jongeren ontwikkelen dankzij Vlajo-programma’s een breed scala aan 
vaardigheden die nuttig zijn als starter op de arbeidsmarkt:

 
ONDERNEMERSCHAP

 ` Doelen kiezen & initiatief 

 ` Leiderschap & 

verantwoordelijkheid 

 ` Creatief en 

probleemoplossend denken 

 ` Teamwerk

 ` Doorzettingsvermogen

 ` Vindingrijkheid

 ` Zelfwerkzaamheid

 ` ...

KLAAR VOOR DE 
ARBEIDSMARKT

 ` Probleemoplossend denken 

& leerbaarheid 

 ` Communicatie & sociale 

vaardigheden 

 ` Doorzetten, 

betrouwbaarheid en 

teamwork 

 ` Integriteit & ethiek 

 ` Zelfmotivatie & 

zelfbeheersing

 ` Positieve attitude

 ` Zelfwerkzaamheid

FINANCIEEL 
BEWUSTZIJN

 ` Geld & risicomanagement

 ` Hogere denkvaardigheden

 ` Negotiatie 

 ` Aanpassingsvermogen 

 ` Veerkracht 

 ` Intuïtieve besluitvorming 

 ` Zelfwerkzaamheid 

“Vlaanderen en België hebben 
nood aan ondernemers. 

Ondernemers zijn mensen die de 
toekomst veranderen, het leven 
verbeteren en werkgelegenheid 

creëren door zorgvuldig afwegen
van kansen en risico’s en 

door keihard te werken.  
Daarom moeten we een 

ondernemersmentaliteit van 
jongs af aan bij onze kinderen 

bijbrengen. En Vlajo is hét kanaal 
bij uitstek om dit te doen!”

Michael Anseeuw,  

Hoofd Retail Banking,  

BNP Paribas Fortis
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Netwerk
Vlajo kent veel deelnemende scholen, 

hogescholen en universiteiten verspreid 

over heel Vlaanderen en Brussel en 

werkt nauw samen met verschillende 

onderwijsnetten, het bedrijfsleven en 

de overheid. De doelstelling is om deze 

met elkaar in contact te brengen en 

kennisuitwisseling tussen onderwijs en de 

bedrijfswereld te stimuleren. 

Daarnaast wordt Vlajo gesterkt door haar 

opgebouwde netwerk en partnerships: 

persoonlijk contact met basisscholen, 

secundaire scholen, hogescholen, 

universiteiten, convenanten met de 

onderwijskoepels, contact met de Vlaamse 

Regering, provincies, gemeenten en 

bedrijvennetwerken waaronder Voka, Syntra, 

Etion, essenscia vlaanderen en Unizo Stichting 

Onderwijs en Ondernemen.

Tenslotte staat Vlajo voor samenwerking. Alleen 

met de juiste partners kunnen wij jongeren 

een unieke ondernemerschapservaring bieden. 

Daarom steken we veel energie in netwerken, 

verbinden en organiseren. Vlajo brengt partijen 

bij elkaar, bundelt initiatieven en groeide zo uit 

tot het grootste en meest waardevolle netwerk 

op het gebied van ondernemend onderwijs. 

Kern- 
cijfers
DEELNEMERS AAN  
VLAJO-PROGRAMMA’S  
IN 2019 – 2020 

161.396 
leerlingen & studenten

8.920
leerkrachten & docenten 

8.311
leergroepen 

700
vrijwilligers uit bedrijfsleven 

JA EUROPE & JA Worldwide 

Vlajo is ook internationaal actief, als lid 
van JA Europe en JA Worldwide. Deze 
Europese koepelfederatie groepeert 

40 Europese landen en bereikt zo meer 
dan 4 miljoen leerlingen en studenten. 
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 (JA Europe Enterprise 

Challenge, JA Europe Company of the Year 
Competition,…), alsook experimenteren met 
de mogelijkheden van internationaal denken 

en grensoverschrijdend acteren. 
JA Europe en JA Worldwide is daarin een 

onmisbare partner.

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1996 staat Vlajo sterk om 
ondernemerschap te verankeren in 

onderwijsprogramma’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. Samen met het bedrijfsleven 

kan Vlajo jongeren een unieke 
ondernemerschapservaring bieden. 

Bedrijven steunen ons door jongeren te 
begeleiden en via sponsoring. Vlajo wil  

een scharnierfunctie vervullen voor  
bedrijven die op zoek zijn naar partners 
om hun beleid inzake Corporate Social 

Responsibility (CSR) en Employee 
Involvement optimaal te realiseren.

OVERHEID

De overheid gelooft in de ambities van 
Vlajo. Daarom ontvangen wij een financiële 

bijdrage. Dit helpt ons om nog meer 
jongeren te bereiken en Vlaanderen nog 

ondernemender te maken. Daarnaast zijn 
vrijwilligers essentieel voor Vlajo. Zij dragen 

hun passie voor ondernemerschap over 
aan jongeren, reiken hen kennis aan en 
begeleiden ze bij het ontwikkelen van  

hun ideeën.

VLAJO WERKT 
SAMEN MET
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BASISONDERWIJS
DROMEN (2,5-12 jarigen)

 ` De Vlajo Droomfabriek
 ` Vlajo Schoolfeest
 ` Train-the-Teacher 

Webinars
 ` Schooltrajecten op maat
 ` Individuele & teamgerichte 

nascholingen

SECUNDAIR 
ONDERWIJS
DOEN & DURVEN (12-18 jarigen)

 ` Talentenstage
 ` Talent4Change
 ` Kid@bizz
 ` STEM Ondernemers voor 

de Klas
 ` CompassMe
 ` Jieha
 ` VlajoChallenge
 ` Mini-onderneming
 ` Studentenbedrijf
 ` Innovatiekampen
 ` Ondernemers voor de Klas
 ` Vlajo@lerarenopleiding

HOGER 
ONDERWIJS
DOORZETTEN (18-25 jarigen)

 ` Small Business Project
 ` Start Academy
 ` Innovatiekampen
 ` Ondernemers voor de Aula
 ` Vlajo@lerarenopleiding

Programma’s,  
workshops & webinars
Vlajo heeft een breed aanbod aan programma’s. 

Sommige daarvan zijn specifiek opgemaakt 
voor een bepaalde leeftijdscategorie, anderen 

bieden we overkoepelend aan. Via de Vlajo-

programma’s krijgen jongeren kansen om hun 

talenten te ontdekken en hun ondernemende 

vermogen te ontwikkelen.

De Vlajo-methodiek zorgt voor rollenverdeling: een 

commercieel sterk persoon kiest een commerciële 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 opgemerkt te worden en verder door 

te groeien.

Bij het begeleiden van een Vlajo-doe-leerprogramma 

wordt van leerkrachten en docenten een andere rol 

verwacht. Ze geven geen les, maar coachen een team 

in hun zoektocht naar succes. Zo ontwikkelen ze 

coachende vaardigheden en leren ze hun leerlingen 

en studenten via dit projectgestuurd onderwijs op een 

andere manier kennen. Leerkrachten en docenten 

zijn enthousiast over deze manier van samenwerken 

met jongeren. Ze weten hen op een nieuwe manier 

te motiveren en zien hen groeien in zelfkennis en 

zelfontplooiing. 

Daarnaast ondersteunt Vlajo ook via workshops en 

online trainingen (webinars), specifiek ontworpen voor 

leerkrachten en docenten. Deze workshops hebben één 

gemeenschappelijke deler: leerkrachten en docenten 

tools geven die ze kunnen inzetten wanneer het nodig is, 

om zo onze jongeren voor te bereiden op een succesvolle 

start op de arbeidsmarkt. Bij Vlajo bouwen we elke dag 

aan de toekomst. We willen onze ondernemende jongeren 

en leercoaches blijven verrassen met innovatieve 

leertrajecten. Hun ervaring staat altijd centraal.

4D GROEILIJN 

Ondernemerschapsonderwijs als doorlopende leerlijn 

is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van 

ondernemende vaardigheden en een ondernemende 

houding. Die vaardigheden en houding zijn essentieel 

voor ondernemers en ondernemende werknemers. 

D R O M E N  >  D O E N  >  D U R V E N  >  D O O R Z E TTEN

VLAJO 
AANBOD 
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Basisonderwijs   
→ DROMEN (2,5-12 jarigen)

ONDERNEMINGSZIN VAN JONGS AF AAN

Reeds van in de kleuterschool ondersteunt ons team 

basisonderwijs 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 en 

trajecten aan leerkrachten en schoolteams. Bij elk 

onderwerp is er steeds een link met ondernemende 

vaardigheden en ondernemingszin. Hierbij trachten 

ze een hele school in beweging te brengen. Waarbij 

we praktische tools aanreiken aan de leerkrachten om 

ondernemende vaardigheden meer in groei te brengen 

bij de leerlingen.

WORKSHOPS KLEUTERONDERWIJS

 ` Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?

 ` Activerend onthaal 

 ` Evalueren in de kleuterklas

 ` Outdoor Learning 

 ` Ondernemingszin en STEM : hand in hand

WORKSHOPS LAGER ONDERWIJS

 ` Binnenklasdifferentiatie

 ` Evalueren en groeigericht rapporteren

 ` Doe het eens op mijn manier! Stijl in differentiatie

 ` Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in 

de klas

 ` Activerend onthaal 

 ` Kinderen leren vliegen met de vleugels van de 

toekomst (KO + LO)

 ` Ondernemingszin en STEM : hand in hand

ONDERNEMENDE PROJECTEN

VLAJO’S TALENTENSTAGE 
 ` project 3e  graad basisonderwijs

Tijdens de Vlajo’s Talentenstage werken 

leerlingen vanuit een talentgerichte benadering 

samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar 

lessenpakket rond kwaliteiten en talenten 

gaan ze in de klas aan de slag. Op basis van 

hun kwaliteiten worden 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). De droomcoach zal de 

kwaliteiten en talenten van de jongeren valideren 

tijdens de stage. Tijdens de naverwerking in de 

klas verkennen leerlingen hun belangstelling in 

functie van eventuele studiekeuze.

DE VLAJO DROOMFABRIEK
Doedel, de mascotte van De Vlajo Droomfabriek, 

neemt kinderen uit de basisschool (1e kleuterklas 

t.e.m. 6e leerjaar) in 9 thema’s mee op een 

ondernemende ontdekkingstocht.  

De dro(o)medaris motiveert de leerlingen zodat 

ze gedreven aan de slag gaan met het thema.

Talenten 
Stage

Dromen

Doen

     

De Droom
fabriek

Dromen

Doen
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STEM ONDERNEMERS  
VOOR DE KLAS 
PROEVEN VAN STEM

 ` Doelgroep: 1e graad 

 ` Projectduur: voorbereiding + 2 lesuren 

gastles

STEM-rolmodellen wekken verwondering en 

delen hun passie met leerlingen. Jongeren 

krijgen een beter zicht op de concrete 

mogelijkheden van STEM, verwerven een 

nieuwsgierige houding en zijn enthousiast en 

gemotiveerd. Op deze manier wordt gewerkt aan 

de realisatie van de nieuwe eindtermen STEM 

1e graad. Leerlingen ontdekken hun talenten en 

interesses in dialoog met de STEM-sprekers. 

Concreet krijgen leerlingen antwoorden op 

vragen als: waarvoor staat STEM; waar komen we 

STEM tegen; is een STEM-richting iets voor mij? 

STEM-competenties worden in het bedrijfsleven 

en in onze maatschappij alsmaar belangrijker. 

Een goede basis is daarom voor iedereen van 

belang.  

COMPASSME 
COMPETENTIES GROEIGERICHT 
EVALUEREN

 ` Doelgroep: 1e, 2e en 3e graad 

CompassMe is een digitale evaluatietool die het 

mogelijk maakt om competenties en kwaliteiten 

van leerlingen in kaart te brengen. Bij de 

ontwikkeling van deze tool werd er rekening 

gehouden met volgende zaken: zo weinig 

mogelijk planlast voor de leerkrachten, eenvoudig 

in gebruik, passend binnen de transversale 

eindtermen van de onderwijsmodernisering, 

implementeerbaar in eerste, tweede en derde 

graad en in alle mogelijke studierichtingen. 

CompassMe is gestoeld op 3 bouwstenen: samen 

door dezelfde bril kijken, groeigericht evalueren 

en eigenaarschap van de leerlingen. 

VLAJOCHALLENGE 
SPEEL EN ONDERNEEM

 ` Doelgroep: 2e en 3e graad 

 ` Projectduur: 3 à 10 weken 

VlajoChallenge is een online educatief spel. De 

leerlingen worden baas van hun eigen virtuele 

winkelketen en nemen het op tegen hun 

klasgenoten in een spannende uitdaging. Bij het 

draaien van elke spelronde winkelen de klanten 

in de stad en gelden de courante marktprincipes. 

Al spelend maken ze zo kennis met zaken 

als een winkel openen, producten aankopen, 

voorraadbeheer, reclame maken, personeel 

aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concurrentie, 

winst maken, lenen, enz. 

JIEHA 
ONDERNEMEN MET ENGAGEMENT 

 ` Doelgroep: 2e graad 

 ` Projectduur: trimester tot een volledig 

schooljaar 

Vlajo Jieha is een korte ondernemingservaring 

voor leerlingen. Ze starten in kleine teams een 

eigen bedrijfje op. Een Jieha-onderneming legt 

de focus op ondernemen met engagement. 

Via dit project ontdekken ze wat duurzaam 

ondernemen inhoudt en de keuzes die daarmee 

gepaard gaan. 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 een zo goed mogelijke 

balans te vinden tussen deze E’s: Economisch, 

Engagement, Ecologisch, Efficiënt, Educatief, 

Eerlijk, Ethisch. Jieha-ondernemingen schenken 

de winst van hun project integraal aan een 

goed doel (of meerdere goede doelen) naar 

keuze. 

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 

creativiteit en de zelfredzaamheid van jongeren 

verhogen, dat is wat Vlajo met haar acties 

voor het secundair onderwijs betracht. Samen 

met het Agentschap Innoveren & Ondernemen 

van de Vlaamse Overheid versterken we 

ondernemingszin in heel het secundair onderwijs.

PROGRAMMA’S

TALENT4CHANGE 
TALENTVOL (SAMEN)WERKEN  
AAN EEN LEEFBARE WERELD

 ` Doelgroep: 1e graad | A en B stroom 

(materialen gescreend door Centrum voor Taal 

en Onderwijs)

 ` Projectduur: 10 lesuren + eindactiviteit

Talent4Change geeft leerlingen handvaten om 

hun (ondernemende) talenten te ontdekken. 

Gewapend met deze inzichten organiseren ze 

samen een klasproject waar engagement voorop 

staat. Door de zoektocht naar eigen talenten 

krijgen leerlingen meer inzicht in wie ze zijn, wat 

hen energie geeft en maken we ze weerbaarder. 

Deze talenten zetten we actief in tijdens een 

samenwerkingsopdracht. Leerlingen gaan samen 

op zoek naar een goede vorm van functioneren 

in groep en gebruiken deze inzichten om 

tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan 

maatschappij van vandaag. 

KID@BIZZ 
STAP VOOR STAP JE EIGEN BEDRIJF

 ` Doelgroep: 1e graad

 ` Projectduur: 10 lesuren + eindactiviteit

Met Kid@bizz secundair krijg je als leerkracht een 

kader in handen om met leerlingen een eigen 

kleine onderneming uit te bouwen. Aan de hand 

van het Business Model Canvas (BMC) starten 

leerlingen hun eigen project op met een einddoel 

naar keuze. Dit kan een kleine onderneming 

zijn met opbrengst voor een goed doel, een 

sensibiliseringscampagne, een tentoonstelling 

rond een bepaald thema,... Het project is een 

leertraject waarbij ‘learning by doing’ centraal 

staat. Leerlingen doen vanuit die praktijk heel wat 

leerervaringen op. Via het werkboekje werken de 

leerlingen stap voor stap hun eigen concept uit. 

Dit concept beslaat de hele onderneming: van de 

product- of dienstkeuze over het betrekken van 

experten, de marketing tot het (de) uiteindelijke 

actiemoment(en). 

4Change

Dromen

Doen

Talent

     

Kid@bizz

Dromen

Doen

     

Ondernemers

Durven

voor de Klas

STEM

     

Durven

CompassMe

     

Vlajo
Challenge

Doen

Durven

     

Jieha

Doen

Durven

     

Durven

     

Mini

Durven

ondernemingen

     

Ondernemers

Durven

voor de Klas

     

Talenten 
Stage

Dromen

Doen
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TALENTENSTAGE

DE ONDERNEMING ALS 
KWALITEITSLABO

 ` Doelgroep: 1e graad

 ` Projectduur: 8 lesuren + stagedag

Tijdens de Talentenstage werken leerlingen 

vanuit een talentgerichte benadering samen met 

een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket 

rond kwaliteiten en talenten gaan leerlingen 

in de klas aan de slag. Op basis van hun 

kwaliteiten worden ze uitgedaagd om op een 

creatieve manier te sollici teren 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). 

De droomcoach valideert de kwaliteiten en 

talenten van de jongeren tijdens de stage. 

De apotheose van de Vlajo Talentenstage is 

zonder twijfel de stagedag zelf. We zetten in 

op een actieve deelname van de leerling in een 

bedrijfsomgeving.

STUDENTENBEDRIJF 
ONDERNEMEN KAN JE LEREN  

 ` Doelgroep: 3e graad 

 ` Projectduur: 1 tot 2 schooljaren 

Leerlingen uit de derde graad secundair 

onderwijs starten een eigen onderneming op in 

teams van 1 tot 5 leerlingen. Hierbij doorlopen ze 

alle stappen om een onderneming op te starten, 

zoals ze dit ook ‘in het echt’ zullen 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 ondernemingsplan op, dat hen loodst 

doorheen de ontwikkeling van hun bedrijfje. 

STEM ONDERNEMERS  
VOOR DE KLAS 
BRUG TUSSEN STEM-ONDERWIJS 
EN STEM-BEDRIJVEN 

 ` Doelgroep: 3e graad 

 ` Projectduur: voorbereiding + 2 lesuren 

gastles 

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 efficiënte, levendige manier om 

laatstejaarsleerlingen te motiveren voor een 

STEM-studiekeuze. 

 

MINI-ONDERNEMING  
EEN EIGEN ONDERNEMING  
VAN A TOT Z 

 ` Doelgroep: 3e graad 

 ` Projectduur: 1 semester tot 2 schooljaren 

Leerlingen van de derde graad kiezen of maken 

zelf hun eigen producten of diensten en 

vervolgens beheren ze hun Mini-onderneming 

volgens de regels van de kunst: van brainstormen 

naar missie en doelen,  marktonderzoek 

doen en het productaanbod bepalen, 

startkapitaal verzamelen, je eigen businessplan 

uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, 

aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo 

meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken 

en dan effectief doen! 

“BNY Mellon is committed to supporting 
future generations of talent. 

In Belgium, we support Vlajo and 
Les Jeunes Entreprises on which we 

provide coaching, presentations in 
classrooms, feedback and participate in 

several entrepreneurial activities. BNY 
Mellon volunteers value sharing their 

knowledge and experience, whilst  
also being amazed by the ongoing 

creativity of the business ideas  
of students. It was a very rewarding 
personal experience to meet these 
wonderful young people and offer  
them some business insights and 

advice at this early, critical point in  
their career development.”

Leonique van Houwelingen,  

CEO BNY Mellon’s European Bank
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WORKSHOPS  

Eerste Hulp bij Ondernemend 
Onderwijs (EHBOO)
Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin 

en in het verlengde daarvan ondernemend 

onderwijs nog meer in de kijker te staan. Maar wat 

betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat 

kan je als leerkracht (in je dagdagelijkse praktijk) 

doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? 

Hoe kan je ondernemingszin stimuleren binnen 

jouw lesinhoud, jouw vak?

Aan de hand van het theoretische STEP-model 

zoeken we samen naar de antwoorden op 

bovenstaande vragen. We nemen het leermilieu 

onder de loep en staan (kort) stil bij de impact van 

o.a. klasorganisatie, leerkrachtstijl, evaluatie,…

Via concrete cases kijken we wat we in groep 

kunnen doen met onze opgegeven leerinhoud. We 

denken na over het eigenaarschap van leerlingen 

en leren van elkaar. Gewapend met nieuwe 

inzichten en praktisch inzetbare tips kan je aan de 

slag in je eigen klas.

Activerende werkvormen

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we 

leerkrachten mee in het belang van activerend 

onderwijs. Hoe kan je als leerkracht, op een 

eenvoudige manier en met beperkte middelen, het 

probleemoplossend vermogen van je leerlingen 

stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich 

niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) 

ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer 

betrokken zijn?

Leerkrachten leren eenvoudige en haalbare 

werkvormen bewust inzetten om een 

klasorganisatie in te richten waar leerlingen 

niet alleen samen leren, maar ook samen leven. 

Daarnaast verken je als leerkracht ook heel 

wat tips en tools om meer rendement te halen 

uit groepswerk. Vlajo geeft een overzicht (met 

bijhorende uitleg) mee zodat leerkrachten zelf veilig 

aan de slag kunnen. 

Groeigericht evalueren
Competentiegericht onderwijs wordt steeds 

actueler: niet alleen worden transversale 

sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe 

eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds 

meer naar competente en ondernemende 

werknemers. Om competentiegericht onderwijs 

te implementeren is een praktijkgerichte aanpak 

nodig: naast het creëren van aangepaste 

leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen 

gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij 

de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve workshop maken 

leerkrachten kennis met de groeigerichte visie 

op evalueren van (ondernemende) competenties. 

Vlajo kijkt naar het belang van ondernemend en 

competentiegericht onderwijs en bestudeert de 

rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin 

kan spelen (eigenaarschap van de leerling). Tot 

slot werpt Vlajo ook een blik op de evaluatietool 

CompassMe die het mogelijk maakt om (de groei in) 

competenties en kwaliteiten van leerlingen in kaart 

te brengen. 

WEBINARS 

Vlajo trekt sinds de coronacrisis volop 

de kaart van het digitale bijscholen. 

Voor leerkrachten en docenten uit heel 

Vlaanderen een prima manier om zonder 

verplaatsing toch aan heel wat informatie te 

geraken. Afgelopen webinars kan je steeds 

on demand bekijken.

 ` Verdiepende voorstelling: Kid@bizz

 ` Verdiepende voorstelling:  Projectmatig 

werken met Jieha

 ` Verdiepende voorstelling: Projectmatig 

werken met de Mini-onderneming

 ` Verdiepende voorstelling: Aan de slag 

met het Studentenbedrijf

 ` Verdiepende voorstelling: Talent4Change

 ` Speel en onderneem met VlajoChallenge

 ` CompassMe: evaluatietool voor 

groeigericht evalueren 

 ` Filmpjes maken als een pro met Moovly

Info & inschrijven via de Vlajo-website  

bij evenementen.
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Hoger onderwijs 
→ DOORZETTEN (18-25 jarigen)

SMALL BUSINESS PROJECT  
ONTWIKKELEN VAN 
ONDERNEMERSATTITUDE 
Het Small Business Project focust op de 

ontwikkeling van ondernemende competenties 

(21ste eeuwse vaardigheden) van studenten 

zodat deze uitgroeien tot de ondernemende 

medewerkers en ondernemers van morgen. 

Doorheen het Small Business Project leren 

studenten om out-of-the-box te denken, om 

constructief samen te werken, om helder te 

communiceren en te presenteren. 

Er bestaan drie varianten van het Small 

Business Project:

1. Small Business Project – CONCEPT

Bij een Small Business Project – concept gaan 

de studententeams van een opleiding niet 

operationeel. Dit betekent dat de teams hun 

ondernemingsidee enkel op papier uitwerken, 

maar het niet effectief uitvoeren.

2. Small Business Project – FULL

Bij een Small Business Project – full gaan 

de studententeams van een opleiding wel 

operationeel. Dit betekent dat de teams hun 

ondernemingsidee niet enkel op papier uitwerken, 

ze voeren hun idee ook effectief uit. Voor deze 

teams organiseert Vlajo elk academiejaar de 

wedstrijd ‘Dé Vlajo SBP van het Jaar’. Alle teams 

die deelgenomen hebben aan een SBP, krijgen 

de kans om deel te nemen aan deze wedstrijd. 

Een professionele jury selecteert eerst op basis 

van de ingezonden businessplannen welke 

teams mogen deelnemen aan de provinciale 

finales. Op elke provinciale finale stromen 

de twee beste teams door naar de Vlaamse 

finale. Op de Vlaamse finale wordt uiteindelijk 

de winnaar gekozen. De winnaar stroomt door 

naar de Europese finale die door JA Europe 

georganiseerd wordt. 

3. Small Business Project – BEST 

Bij een Small Business Project – best werken 

de teams aan een complexe uitdaging vanuit 

het werkveld. Ze krijgen dus een concrete case 

vanuit het werkveld en het ondernemend traject 

wordt rond deze case opgebouwd.

START ACADEMY 
EEN GOED IDEE?  
VERDIEN ER JE EERSTE € 2.500 
MEE! 
Start Academy is een combinatie van een 

ideeënwedstrijd en begeleidingstraject 

voor studenten hoger onderwijs met een 

ondernemingsidee. Studenten kunnen zowel 

individueel als in team deelnemen. Start 

Academy is véél meer dan gewoon een wedstrijd. 

Kandidaten worden intensief begeleid door 

ondernemers en bedrijfsprofessionals om te 

onderzoeken of er voldoende potentieel is voor 

hun ondernemingsidee 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.

Business

Doorzetten

Project

Small

     

Start

Doorzetten

Academy

     

Multiniveau 
programma’s

INNOVATIEKAMP  
CREATIEVE OPLOSSINGEN IN TEAM

 ` Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs & 

hoger onderwijs

 ` Projectduur: 1 dag 

Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor 

leerlingen- of studententeams die elkaar vooraf niet 

kennen. De teams krijgen de opdracht om voor een 

bepaald bedrijfsprobleem een creatieve oplossing 

te bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen 

ze advies van bedrijfsdeskundigen. Ze stellen een 

businessplan op en presenteren hun idee voor 

een jury. Die jury selecteert aan het eind van het 

boeiend parcours de beste ideeën.

ONDERNEMERS VOOR 
DE KLAS/AULA  
ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN  
IN DIALOOG 

 ` Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs & 

hoger onderwijs

 ` Projectduur: voorbereiding + 2 lesuren 

gastles 

Wat verwachten bedrijven van afgestudeerden? 

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 laatstejaarsleerlingen secundair 

onderwijs en studenten hoger onderwijs. 

VLAJO@LERARENOPLEIDING 
ONDERNEMERSCHAPS- 
ONDERWIJS AANLEREN 

 ` Doelgroep: basisonderwijs, secundair 

onderwijs & hoger onderwijs

Leraren tonen ondernemingszin en staan 

positief tegenover ondernemerschap via een 

modulair traject voor de verschillende Vlaamse 

lerarenopleidingen van alle leerniveaus. Met dit 

traject wil Vlajo haar expertise op het vlak van 

ondernemerschapsonderwijs op een duurzame 

wijze delen met de opleidingen en toekomstige 

leraren.

Innovatie

Durven

kampen

     

Ondernemers

Durven

voor de Klas

     

leraren

Doorzetten

opleiding

Vlajo @
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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.

 ` Voorzitter,  

Herman Van de Velde

 ` Ondervoorzitster,  

Claire Van Bergen

 ` Directeur,  

Peter Coenen

BESTUURSLEDEN

 ` An Buckinx (OVSG)

 ` Anne-Lise Cuypers (Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen)

 ` Gaëlle De Vos (Solvay)

 ` Thomas Derynck (leerkracht)

 ` Peter Druyts (Go!)

 ` 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)

 ` 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)

 ` Fons Leroy (Arbeidsmarktexpert)

WAARNEMENDE LEDEN

 ` Emmanuelle Ghislain (Pulse Foundation)

 ` Bart Candaele (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

 ` Johan Poisquet (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

 ` Mark Andries (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen)

BEDRIJFSREVISOR

 ` Ira Nicolai

ZIJ HOUDEN 
VAN VLAJO  
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Medewerkers 
Vlajo werkt actief aan ondernemend onderwijs voor kinderen  

en jongeren. Kwaliteitsvolle begeleiding is onze topprioriteit.  

Vlajo kan rekenen op een gepassioneerd team met eenzelfde  

passie voor onderwijs en ondernemen. 

26 dynamische medewerkers die de Vlajo-programma’s, workshops en  

webinars in heel Vlaanderen van dichtbij opvolgen en begeleiden, marketing  

en communicatie acties bedenken, activiteiten organiseren en leerkrachten,  

directies, scholen,… dagelijks te woord staan. In elke regio vind je een klankbord dat  

graag met je van gedachten wisselt. Ze worden hierbij gesteund door een hecht  

netwerk uit onderwijs en bedrijfsleven. Elke dag streven ze ernaar het aantal  

ondernemende jongeren dat het bedrijfsleven vervoegt, te vergroten.  

Het Vlajo-team bewaakt een goed contact met deelnemers, leercoaches en  

droomcoaches. Ze beschikken hierbij over didactisch materiaal dat getoetst  

is bij pedagogische begeleiders en inspeelt op leerplannen en lesopdrachten.

1. Peter Coenen, Directeur 

2. Julie Vanstraelen, Hoger onderwijs, Hoofdcoördinator 

3. Kristof Ooms, Hoger onderwijs, Coördinator Antwerpen & Vlaams-Brabant

4. Yves Exelmans, Hoger onderwijs, Coördinator Limburg & Kempen

5. Rik Brabants, Hoger onderwijs, Coördinator West-Vlaanderen & Oost-Vlaanderen 

6. Ben Peeters, Secundair onderwijs, Hoofdcoördinator & Programmaverantwoordelijke  

Vlajo@lerarenopleiding 

7. Heidi Deroo, Secundair onderwijs, Coördinator Antwerpen 

8. Isabelle Ignoul, Secundair onderwijs, Coördinator Kempen

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. Anuschka Vanlangendonck, Secundair onderwijs, Coördinator Vlaams-Brabant

14. Cecilia Vertongen, Secundair onderwijs, Coördinator Vlaams-Brabant

15. Charlotte Coucke, Secundair onderwijs, Coördinator West-Vlaanderen

16. Mieke Kennes, Secundair onderwijs, Coördinator West-Vlaanderen & Web & ICT

17. Katrien Goossens, Secundair onderwijs, Projectverantwoordelijke CompassMe

18. Sarah Vrijdags, Secundair onderwijs, Projectverantwoordelijke Talent4Change en  

Talentenstage secundair onderwijs 

19. Fabienne Geuens, Basisonderwijs, Hoofdcoördinator 

20. Evy Dewitte, Basisonderwijs, Kleuter 

21. Annick Vandroemme, Basisonderwijs, Lager en Projectverantwoordelijke Talententage 

22. Melissa Claeys, Dossierbeheerder 

23. Wendy Smets, Dossierbeheerder & Projectverantwoordelijke Vlajo Ondernemers voor  

de Klas & STEM Ondernemers voor de Klas

24. Karine Soete, Projectverantwoordelijke Vlajo Innovatiekampen & HR,  

Boekhouding en Financiën,

25. Nathalie Roels, Marketing & Communicatie

26. Wendy Van de Velde, Web & Webcommunicatie

24 25 26

20 21 22 23

15 16 17 18 19

11 12 13 14

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5
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IN MEMORIAM: 
Ann Vandermotte

Met pijn in het hart melden wij u het 

treurige nieuws dat onze gerespecteerde 

collega Ann Vandermotte overleden is.

Na een late carrièreswitch koos Ann ervoor 

om bij Vlajo aan de slag te gaan. In team 

basisonderwijs kon zij haar ervaring ten 

volle benutten en had zij een grote impact 

op leerkrachten en kinderen. Typerend voor 

Ann was dat ze zich altijd en overal voor de 

volle 200% in smeet. Een ‘nee’ stond niet in 

haar woordenboek. Ann zag in alles steeds 

het positieve. Iedereen die ooit het voorrecht 

mocht genieten om een workshop van Ann 

bij te wonen, stapte buiten met een koffer 

vol inspiratie om verandering te omarmen. Zij 

drukte haar stempel op vele onderwijsmensen. 

Team basisonderwijs werd door Ann ook 

gestimuleerd om met STEM aan de slag te gaan, 

daar stond ze heel fel achter. 

Als collega’s zullen wij Ann herinneren als altijd 

enthousiast, altijd professioneel, altijd met 

de glimlach, altijd op zoek naar een originele 

aanpak of dat tikkeltje extra.

We zullen haar ontzettend missen. In naam van 

alle Vlajo-collega’s betuigen wij ons diepste 

medeleven aan haar familie en dierbaren, en 

delen wij in hun verdriet.

Bedankt Ann voor je immer enthousiaste 

inzet binnen Vlajo 

 

“Het is onze passie professionals te 
begeleiden bij de uitbouw van een 

succesvolle carrière. Met Vlajo willen 
we dat engagement doortrekken 

naar ondernemende jongeren die 
hun eerste stappen zetten naar 

het bedrijfsleven. Als jurylid bij de 
Small Business Project wedstrijd 

was ik onder de indruk van het 
enthousiasme en de creativiteit 
waarmee studenten hun eigen 

businessplan ontwikkelen en 
verdedigen. Ik vind het fantastisch 

om samen met Vlajo onze 
ontluikende ondernemers een  

duw in de rug te geven!”

Johan Vanhuyse,  

Director Experis & Talent 

Based Outsourcing Belgium, 

ManpowerGroup
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Hilde Van de Velde 
CHIEF PURPOSE OFFICER DELOITTE

“ Als professional is het niet enkel belangrijk 

om mee te zijn met marktevoluties, maar 

ook gelinkt te blijven aan opkomende 

generaties”

“Het contact met de jongeren vind ik persoonlijk 

het leukste aspect als ‘Vlajo-vrijwilliger’, net 

omdat zij de toekomst zijn. Het geeft veel 

energie en hoop voor de toekomst om te zien 

hoe gedreven zij zijn. Door het directe contact 

met de jongeren krijg je een beter zicht op wat 

er leeft bij hen. Dat is enorm belangrijk voor een 

bedrijf als Deloitte dat elk jaar enkele honderden 

schoolverlaters aanwerft. Dicht bij die generaties 

staan en begrijpen wat hen drijft is cruciaal. 

“Als ‘Vlajo-vrijwilliger’ stimuleer je 

ondernemerszin bij jongeren via coaching en 

kom je ook in contact met frisse ideeën en zie 

je welke kijk nieuwe generaties hebben op o.a. 

ondernemen. Het is een mooie wisselwerking 

in twee richtingen. Wij delen onze ervaring en 

studenten komen met nieuwe inspiratie en 

innovatieve ideeën.”

“Als professional is het belangrijk om mee te zijn 

met marktevoluties en ook gelinkt te blijven aan 

(de noden en verwachtingen van) opkomende 

generaties. Ondernemerschap is een waarde die 

wij zelf onderschrijven binnen Deloitte, en als 

‘Vlajo-vrijwilliger’ kan je jouw kennis en ervaring 

delen met jongeren om zo ondernemingszin te 

stimuleren.” 

Droomcoaches
De tijd dat een bedrijf alle kennis en knowhow in 

huis heeft, is voorbij. Vandaag focussen moderne 

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 

ondersteunen met hun praktijkervaring. 

Anderzijds tilt de droomcoach het Vlajo-project 

naar een hoger niveau op vlak van kennis, 

knowhow en opportuniteiten.

DROOMCOACHES TILLEN 
STUDENTENONDERNEMINGEN NAAR 
HOGER NIVEAU

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven helpen jongeren 

in hun uitdaging om een onderneming op te 

starten. Deze succeservaring brengt jongeren 

coachingvaardigheden bij en stimuleert een positieve 

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 schoolbanken van vandaag 

zitten 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 

bedrijfsleven, 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 project 

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.

Vlajo wil een scharnierfunctie vervullen voor bedrijven 

die op zoek zijn naar partners om hun beleid inzake 

Corporate Social Responsibility (CSR) en Employee 

Involvement optimaal te realiseren. Een droomcoach 

is een enthousiaste vrijwilliger uit het bedrijfsleven die 

zich engageert om een groep jongeren te begeleiden in 

de aanloop naar een geslaagd project. 

Hij of zij kan de creativiteit binnen een team bevorderen 

en is een inspirerend rolmodel dat jongeren vertrouwen 

schenkt en hun taal spreekt. Onze droomcoaches 

zorgen ervoor dat onze jongeren helemaal openbloeien. 

Wij kunnen hen niet genoeg bedanken!

DROOMCOACH VAN EEN 
STUDENTENONDERNEMING

Een ondernemer of enthousiaste vrijwilliger 

uit het bedrijfsleven coacht een Vlajo 

Mini-onderneming of Vlajo Small Business 

Project. Deze persoon geeft jongeren 

tips en tricks voor de opstart van hun 

studentenonderneming, deelt z’n expertise en 

helpt hen op weg in hun succeservaring.

DROOMCOACH TIJDENS  
EEN DAGEVENEMENT

Een ondernemer of enthousiaste vrijwilliger uit 

het bedrijfsleven werkt mee als gastspreker 

tijdens Vlajo Ondernemer voor de Klas/Aula 

of STEM Ondernemers voor de Klas. Tijdens 

een 2 uur durende gastles deelt deze persoon 

zijn passie, kennis en levenservaring met 

laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs 

en studenten hoger onderwijs. Een andere 

mogelijkheid is zetelen als jurylid tijdens 

Vlajo-wedstrijden en Vlajo Innovatiekampen. 
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Wouter Ghysens 
GLOBAL PROJECT MANAGER AT&T 

“ Door met jongeren samen te werken ga je sneller  

out-of-the-box denken”

“AT&T werkt nu vijf 

jaar samen met 

Vlajo en ieder jaar 

groeit het aantal 

Vlajo-vrijwilligers binnen ons bedrijf. Het is 

fantastisch om te zien hoe jongeren ongeremd 

hun ideeën en dromen willen verwezenlijken. 

Samen met enthousiaste studenten een vaag 

idee uitbouwen tot een volledig businessplan, 

geeft me veel voldoening. Door met hen 

samen te werken ga je ook sneller “out of 

the box” denken. Hun jeugdige blik, visie en 

onbezonnenheid helpt om originele, creatieve 

ideeën uit te werken. Je krijgt als ‘Vlajo-

vrijwilliger’ ook veel waardering en appreciatie 

voor je hulp  en het is interessant om te zien 

met welke tools onze jeugd communiceert 

en presenteert. Ik vind het fantastisch om 

ondernemende jongeren een duwtje in de rug 

te geven!” 

Angela Schoonderwoerd 
SUPERMARKT MANAGER ALBERT HEIJN NIJLEN

“ Iets bijdragen aan de ontwikkeling van een kind  

vind ik het leukste aspect als Vlajo-vrijwilliger”

“Bij Albert Heijn 

dragen we graag 

ons steentje bij aan 

de ontwikkeling 

van talenten. Onze 

winkel in Nijlen neemt ieder jaar deel aan de 

Vlajo Talentenstage, een mooi initiatief waarbij 

jongeren een halve dag stage lopen bij Albert 

Heijn en zo een eerste werkervaring opdoen. 

Het is ieder jaar weer een feest om als Vlajo 

Droomcoach met een groep enthousiaste 

kinderen te mogen werken. Het motiveert mij te 

zien dat er zoveel talent en potentieel in onze 

jeugd zit en ze verrassen me ook altijd door 

hun kennis en intelligentie. Iets bijdragen aan 

de ontwikkeling van een kind vind ik persoonlijk 

het leukste aspect als ‘Vlajo-vrijwilliger’. Ik 

vind het belangrijk om onze jongeren kansen 

te bieden om hun talenten op een bijzondere  

manier te kunnen tonen. Tot slot is het ook leuk 

om te zien hoe je eigen team gemotiveerd aan 

de slag gaat met deze nieuwe generatie.” Ook 

veel professionals van internationale bedrijven 

- met een sterke verankering in Vlaanderen – 

ondersteunen leerlingen en studenten met hun 

praktijkervaring.

Jan Ide 
MANAGER CORPORATE ACTIONS BIJ EUROCLEAR

“ Once you have done it, you will continue to do it, it’s fun”

“I always liked 

coaching, especially 

young and motivated 

people. When I 

studied (20-25 years 

ago), this professional support was lacking and I 

believe it is a crucial step in getting familiar with 

the real working experiences (being challenged, 

overcome difficulties, prepare yourself,…). This 

encouraged me to become a volunteer in Vlajo’s 

activities myself.

Euroclear is known for giving chances to 

young graduates. We have noticed that a lot 

of them join our company without previous 

work experience, or with a good feeling of how 

to behave/interact during their first months/

years of their professional career. Pre-work 

experiences are key to get started and to feel 

comfortable in a (new) working environment.

I believe that entrepreneurial skills are important 

for young people. It is not the information 

you have gathered and learned that matters, 

but how you apply it. A lot of good ideas 

get lost because people don’t know how to 

pitch or develop them. You need the right 

entrepreneurial skills to bring a good idea to 

life. Overcoming challenges and setbacks while 

understanding the bigger picture. It’s more than 

just developing an idea, it’s finding the right way 

to promote it, pay for it, upgrade it and make 

it a sustainable product/service that gives the 

answer to an actual need.

Looking back on my volunteering experience, 

I especially recall the enthusiasm these young 

entrepreneurs have. Sometimes naive, but 

always with a clear goal in mind. They are all 

keen to learn and they respect and appreciate 

the experience you share with them. Some 

of their ideas are really great, and I hope to 

see some of them in the (near) future being 

presented as a well-developed product.

Being part of the Vlajo Dreamcoach programme 

has showed and learned me how ‘young’ people 

(the so-called Millennials) behave and see think. 

What is on their mind, what is important to 

them. As I (will) work with this new generation, 

it is good to know where they can complement 

and bring fresh ideas and insights. So, the 

dreamcoach programme was also a win for me; 

you’re never too old to learn.

By sharing my experiences, I hope to convince 

other of my colleagues to take part in Vlajo’s 

programmes or other volunteering possibilities 

themselves. I will try to at least persuade 

them to give it a try it once (it’s a minimal 

investment). Once you have done it, you will 

continue to do it. It’s fun! 

I also hope to pass on my enthusiasm to 

my children, and encourage them to take 

advantage of such opportunities if and when 

they are made available to them. When I was 

studying, we had companies coming to the 

university to promote themselves and explain 

what they do, but that is nothing compared to 

having a professional coming in to coach you. 

What you learn during such coaching sessions 

is priceless.”
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Alumni
Veel gewezen student-ondernemers blijven na het afstuderen actief in hun 

onderneming, creëren een nieuwe onderneming, of beslissen om te gaan  

werken in een start-up. Eenmaal besmet door het ondernemersvirus, blijft de  

besmetting nog een lange tijd nawerken. Deze jongeren zien ondernemerschap  

als een realistische carrièreoptie. Bovendien steken ze door hun enthousiasme  

ook andere leerlingen en studenten aan.

Charlotte Decleer | Founder Jardin Rosé 

“ De minionderneming was een belangrijke 

eerste kennismaking met ondernemen” 

Pukkelpop? Gecanceld. Een fuifvakantie of een 

zomerkamp in het buitenland? Niet toegelaten. 

Veel jongeren keken deze zomer uit op een lege 

zomervakantie. Maar voor anderen was dat net 

het ideale moment om een onderneming te 

starten. Een gezellige zomerbar bijvoorbeeld. 

Ex-minionderneemster Charlotte Decleer 

startte zomerbar ‘Jardin Rosé’ in eigen tuin op. 

“Voor mij was m’n deelname aan de 

minionderneming een belangrijke eerste 

kennismaking met ondernemen. Ik heb daar 

enorm veel uitgeleerd, al heb ik dat toen niet 

beseft. Als 17-jarige ben je nog heel erg onzeker 

en weet je niet goed waar je naartoe wil. Als je 

dan de opportuniteit krijgt om een idee om te 

zetten in realiteit, moet je die met beide handen 

grijpen. Het ondernemen op de schoolbanken gaf 

me een ongelooflijke boost. Eens tegen de lamp 

lopen is absoluut niet erg, integendeel, het is de 

snelste weg tot succes. Ik raad aan alle jongeren 

daarom aan: doe het gewoon, durf! Probeer iets, 

probeer iets spannends, iets nieuw, en probeer 

het vooral terwijl je nog studeert.  Als student 

kan je heel beschermend experimenteren onder 

de vleugels van Vlajo en in het hoger onderwijs 

als student-ondernemer. Ik raad iedereen aan 

om mee te doen aan een minionderneming. 

Het geeft zoveel voldoening en je ontdekt 

eigenschappen en talenten bij jezelf waarvan je 

zelf niet wist dat je ze had. En bovendien, niets 

leuker toch dan theorie uitproberen in de praktijk? 

Ik ga nog een jaar verder studeren en nadien zou 

ik heel graag verder ondernemen. Ik begin nu al te 

denken om de zomerbar wat uit te breiden, ik voel 

het al kriebelen.” 

Benjamin Stuer, Jarrid Janssens, Joren Vervoort 
& Luka Šeparović | Founders Velusta 
WINNAAR START ACADEMY 2019 EN VLAJO SMALL BUSINESS PROJECT 2018 

“ Onze deelname aan het Small Business 

Project en Start Academy was een tweede 

leerschool van onschatbare waarde voor 

onze toekomst”

In 2018 is Velusta in Vlaanderen uitgeroepen tot 

Small Business Project van het Jaar en in 2019 

wonnen ze ideeënwedstrijd Start Academy. 

“Het Europese avontuur dat daarop volgde 

bezorgde ons internationale contacten, maar 

vooral persoonlijke- en professionele groei. Onze 

deelname aan beide Vlajo-programma’s was 

voor ons een heel leerrijke, boeiende en zinvolle 

ervaring. Zo konden we ons idee aan de markt 

aftoetsen, en het sloeg nog aan ook. Dat gaf ons 

zoveel enthousiasme. Vlajo leerde ons de nodige 

skills en gaf ons praktijkervaring en begeleiding. 

Onze deelname aan het Small Business Project 

en Start Academy was voor ons een tweede 

leerschool die van onschatbare waarde was voor 

onze toekomst”, aldus Luka Šeparović.

“Dankzij onze deelname kregen we de kans 

om een proof of concept te creëren, een kans 

die we met beide handen hebben gegrepen. 

Als fervente renners hadden we persoonlijk 

al mogen ondervinden hoe valpartijen 

tijdens het wielrennen meermaals tot diepe 

schaafwonden kan leiden. Dit zette ons aan 

het denken. Samen met vier medestudenten 

Toegepaste Ingenieurswetenschappen zijn 

we tot de Velusta Protection Patch gekomen. 

De opkleefbare patch helpt om diepe 

schaafwonden tot een minimum te beperken. 

Wij hebben de patch intussen verder ontwikkeld 

en geïntegreerd in onze eigen koersbroek. 

Momenteel zijn we een crowdfunding aan 

het voorbereiden om onze eerste oplage aan 

Velusta koersbroeken met bescherming tegen 

schaafwonden te kunnen financieren”, besluit 

Jarrid Janssens. 
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Jorgo Struyve & Nicolas Destoop | Founders LiQ 
2e PLAATS START ACADEMY 2018 

“ Onze deelname aan Start Academy  

werd het opstapje naar een carrière  

als fulltime ondernemers”

LiQ is het eerste ondernemersavontuur van 

Jorgo Struyve en Nicolas Destoop. Ze leerden 

elkaar zowat vijf jaar geleden kennen tijdens 

hun studies in Gent. “We wilden samen 

ondernemen en tijdens een reis naar de VS 

ontdekten we ijs met alcoholsmaak. Dat wilden 

we naar België brengen en daarop zijn we 

beginnen te experimenteren in onze keuken.” 

Als student-ondernemers gaan ze aan de slag 

om dit idee vorm te geven. Hun bedrijfje is 

geboren, eerst bekend onder de naam Boogo. 

Op ambachtelijke manier vervaardigen ze ijs 

en experimenteren met recepten en smaken. 

Deur-aan-deur verkopen en feedback vragen 

aan de afnemers laat hen toe om bij te sturen 

waar nodig. De verdeling van het ijs gebeurt 

hoofdzakelijk via contacten in de horeca en via 

tijdelijke verkoop op evenementen.

In 2018 nemen ze met hun studentenbedrijf 

Boogo deel aan Start Academy. “Tijdens 

deze wedstrijd werden we intensief begeleid 

door ondernemers en bedrijfsprofessionals. 

Start Academy bracht ons in contact met 

andere jonge ondernemers en gaf ons meer 

inzicht in wat er allemaal wel (en niet) komt 

kijken bij ondernemer zijn. Een heel leerrijke 

en boeiende periode. Start Academy gaf ons 

ongetwijfeld een heleboel kansen en leverde 

veel naambekendheid op. Het verruimde ook 

ons netwerk: heel wat gevestigde waarden in de 

bedrijfswereld waren nu aanspreekbaar. Onze 

deelname aan Start Academy werd het opstapje 

naar een carrière als fulltime ondernemers.”

Het prille Boogo, met een nog beperkte 

afzetmarkt en dito werkingsmiddelen, besluit 

in zee te gaan met investeerders die geloven 

in het product en het merk op de kaart willen 

zetten. Hiertoe ondergaat het bedrijf een 

volledige transformatie, compleet met nieuwe 

naam: “LiQ”, vernieuwde ijssmaken, nieuw 

logo en frisse verpakkingen. Vandaag liggen 

de LiQ-ijsjes met smaken als rum-aardbei, 

amaretto-cookie en Irish coffee-crumble in de 

rekken van 700 winkels van Delhaize, Carrefour 

en Spar. In België willen de ondernemers 

hun ijs verkopen in nog meer winkels, maar 

ze kijken verder. “We mikken op Duitsland, 

Frankrijk, Nederland, Frankrijk en België. Om 

onze internationale groei te betalen gingen we 

de voorbije maanden op zoek naar een nieuwe 

investeerder en vonden een ondernemer 

die 400.000 euro investeert. We hebben de 

ondernemersmicrobe helemaal te pakken.”
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Basisonderwijs
TWEE BASISSCHOLEN UIT DEURNE 
UITGEROEPEN TOT ‘MEEST 
ONDERNEMENDE KLAS VAN 
VLAANDEREN’

 ʩ Leerlingen en leerkrachten van Stedelijke Basisschool 

Het Vliegertje nemen hun trofee in ontvangst.

De leerlingen van de tweede kleuterklas van Stedelijke 

Basisschool Land van Nu en het zesde leerjaar van 

Stedelijke Basisschool Het Vliegertje, allebei uit 

Deurne, kregen de titel ‘Meest Ondernemende Klas 

van Vlaanderen’. De deelnemende klassen kregen 

een STEM-gerichte opdracht waarbij creativiteit een 

essentiële factor was: kleding ontwerpen voor de 

mascotte Doedel.

De tweede kleuterklas van Land van Nu wist te 

overtuigen met haar brede aanpak: van een mindmap 

samenstellen tot kleding ontwerpen met upcyclede 

materialen, de leerlingen en hun leerkrachten zetten 

samen een creatief sterk proces én resultaat neer.

De leerlingen van het zesde leerjaar van Het Vliegertje 

gingen aan de slag onder het motto ‘vele handen 

maken samen geweldige creaties’. Acht verschillende 

groepen maakten een ontwerp voor Doedel, elk met 

veel oog voor detail. De klas wist vooral de jury te 

overtuigen met haar originele modeshow.

Klassen die konden laten zien dat ze hadden ingezet op 

samenwerken en creativiteit hadden een grote kans om 

als winnaar uit de bus te komen. De winnende klassen 

blonken dan ook niet toevallig uit in die kwaliteiten.

Directrice van Het Vliegertje Cindy Totté is bijzonder fier 

op haar leerlingen: 

“ Het is een enorme opsteker in deze 

lastige tijden. Sterker nog, voor onze 

leerlingen uit het zesde leerjaar is het 

de kers op de taart van hun traject 

in het basisonderwijs. Ze verlaten de 

lagere school, dus we zijn blij dat ze 

de vruchten van hun harde werk nog 

kunnen plukken. Door de Vlajo-pijlers 

‘dromen, durven en doen’, maken we van 

onze getalenteerde Vliegeraars creatieve 

en ondernemende jongeren.”

Ook Erik Deyaert, directeur van basisschool Land van 

Nu, is erg trots: 

“ Als school moedigen wij onze leerlingen 

actief aan om het leerproces in eigen 

handen te nemen. De nieuwbouw is zo 

ontworpen, dat het ontdekkend leren en 

zelf aan de slag gaan zeker mogelijk zijn. 

Deze prijs geeft aan dat we op de goede 

weg zijn.”

WORKSHOPS: INVESTEREN IN 
ONDERNEMENDE LEERKRACHTEN EN 
DOCENTEN 

Om basisscholen een antwoord te bieden op hun 

vraag om de principes van ondernemend onderwijs te 

integreren binnen de dagelijkse aanpak, ontwikkelde 

ons team basisonderwijs 9 actieve workshops rond 

ondernemingszin, dit zowel individu- als teamgericht. 

3433 leerkrachten namen afgelopen schooljaar 

deel aan deze workshops waaronder bijvoorbeeld 

groeigericht evalueren en rapporteren, stuur jij kleuters 

of sturen zij zichzelf,… Leerkrachten gaan na deze 

workshops aan de slag om ondernemingszin bij hun 

leerlingen te stimuleren.

HOOGTEPUNTEN 
2019 – 2020 
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950 LEERLINGEN OVERROMPELEN 
VLAJO-STAND OP DOE-BEURS

Wanneer je 12 bent, opent een nieuwe wereld. Het 

secundair onderwijs lonkt en er moeten keuzes 

gemaakt worden. Welke school kies je en vooral: welke 

richting? Maar ook als 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 Brabanthal in Leuven. Kinderen 

van het 6e leerjaar en het 1e jaar secundair onderwijs 

maken er op een  (inter)actieve manier kennis met het 

studieaanbod.

Ook Vlajo was van de partij! 950 leerlingen en 100 

leerkrachten vonden hun weg naar de Vlajo-stand 

op 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 verkoopprijs en winst. En of ze creatief waren! Ze 

maakten keuzes, bedachten oplossingen en werkten 

samen. De mooiste creatie werd beloond met een 

Doedelknuffel. 

MEER DAN 1.000 LEERLINGEN OP 
TALENTENSTAGE IN BEDRIJVEN

Met de zoektocht naar je eigen talenten kan je niet 

vroeg genoeg beginnen. Daarom organiseerde Vlajo 

voor het 6e jaar op rij talentenstages in diverse 

bedrijven. Een uniek onderwijsproject waarbij leerlingen 

uit de 3e graad basisonderwijs en 1e graad secundair 

onderwijs een halve dag stage lopen in een bedrijf. 

Leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming 

rond te ‘snuffelen’ 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 arbeidsmarkt, 

maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het 

maken van sterke positieve keuzes.

Dankzij de steun van Albert Heijn, de provincie 

Vlaams-Brabant en de provincie Oost-Vlaanderen 

organiseerde Vlajo in samenwerking met verschillende 

bedrijven een talentenstage voor meer dan 1.000 

leerlingen uit de 3e graad basisonderwijs en 1e graad 

secundair onderwijs. De talentenstages konden op de 

valreep van de coronamaatregelen nog net doorgaan 

in alle winkels van Albert Heijn en verschillende 

vestigingen van Arvesta (voorheen AVEVE) en Delhaize. 

Het COVID-19 virus gooide echter roet in het eten 

voor de talentenstage bij Unikamp, Decathlon en 

verschillende woonzorgcentra.
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JONGEREN BEDENKEN ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSINGEN  
VOOR OLYMPISCHE SPELEN 2040

De creatieve co-working office Firma in 

Vilvoorde was begin maart het strijdtoneel voor 

de Vlaamse wetenschapswedstrijd Sci-Tech 

Challenge. 100 wetenschapsleerlingen uit de 

3e graad secundair onderwijs dachten in team 

na over een energie-efficiënte manier om de 

Olympische Spelen van 2040 te organiseren. 

ExxonMobil riep deze challenge in het leven om 

jongeren te betrekken bij de uitdagingen rond 

energie en klimaat en bovendien hun interesse 

voor een STEM-studiekeuze aan te wakkeren. 

De Sci-Tech Challenge werd georganiseerd door 

Vlajo in samenwerking met JA Europe en met 

ondersteuning van ExxonMobil.

Amélie Van Den Bergh (College Hagelstein), 

Maximilien de Bus de Warnaffe (Don Bosco 

Haacht), Maaren Wullus (Ursulinen Mechelen), 

Beren Geunes (WICO campus Sint-Maria 

Pelt) en Lise Fonteyne (Busleyden Atheneum 

- Campus Pitzemburg) kwamen als grote 

winnaars uit de bus. Ze bedachten voor de 

Olympische spelen 2040 een duurzame 

sportstad, gebouwd in de buurt van München. 

In mei namen ze deel aan de grote Europese 

online finale.

Eline Joukes, woordvoerder ExxonMobil

“ Nieuwe technologieën en 

innovaties zijn cruciaal om de 

uitdagingen rond energie en 

klimaat aan te pakken. Daarom 

hebben we elk talent nodig in de 

sector. De Sci-Tech Challenge is 

een uitdagende en leuke manier 

om jongeren in contact te brengen 

met alle mogelijkheden die 

technologie biedt. We hopen dat 

ze hiermee de smaak en passie 

voor technologie en wetenschap 

te pakken krijgen en ervoor kiezen 

om ook in de toekomst hun talent 

hiervoor in te zetten.”

Maaren Wullus van Ursulinen Mechelen zat in 

het winnende team:

“ De Sci-Tech Challenge is een 

enorm leerrijke ervaring die 

je laat kennismaken met de 

ingenieurswereld. Ik vond het  

een heel boeiende dag.”

Ook leerkracht Betty Coenen van Don Bosco 

Haacht was laaiend enthousiast:

“ In de ochtend onbekend, in de 

middag creatief en out-of-the-

box oplossingen voor energie 

bedenken en als hoogtepunt 

de jury omverblazen bij de 

slotpleidooien. Zo leren we onze 

jongeren op een andere manier 

kennen.”

Secundair onderwijs 
DÉ MINI-ONDERNEMING VAN HET JAAR 2020 

 ʩ KazaK: handige, compacte tasjes om aan je riem te bevestigen | Sint-Michiel Leopoldsburg

Zeven gepassioneerde zesdejaars van 

Sint-Michiel Leopoldsburg ontvingen de award 

‘De Mini-onderneming van het Jaar 2020’. In een 

online finale kroonde de jury KazaK tot winnaar 

omwille van hun uitstekend duurzaam product 

en positieve dynamiek. Het mini-bedrijfje KazaK 

maakt handige, compacte tasjes om aan je riem te 

bevestigen, vervaardigd uit gerecycleerde materialen. 

Arno Dufrane, algemeen directeur van KazaK: “De 

minionderneming heeft ons geleerd onze dromen om 

te zetten in een plan. We hebben onszelf en mekaar 

echt leren kennen en beseffen nu dat onze grenzen 

eindeloos lang zijn. Alles is mogelijk met de juiste inzet. 

Deze ervaring leert ons initiatief nemen en zelfzeker 

zijn in onze keuzes. Teamwork makes the dream work”, 

besluit hij.

“ KazaK heeft een uitstekend duurzaam 

en trendy product dat zo kant-en-

klaar in de markt kan gezet worden. 

Een ambitieus team met een 

positieve dynamiek die typisch is voor 

ondernemers. Ze zijn sterk op mekaar 

ingespeeld en hebben duidelijk heel veel 

plezier beleefd aan dit project.”

Mark Andries, juryvoorzitter  
en administrateur-generaal VLAIO
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ONDERNEMERS VOOR DE KLAS:  
MICHÈLE SIOEN GEEFT SCHOLIEREN LES IN ONDERNEMEN

Michèle Sioen, de CEO van de beursgenoteerde 

textielgroep Sioen Industries, gaf begin januari 

2020 de eerste gastles van Ondernemers voor 

de Klas. Sioen gaf de laatstejaarsleerlingen van 

Het College van Vilvoorde les over het belang van 

ondernemerschap en ondernemingszin. Het was 

het startschot van de 10e editie Ondernemers voor 

de Klas, het grootste onderwijsproject tussen 

scholen en bedrijven in Vlaanderen. In totaal gaven 

500 bekende en minder bekende ondernemers, 

bedrijfsleiders en professionals 750 gastlessen 

in heel Vlaanderen aan laatstejaars secundair en 

studenten hoger onderwijs. Bedoeling is jongeren 

een beter beeld te geven van wat ondernemen 

en werken in een onderneming betekent, ze uit 

te leggen welke vaardigheden belangrijk zijn op 

de werkvloer, maar vooral om ze goesting te doen 

krijgen om ondernemend te zijn.

“ Mijn boodschap aan de jongeren is 

dat ze hun volgende stappen in het 

hoger onderwijs doordacht moeten 

zetten. Ze moeten kiezen voor iets 

wat hen echt interesseert en doen 

wat ze graag doen. En er dan voluit 

voor gaan, streven naar excellentie. 

Ik raad de jongeren ook aan om te 

kijken naar de vele knelpuntberoepen. 

De industriële wereld schreeuwt om 

IT’ers en ingenieurs.”

Michèle Sioen, CEO van Sioen Industries 

Met Ondernemers voor de Klas worden ruim 15.000 

jongeren bereikt. Naast Michèle Sioen stonden 

nog andere grote namen voor de klas waaronder 

Herman Van de Velde (Van de Velde Group), 

Bart Claes (JBC), Martine Reynaers (Reynaers 

Aluminium), Ignace Van Doorselaere (Neuhaus) en 

Martine Tempels (Telenet).

Uit evaluatie van het project bij de leerlingen, 

leerkrachten en docenten uit de deelnemende 

scholen blijkt dat het erg belangrijk is dat de 

bedrijfswereld dergelijke initiatieven blijft nemen en 

het contact met het onderwijsveld en leerlingen/

studenten 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 bewuste studiekeuze bij jongeren.

 

14 januari 2020 

Jongeren stimuleren voor het 

bedrijfsleven | Michele Sioen, topvrouw 

van het internationale textielbedrijf Sioen 

Indsutries, was de eerste om haar passie te 

delen met leerlingen.  

 

14 januari 2020 

Michèle Sioen zet jongeren aan tot 

ondernemen | In Vilvoorde heeft 

CEO Michèle Sioen, topvrouw van het 

gelijknamige bedrijf gespecialiseerd in 

technisch textiel, de aftrap gegeven voor 

‘Ondernemers voor de klas’. 

 

13 januari 2020 

Ondernemers gaan voor de klas staan: 

“Ik zal vertellen wat ik als werkgever van 

hen verwacht” | Michèle Sioen, CEO van 

textielbedrijf Sioen Industries, geeft les in 

Vilvoorde. In totaal zullen 500 ondernemers 

voor de klas staan om hun verhaal te doen.
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VLAJO VERKOOPDAGEN 

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, waarbij ze hun eigen 

bedrijfje van a tot z op poten zetten. Na een drukke 

opstartperiode maken de verschillende teams zich 

op voor de echte actie: verkopen! Ze leggen zelf een 

aantal  verkoopmomenten vast, binnen en/of buiten 

de school. Daarnaast organiseert Vlajo ook jaarlijks 

verkoopdagen in verschillende Vlaamse winkelcentra 

en op marktdagen. 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.

STEEDS MEER SCHOLEN VINDEN HUN WEG NAAR COMPASSME

CompassMe is de 

digitale evaluatietool 

van Vlajo die 

(ondernemende) 

competenties en 

kwaliteiten van 

jongeren in kaart 

brengt. Eigenaarschap van de leerlingen 

speelt hierbij een grote rol, aangezien 

van hen gevraagd wordt om zichzelf te 

evalueren en ook zelf na te denken over een 

actiepunt dat hen kan helpen om te groeien 

in één of meerdere competenties. Sinds 

september 2019 is CompassMe beschikbaar 

voor alle Vlaamse scholen. Meer dan 30 

scholen hebben ondertussen CompassMe 

geïmplementeerd in hun evaluatiebeleid.

Toen COVID-19 leerkrachten en 

leerlingen dwong om over te gaan naar 

afstandsonderwijs, bleek CompassMe ook 

daar een grote meerwaarde te kunnen bieden. 

Verschillende scholen zetten extra in op onze 

tool om op die manier het welbevinden van de 

leerlingen in kaart te brengen.

Ondertussen werden er verschillende 

webinars georganiseerd over CompassMe.  

Je kan deze op aanvraag gratis herbekijken. 

“ Het lijkt me een schitterende 

tool die in het huidig 

onderwijslandschap een 

meerwaarde kan bieden.” 

“ Heel positief bevonden, zowel 

door leerlingen als leerkrachten. 

De reflectie door leerlingen 
en leerkrachten én het 

coachingsgesprek dat erop volgt, 

worden als heel zinvol ervaren.”

Meer informatie over CompassMe: www.vlajo.org/compass-me 

“De Nationale Loterij zorgt sinds 1934 
voor veilig spelplezier en investeert 

een groot deel van de inzet van haar 
spelers aan allerlei maatschappelijk 
relevante projecten. Wie meespeelt, 

wint altijd. Spelers geven mensen 
kansen en maken 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 
voorbereiden en hen maximale 

kansen bieden op succes en geluk. 
Want iedereen telt mee!”

Jannie Haek,  

Gedelegeerd Bestuurder  

Nationale Loterij
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Hoger onderwijs 
WINNAAR START ACADEMY 2020 

DRIPL: DUURZAME DRANKVERDELER  WWW.DRIPL.BE 

 ʩ (Vlnr.) Colin Deblonde, Lucas Moreau, Lukas Marivoet en Mathijs Vanacker van Dripl 

Dripl, een team samengesteld uit studenten van UGent 

en KU Leuven, kaapte de hoofdprijs weg met hun 

innovatieve drankautomaat die je op een duurzame, 

gezonde en gebruiksvriendelijke manier smaakdranken 

in het openbaar laat consumeren. De studenten achter 

het idee zijn Lukas Marivoet, Colin Deblonde, Lucas 

Moreau en Mathijs Vanacker. Dripl haalde het van 49 

andere deelnemers. Ze ontvingen een geldprijs van 

2.500 € en konden beroep doen op consultancy-

kredieturen aangeboden door Deloitte, Linklaters, Total, 

ETION en Vlajo.

Toen Dripl-oprichters Colin Deblonde en Lucas Moreau 

in het station van Gent aan een drankautomaat een 

blikje icetea kochten — met de hervulbare fles in 

hun rugzak — kwam het idee in hen op. Ze zouden 

een eigen drankverdeler ontwerpen, eigenlijk een 

mini-frisdrankfabriekje op leidingwater, waarbij smaak 

en bruis worden toegevoegd naar eigen goeddunken. 

Voor het ontwerpen van een prototype, riepen ze de 

hulp in van twee vrienden. Dripl was geboren. 

“ Daar begon de bal te rollen. Maar als 

onervaren studenten hadden we een 

hefboom nodig. Daarom besloten we 

ons in te schrijven voor Start Academy. 

Dat was een enorme stimulans. Niet 

alleen kregen we geloofwaardigheid 

en veel hulp. Vooral het winnen van de 

‘Start Academy’-award bleek een goede 

springplank naar meer.

Colin Deblonde, Co-founder Dripl

“ Ik had de eer en het genoegen om 

Colin, Lukas, Mathijs & Lucas van Dripl 

te mogen coachen tijdens hun Start 

Academy-traject. Ik ben ontzettend trots 

op deze boys! Want na hun overwinning 

zijn ze volop bezig om van Dripl een 

bloeiende start-up te maken. Dit is een 

warme oproep aan alle ondernemers 

in mijn netwerk. Kies elk jaar een 

project uit waarin je tijd steekt zonder 

dat je hiervoor iets moet terug krijgen. 

Ondernemerschap stimuleren, daar word 

ik zelf warm van!”

Matthias Browaeys, Founder WinWinner & The Harbour 
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STUDENTEN WINNEN FOOD 
AT WORK INNOVATIEDAG 
MET PRAKTISCHE TO GO 
SALADEBOX

75 studenten uit heel Vlaanderen 

zakten af naar Thomas More in Geel 

voor de Food at Work Innovatiedag 

georganiseerd door Vlajo, Alimento, 

Thomas More en Ice Cube, de 

ondernemerschapswerking van 

Thomas More. De winnaars, drie 

studenten van Thomas More en één 

laatstejaarsleerling van Bovenbouw 

Sint-Michiel Leopoldburg, bedachten 

voor voedingsbedrijf Signature Foods 

een handige To Go Saladebox voor 

hun Délio smeersalades. Via deze 

innovatiedag wil men jongeren, die de 

werknemers/entrepreneurs van morgen 

zijn, bewust maken van het belang van 

innovatie en creativiteit als hoeksteen 

voor ondernemerschap.

Ze willen in de komende vijf jaar heel wat 

alternatieven brengen die naar de plasticvrije 

badkamer leiden. Hun droom is dat ze in 2025 

in Spanje een hotel binnenstappen en daar hun 

tabletten in het badkamerkastje vinden. Plastic 

uit de cosmetica en de hotelsector halen is hun 

ultieme droom.

10 mei 2020 

Minder plastic afval dankzij 

shampootablet die studenten UHasselt 

ontwikkelden | Vergeet vloeibare 

shampoo uit een fles. 5 studenten 

van de UHasselt hebben Shampop 

ontwikkeld. Een shampootablet die in 

contact met water begint te schuimen. 

Op die manier willen ze komaf maken 

met plastic in de badkamer. De 

milieuvriendelijke Shampop slaat aan, 

want het kwintet won al de Vlajo Small 

Business Project. En de tabletten vliegen 

intussen de deur uit.

SMALL BUSINESS PROJECT VAN HET JAAR 2020 

SHAMPOP: DUURZAME SHAMPOO-TABLETS IN VERSCHILLENDE  
KLEUREN EN GEUREN WWW.SHAMPOP.BE 

 ʩ (Vlnr.) Jeff Paredis, Floris Lisabeth en Roos Vandebergh van Shampop

Drie Limburgse studenten Handelswetenschappen 

van Universiteit Hasselt ontvingen de award ‘Small 

Business Project van het Jaar 2020’. In een online 

finale kroonde de jury Shampop tot winnaar omwille 

van hun sterk totaalconcept en het feit dat ze 

een universeel probleem op een creatieve wijze 

aanpakken. Shampop is een shampootablet die 

oplost en schuimt bij contact met water. 

Floris Lisabeth waste al jaren zijn haren met 

een shampoo bar, toen hij zich realiseerde dat 

het proces niet alleen hygiënischer, maar ook 

efficiënter, duurzamer en gezonder kon. Hij betrok 

er zijn medestudenten Roos Vandebergh en Jeff 

Paredis bij en algauw bedachten de UHasselt-

studenten dat een vegan single-use shampootablet 

de ideale oplossing zou zijn. De ban op de kleine 

shampooflesjes in hotels, versterkte het geloof in 

de levensvatbaarheid van hun idee. Ze startten 

Shampop op. 

“ Via onze docent aan de universiteit 

stapten wij richting Vlajo. We kregen 

er coaching, PR en concrete tips, 

waardoor ons zelfvertrouwen groeide, 

evenals ons geloof dat veel mogelijk 

was. Het SBP-traject bracht ons bij 

invloedrijke ondernemers die voor 

ons erg waardevolle ankerpunten 

vormden en ons uitdaagden om 

verder te gaan.”

Roos Vandebergh, Co-founder Shampop 
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ALBERT HEIJN
Ann Maes, Head of 
Reputation, Albert Heijn 
België

“ Bij Albert Heijn doen we er alles aan om onze 

mensen elke dag fluitend naar het werk te laten 
komen. Door afwisseling, persoonlijke aandacht, 

openheid, positieve energie, coaching en 

prettige arbeidsvoorwaarden. De projecten van 

Vlajo bieden jongeren de kans om mee in die 

wereld te duiken. En dat werkt: voor ons en voor 

hen. Wij zetten de jongeren met plezier aan het 

werk, zij leren ons bedrijf en de werkvloer met 

plezier kennen. Wij zijn fan.”

AT&T
Wouter Ghysens, Global 
Project Management, 
AT&T

“ AT&T staat als telecomaanbieder midden in 

de grote digitale transformatie die wereldwijd 

gaande is. Via Ondernemers voor de Klas 

sessies 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.”

PARTNERS IN 
THE SPOTLIGHT BNY MELLON 

Leonique van 
Houwelingen, CEO BNY 
Mellon’s European Bank

“BNY Mellon is committed to supporting future 

generations of talent. We do this through our 

ten year relationship with Junior Achievement 

Europe. As a company, our global philanthropic 

strategy focusses on building the workforce of 

the future through business and technology 

skills’ sharing. Our long-standing partnership 

with JA Europe brings this to life by engaging 

hundreds of employees, enabling them to share 

their time, talent and experience with young 

people and make a positive impact on the 

trajectory of their future careers. In Belgium, we 

support Vlajo and Les Jeunes Entreprises on 

which we provide coaching, presentations in 

classrooms, feedback and participate in several 

entrepreneurial activities. BNY Mellon volunteers 

value sharing their knowledge and experience, 

whilst also being amazed by the ongoing 

creativity of the business ideas of students. It 

was a very rewarding personal experience to 

meet these wonderful young people and offer 
them some business insights and advice at this 

early, critical point in their career development.”
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Clicla
EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

CLICLA 
Sabrina Poelvoorde, 
Managing Director, 
Mentoring Systems 

“ Vlajo verdient de steun van elke ondernemer. 

Zij helpen kinderen en jongeren om in een 

beschermde omgeving een besef te krijgen 

van hoe werken in eigen regie in zijn werk gaat. 

Zo krijgen die al een beetje een idee van uit 

welk hout een ondernemer moet gesneden 

zijn om een onderneming te leiden. Daarmee 

vervult Vlajo een belangrijke dienst aan onze 

maatschappij.” 

DELOITTE
Hilde Van de Velde, 
Chief Purpose Officer, 
Deloitte 

“ Deloitte en Vlajo hebben een jarenlange 

waardevolle partnership, waarbij 

ondernemerschap centraal staat. Samen 

zetten we ons in om ondernemerszin bij 

jongeren te stimuleren. Ons partnership gaat 

veel breder dan enkel financiële steun. De 
toegevoegde waarde vinden we vooral terug 

in het coachen en adviseren van een nieuwe 

generatie ondernemers. Het resultaat daarvan 

zien we ieder jaar opnieuw met de inspirerende 

en innovatieve projecten die voor de Small 

Business Projects en de Deloitte Innovation 

Awards worden ingediend.”

EXPERIS
Johan Vanhuyse, 
Director Experis & Talent 
Based Outsourcing 
Belgium, ManpowerGroup

“ Het is onze passie professionals te begeleiden 

bij de uitbouw van een succesvolle carrière. Met 

Vlajo willen we dat engagement doortrekken 

naar ondernemende jongeren die hun eerste 

stappen zetten naar het bedrijfsleven. Als jurylid 

bij de Small Business Project wedstrijd was 

ik onder de indruk van het enthousiasme en 

de creativiteit waarmee studenten hun eigen 

business plan ontwikkelden en verdedigen. We 

kijken er dan ook naar uit om samen met Vlajo 

onze ontluikende ondernemers een duw in de 

rug te geven!”

ESSENSCIA 
VLAANDEREN
Frank Beckx, 
Gedelegeerd bestuurder 
essenscia vlaanderen

“Vlajo is voor essenscia vlaanderen de 

uitgelezen partner om jongeren enthousiast 

te maken voor wetenschap en chemie, 

creativiteit en ondernemerschap. Het is elke 

keer fijn samenwerken met het gemotiveerde en 
deskundige Vlajo-team. Dankzij ons jarenlange 

partnerschap hebben we de succesformule 

van ‘Ondernemers voor de Klas’ uitgebreid met 

een STEM-editie. De komende jaren willen we 

de interactie tussen jongeren, leerkrachten en 

bedrijven uit de chemie- en farmasector verder 

versterken.”

EUROCLEAR
Lieve Mostrey, CEO 
Euroclear 

“ Wij zijn bijzonder trots verbonden te zijn aan 

Vlajo’s programma van activiteiten voor 

studenten. Ondernemerschap aanmoedigen 

en erkennen als de basis voor innovatie en 

leidershap, is belangrijker dan ooit. Het voorbije 

jaar onderstreepten de vrijwilligers onder onze 

werknemers hoe verrijkend en inspirerend deze 

ervaring met student-ondernemers was.”

ETION
Serge Huyghe, 
operationeel directeur & 
expert onderwijs, ETION 

“ Bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven 

is voor ETION essentieel. Daarom ondersteunen 

we graag praktijkgerichte Vlajo-projecten 

zoals ‘Ondernemers voor de Klas’ en ‘Start 

Academy’. Het enthousiasme dat we bemerken 

bij de deelnemende leerlingen, studenten en 

ondernemers toont aan dat we hier echt van 

een geslaagde samenwerking kunnen spreken. 

Daarom is Vlajo voor ETION de ideale partner 

om ondernemingszin en ondernemerschap bij 

jongeren te stimuleren.”

BNP PARIBAS 
FORTIS
Michael Anseeuw, 
Hoofd Retail Banking, 
BNP Paribas Fortis

“ Vlaanderen en België hebben nood aan 

ondernemers. Ondernemers zijn mensen die 

de toekomst veranderen, het leven verbeteren 

en werkgelegenheid creëren door zorgvuldig 

afwegen van kansen en risico’s en door 

keihard te werken. Daarom moeten we een 

ondernemersmentaliteit van jongs af aan bij 

onze kinderen bijbrengen. Vlajo is hét kanaal bij 

uitstek om dit te doen!”

EXXONMOBIL
Jan Michielsen, CEO 
ExxonMobil Benelux

“ De Sci-Tech Challenge geeft jongeren de 

kans om inzicht te krijgen in het belang van 

wiskunde, wetenschap en technologie voor 

actuele uitdagingen rond energie en mobiliteit. 

Deze samenwerking met Vlajo biedt ons 

de gelegenheid om de volgende generatie 

wetenschappers en ingenieurs te inspireren om 

deze uitdaging aan te gaan.”
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investment group

KORAMIC 
INVESTMENT 
GROUP
Christian Dumolin, 
Voorzitter en CEO Koramic 
Investment Group

“ Koramic is al sinds jaren zeer gelukkig Vlajo 

te mogen ondersteunen. Vlajo maakt deel 

uit van een internationaal netwerk en vervult 

een essentiële rol bij het aanleren van 

ondernemerschap 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.”

LEUVEN 
RESEARCH & 
DEVELOPMENT 
Paul Van Dun, algemeen 
directeur, Leuven Research 
& Development LRD

“ Studenten stimuleren om ondernemende 

studenten te worden, is één 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.”

LINKLATERS
Pieter Van Den 
Broecke, Partner 
Linklaters

“ Visie, ambitie en doorzettingsvermogen 

zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om van 

een idee een onderneming te maken. Als 

internationaal advocatenkantoor promoten wij 

die kwaliteiten intern naar onze mensen toe. 

Vlajo creëert een platform dat ons toelaat om 

deze ook te stimuleren bij jongeren, samen met 

gelijkgestemde bedrijven.”

MANPOWER-
GROUP
Philippe Lacroix, 
Managing Director, 
ManpowerGroup BeLux

“ Onze economie heeft entrepreneurs en 

intrapreneurs nodig. Allebei dragen ze bij tot 

ondernemerschap.  Door ons partnership 

met Vlajo – dat zich heeft opgeworpen als 

onontbeerlijke brug tussen onderwijs en 

bedrijfswereld in Vlaanderen – willen we 

bijdragen tot de ontluiking van nieuwe talenten 

en de leiders van morgen. Hoe? Door onze 

expertise van de arbeidsmarkt te delen en de wil 

om te leren voortdurend te stimuleren.”

NATIONALE 
LOTERIJ
Jannie Haek, 
Gedelegeerd Bestuurder 
Nationale Loterij

“De Nationale Loterij zorgt sinds 1934 voor 

veilig spelplezier en investeert een groot deel 

van de inzet van haar spelers aan allerlei 

maatschappelijk relevante projecten. Wie 

meespeelt, wint altijd. Spelers geven mensen 

kansen en maken 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 voorbereiden 

en hen maximale kansen bieden op succes en 

geluk. Want iedereen telt mee!”

MOOVLY 
Geert Coppens, 
Co-founder & CTO, 
Moovly 

“ Om succesvol te zijn moet elke ondernemer 

communiceren naar markt, klanten, partners 

en investeerders. Video is daartoe een van de 

meest doeltreffende formats. Moovly is trots 
om zowel Vlajo als de vele jonge ondernemers 

hiervoor een veelzijdig creatief platform te 

kunnen aanbieden.”

JOHNSON & 
JOHNSON
Peggy van Casteren, 
Head of Community 
Impact, J&J Benelux

“ Meisjes maken het verschil, zeker in technologie 

en wetenschap. We hebben meisjes hard nodig. 

Als sector, maar zeker ook als maatschappij. 

Gezondheidszorg, klimaat en energie zijn 

thema’s waar wetenschap en technologie 

een grote bijdrage aan kunnen leveren. We 

weten dat rolmodellen heel belangrijk zijn en 

we hebben sterke vrouwen nodig die vertellen 

waarom zij hebben gekozen voor een exacte 

wetenschap, en wat zij bereiken met hun 

dagelijkse werk. Daarom zijn we erg verheugd 

over ons partnership met Vlajo om deze 

rolmodellen tot in de klas te brengen via het 

STEM Ondernemers voor de Klas-programma.”

PULSE 
FOUNDATION
Emmanuelle 
Ghislain 

“ Geprikkeld worden om te ondernemen,  

start al op jonge leeftijd. Als partner van 

Vlajo steunen we vandaag de visionairen en 

ondernemers van morgen in een wereld die  

hen meer dan ooit nodig heeft. De Pulse 

Foundation is als trotse partner blij Vlajo  

te kunnen bijstaan in de realisatie van  

haar missie.”

Vlajo jaarverslag 2020 - PAG. 61Vlajo jaarverslag 2020 - PAG. 60



MERCHANDISE 
ESSENTIALS 
Niels Vandecasteele 
& Steven Callens, 
Storelaunchers 

“ Merchandise Essentials en Storelaunchers is 

opgericht door twee jonge ondernemers met 

grote dromen. De living van hun ouders, die 

dienst deed als eerste kantoor, werd al snel 

een 31-koppig team verdeeld over 4 landen. 

Vlajo is de perfecte stimulant voor like-minded 

jongeren, daar wij graag de handen ineen slaan 

om dat ondernemerschap een duwtje in de 

rug te geven. Dat jeugdig enthousiasme zijn de 

leiders van morgen en dat kunnen wij alleen 

maar ten volle steunen.”

TOTAL
Marc Meeùs, 
Verantwoordelijke 
Ontwikkeling KMO België, 
Total

“ Totals ambitie is erkend te worden als een 

partner in duurzame ontwikkeling op sociaal 

en economisch niveau. We steunen het 

ondernemerschap om een netwerk van KMO’s 

te laten groeien en zich te ontwikkelen. Vlajo 

geeft ons niet alleen de opportuniteit om 

onze toekomstige business partners (klanten, 

collega’s, leveranciers) te ontmoeten maar 

ook het ondernemerschap als mentaliteit te 

stimuleren in een kennisomgeving. Kennis is de 

enige ‘grondstof ’ die groeit wanneer ze gedeeld 

wordt.”

SOLVAY
Gaëlle De Vos, Head of 
Corporate Philanthropy, 
Solvay

“ Mijn ervaring als jurylid met Vlajo heeft me 

geleerd dat de volgende generatie meerdere 

troeven in zich heeft om de uitdagingen van 

vandaag en morgen aan te kunnen: creativiteit, 

innovatie en ondernemingszin. Vlajo zorgt 

ervoor dat - in samenwerking met bedrijven  - 

het enthousiasme van deze jonge ondernemers 

een juiste plaats krijgt.”

VKW LIMBURG 
Ruben Lemmens, 
gedelegeerd bestuurder, 
VKW Limburg

“ VKW Limburg stelt zijn netwerk graag open 

voor de ondernemers van morgen om zo de 

toekomstige economische slagkracht van de 

regio mee te helpen versterken. We bundelen 

graag samen met Vlajo de krachten om 

extra hefbomen te creëren om studenten te 

stimuleren te ondernemen, als entrepreneur of 

intrapreneur.”

VOKA
Hans Maertens, 
gedelegeerd bestuurder, 
Voka 

“ Ondernemerschap is geen beroep maar een 

roeping. Het is een uitdaging 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.”

SKODA
Karl Lechat, Director, 
SKODA Import 

“ SKODA was dit jaar voor het eerst een fiere 
partner van Vlajo. Net als SKODA is Vlajo simply 

clever with a human touch!”
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VLAJO IN 
THE PICTURE
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structurele partners

partners

met de steun van

regionale partners

Clicla
EVENTSOLUTIONS FOR EVERYONE

investment group

“Deloitte en Vlajo hebben een 
jarenlange waardevolle partnership, 
waarbij ondernemerschap centraal 
staat. Samen zetten we ons in om 

ondernemerszin bij jongeren te 
stimuleren. Ons partnership gaat veel 

breder dan enkel financiële steun. 
De toegevoegde waarde vinden 

we vooral terug in het coachen en 
adviseren van een nieuwe generatie 
ondernemers. Het resultaat daarvan 

zien we ieder jaar opnieuw met de 
inspirerende en innovatieve projecten 

die voor de Small Business Projects 
en de Deloitte Innovation Awards 

worden ingediend.”

Hilde Van de Velde,  

Chief Purpose Officer, Deloitte
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Vlajo vzw

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw
Innovatie- en Incubatiecentrum

Kapeldreef 60
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016 29 84 01

info@vlajo.org
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