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Tieltse leerlingen schenken 300 euro aan De Veerboot

Foto Anthony Statius
Basisschool De Veerboot in Astene krijgt financiële steun uit onverwachte hoek. De vijfdejaars Marketing en Ondernemen van het Handelsinstituut
Regina Pacis uit Tielt hebben hen de opbrengst van hun minionderneming Sock-It geschonken. Met Sock-It verkochten de Tieltse leerlingen hippe
sokken, zelfgemaakte waszakken en een ecologisch wasmiddel. Een van de leerlingen, Flore, kwam op het idee om de winst te schenken aan De
Veerboot, waar haar broer Stan op school zit.
Het bedrag van 150 euro werd na het bezoek aan De Veerboot verdubbeld. Het geld wordt ingezet voor de aankoop van materiaal voor de kinderen.
(ASD)
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Mini-ondernemingen tonen hun jong ondernemerstalent
Karel Cambien15 oktober 2017
Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent. Via het concept van mini-ondernemingen wordt dat prille ondernemerschap
van jongs af aan gestimuleerd op de schoolbanken. De voorbije dagen stelden in de regio Noord West-Vlaanderen
tientallen nieuwe mini-ondernemingen zich voor tijdens een kick off event.
Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes durven kleuren, die kansen zien
én grijpen. Alleen komen die jonge entre-én intrapreneurs vaak niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet
gestimuleerd worden. Vlajo biedt daarom praktijkgerichte programma’s aan -van in de kleuterklas tot aan de universiteitom ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren. Dat gebeurt via het 4D pedagogisch plan, wat
staat voor Dromen, Doen, Durven, Doorzetten, een leerlijn gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap.
Belangrijke ondernemende competenties worden via pedagogische programma’s en de bewezen ‘learning-by-doing’
methodiek stap voor stap aangereikt. Zoals creativiteit, probleemoplossend denken, resultaatgerichtheid,enzovoort. Het is
onze overtuiging dat de kiem voor ondernemend denken en doen gelegd wordt in het onderwijs, aldus Vlajo. Vlajo treedt
op als bruggenbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. “Vlajo wil jongeren hun eigen ondernemende talenten
leren ontdekken”, aldus Peter Coenen, directeur bij Vlajo. “Doelen kiezen, weten wat je wil en ervoor gaan, met durf en
passie. Scenario’s bedenken en mensen en middelen organiseren in een studentenonderneming. Leren uit ervaringen, goed
voorbereid zijn op een succesvol functioneren in het bedrijfsleven. Met als effect, het leren creëren van meerwaarde, met
een direct maatschappelijk en economisch belang. Ieder vanuit zijn latere werkplek of bedrijf: ondernemerschap wordt een
attitude. Een onuitputtelijke bron.”
Vlajo telt inmiddels over heel Vlaanderen 112.211 deelnemende jongeren en leercoaches in haar programma’s.
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Mini-onderneming Sint-Jozefinstituut gestart

Mini-onderneming Sweet Surprise Foto: SJI
Wetteren - De leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar verkoop van het Sint-Jozefinstituut stelden vrijdagavond hun Mini-onderneming "Sweet
Surprise" voor in de aanloop naar de kaas- en wijnavond van de school.
Een Mini-onderneming is een kleine onderneming, van en door leerlingen, en uiteraard met de hulp van leerkrachten en de steun van Vlajo (Vlaamse
Jonge Ondernemers), een Vlaamse dienst die ondernemingszin bij jongeren wil stimuleren. De leerlingen leren gaandeweg alles zelf doen: het assortiment
samenstellen, de huisstijl bepalen, de naam bedenken, onderhandelen over prijzen, bestellingen plaatsen en opvolgen, de stand uitwerken, enzovoort.
Het hoofddoel van een "Mini" is de ondernemingszin aanwakkeren bij jongeren door hen te laten kennismaken met het opstarten en het runnen van een
eigen zaak. Als je een goede zelfstandige wil worden, moet je over heel wat kwaliteiten beschikken: assertiviteit, teamspirit, besluitvaardigheid,
leiderschap, doorzettingsvermogen, engagement, kritisch denkvermogen, initiatief, communicatievaardigheden, resultaatgerichtheid, succeservaring ...
Omdat die kwaliteiten zo belangrijk zijn, wordt er door de coaches serieus gehamerd op competenties en attitudes.
Sweet Surprise zal lekkere snoepjes, koekjes en geschenkpaketten verkopen en zal regelmatig een verkoopmoment organiseren: op de kaas- en
wijnavonden, op oudercontacten, op verschillende kerstmarkten in de buurt en op de opendeurdag van de school. Bestellingen plaatsen kan via de
website van de school (klik hier).
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VIDEO Zuid-West-Vlaamse mini-ondernemingen Vlajo stellen zichzelf voor in Wevelgem
Woensdag stelden de mini-ondernemngen Vlajo regio Zuid-West-Vlaanderen zich voor in CC Guldenberg. De 26 CEO's kregen een halve minuut de
tijd om hun bedrijfje voor te stellen aan een panel met Astrid De Clerck (Voka), Sylvie Demuynck (BNP Paribas) en Moris Vandevyver (Alumni
Vlajo).

De mini-ondernemingen worden gerund door leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Zij bedenken hun eigen concept, product of dienst en
beheren hun Vlajo mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen, marktonderzoek doen en het
productaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, hun eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren en aandeelhoudersvergaderingen
organiseren.
De 26 ondernemingen komen uit verschillende scholen uit de regio: Secundair Onderwijs Dominiek Savio (Gits), Spes Nostra (Heule en Kuurne),
Prizma - Campus IdP en Prizma - Campus College (Izegem), Heilige Familie en Immaculata (Ieper), Guldensporencollege campus Kaai, Rhizo Campus
Oost, Rhizo Hotelschool, RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, Ter Bruyninge (Kortrijk), Spes Nostra, Sint-Aloysiuscollege (Menen), Onze-LieveVrouwe-instituut (Poperinge), Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (Roeselare), De Bron, Handelsinstituut Regina Pacis, Koninklijk Atheneum Campus
De Reynaert, Sint-Jozefsinstituut (Tielt), Sint-Jozefscollege (Wervik) en OLV-Hemelvaartinstituut en Secundair Onderwijs Groenhove - Campus
Atheneum (Waregem).
Onder de deelnemers zitten onder andere verschillende kapsalons, hairtstylers en andere. Zo zetten de mannen van GR8 Bikes uit het Sint-Jozefscollege
volop in op sensibilisering van verkeersveiligheid met originele en kwaliteitsvolle fietsaccessoires. Zo willen ze gewone kledij van fluo voorzien. Ecostick
van campus De Reynaert Tielt wil nieuw leven creëren met oude spullen. Zo organiseren ze 'een groene carwash' en een fruitabonnement. La Ropa van
SO Groenhove-Campus Atheneum in Waregem zoekt het dan weer in de druksector. Zij willen kledij en petten laten bedrukken met logo's.
(TGM)
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Mini-ondernemingen willen zich maximaal
bewijzen
Karel Cambien30 oktober 2017
In Wevelgem vond de kick-off meeting plaats voor mini-ondernemingen in het zuiden van
West-Vlaanderen. Ondernemerschap kan nergens beter gestimuleerd worden dan in de
scholen, vanuit het principe ‘jong geleerd is oud gedaan’.

De actie ‘mini ondernemingen’, mede gepatroneerd door Vlajo, heeft inmiddels zijn kracht al
ruimschoots bewezen. Vlaanderen bulkt van jong ondernemend talent, maar dat kan nooit genoeg
worden gestimuleerd. Met de ‘mini-ondernemingen’ leren jongeren hoe een bedrijfje te runnen.
Op de schoolbanken herken je jongeren die initiatiefrijk en creatief zijn, die buiten de lijntjes
durven kleuren, die kansen zien én grijpen. Alleen komen die jonge entre-én intrapreneurs vaak
niet vanzelf bovendrijven. Hun ondernemingszin moet gestimuleerd worden. Vlajo biedt
daarom praktijkgerichte programma’s aan – van in de kleuterklas tot aan de universiteit – om
ondernemingszin en ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren. Vlajo staat voor
samenwerking en treedt op als bruggenbouwer tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De
doelstelling is om deze met elkaar in contact te brengen en kennisuitwisseling tussen onderwijs en
de bedrijfswereld te stimuleren. Dat gebeurt via het 4D pedagogisch plan, wat staat voor Dromen,
Doen, Durven, Doorzetten, een leerlijn gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap.
Een kwestie van doen

Belangrijke ondernemende competenties worden via pedagogische programma’s en de bewezen
‘learning-by-doing’ methodiek stap voor stap aangereikt. Zoals creativiteit, probleemoplossend
denken, resultaatgerichtheid,…. “Het is onze overtuiging dat de kiem voor ondernemend denken
en doen gelegd wordt in het onderwijs”, aldus Vlajo. “Daar waar jonge mensen aanmoedigingen
en steun verdienen terwijl ze hun talenten ontdekken, ideeën uittestten en vaardigheden
ontwikkelen.” Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs bedenken hun eigen concept/
product/ dienst en beheren hun Vlajo mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van
brainstormen naar missie en doelen, marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen,
startkapitaal verzamelen, hun eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren,
aandeelhoudersvergaderingen organiseren. Kortom een totaalconcept. De nadruk ligt daarbij
vooral op het doen.
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LEERLINGEN AUTOTECHNIEKEN ZETTEN ONDERNEMING OP POTEN

Eigen garage moet helpen om te leren hoe het is om een bedrijf te runnen

Elke woensdag openen de leerlingen van het 7e jaar Toegepaste Autotechnieken van Technische Scholen Mechelen (TSM) hun atelier voor wagens die
aan een herstelling toe zijn. Opvallend is dat ze dan geen wagens van de school zelf, maar van échte klanten onder handen nemen. In samenwerking met
Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) zette TSM immers een mini-onderneming, namelijk een minigarage, op poten voor de leerlingen. De bedoeling
is om hun de nodige kennis mee te geven over het runnen van een bedrijf. CarFix ging op een woensdag eens een kijkje nemen.
MINIGARAGE OP SCHOOL
Op vraag van de leerlingen

Tot twee jaar geleden kregen de leerlingen van het 7e jaar Toegepaste Autotechnieken van TSM twee lesuren Frans en twee lesuren Engels per week.
“Op vraag van de leerlingen hebben we die lesuren echter vervangen door vier lesuren bedrijfsbeheer", vertelt Dirk Goyvaerts van TSM. “Op die
manier hebben ze na afloop van hun 7e jaar ook nog een attest bedrijfsbeheer op zak voor het geval dat ze een eigen zaak willen opstarten." Om de
leerlingen een nog beter inzicht te geven in hoe het is om een bedrijf te runnen, werd er in samenwerking met Vlajo een mini-onderneming opgericht,
namelijk een garage.
Voor echte klanten

“Op woensdagochtend brengen de klanten hun wagen binnen en meestal moet die tegen de middag al zijn gerepareerd", verduidelijkt Kris Van
Calsteren, praktijkleraar Autotechnieken. De klanten van de mini-onderneming zijn leerkrachten van TSM of kunnen ook vrienden of familie van de
leerlingen zijn. “Samen met de studenten wordt bepaald welk werk wordt aanvaard. Dat gebeurt op maandag tijdens het vak Garageadministratie. We
selecteren de wagens op basis van de knowhow en het materiaal waarover we beschikken, en zorgen er natuurlijk ook voor dat de schadegevallen
divers en voldoende leerrijk zijn. Deze week bv. werden een achttal wagens gerepareerd met uiteenlopende problemen zoals een te vervangen
distributieriem, een kapotte batterij of problemen met de koppeling of de stuurinrichting."
Iedereen heeft zijn functie

“De leerlingen maken de planning op, communiceren met de klanten, zoeken onderdelen op bij leveranciers, maken de offertes op en leggen die voor
aan de klant, voeren de bestellingen uit, volgen de betaling van de klanten op, houden de boekhouding bij enz.", aldus Kris Van Calsteren. “Elke leerling
heeft dan ook zijn functie binnen het bedrijf. Er is een planner, iemand die factureert enz." Vlajo, die tot doel heeft de ondernemingszin van jongeren te
stimuleren, voorziet in een wettelijk kader voor de mini-onderneming, maar helpt ook met het opstellen van het ondernemingsplan en ziet toe op de
financiële kant van het verhaal. Zij openen een bankrekening en de boekhouding wordt maandelijks door Vlajo gecontroleerd.
Theorie omzetten in de praktijk
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Het is de bedoeling dat de leerlingen er een winstgevende onderneming van maken. “Vooraleer het bedrijf van start kon gaan, moest er geld worden
ingezameld", vertelt leerkracht Bedrijfsbeheer, Gwen Verhaegen. “De studenten zijn erin geslaagd om een startkapitaal van 300 euro te verzamelen door
dertig aandelen van 10 euro te verkopen. Niet erg veel dus om onderdelen mee aan te kopen, dus al van bij de start werden ze geconfronteerd met de
moeilijkheden van zakendoen. Behalve hun de tips en tricks van ondernemen leren kennen, is de mini-onderneming ook een ideale tool om de theorie
van de les om te zetten in de praktijk. Zo kunnen ze de leerstof die we behandelen tijdens het vak Bedrijfsbeheer, makkelijk terugkoppelen naar hun
mini-onderneming."
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LES ELEVES EN TECHNIQUES AUTOMOBILES CREENT LEUR ENTREPRISE

Le garage doit aider à apprendre comment gérer une entreprise

Tous les mercredis, les élèves de la 7e année Techniques Automobiles Appliquées de Technische Scholen Mechelen (TSM) ouvrent leur atelier aux
voitures nécessitant une réparation. Le fait marquant est qu'ils ne se penchent pas sur des voitures de l'école elle-même, mais de clients réels. En
collaboration avec Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), TSM a créé, en effet, une mini-entreprise, à savoir un minigarage, pour les élèves. Le but est
de leur procurer les connaissances nécessaires à la gestion d'une entreprise. CarFix est venu y jeter un coup d'œil un mercredi.
MINIGARAGE A L'ECOLE
A la demande des élèves

Il y a deux ans encore, les élèves de la 7e année Techniques Automobiles Appliquées du TSM suivaient deux heures de cours de français et deux
heures de cours d'anglais par semaine. “A la demande des élèves, nous avons toutefois remplacé ces heures de cours par quatre heures de cours de
gestion d'entreprise", raconte Dirk Goyvaerts du TSM. “De cette manière, ils ont aussi en poche une attestation de gestion d'entreprise au terme de leur
7e année, pour le cas où ils désireraient lancer leur commerce." Afin que les élèves aient une compréhension encore meilleure de la gestion d'une
entreprise, une mini-entreprise a été créée en collaboration avec Vlajo, à savoir un garage.
Pour des clients réels

“Le mercredi soir, les clients amènent leur voiture et généralement, celle-ci doit être réparée en fin de matinée", explique Kris Van Calsteren, enseignant
de pratique en techniques automobiles. Les clients de la mini-entreprise sont des enseignants de TSM ou peuvent être également des amis ou la famille
des élèves. “Avec les étudiants, on détermine quel travail est accepté. Ceci se fait le lundi pendant la discipline Administration du garage. Nous
sélectionnons les voitures sur la base du savoir-faire et du matériel dont nous disposons, et veillons naturellement aussi à ce que les dégâts soient divers
et suffisamment riches d'enseignement. Cette semaine, par exemple, huit voitures aux problèmes variés ont été réparées, comme une courroie de
distribution à remplacer, une batterie déficiente ou des problèmes d'embrayage ou de direction."
Chacun a sa fonction
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“Les élèves établissent le planning, communiquent avec les clients, cherchent les pièces chez les fournisseurs, rédigent les devis et les soumettent aux
clients, suivent le paiement des clients, tiennent la comptabilité, etc.", précise Kris Van Calsteren. “Chaque élève a sa fonction dans l'entreprise. On
trouve un planificateur, quelqu'un qui facture, etc." Vlajo, dont le but est de stimuler l'esprit d'entreprise chez les jeunes, prévoit le cadre légal de la minientreprise, mais aide aussi à établir le plan d'entreprise et surveille aussi l'aspect financier. Ils ouvrent un compte bancaire et la comptabilité est contrôlée
chaque mois par Vlajo.
Mettre la théorie en pratique

Le but est que les élèves en font une entreprise rentable. “Avant de pouvoir lancer l'entreprise, il a fallu récolter de l'argent", raconte l'enseignante en
gestion d'entreprise, Gwen Verhaegen.
“Les étudiants sont parvenus à récolter un capital de départ de 300 euros en vendant trente actions de 10 euros. Pas vraiment beaucoup pour acheter
des pièces, donc ils ont été confrontés dès le départ aux difficultés de la pratique du commerce.
Hormis l'apprentissage des trucs et astuces de l'entrepreneuriat, la mini-entreprise est l'outil idéal pour mettre en pratique la théorie vue au cours. Ils
peuvent ainsi aisément établir le lien entre la matière que nous abordons dans la discipline Gestion d'entreprise, et leur mini-entreprise."
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Leerlingen Sint-Aloysius maken klokken voor mini-onderneming Ten O’Clock
06/11/2017 om 12:36 door Joris Delwiche

Sint-Truiden - Tien gedreven leerlingen van SOLV Sint-Aloysius Zepperen hebben de mini-onderneming Ten O-Clock opgericht. De leerlingen moeten
een heel jaar samen deze mini-onderneming in goede banen leiden. Dit project telt ook mee voor hun GIP (geïntegreerde proef).
Ze maken houten klokken uit hout dat afkomstig is van paletten. Ze letten heel hard op het milieubewust bezig zijn met materialen. Zo herbruiken ze
houtenpaletten en verven ze ook steeds met verf op waterbasis, wat minder schadelijk is dan verf op basis van oliën. De klokken zijn zowel rond als
vierkant beschikbaar met diverse afmetingen (30cm,45 cm en 60 cm). Verder kan je de klok personaliseren naar eigen believen. Zo kan je de kleur
kiezen, de wijzers, de cijfers en nog zoveel meer.
De leerlingen hopen op deze manier anderen te inspireren om goederen te herbruiken en niet zomaar weg te gooien.
Je kan zelf een klok bestellen door een mail te sturen naar ten-oclock@hotmail.com en je kan de klok dan bestellen via het bestelformulier dat je
toegestuurd wordt of via de Facebookpagina van Ten O’Clock of op verkoopdagen die later deze maand op Facebook verschijnen.
Externe links

http://www.trudofm.be/news/3011/
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'Heart Feelings' bij Campus Mercurius

Naar jaarlijkse gewoonte stampen de leerlingen van 6 Handel van GO!Campus Mercurius met de hulp van hun leerkrachten economie een minionderneming uit de grond. Dit schooljaar heet deze 'Heart Feelings'. De laatstejaars bieden een mix van diensten en gadgets aan die het uiten van
emoties vergemakkelijkt. Nog te veel kinderen en jongeren hebben het moeilijk om over hun eigen gevoelens te praten en deze te uiten naar
medeleerlingen, leerkrachten, ouders, opvoeders, .... Door de verschillende emoties te koppelen aan een kleur kan de omgeving zien hoe iemand zich
voelt en kunnen ook kinderen en jongeren die niet spraakzaam zijn, hun gevoelens uiten en geholpen worden. Daardoor zijn de producten overal
inzetbaar: op school, thuis, in een sportvereniging, bij de jeugdbeweging, enz. Wellicht kunnen de producten van 'Heart Feelings' de drempelvrees
om over emoties te praten, verlagen. Dat is althans de wens van de leerlingen van 6 Handel. Om hun concept kracht bij te zetten, gaan de leerlingen
een deel van hun winst doneren voor Rode Neuzen Dag. Afgelopen dinsdag stelden de leerlingen hun mini-onderneming voor op de collectieve
aandeelhoudersvergadering die plaats vond in het Provinciehuis in Hasselt. Daar brachten ze voor de eerste keer hun producten aan de man / vrouw.
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FOTO. Mini-ondernemingen houden aandeelhoudersvergadering
Op 13, 14 en 15 november stelde BNP Paribas Fortis Leuven haar Atrium ter beschikking om 40 Vlajo Mini-ondernemingen uit de regio GrootLeuven een podium te bieden. Na het brainstormen over een product of dienst, marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal
verzamelen, het verdelen van de functies binnen het team en het zoeken naar leveranciers, brachten de junior ondernemers hun aandeelhouders op de
hoogte van wat er met hun investering de komende maanden zal gebeuren. Net zoals het er in het echte leven aan toe gaat, maar dan op jongerenschaal.
Gisteren om 13:00 door Ann Peeters -
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Jongeren palmen dagje stadhuis in
Zeventien miniondernemingen stellen eigen producten voor
Vandaag om 02:00 door leo de nijn

Urban, Woodz van 6TSO Sjabi Puurs krijgt de hoofdprijs met eigenhandig gemaakte houten sfeerproducten. Foto: Leo de nijn
Mechelen Tijdens de minimarktdag in de galerij aan het stadhuis in Mechelen stelden zaterdag zeventien miniondernemingen zich voor. Ze toonden aan shoppers
en voorbijgangers van de zaterdagmarkt hun talenten. “Ondernemen is tof”, vinden ze allemaal.
‘Met de winst die we maken, willen we Natuurpunt steunen. We hebben het allemaal zelf gemaakt.’
Romain Lenaerts

Urban Woodz, de minionderneming van TSO Sjabi in Puurs, kreeg de eerste prijs van de Vlajo-jury (Vlaamse Jonge Ondernemingen) en dat leverde
hen 120 euro op geschonken door het stadsbestuur.
“Het is voor de zestiende keer op rij dat we, samen met Voka-Kamer van Koophandel Mechelen en de stad Mechelen, de mogelijkheid bieden aan
zeventien regionale miniondernemingen om deze marktdag te houden. Bedoeling blijft om jonge mensen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de
ondernemerswereld. Nu de eerste verkopen binnen de eigen kring achter de rug zijn, is het tijd om naar buiten te komen”, zegt Chris Rits van Vlajo.
Zelfs stand in hout
Het was een leuke, kleurrijke markt, met een grote diversiteit aan producten zoals moskaders, handgemaakte houten producten, lokale honing en
confituren en knutselpakketten tot zelfs carbonpoeder als witmaker voor tanden. “Wij verkopen handgemaakte houten producten. Een bewuste keuze
om alles met hout te doen”, zegt Robbe Smets (16) van de minionderneming Urban Woodz van Sjabi Puurs. Zelfs hun standje was opgetimmerd met
houten paletten. Zeer origineel en dat leverde de vier leerlingen de eerste prijs op.
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“We verkopen drie verschillende kaarsenhouders en maakten ook zelf onderleggers voor glazen en wat attributen om straks de kerstsfeer in huis te
brengen. De prijzen variëren van 5 tot 22 euro. We hebben het hout in schijven bij de leverancier gehaald en de rest – van het bewerken tot het
afwerken – hebben we met ons vieren zelf gedaan. Het is brandveilig door het aluminium rond het kaarsje. Er is veel tijd in gestoken, maar we pakken
vandaag de eerste prijs”, lacht de winnaar.
Ervaring opdoen
“Wij verkopen voornamelijk plantjes in potjes en kurken met magneten. Met de winst die we maken, willen we Natuurpunt steunen. Het is vooral een
decoratieproduct om de kleurrijke natuur in huis te brengen. We hebben het allemaal zelf gemaakt. De prijzen gaan van 2 tot 4 euro voor de kurkjes en
voor de potjes van 6,95 tot 7,95 euro. We willen vooral voor de natuur een steentje bijdragen”, zegt Romain Lenaerts van BIM-SEM Mechelen.
‘Bijna de beste’ was de (kleurrijke) stand van Ponch’eau van 6 ASO OLVP Bornem. Het leverde hen 90 euro op. “Daar zijn we héél blij mee”, zegt
Lisa De Brouwere. “Wij verkopen hippe felgekleurde regenponcho’s van gerecycleerde petflessen. Het is een moderne versie van de regenjas,
gemakkelijk aan te doen, ook voor op de fiets. Ervaring opdoen is belangrijk.”
“In de prijzen vallen is plezant, maar niet noodzakelijk”, klonk het bij velen tijdens de prijsuitreiking in het stadhuis.
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Leerlingen openen pop-up vol kerstsfeer
Mini-onderneming Flocanté start winkel
18/11/2017 om 02:00 door

Nelson, Olivier, Morgan en Nele met hun begeleidende leerkrachten in hun sfeervolle pop-up winkel. Foto: Hans Otten
Herentals Vier leerlingen van de campus Bovenrij in Herentals openen hun winkel vol eindejaars-geschenken. De pop-up blijft drie maanden lang geopend.
Mini-ondernemingen vormen al geruime tijd de beste manier om leerlingen uit de opleiding Economie (en aanverwanten) de kans te geven hun opgedane
theoretische kennis in de praktijk te brengen. Maar waar dat in het verleden veelal beperkt bleef tot winkeltje-spelen via ouders en vrienden, willen
alsmaar meer scholen de realiteit zo dicht mogelijk benaderen. Daarom opent mini-onderneming Flocanté drie maanden lang een echte winkel op de
Bovenrij in Herentals.
Flocanté bestaat uit vier leerlingen van het zevende jaar Retailmanagement en Visual Merchandising van kOsh campus Bovenrij. “Vorig jaar konden
leerlingen voor het eerst een echte pop-upwinkel openen in de Zandstraat. Ditmaal hebben we zelf een leegstaande klasruimte in onze school helemaal
heringericht”, zegt Olivier Van den Broeck, die samen met Nelson Kwakye, Morgan Hermans en Nele Dieu de nieuwe winkel openhoudt. “Dit is toch
een winkelstraat met een goede zichtbaarheid”, weet Olivier.
Wie de fris ogende winkel binnen stapt, valt meteen de combinatie van de kleuren wit, roze en grijs op. “Dat zijn inderdaad onze kleuren. Flocanté biedt
een aantal eigen producten te koop aan. Maar daarnaast geven we andere creatieve ontwerpers of kleine ondernemers de kans om via onze winkel hun
producten te verkopen. Zo komen we tot een uitgebreid gamma. Dat gaat van door leerlingen gemaakte kerstornamenten over juweeltjes van een oudleerlinge tot bier, gebrouwen door een Olense hobbybrouwer.”
Flocanté aan de Bovenpoort is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
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Mini-ondernemingen tonen verkoopkunst aan stadhuis
Gisteren om 14:37 door Leo De Nijn

Foto: LDN
Mechelen Tijdens de mini-marktdag aan het Mechels stadhuis stelden zeventien mini-ondernemingen zich voor aan de galerij van het stadhuis en toonden ze hun
talenten aan shoppers en voorbijgangers van de zaterdagmarkt.
Urban Woodz, de minionderneming van TSO Sjabi in Puurs, kreeg de eerste prijs van de Vlajo-jury (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Dat leverde
deze mini-onderneming 120 euro op, geschonken door het stadsbestuur.
“Het is voor de zestiende keer op rij dat we, in samenwerking met Voka-Kamer van Koophandel Mechelen en de stad Mechelen, de mogelijkheid
bieden aan zeventien regionale mini-ondernemingen om deze marktdag te houden. Bedoeling blijft om jonge mensen zo snel mogelijk vertrouwd te
maken met de ondernemerswereld”, zegt Chris Rits van Vlajo.
Het is een leuke, kleurrijke markt, met een grote diversiteit aan producten zoals moskaders, handgemaakte houten producten, lokale honing en
confituren, knutselpakketten met linnen zak tot zelfs carbonpoeder als witmaker voor tanden.
‘Bijna de beste’ was de (kleurrijke) stand van Ponch’eau van 6 ASO OLVP Bornem. Het leverde hen 90 euro op. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt
Lisa De Brouwere.
“In de prijzen vallen is plezant, maar niet noodzakelijk”, klonk het bij velen tijdens de prijsuitreiking in het stadhuis.
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Foto: LDN
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Minionderneming 'Smaragd' van 7 RVM EDUGO brengt rust in je leven
Vijftien leerlingen van het zevende specialisatiejaar Retailmanagement & Visual Merchandising - een opleiding die al meteen indruk maakt op een
visitekaartje - van EDUGO Campus Lochristi stelden maandagavond hun minionderneming "Smaragd" voor. Voor het eerst in twaalf jaar werken ze
rond het thema rust, gezondheid en gezelligheid en koppelen ze daar een rist bijhorende producten aan. Twee opvallende nieuwigheden dit jaar: de
leerlingen organiseren op geregelde tijdstippen ook workshops yoga, BBB-training, dromenvangers maken en bloemschikken, en maken voor het eerst
in tien jaar geen gebruik van de vaak gerestylede mobiele winkelkar. Al hangen daar volgens directeur Dimitri Van Hoecke ondertussen al een paar fijne
verhalen aan vast.
Vandaag om 06:59 door Geert Herman & Lut Laureys

De leerlingen van "Smaragd"- een groene edelsteen die voor rust en liefde staat, iets wat ook duidelijk naar voren komt in hun groene cirkelvormige logo
dat de verbondenheid van de leerlingen toont - waren zondag al te gast in hun eigen school op het Makerskraam van het ondernemersproject Jonge
Vonken van Jeugdhuis Lodejo. "We zijn dit jaar uitzonderlijk met vijftien, alle dertien meisjes en twee jongens volgen dus het 7de specialisatiejaar",
vertelt Yeliz, de medewerkster van gedelegeerd bestuurder Jolien. "Net zoals elk jaar is iedereen opnieuw betrokken bij het volledige project: de taken
zijn netjes verdeeld over het financieel, het commercieel, het technisch en het administratief departement."
Rustgevers én workshops
Het verkoopsaanbod van de nieuwe mini is niet in één woord te vatten: alles wat gerelateerd is aan rust, gezondheid en gezelligheid, zit in het pakket. Er
zijn wenskaarten - gemaakt door mensen met een beperking - verjaardagskalenders, geurkaarsen, theebloemen, zakjes met complimenten (dertig in een
pakket, voor elke dag van de maand eentje), zelfgemaakte dromenvangers en gewone en dikke kleurrijke sokken. Daaraan koppelen de leerlingen dus
voor het eerst cursussen en workshops - zowel voor volwassenen als voor edugolo-leerlingen - yoga, bloemschikken, dromenvangers maken en BBBtraining. De tijdstippen daarvan zijn nu al te vinden op hun website www.smaragd15.be. "Er is goed over het concept nagedacht, alle producten en
workshops hebben een link met mekaar", klinkt het bij woordvoerster Yeliz.
Tent vervangt mobiele kar
Nog nieuw: dit schooljaar is er géén mobiele winkelkar, en dat vraagt toch om een woordje uitleg. "Het zal even aanpassen worden, maar we maken dit
jaar voor de promotie en de verkoop gebruik van een plooibare accordeontent. Met zo een grote groep medewerkers zal het ook meer mogelijkheden
geven dan de klassieke winkelkar om ons aanbod uit te stallen", aldus de jonge ondernemers van Smaragd. Waar en wanneer u ze de komende
maanden kan tegenkomen, daar wordt nog volop aan gewerkt, al is de kerstmarkt van Lochristi natuurlijk al een vaste jaarlijkse afspraak. "We zijn nog
momenteel de lijst van evenementen waar we aanwezig zullen zijn met onze verkoopsstand aan het samenstellen", besluiten ze.
De ambitieuze groep leerlingen van 7 RVM staat ook dit jaar onder leiding van drie leercoaches van EDUGO Lochristi: Els Eggermont, Hanna
Peckstadt en Freya Verschraegen. Ilse Bosch van ondernemersproject Jonge Vonken van Lodejo - die ook coach is bij Haven - gaf de dames en
heren van Smaragd het nodige advies en werd daarvoor prompt tot "droomcoach" gebombardeerd. De mini wordt zoals elk jaar ook mee
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ondersteund door Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), een organisatie die projecten van jonge ondernemers in Vlaamse secundaire scholen,
hogescholen en universiteiten begeleidt.
www.smaragd15.be is de fraaie website van de Lootse minionderneming, waar u voor het eerst ook online producten kan aankopen.
Via smaragd@edugolo.be kan u het enthousiaste team van 7 RVM contacteren voor bestellingen en voor de inschrijvingen voor de
workshops die vanaf maart 2018 worden aangeboden.
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Jong Limburgs ondernemerstalent komt samen in Luminus Arena
Door Redactie 22 november 2017 Economie
Zopas werd de officiële aftrap gegeven voor weer een jaar mini-ondernemen. De opdracht voor de jonge ondernemers luidde: ‘Maak een
reclamefilmpje van jullie eigen Vlajo Mini-onderneming'. De jongeren hebben hun creativiteit en originaliteit getoond aan niet minder dan
een 200-tal aanwezigen. 10 bedrijfjes werden bekroond met een ster voor het beste filmpje. Eén onderneming ging aan de haal met de
publieksprijs.

Foto: VLAJO

Vlajo Mini-ondernemingen is een project van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen en wordt gesteund door de Vlaamse regering alsook de Provincie
Limburg. Leerlingen uit de laatste graad van het secundair onderwijs worden in het project aangemoedigd een eigen bedrijfje op te richten. Van meet af
aan ligt het accent op onderzoekend en ervarend leren.
In deze Vlajo Mini-onderneming vervullen de deelnemers zelf alle functies (management, administratie, productie, marketing, boekhouding en verkoop)
en bepalen zelf wat hun bedrijfje zal verkopen en welke naam ze zullen gebruiken. Bovendien zorgen zij voor een eigen kapitaal door de verkoop van
aandelen, ze openen een bankrekening, verrichten marktonderzoek, stellen een businessplan op – en last but not least – ze produceren of verlenen een
dienst. Minstens tweemaal per jaar wordt de balans opgemaakt en verantwoording afgelegd aan de aandeelhouders.
De volgende Mini-ondernemingen ontvingen een ster voor hun bedrijfsfilmpje; SJB Zonhoven met Pullion (gepersonaliseerde sweaters en t-shirtsn, SintAloysius Zepperen met Tabili (tafeldecoratie-recyclage), bovenbouw Sint-Michiel Leopoldsburg met Qwest (ambandje met QR code voor kinderen,
ouderen en zieken), VIIO Handel & Humaniora Borgloon met Xabio (zeepproducten), KTA2 Villers Hasselt met het kapsalon Hairzone, WICO
Campus Sint-Jozef Lommel met Smoopies (soep en smoothies middels vergeten groenten), het Lucernacollege Houthalen met NoGap (app tegen
isolement bejaarden), VIIO Handel & Zorg Tongeren met WTFun?! (poffertjes, ijsjes, wafels), Sint-Jozefinstituut Bokrijk met Bebidas (winterbar),
Sint-Aloysius Zepperen met Ten O’Clock (wandklokken van paletten).
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Virgo+ internationaal in de prijzen
Gisteren om 14:32 door Dieter De Beus -

Van links naar rechts: Virgo+ directeur Johan van Engelant, Andreas de Bie, leercoach mini-ondernemingen Nabil Foki, Rodrigo Ballester
kabinetmedewerker van Europees parlementslid Tibor Navracsics en Caroline Jenner, CEO van JA Europe. Foto: if
Vilvoorde - De Vilvoordse middelbare school Virgo+ is afgelopen donderdag in Tallinn in de prijzen gevallen op The Entrepreneurial School Awards
2017. Deze prijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt door JA Europe, de Europese marktleider in ondernemerschapsonderwijs. Virgo+ werd er
gelauwerd voor hun successen en voortrekkersrol in ondernemend onderwijs. De uitreiking was het hoogtepunt van een conferentie in het kader van het
Erasmus+ project Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE). De prijs - uitgereikt door Caroline Jenner, CEO van JA Europe, en
Rodrigo Ballester, kabinetmedewerker van Europees parlementslid Tibor Navracsics - werd voor Virgo+ in ontvangst genomen door directeur Johan
van Engelant, leercoach mini-ondernemingen Nabil Foki en Andreas de Bie.
Virgo+ werkt al vele jaren samen met Vlajo, dat werkt rond onderwijsprojecten rond ondernemerschap. Via het onderwijsproject Vlajo Miniondernemingen stimuleren zij ondernemerschap en ondernemingszin bij leerlingen. Dit verloopt niet theoretisch uit boeken, maar door praktische
oefeningen. In 2015 werd hun inzet voor ondernemend onderwijs reeds beloond met de titel ‘Vlajo Ambassadeurschool’, nu worden ze ook op
Europees niveau gelauwerd.
“Bij Virgo+ zetten we sterk in op ondernemend onderwijs, daarom hebben we ook deelgenomen aan het ICEE-onderzoek”, zegt een stralende Virgo+
directeur Johan van Engelant. “Om ons te kwalificeren voor dit onderzoek moesten we ervoor zorgen dat minstens 50% van al onze
laatstejaarsleerlingen ondernemerschapsonderricht kreeg. Geen gemakkelijke opdracht omdat ondernemerschap jammer genoeg nog niet in alle
richtingen is opgenomen in de leerplandoelstellingen. Dankzij de inzet van de leerlingen en verschillende leerkrachten zijn we toch in dit opzet geslaagd.
Als directeur van Virgo+ ben ik fier om deze trofee voor ons land mee naar huis te brengen. Het is een prijs die duidelijk maakt dat we als schoolteam
goed bezig zijn. Ik dank dan ook alle leerlingen en leerkrachten, nu en in het verleden, die samen aan deze weg getimmerd hebben. Ik ben ook zeer
erkentelijk aan de organisatie Vlaamse Jonge Ondernemingen”, besluit Johan van Engelant.
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Lucerna valt in de prijzen met Vlajo en First Lego League
Gisteren om 14:57 door Johan Simons

Houthalen-Helchteren - Het Lucernacollege van Houthalen mag al op zoek gaan naar een nieuwe prijzenkast, want op een en dezelfde dag sleepten de
leerlingen twee trofeeën in de wacht. Zo wonnen de leerlingen de eerste prijs van de First Lego League en kregen ze van Vlajo een eerste ster voor hun
eigen mini-onderneming.
Het roboticateam L-Botics, dat dit jaar rond het levensbelangrijke thema water werkt, eindigde eerste in de First Lego League. Uit meer dan 700 teams
zijn er slechts 50 die doorstoten naar de Beneluxfinale. Voor L-Botics is dit nu al een hattrick.
De studenten van 6 Handel mochten dan weer hun mini-onderneming voor Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) voorstellen op KRC Genk. Ze
maakten er een sterke indruk met hun app 'NoGap' om eenzame mensen in contact te brengen met jongeren, die hen helpen met allerlei klusjes en
vooral aangenaam gezelschap bieden. Dit leverde hen alvast een eerste ster op.
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Mini-onderneming 6 ASO Bovenbouw Sint-Michiel op innovatiedag in Vilvoorde
Gisteren om 13:28 door Britt Taels

Foto: Britt Taels
Leopoldsburg - De twaalf leerlingen van de mini-onderneming 6 ASO seminarie van Bovenbouw Sint-Michiel trokken op 16 november naar Vilvoorde.
Daar nam het ondernemingsteam met de naam Qwest deel aan de innovatiedag georganiseerd door Vlajo.
Op de innovatiedag konden de leerlingen ervaren hoe het eraan toe gaat in het echte bedrijfsleven. In groepjes van vijf tot zes personen met leerlingen
uit verschillende scholen moesten ook de leerlingen van Bovenbouw Sint-Michiel een realistisch businessplan uitwerken voor enkele probleemstellingen.
‘Hoe kan je er voor zorgen dat jongeren sneller aan pensioensparen doen?’ of ‘Welke diensten kan je, buiten financiële hulp, aanbieden aan
arbeidsongeschikten?’ zijn knelpunten uit onze maatschappij waar de groepje een oplossing op moesten vinden.
Alvorens ze begonnen met brainstormen, deden de leerlingen teambuildingsactiviteiten om elkaar beter te leren kennen. Ze kenden elkaar immers niet,
en om een strak businessplan op te stellen, moet je op elkaar ingespeeld zijn. Na de eerste ronde werden er vier van de twintig groepjes uitgekozen om
hun oplossing te presenteren in de finale. Uit de vier groepjes die geselecteerd werden, waren er twee groepjes waarin er een leerling uit het
ondernemingsteam van Sint-Michiel zat. Helaas wonnen de teams met leden van hun minionderneming niet, maar dat weerhield hen er niet van een
knappe pres(en)tatie neer te zetten!
Externe links

https://www.facebook.com/qwestproject
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Kapelse mini-onderneming beloftevol uit de startblokken
Gisteren om 20:06 door Nicole Verstrepen

Kapellen - In de Schouwburg Luchtbal werd woensdag de aftrap gegeven voor een nieuw schooljaar mini-ondernemen. Mini-oderneming Delta Print
van het Kapelse Mater Salvatorisinstituut werd tweede.
24 teams toonden hun zelfgemaakte promotiefilmpje en verrasten de aanwezigen met een aanlokkelijke pitch.
De jury, bestaande uit experten van de provincie, BNP Paribas Fortis en de stad Antwerpen, kende de eerste prijs toe aan mini-onderneming Flex-it
van AvAnt Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Deze mini-onderneming zet telefoonhouders in de markt die ons het leven makkelijker maken. Delta
Print, actief in 3D-geprinte sleutelhangers werd tweede, en Beatty van het Stella Matutina instituut in Wuustwezel werd derde; Dit bedrijfje verkoopt
shower speakers.
“Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie. “Ondernemerschap zit deels in het
bloed, maar moet anderzijds ook gestimuleerd en aangemoedigd worden. Deze beginnende jonge ondernemers kunnen andere jongeren inspireren om
voor het ondernemerschap te kiezen.”
Het promotiefilmpje van de winnende onderneming kan u bekijken op de Facebookpagina van Vlajo Antwerpen.
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Kapelse mini-onderneming beloftevol uit de startblokken
Gisteren om 20:06 door Nicole Verstrepen -

Kapellen - In de Schouwburg Luchtbal werd woensdag de aftrap gegeven voor een nieuw schooljaar mini-ondernemen. Mini-oderneming Delta Print
van het Kapelse Mater Salvatorisinstituut werd tweede.
24 teams toonden hun zelfgemaakte promotiefilmpje en verrasten de aanwezigen met een aanlokkelijke pitch.
De jury, bestaande uit experten van de provincie, BNP Paribas Fortis en de stad Antwerpen, kende de eerste prijs toe aan mini-onderneming Flex-it
van AvAnt Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Deze mini-onderneming zet telefoonhouders in de markt die ons het leven makkelijker maken. Delta
Print, actief in 3D-geprinte sleutelhangers werd tweede, en Beatty van het Stella Matutina instituut in Wuustwezel werd derde; Dit bedrijfje verkoopt
shower speakers.
“Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie. “Ondernemerschap zit deels in het
bloed, maar moet anderzijds ook gestimuleerd en aangemoedigd worden. Deze beginnende jonge ondernemers kunnen andere jongeren inspireren om
voor het ondernemerschap te kiezen.”
Het promotiefilmpje van de winnende onderneming kan u bekijken op de Facebookpagina van Vlajo Antwerpen.
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Minionderneming De Herik
De vijfdejaars van GBS De Herik (Henis) hebben een minionderneming opgericht. Deze middag opende hun restaurant 'De
gouden 5' in buurthuis De Meir. De meer dan 100 bezoekers konden er kiezen tussen pizza, spaghetti en croque monsieur.
De leerlingen hebben alles zelf gedaan: van sponsors zoeken, tot inkopen doen en van de gasten ontvangen, tot de
zaalbediening.
De opbrengst gaat naar hun sneeuwklassen.
Artikel geplaatst n.a.v. bron: Op: 05-12-2017
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Sweet Surprise tegen kanker
01/12/2017 om 01:57 door

Foto: jvw
Wetteren De minionderneming Sweet Surprise uit het Sint-Jozefinstituut in Wetteren steunt Kom op tegen Kanker. De actie ligt de
leerlingen na aan het hart, omdat enkele van hen de ziekte al van heel dichtbij hebben leren kennen, sommigen zelf en
sommigen in hun naaste familiekring.
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Mini-onderneming 'Down Under' gestart

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de leerlingen van het tweede jaar 'Economische voorbereiding' van GO!Campus Mercurius gestart met de
oprichting van een mini-onderneming. Voor de leerlingen is het dit jaar een extra-speciale ervaring: ze zullen hun eigen ontworpen spel 'Down Under'
verkopen. Striptekenaar René Bergmans, bekend van het spel 'Dépot 108' kwam hen wat tips geven bij het ontwerpen van de spelfiguren. De leerlingen
schreven het verhaal en bepaalden zelf de spelregels. Naar schatting zal de productie klaar zijn in januari. De opbrengst gaat naar een goed doel.
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Minionderneming On Y Vase gaat in zee met Waak
Vijftien zesdejaars van het Spes Nostra Instituut in Kuurne mogen een schooljaar lang uitpakken met een mini-onderneming en op de proppen komen
met een uniek idee. Dit vonden ze in hun ontwerp On Y Vase, een magnetische vaas die vele doeleinden kent.

We zien bovenaan v.l.n.r. Linh Nguyen, Marie Vandevyver, Elien Geernaert, Niels Decroubele, Klaus Vandendriessche, Kevin Meyfroidt, Michiel
Vanmarcke, Robin Dehullu en Jens Vroman. Onderaan v.l.n.r. herkennen we Emma Deconinck, Michelle Vandekerckhove, Margaux Masquelier, Rob
Vergaerde, Maarten Deman en Jens Decroubele. (Foto BRU)
Een van de zestig miniondernemingen die West-Vlaanderen dit schooljaar telt, vinden we terug in Spes Nostra. Vijftien enthousiaste leerlingen afkomstig
uit drie verschillende richtingen werken er samen in hun vrije tijd om van On Y Vase een groot succes te maken.
"Lang, nog voor het nieuwe schooljaar van start ging, begonnen we reeds te brainstormen op zoek naar het geschikte product dat we aan
de man konden brengen", vertelt Maarten Deman, ceo van On Y Vase.

Hellingsgraad
"Heel wat producten passeerden de revue; een kussen dat omgevormd kan worden tot deken, een peper- en zoutvat met licht, een badmat uit mos...
Uiteindelijk bleek de Y Vase het product met de meeste slaagkans. De Y Vase is een magnetische vaas. Je kan ze gebruiken als vaas, maar ook om
keukengerief of schrijfgerief in op te bergen. We hebben met veel factoren rekening moeten houden. Vooral de hellingsgraad en het type magneet
dat onderaan de vaas werd gebruikt, waren belangrijk. Eens het ontwerp klaar was, lieten we een prototype van het product ontwerpen bij een
familielid van een van onze teamleden."
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Maarten Deman, ceo van On Y Vase.
Delen
"Je kan ze gebruiken als vaas, maar ook om keukengerief of schrijfgerief in op te bergen"

"Voor een grote oplage van ons product, klopten we aan bij Waak", gaat Maarten verder. "Dat we in zee kunnen gaan met een Kuurns bedrijf is
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mooi meegenomen. Onze vazen worden gemaakt van ijzeren profielen, onderaan zijn ze voorzien van een aluminium plaatje met magneten. Bovendien
zijn ze stapelbaar zodat de koper er erg origineel mee kan zijn. Dit alles is mogelijk dankzij de meegeleverde ijzeren grondplaat die zichtbaar of verstopt
onder een tafellaken of -loper gebruikt kan worden."
"Onze Y Vase bestaat in twee formaten; Y grand en Y petit. Ze is te verkrijgen in de kleuren zwart, wit en rood. Een set bestaat uit een grote of
twee kleine vaasjes met grondplaat en kost 25 euro. Een kleine vaas kan apart bijgekocht worden voor 12 euro. Een grondplaatje kost 1,50 euro. De
eerste exemplaren gingen reeds de deur uit tijdens de kaas- en wijnavond die een paar weken geleden plaatsvond in onze school. Ondertussen werd
ook een website gelanceerd waarop 'ons kindje' te koop wordt aangeboden. Ik merk alvast dat onze minionderneming alle betrokkenen dichter
bij elkaar brengt, wat heel positief is. De eerste kennismaking van ons product met het grote publiek leverde alvast heel wat positieve reacties op. Ook
Vlajo, de overkoepelende organisatie van het project miniondernemingen, was enthousiast toen we onze Y Vase tijdens het kickoffmoment voorstelden."

De branding
Wie kennis wil maken met de Y Vase krijgt daarvoor uitgebreid de gelegenheid op vrijdag 8 december tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in de branding
aan de Ringlaan 30 in Heule of op vrijdagavond 15 december in zaal Kubox. Online is de Y Vase te koop via www.onyvase.be. (BRU)
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Mini-ondernemers vallen in de prijzen
08 december 2017
02u42

Foto Marc Aerts
Vlajo -de Vlaamse Jonge Ondernemingen- deelde tijdens de 16de editie van de Mini-Markt-Dag een reeks prijzen uit aan mini-bedrijven uit de regio
Mechelen. “Onze eerste prijs ging naar ‘Urban Woodz’, de onderneming van 4 leerlingen uit 6 TSO van Sjabi Puurs”, zegt Chris Rits van Vlajo. “Het
zilver was voor Ponch’eau van 11 leerlingen uit 6 ASO van OLVP Bornem. De derde plaats ging naar Splash! van 7 leerlingen uit 6 ASO van KA
Boom. De prijs mini@mini, die door de mini-ondernemers zelf uitgereikt wordt, was voor Break-Time van 4 leerlingen uit 6 TSO van Sjabi Puurs.”
(EDT)
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Minionderneming financiert zeeklassen
Vandaag om 01:57 door -

Foto: kvp
Meulebeke In de Vrije Basisschool Marialoop hebben de leerlingen van de eerste en tweede graad een minionderneming opgezet. Met een
ontbijt proberen ze genoeg financiële middelen te verwerven voor hun zeeklassen. Sinds september zijn de leerlingen samen
met juffen Aline en Evy bezig met de organisatie, ze deden de bestelling bij lokale handelaars en verzorgden de bediening op
het ontbijt.
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Sint-Janscollege Meldert presenteert minibedrijf in Brussel
Gisteren om 16:42 door Raymond Billen -

Bij een vorige presentatie 2017-18. Foto: www.sint-janscollege-meldert.be/
Hoegaarden - Docks Bruxsel zet haar deuren open voor 70 miniondernemingen op zaterdag 27 januari. Eentje komt uit Meldert.
Op zaterdag 27 januari stellen zeventig Vlaamse en Waalse miniondernemingen zich voor aan het grote publiek bij Docks Bruxsel (Lambermontlaan 1).
Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo) was vorig jaar reeds te gast in dit nieuwe shoppingcenter. Deze keer slaan Vlajo en Les Jeunes Entreprises
de handen in elkaar. De jongeren kruipen gedurende een schooljaar in de huid van een ondernemer. Ze schrijven een businessplan en gaan met de steun
van aandeelhouders echt aan de slag. De verkoopdag in het shoppingcenter is dan ook voor velen hét hoogtepunt van een ondernemend schooljaar. De
producten die zaterdag verkocht worden variëren van klassiekers zoals verzorgingsproducten en kaarsen tot originele zaken zoals producten uit
gerecycleerde materialen en zelfontworpen kledinglijnen. Er worden die dag ook verschillende prijzen uitgereikt: beste verkoopstand, beste
verkoopstrategie en klantenbenadering en een prijs waarbij de jongeren zelf hun favoriet verkiezen.
Tegen 18uur zijn de winnaars bekend. De deelnemende scholen zijn Atheneum GO! for Business Sint-Jans-Molenbeek, Don Bosco Instituut GrootBijgaarden, Don Bosco Instituut Haacht, GO! Atheneum De Ring Leuven, Heilige Drievuldigheidscollege Leuven, Heilig-Hart&College Halle, Het
College Vilvoorde, Jan-van-Ruusbroeckollege Laken, Mater Dei Instituut Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Godelieve Instituut Kapelle-op-den-Bos, SintDonatusinstituut Merchtem, Sint-Guido Instituut Anderlecht, Sint-Janscollege Meldert, Sint-Martinusscholen Asse, Virgo+ Vilvoorde en ZAVO
Zaventem.
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Brusselse mini-onderneming valt in de prijzen

© Ismaïl Rasheed
Zo’n 70 Vlaamse, Waalse en Brussel mini-ondernemingen hielden zaterdag een verkoopdag in Brussel. Cocktailbrouwerij Tchin UP van
het Heilig-Hartcollege in Ganshoren viel er in de prijzen.
Tchin up brouwt alcoholvrije cocktails gemaakt op basis van lokale hoeveproducten. “Zo is er de Safronia, een cocktail op basis van zoete appelen en
met saffraan van Belgische teelt”, zegt Ismaïl Rasheed aan BRUZZ. “Wij proberen zo lekkere hoeveproducten naar Brussel te brengen.”
Op de verkoopdag in winkelcentrum Docks gingen mystery shoppers en juryleden langs de standjes, waarna ze prijzen uitreikten. De eerste ging naar
mini-onderneming Glassic van het Sint-Janscollege in Meldert. Zij verzamelen flessen bij lokale restaurants, om er glazen van te maken.
Tchin UP sleepte de tweede prijs in de wacht dankzij de zelfgebouwde verkoopstand. Deze Brusselse minionderneming was ook de grote favoriet van
de andere miniondernemingen want in de wedstrijd van ‘jongeren voor jongeren’ kreeg zij van haar concullega’s de meeste stemmen.
Chainz van Don Bosco Groot-Bijgaarden sleepte met haar eigen kledinglijn dan weer de prijs voor beste stand in de wacht. De prijs voor beste
verkoopstrategie ging naar Stress-Solution uit het Heilig-Hart College in Halle.
De verkoopdag is een initiatief van de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Les Jeunes Entreprises (LJE). Aan het event namen zeventig miniondernemingen deel: kleine bedrijfjes die in de schoot van een school worden opgericht, met de bedoeling de ondernemingszin aan te wakkeren.
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Jury roept Flvsh en reflecterende sweaters uit tot beste start-up
Recordaantal mini-ondernemingen op verkoopdag Vlajo in Promenade
Vandaag om 02:00 door nicole verstrepen

Alle winnende mini-ondernemingen poseren samen voor de foto. Foto: Nicole Verstrepen
Kapellen / Putte-Kapellen Naar jaarlijkse traditie vond zaterdag de Vlajo Verkoopdag plaats in het Promenade Shoppingcenter. Veertig mini-ondernemingen
tekenden present, een record. Flvsh (lees Flash) werd aan het eind van de dag uitgeroepen tot de beste onderneming.
Tijdens de verkoopdag proberen de jonge bedrijfsleiders van mini-ondernemingen uit het vijfde jaar en zesde jaar van het secundair
onderwijs en van Small Business Projects (hoger onderwijs) hun producten of diensten aan de man of vrouw te brengen. “Hier leren
we wat communicatie en interactie met klanten in de praktijk precies inhoudt. Je leert hoe je met klanten moet omgaan en wat je best
wel of niet doet”, klinkt het uit verschillende monden.
Proeven van ondernemerschap
De leerlingen- en studenten-ondernemers hebben de voorbije maanden al een heel traject afgelegd: marktonderzoek, een businessplan
opstellen, leveranciers zoeken, producten produceren, aandelen uitgeven, een Facebookpagina of website maken... Met een minionderneming proeven ze van het ondernemerschap. “Ik ben heel tevreden met het recordaantal deelnemers aan deze verkoopdag. Al
doende leert men, en dit doet een aantal leerlingen of studenten misschien zin krijgen om later te ondernemen. Op het gebied van
jonge startende ondernemingen is de provincie Antwerpen met 15% de sterkste groeier in Vlaanderen”, stelt gedeputeerde voor
economie Ludwig Caluwé (CD&V), die samen met een delegatie van het Kapelse schepencollege de prijzen uitreikte.
“Verkoopdag trekt volk”
“Tof initiatief, zo’n verkoopdag. Ik ben ook onder de indruk van hoe deze jonge mensen nadenken over ecologie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Voor ons, handelaars van Promenade, is het mooi meegenomen dat zo’n verkoopdag volk naar het
winkelcentrum trekt”, stelt Nancy Heirman, handelaarster en jurylid.
Tot beste algemene mini-onderneming werd Flvsh uitgeroepen, een project van de Karel de Grote Hogeschool. Flvsh verkoopt
sweaters en jassen met reflecterende prints, waarmee kinderen opvallen in het verkeer. “We vinden dit super, echt heel leuk. We
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hebben de eerste helft van het academiejaar serieus ons best gedaan om Flvsh op te bouwen. Het was niet gemakkelijk om een
leverancier te vinden die de sweaters en jassen met zo’n reflecterende print kon bedrukken. Heel fijn dat de jury is meegegaan in ons
verhaal”, klinkt het bij medewerkster Morgane Demazière, technisch directeur Tymo Cornelis en commercieel directeur Rob
Voorbogt, die zaterdag de stand van Flvsh bemanden.
Artello van GO! Atheneum Hoboken, een mini-onderneming in gepersonaliseerde producten, hanteerde de beste verkooptechniek
volgens de jury. Mini-onderneming Fiora van Mater Salvatoris Kapellen, die setjes verkocht om snijbloemen te verzorgen, ontving de
prijs voor beste verkoopstand en de studenten en leerlingen zelf vonden Delta Print, ook van Mater Salvatoris, de beste onderneming
van de dag.
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Flash is beste junioronderneming

In winkelcentrum Promenade in Kapellen vond vandaag de Vlajo Verkoopdag plaats. 40 juniorondernemingen zetten er zichzelf in de kijker. Ze richten
een stand in en proberen voorbijgangers te imponeren met goede verkoopargumenten. Eén onderneming ging aan de haal met de prijs van 'Beste
junioronderneming' en dat was FLASH van enkele studenten van de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen.
Met hun verkeersveilige jassen en sweaters met reflecterende print konden de jongeren sympathie winnen bij veel voorbijgangers en trokken ze ook de
aandacht van de jury overtuigend naar zich toe.
Het project Vlajo Mini-ondernemingenis een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in samenwerking met de provincies en gesteund door
de Vlaamse regering. Een Vlajo Mini-onderneming is een bedrijfje opgericht door leerlingen uit verschillende richtingen (ASO, TSO, BSO, DBSO en
BUSO) in het (voor)laatste jaar secundair onderwijs. De leerlingen kiezen zelf hun producten of diensten en beheren hun Mini-onderneming volgens de
regels van het ondernemerschap. Ze stellen een businessplan op, doen aan marktprospectie, organiseren verkoopmomenten, houden algemene
vergaderingen, enz.
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Studentenbedrijf Bubbelband schiet uit de startblokken
26/01/2018 om 07:05 door Stedelijke Humaniora

Foto: Stedelijke Humaniora
Dilsen
Dilsen-Stokkem - Tijdens de pedagogische dag van 17 januari heeft Bubbelband, een studentenbedrijf aan de Stedelijke Humaniora, zijn start zeker
niet gemist. Na het opstellen van een ondernemingsplan schoot dit bedrijfje fors uit de startblokken.
Na een recente wissel in het management van de onderneming moest dit Autowasbedrijf vrij snel aan de slag. Maar Joep wist zijn mannen in een korte
tijdspanne om te toveren tot gedreven medewerkers die op 17 januari zowel op organisatorisch en financieel vlak heel wat bijleerden. Maar het was die
dag vooral hard werken. Bij een redelijk strakke wind en heel wat regenvlagen bood de overdekte speelplaats een mooie uitweg om alle aangeboden
auto’s toch een degelijke poetsbeurt te geven. Waar blijkbaar thuis heel wat ouders deze karwei ter harte nemen, mochten Issam, Joep, Jari en Jamal
nu zelf aan de lijve ondervinden dat bij een auto wassen toch wel meer komt kijken dan een doek en een sopje. De helpende handen van
mevrouw Davids en mevrouw Zwakhoven waren dan ook meer dan welkom. Bij een volgend evenement zullen de mannen van Bubbelband zeker
weten hoe het zeemvel hanteren. Proficiat aan deze ondernemers in spé!
Externe links

http://www.sh-dilsen.be
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Sint-Janscollege: Glassic valt in de prijzen
Gisteren om 18:26 door Raymond Billen -

Glassic aan de stand voor de verkoop op Docks Bruxsel. Foto: if
Hoegaarden - De minionderneming Glassic van het Sint-Janscollege uit Meldert won de eerste Docks-prijs, voor hun verkooptechniek en
overtuigingskracht.
In het winkelcentrum Docks Bruxsel vond de verkoopdag plaats van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Les Jeunes Entreprises (LJE).
Zeventig Brusselse, Vlaamse en Waalse miniondernemingen zetten er zichzelf en hun product of dienst in de kijker. Er werden ook verschillende prijzen
uitgereikt: de Vlajo-prijzen voor beste stand en beste verkoopstrategie, de prijs van jongeren voor jongeren en nog twee prijzen uitgereikt door het
shoppingcenter. De verkoopdag in het shoppingcenter is dan ook voor velen hét hoogtepunt van een ondernemend schooljaar.
Het shoppingcenter beloonde twee miniondernemingen met Docks Gift Cards ter waarde van 75 euro. De eerste Docks-prijs ging naar
minionderneming Glassic van het Sint-Janscollege te Meldert. Zij werden vooral geprezen vanwege hun verkooptechniek en overtuigingskracht. Tchin
UP sleepte de tweede Docks-prijs in de wacht dankzij de prachtige verkoopstand. Deze Brusselse minionderneming was ook de grote favoriet van de
andere miniondernemingen want in de wedstrijd van ‘jongeren voor jongeren’ kreeg zij van haar concullega’s de meeste stemmen.
Daarnaast werden ook de traditionele Vlajo-prijzen uitgereikt aan de meest verdienstelijke mini’s. De prijs voor beste verkoopstrategie ging naar
Stress-Solution uit het Heilig-Hart&College te Halle. Zij gaven het beste van zichzelf om mensen te overtuigen van hun stressverlagende producten.
Chainz van Don Bosco Groot-Bijgaarden sleepte met haar eigen kledinglijn de prijs voor beste stand in de wacht.
Glassic heeft een website. Dit zijn de deelnemers. Glassic heeft zijn adres op de Vierdelansierslaan 35, 3300 Tienen.
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Flvsh uitgeroepen tot beste mini-onderneming
30 januari 2018
02u28

Foto Alfons Schryvers
Het Kapelse winkelcentrum Promenade was de uitgelezen plaats voor 42 mini-ondernemingen om zich voor te stellen aan het publiek.
De verkoopdag was een initiatief van Vlajo en maakt onderdeel uit van een wedstrijd die in heel Vlaanderen georganiseerd wordt. Later op het jaar
strijden de provinciale laureaten tegen elkaar voor de titel van beste Vlaamse mini-onderneming.
De prijzen werden uitgereikt door provinciaal gedeputeerde voor economie Ludwig Caluwé (CD&V). Hij kreeg steun van Kapelse schepenen die,
namens de gemeente, alle laureaten een waardebon overhandigde.
Winnaar werd de mini-onderneming ‘Flvsh’, een project van de Karel de Grote Hogeschool. Flvsh verkoopt sweaters en jassen met reflecterende
prints, waarmee kinderen opvallen in het verkeer.
(FSE)
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'Chainz' en 'Stress Solution' vallen in de prijzen

HALLE / GROOT-BIJGAARDEN Op 30/01/2018 om 09:13
Gepubliceerd door: Joost Van Liefferinge
De mini-ondernemingen 'Stress-Solution' uit het Heilig-Hart&College in Halle en 'Chainz' van Don Bosco Groot-Bijgaarden wonnen
afgelopen weekend een prijs op de grote verkoopdag in Docks Bruxsel.
Op zaterdag 27 januari vond in het winkelcentrum Docks Bruxsel de verkoopdag plaats van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Les Jeunes
Entreprises (LJE). 70 Brusselse, Vlaamse en Waalse miniondernemingen zetten er zichzelf en hun product of dienst in de kijker. Er werden ook
verschillende prijzen uitgereikt: de Vlajo-prijzen voor beste stand en beste verkoopstrategie, de prijs van jongeren voor jongeren en nog twee prijzen
uitgereikt door het shoppingcenter.
Voor de vijfde keer sloegen Vlajo en Les Jeunes Entreprises de handen in elkaar om het ondernemend talent uit de regio een onvergetelijke ervaring te
bieden. De jongeren legden heel wat initiatief, samenwerking, inzet en organisatie aan de dag om in een echt shoppingcenter te verkopen. Dat is heel wat
anders dan binnen de schoolmuren of in familiekring. De verkoopdag in Dockx Bruxsel is dan ook voor velen hét hoogtepunt van een ondernemend
schooljaar.
Mystery shoppers
Gedurende de hele dag gaven enkele mystery shoppers en minder anonieme juryleden hun ogen en oren de kost. Er vielen immers heel wat prijzen te
rapen. Het shoppingcenter beloonde twee miniondernemingen met Docks Gift Cards ter waarde van 75 euro. De eerste Docks-prijs ging naar
minionderneming Glassic van het Sint-Janscollege in Meldert. Zij werden vooral geprezen vanwege hun verkooptechniek en overtuigingskracht. Tchin
UP sleepte de tweede Docks-prijs in de wacht dankzij de prachtige verkoopstand. Deze Brusselse minionderneming was ook de grote favoriet van de
andere miniondernemingen want in de wedstrijd van ‘jongeren voor jongeren’ kreeg zij van haar concullega’s de meeste stemmen.
Helemaal af
Daarnaast werden ook de traditionele Vlajo-prijzen uitgereikt aan de meest verdienstelijke mini’s. De prijs voor beste verkoopstrategie ging naar
Stress-Solution uit het Heilig-Hart&College in Halle. Zij gaven het beste van zichzelf om mensen te overtuigen van hun stressverlagende producten.
Chainz van Don Bosco Groot-Bijgaarden (foto) sleepte met haar eigen kledinglijn de prijs voor beste stand in de wacht. “Onze dag kan niet meer stuk.
We hebben meer verkocht dan we hadden gehoopt en deze prijs maakt het helemaal af!”, zegt gedelegeerd bestuurder Allan Leon Mayuku Kamanda.
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Samenwerking
Docks Bruxsel opende haar deuren op donderdag 20 oktober 2016. Vlajo stelde toen de vraag of de miniondernemingen een dagje konden krijgen om
hun verkoopskills in de praktijk uit te testen. Docks Bruxsel reageerde hier meteen enthousiast op. Dit jaar was Vlajo voor de tweede keer te gast bij
Docks met deze keer méér verkoopplaatsen voor de jongeren én een samenwerking met Les Jeunes Entreprises. Het nieuwe shoppingcenter wil meer
zijn dan gewoon een verzameling winkels. Ze wil ook voor de bezoekers een belevingscentrum zijn met ruimte voor culturele en sociale activiteiten.
Voeling
“We vinden het belangrijk om een jong publiek aan het werk te zien en hun interesses te leren kennen. Zij zijn tenslotte de toekomst en het is belangrijk
om daar voeling mee te hebben. Het was enorm boeiend en leuk om het enthousiasme en het initiatief bij deze jonge ondernemers te zien.” zegt Caroline
Housen van Docks Bruxsel.
Meer informatie: www.vlajo.org
Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, kortweg Vlajo, stimuleert ondernemingszin en ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd. Dat doen
we via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s. Onze focus ligt op kinderen en jongeren van 2,5 tot 25 jaar, van de kleuterschool tot aan
de universiteit. Meer dan 100.000 kinderen en jongeren leren via onze pedagogische programma’s hun eigen ondernemende talenten
ontdekken en maken zo kennis met ondernemend denken en doen: DROMEN, DOEN, DURVEN, DOORZETTEN.
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Chainz is beste stand in winkelcentrum
Gisteren om 01:57 door -

Foto: if
Brussel / Groot-Bijgaarden In winkelcentrum Docks Bruxsel vond dit weekend de verkoopdag plaats van de Vlaamse Jonge Ondernemingen en Les
Jeunes Entreprises. Zeventig miniondernemingen van jongeren zetten er hun product of dienst voor het vijfde opeenvolgende
jaar in de kijker. De kledingstand Chainz van Don Bosco in Groot-Bijgaarden ging aan de haal met de prijs voor de beste
stand.
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‘Flash’ van KdG-hogeschool is beste junioronderneming
Guy Janssens30 januari 2018

Vorige zaterdag gaven 40 juniorondernemingen het beste van zichzelf en probeerden in het shopping
centrum van Kapellen hun waren aan te prijzen aan shoppers en passanten. De Verkoopdag @ Promenade
Shopping Kapellen is intussen een jaarlijkse traditie.
Het was uiteindelijk Vlajo onderneming FLASH van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen die tot winnaar werd
bekroond in de categorie ‘Beste junioronderneming’.
De winnende junioronderneming probeert de markt te bestormen met verkeersveilige jassen en sweaters met
reflecterende print. Er waren ook prijzen voor de mooiste verkoopstanden en origineelste verkooptechnieken.
De prijsuitreiking werd bijgestaan door Ludwig Caluwé, gedeputeerde Provincie Antwerpen, het schepencollege
van de gemeente Kapellen en het management van Shopping Promenade.

Het project mini-ondernemingen wordt gesteund door de Vlaamse
regering
Naast de eerste prijs voor Flash waren er bekroningen voor de beste verkoopstand. Die ging naar Fiora van het
Mater Salvatoris Kapellen. De prijs beste verkoopstechnieken was voor Arthello van het GO! Atheneum Hoboken.
De studentenprijs werd weggekaapt door Delta Print van het Atheneum van Hoboken.
Het project Vlajo Mini-ondernemingen is een initiatief van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) in
samenwerking met de provincies en gesteund door de Vlaamse regering. Een Vlajo Mini-onderneming is een
bedrijfje opgericht door leerlingen uit verschillende richtingen (ASO, TSO, BSO, DBSO en BUSO) in het
(voor)laatste jaar secundair onderwijs. De leerlingen kiezen zelf hun producten of diensten en beheren hun Minionderneming volgens de regels van het ondernemerschap.
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Leerlingen verzorgen haar in voedselbank
01 februari 2018
02u44

Eric Flamand Het zevende jaar Haarstylist doet praktijkervaring op in de voedselbank.
Het zevende jaar Haarstylist van het Ieperse technisch atheneum (T.A.) werkt één dag per maand als mini-onderneming in de Ieperse
voedselbank Het Spoor.
De leerlingen willen het welzijn van de mensen voor wie ze werken verhogen door ze naast voedsel ook verzorging aan te bieden. “De
leerlingen uit de richting Haarstylist kunnen er werken in een professionele omgeving, die we er konden inrichten met steun van Lions
club Ieper Poperinge. Iedere maand verzorgen ze de mensen die ‘Het Spoor’ voorstelt. Zij kunnen kiezen voor een nieuwe snit, maar
ook een kleuring of een brushing. Het is een mooi verhaal waarbij maatschappelijke betrokkenheid samenkomt met de mogelijkheid
om in een ‘echt’ kapsalon te werken.” (CMW)
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Vzw op ’t Spoor biedt nu ook haarverzorging aan
Geplaatst op 31 januari 2018 FVWjanuari 31, 2018

Vzw Op ‘t Spoor biedt vanaf heden naast voedselbedeling ook haarverzorging aan via de leerlingen van
het technisch atheneum Ieper. De samenwerking kwam tot stand via de reeds lopende ‘Beauty Days’,
waarbij kansarmen op school konden genieten van onder andere gelaatsverzorgingen en manicures
uitgevoerd door de leerlingen bio-esthetiek en schoonheidsverzorging.
Nu komt daar nog haarzorg bij, een project dat mogelijk werd gemaakt door onder andere financiële steun van Lions club Ieper-Poperinge.

De leerlingen van het 7e jaar haarstyliste komen in het kader van hun mini-onderneming iedere maand langs in vzw Op ‘t Spoor waar ze de aanwezigen
voorzien van een snit, kleuring of brushing. Dit alles kan praktisch in zijn werk gaan dankzij een speciaal gebouwd meubel van de afdeling duurzame
energie, wat zorgt voor een professionele werkomgeving voor zowel de leerlingen als hun klanten. Kortom een samenwerkingsproject die de
maatschappelijke betrokkenheid van beide partijen nogmaals in de kijker zet.
FVW / Foto Westhoek.be
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Route 93: met de gocart door Aalst
Gisteren om 10:51 door Veronique Van Geit -

Foto: *
Aalst - Vier studenten van de HoGent, campus Aalst, hebben Route 93 opgericht. Route 93 is een
studentenonderneming die een teambuildingactiviteit met de gocart organiseert voor kmo’s. Route 93 is
ervan overtuigd dat Aalst een prachtige stad is en wil Aalst laten voelen, proeven en beleven. Het Small
Business Project (SBP) wordt ondersteund door vzw Vlajo. De onderneming opent haar deuren op 22
februari 2018.
De studenten kregen de kans om onder de vleugels van Hogent en Vlajo een onderneming op te starten.
Na enkele brainstormsessies en een marktonderzoek was het concept geboren. Hierbij werd vooral
ingespeeld op de huidige trends zoals lokalisering en de beleveniseconomie. Ze gaan aan de slag met
streekproducten. De gocart werd gekozen als vervoersmiddel om de stad vanuit een ander perspectief
te beleven.
Lynn Aerts, David Aloyans, Benno Cuisinier en Stijn Danckaert deden een beroep op familie en
vrienden om het startkapitaal bij elkaar te sprokkelen. Het is een kapitaalintensieve activiteit aangezien
er vier gocarts aangekocht werden. Nu dit in orde is kan Route 93 focussen op de laatste
voorbereidingen vooraleer definitief van start te gaan.

1 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

De teambuilding draait helemaal rond Aalst. De Gendarmerie, het oude rijkswachtgebouw is de starten aankomstplaats. Het is een broedplaats voor talent en start-ups. Hier vindt ook de wekelijkse
Lokaal-markt plaats. De teams zullen samen één route afleggen aan de hand van een wegbeschrijving.
Tijdens de teambuilding zullen ze samen enkele raadsels moeten oplossen om een code te achterhalen.
Op die manier kunnen ze de kluis kraken en 'een stukje Aalst' mee naar huis nemen. Onderweg maken
de teams twee of drie pitstops bij enkele lokale handelaars om te genieten van streekproducten.
Hiervoor werkt Route 93 samen met de streekproductenwinkel Ambarosa, Bakkerij Lowie en Café De
Geniepegen Drauk.
Teambuilding is mogelijk vanaf 22 februari voor groepen van 4 tot 14 personen op donderdag, vrijdag
en zaterdag. De route vertrekt om 13 uur en ze duurt 3 à 4 uur. Route 93 focust op
teambuildingactiviteiten voor bedrijven, maar ook particulieren krijgen de kans om Aalst te ontdekken.
Reservering is mogelijk via de website www.route93.be of telefonisch op het nummer 0499 22 76 82.
Route 93 heeft ook een eigen facebookpagina.
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Wandelen langs zeventig nieuwe winkeltjes
03/02/2018 om 13:22 door Sylvain Luyckx -

Foto: Sint-Niklaas
Sint-Niklaas - Zeventig standjes van leerlingen staan opgesteld in het Waasland Shopping Center (WSC). Zaterdagnamiddag 3 februari kan men ze nog
een bezoekje brengen.
Tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar is het intussen een vaste waarde geworden dat er tientallen verkoopsstandjes van leerlingen staan
opgesteld in de winkelhal van het WSC.
De stalletjes zijn elk op een bijzondere manier ingericht en je kan het nauwelijks bedenken of het is in de winkelhal wel ergens te koop. Voor de
leerlingen is het een dagje commerciële ervaring opdoen.
Het initiatief gaat uit van de Vlaamse Jonge Ondernemers (Vlajo). Ondernemen moet je vroeg beginnen leren. Om het leerproces met de nodige ernst te
begeleiden, is er ook een resem prijzen in zeer diverse categorieën voorzien. Essentieel is echter dat jonge mensen ervaring opdoen.
Nog tot 20 uur kunnen bezoekers in het WSC aan de Kapelstraat terecht om de creratieve standjes met een bezoekje te vereren.
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Beleef de stad in een go-cart
07 februari 2018
02u40

Foto RLA Lynn Aerts, Benno Cuisinier en David Aloyans.
Aalst Vier studenten van de HoGent in Aalst hebben Route 93 opgericht. Die studentenonderneming biedt bedrijven een teambuildingactiviteit met de
gocart aan.
“Route 93 is ervan overtuigd dat Aalst een prachtige stad is en daarom willen we mensen Aalst laten voelen, proeven en beleven. Ons Small Business
Project (SBP) wordt ondersteund door vzw Vlajo”, zeggen Stijn Danckaert, Lynn Aerts, Benno Cuisinier en David Aloyans.
Streekproducten

“We hebben vier gocarts aangekocht. Nu dit in orde is, kan Route 93 focussen op de laatste voorbereidingen vooraleer definitief van start te gaan. De
teambuilding draait helemaal rond Aalst. De Gendarmerie, het oude rijkswachtgebouw, is de start- en aankomstplaats. De teams zullen samen één route
afleggen aan de hand van een wegbeschrijving. Tijdens de teambuilding zullen ze samen enkele raadsels moeten oplossen om een code te achterhalen.
Op die manier kunnen ze de kluis kraken en ‘een stukje Aalst’ mee naar huis nemen. Onderweg maken de teams twee of drie pitstops bij enkele lokale
handelaars om te genieten van streekproducten. Hiervoor werkt Route 93 samen met de streekproductenwinkel Ambarosa, Bakkerij Lowie en café De
Geniepegen Drauk.”
Vanaf 22 februari kan je teambuildings boeken voor groepen van 4 tot 14 personen op donderdag, vrijdag en zaterdag. De route vertrekt om 13 uur en
duurt 3 à 4 uur. Route 93 focust op teambuildingactiviteiten voor bedrijven, maar ook particulieren krijgen de kans om Aalst te ontdekken.
Reserveren is mogelijk via de website www.route93.be of telefonisch op het nummer 0499/22.76.82. (RLA)
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Zeventig jonge ondernemingen te kijk
05/02/2018 om 01:57 door -

Foto: sls
Sint-Niklaas Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) organiseerde in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas een dag waarop zeer diverse
miniondernemingen zichzelf aan het grote publiek konden voorstellen. Een zeventigtal standjes werd door leerlingen van een hele reeks scholen bevolkt,
die allen hun waar aan de man trachtten te brengen. Het creëerde een drukke bedrijvigheid.
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Aandeelhoudersvergadering Mini-onderneming Viio Tongeren
05/02/2018 om 22:26 door Nico Francois

Foto: Nico Francois
Tongeren - In september hebben de leerlingen van 6 Marketing & ondernemen in de viio-campus aan de Rode Kruislaan in Tongeren een
minionderneming opgestart: 'What the fun'. (WTF-un) Op maandag 5 februari staat een tweede aandeelhoudersvergadering op de agenda.
Begin oktober was er een eerste aandeelhoudersvergadering. De 10 meisjes en 4 jongens verkopen elke donderdag seizoensgebonden
voedingsproducten op de speelplaats. Ze hebben een businessplan uitgewerkt en iedereen kreeg een functie toegewezen. Hun promofilmpje is te zien op
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ST2m0CFcLF8
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Samya Lekfif verkozen tot beste verkoper
12 februari 2018
02u45
Tijdens de jaarlijkse verkoopdag van Vlajo in Ring Shopping Kortrijk Noord werd Samya Lekfif van Hemelvaart Waregem
verkozen tot beste verkoper van alle deelnemende mini-ondernemingen.
Als beste verkoper krijgt ze een ballonvaart cadeau. Met de mini-onderneming Confi’choc won Hemelvaart Waregem tevens
in de categorie mooiste verkoopstand. Het beste verkoopsteam ging naar Mel’Amore van het Guldensporencollege Kortrijk.
Lykke van Rhizo Campus Oost Kortrijk had het beste product en concept, net zoals Pineapple Games van Vives Kortrijk. Zij
wonnen allen een cheque van 100 euro. (XCR)
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Valentijnsactie Gr8 Bikes schot in de roos
14 februari 2018
02u30

Foto Petit
De zesdejaars Handel van het Sint-Jozefscollege in Wervik verkopen met hun schoolbedrijf Gr8 Bikes originele en reflecterende materialen voor
fietsers. Geen ordinaire fluovestjes dus, maar wel hippe en opvallende accessoires. Hun valentijsactie is alvast een schot in de roos. Ze verkochten
fietslichten in de vorm van vlinders met de slogan: ‘Vlinders in de buik, vlinders op de fiets’. Het gadget was in één dag helemaal uitverkocht. Gr8 Bikes
heeft ook al een nominatie op zak voor de sociale mini-onderneming van het jaar. Een prijs die gegeven wordt aan een bedrijf met een positieve sociale
impact.
(MPM)
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Een partnerschap om jongeren te helpen bij de
voorbereiding van maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap.
Terwijl de arbeidswereld een ware ‘Skills Revolution’ kent, wordt het steeds belangrijker om jongeren te helpen zich voor
te bereiden op een professioneel leven waarin verandering de norm zal worden. Na zich te hebben opgeworpen als partner
van de Europese finale van de Mini-ondernemingen die in 2017 in Brussel plaatsvond, heeft ManpowerGroup Belgium
besloten om de programma’s van Vlajo en Les Jeunes Entreprises in België concreet te ondersteunen. Doelstelling?
Ondernemerschap en de wens om te leren een boost geven door jongeren voor te bereiden op de toekomst van de
arbeidsmarkt.
65% van de jobs die de jongeren van generatie Z (Post-Millennials geboren in de vroege jaren 2000) in de toekomst zullen
uitoefenen, bestaan nog niet. Vandaag de dag is het kiezen van zijn vak en het zich lanceren in het professionele leven voor
de nieuwe generaties meer dan ooit een grote uitdaging geworden. Naast de technische competenties (hard skills) die
onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van zijn specialiteit, moet de nadruk gelegd worden op de
persoonlijkheidscompetenties (soft skills).
Volgens een recent onderzoek van ManpowerGroup zijn communicatie (56%), samenwerken in teamverband (55%) en
probleemoplossing (54%) de drie competenties waar de werkgevers van vandaag wereldwijd het meest op zoek naar zijn,
terwijl de rekruteerders tegelijk beweren dat deze drie competenties ook tot de meest schaarse behoren –
probleemoplossing (31%), communicatie (30%), organisatie (24%) en samenwerken in teamverband (22%).
Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup Belgium: “Vandaag zijn de talenten de eerste motor van de
groei geworden want het zijn zij die waarden, rijkdom en bijgevolg nieuwe jobs kunnen creëren. Onze economie heeft
meer ondernemers nodig maar ook ‘intranemers’ die niet-lineaire loopbanen met een opeenvolging van projecten en
ervaringen onder controle kunnen houden. Door dit partnerschap aan te gaan met de Belgische antennes van JA
Europe – Vlajo en Les Jeunes Entreprises – willen we bijdragen tot de ontluiking van de talenten van morgen door
onze kennis van de arbeidsmarkt maar ook onze ervaring op het vlak van leiderschap te delen. We gaan beide
organisaties met veel enthousiasme steunen. Zij hebben zich immers al opgeworpen als essentiële bruggen tussen
school en maatschappij. “

Vlajo en Les Jeunes Entreprises, bruggen tussen school en bedrijfswereld
Elk jaar nemen meer dan 116.000 jongeren uit de Vlaamse gemeenschap en meer dan 21.000 jongeren uit de WaalsBrusselse gemeenschap deel aan de programma’s van de Belgische antennes van JA Europe. Op Europees niveau konden
meer dan 3,6 miljoen jongeren uit 40 landen ‘al doende leren’ (‘learning by doing’) en op die manier hun
ondernemerspotentieel activeren om spelers te worden van de economische, sociale en culturele ontwikkeling. De
leerprogramma’s zijn gevarieerd en zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën, met modules die zijn aangepast aan de
verschillende onderwijsniveaus om bruggen te bouwen tussen de school en de bedrijfswereld en de maatschappij in het
algemeen. In 2017 hebben meer dan 7.500 jongeren van het Vlaamse secundaire onderwijs zich in het avontuur van de
oprichting van een mini-onderneming geworpen, en hebben 2.300 studenten uit het hoger onderwijs deelgenomen aan het
programma Small Business Project (Ondernemende Attitude). Deze activiteiten versterken de kennis en de vaardigheden
die in de secundaire school en in het hoger onderwijs werden aangeleerd, maar bevorderen vooral het verwerven van
persoonlijke competenties, zoals communicatie, vermogen om in teamverband te werken, creativiteit of projectbeheer.

Het leervermogen stimuleren
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Met dit partnerschap wenst ManpowerGroup Belgium de eerste pijler (‘Ready for Work’) van zijn strategie inzake
duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken en op die manier jongeren te
helpen bij de voorbereiding van hun intrede in de arbeidsmarkt. De nadruk zal gelegd worden op het YEP-programma dat
bestemd is voor het hoger onderwijs. De medewerkers van ManpowerGroup zullen op vrijwillige basis het beste van
zichzelf geven tijdens coachingsessies over projectbegeleiding. Ze zullen ook expertsessies leiden om studenten te helpen
de human resources in hun ondernemingsprojecten beter te beheren. Tot slot zullen ze ook workshops organiseren om
jongeren te helpen zich concreet voor te bereiden op hun zoektocht naar werk. De HR-groep zal haar verschillende
onderzoeken en tools ter beschikking stellen van het kenniscentrum van Vlajo, waaronder haar leerquotiënttest voor het
identificeren van het leerprofiel van individuen. Deze test biedt ook tips voor het zich aanpassen aan nieuwe
omstandigheden en aan nieuwe uitdagingen doorheen de volledige professionele loopbaan.
Bron : ManpowerGroup
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Gr8 Bikes genomineerd voor sociale mini-onderneming van het jaar
Het zesde jaar handel van het Sint-Jozefscollege in Wervik verkoopt met schoolbedrijf Gr8 Bikes originele en reflecterende materialen voor fietsers.
Geen ordinaire fluohesjes dus maar wel hippe en opvallende accessoires. Hun Valentijnsactie was alvast een schot in de roos.

Ze verkochten fietslichten die tussen de spaken passen in de vorm van vlinders met de slogan: "Vlinders in de buik, vlinders op de fiets." Het gadget was
op één verkoopdag helemaal uitverkocht. Gr8 Bikes heeft ondertussen ook al een nominatie op zak voor de sociale mini-onderneming van het jaar. Een
prijs die gegeven wordt aan het bedrijf met een positieve sociale impact. V.l.n.r. herkennen we Elisz Bossu (administratief manager), Chiara Debecker
(financieel manager), Lorenz Depuydt (commercieel manager), Yorben Ravau (CEO) en Birgen Braem (commercieel manager). De technische
managers Michiel Cheroutre en Naïm Durez ontbreken op de foto. (MPM-Foto MPM)
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GHIZLANE KASMI (20): “OOK JONG TALENT KAN ONDERNEMEN”
Zes enthousiaste jongeren wonnen met hun mini-onderneming Mel’amore de titel van ‘Beste verkoopteam’ tijdens de verkoopdag van Vlajo (Vlaamse
Jonge Ondernemingen) in winkelcentrum Ring Shopping. Op de verkoopdag gaat Vlajo elk jaar op zoek naar de mooiste stand, het creatiefste product
en het beste verkoopsteam.
Se-n-se-opleiding
De jonge ondernemers verkopen appelsap met een lekker smaakje in het kader van hun sales opleiding aan HPO Kortrijk. “We doen dat onder de naam
Mel’amore. Mela komt van het Italiaanse woord voor appel en amore van liefde, omdat we de appelsap met liefde verkopen”, zegt studente Ghizlane Kasmi
(20). De jongeren volgen de se-n-se-opleiding ‘verkoop en distributie’. De opleidingen se-n-se of secundair na secundair vervangen de zevende
specialisatiejaren technisch secundair onderwijs (TSO) en kunstsecundair onderwijs (KSO).
Beste verkoopteam
De jury koos voor Mel’amore omwille van hun gedrevenheid. “Er waren een aantal mensen die klanten lokten met proevertjes en folders. Ook bij onze stand
waren we heel enthousiast”, vertelt student Jesse Van Landuyt (21). Volgens de jonge ondernemers is het belangrijk dat je als ondernemer beschikt over
een gezonde dosis zelfvertrouwen en ambitie. “De verkoopdag was vooral een kans om te tonen dat jong talent ook kan ondernemen”, besluit Ghizlane.

Pictures by HPO Kortrijk
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Laatstejaars atheneum Zottegem organiseren mountainbiketocht

Zottegem, 21/02/2018 – Op zondag 18 februari werd het Zottegemse atheneum de ontmoetingsplaats van maar liefst 327 modderduivels. Drie
leerlingen uit het laatste jaar L.O. & Sport organiseerden met steun van het Vlaams ondernemersplatform VLAJO voor het eerst een mountainbiketocht
met vooral de Zwalmstreek als uitvalsbasis. Deze opdracht maakte deel uit van hun eindwerk.
Er werden gevarieerde parcoursen van 32 en 50 km uitgestippeld door de leerlingen Gilan Verhecken, Lloyd Sprangers en Alex Iudica, met hun
droomcoach Kristof Leroy als steunpilaar. In de lessen toegepaste economie stelden de leerlingen, onder toezicht van hun fiere leerkracht Stijn Van
Nieuwenhove, een gedetailleerd businessplan op dat met hulp van familie en vrienden vorm kreeg… En hoe! De deelnemers, waaronder enkele
sportieve KAZ-leerkrachten, reageerden na afloop laaiend enthousiast over de samenstelling van het parcours, de ontvangst en de uitgebreide
bevoorrading halfweg.
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Kapelse mini-onderneming scoort op verkoopdag
Gisteren om 13:15 door Nicole Verstrepen -

Fiora was ook aanwezig op de verkoopdag in winkelcentrum Promenade Foto: Vlajo
Kapellen - Zo'n honderd mini-ondernemingen en Vlajo small business projects hebben afgelopen zaterdag een verkoopdag
gehouden in het Wijnegem Shopping Center. Aan het eind van de dag werden enkele prijzen uitgereikt. De Kapelse minionderneming Fiora van Mater Salvatoris werd winnaar in de categorie 'Beste stand'.
Fiora verkoopt verzorgingspakketten voor bloemen.
Winnaar in de categorie beste verkooptechnieken werd Chiptables van de Karel de Grote Hogeschool, een SBP actief in
de verkoop van groentenchips. Kiddikadoo van het Sint-Ursula instituut uit Waver kreeg de studentenprijs. Deze mini
verkoopt handgemaakte armbandjes. Tot beste junior-onderneming algemeen werd Mi Gente van het Lucernacollege uit
Antwerpen uitgeroepen. Dit bedrijfje verkoopt planten in gerecycleerde, bewerkte potten.
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Junioronderneming ‘Mi Gente’ is beste junioronderneming op Vlajoverkoopdag.
Guy Janssens25 februari 2018
1000 jonge ondernemers zetten vorige zaterdag hun beste beentje voor op een verkoopdag in Wijnegem Shopping Center. Dit werd georganiseerd door het
Vlaams Agentschap Jonge Ondernemers en de provincie Antwerpen. Voor de jonge ondernemers was dit hét hoogtepunt van een schooljaar dat in het teken staat
van “ondernemen” en “ondernemerschap”. 100 Vlajo mini-ondernemingen en Vlajo small business projects (uit de provincies Antwerpen, Limburg,VlaamsBrabant en Oost-Vlaanderen) stelden zich voor aan het grote publiek.
De jonge zaakvoerders en hun medewerkers konden in Wijnegem Shopping Center het grote publiek uittesten. Zo leerden ze om onbekende personen te durven
aanspreken en samen te werken. Ze hebben hun verkoopskills uitgetest en konden er netwerken met elkaar. Dankzij deze projecten verwerven de studenten
ondernemende competenties in de hoop dat effectief op de arbeidsmarkt te kunnen waarmaken.
De volgende jonge ondernemingen konden de juryleden bekoren:
–

Beste junior-onderneming algemeen: Mi Gente – Lucernacollege Antwerpen (Planten in gerecycleerde bewerkte potten)

–

Winnaar studentenprijs: Kiddikadoo – Sint-Ursula-Instituut Waver (Handgemaakte armbandjes)

–

Winnaar beste stand: Fiora – Mater Salvatoris Kapellen (Verzorgingspakket voor bloemen)

–

Winnaar beste verkooptechnieken: Chiptables – Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (Groentenchips)
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Kapelse mini-onderneming scoort op verkoopdag
Gisteren om 13:15 door Nicole Verstrepen

Fiora was ook aanwezig op de verkoopdag in winkelcentrum Promenade Foto: Vlajo
Kapellen - Zo'n honderd mini-ondernemingen en Vlajo small business projects hebben afgelopen zaterdag een verkoopdag
gehouden in het Wijnegem Shopping Center. Aan het eind van de dag werden enkele prijzen uitgereikt. De Kapelse minionderneming Fiora van Mater Salvatoris werd winnaar in de categorie 'Beste stand'.
Fiora verkoopt verzorgingspakketten voor bloemen.
Winnaar in de categorie beste verkooptechnieken werd Chiptables van de Karel de Grote Hogeschool, een SBP actief in
de verkoop van groentenchips. Kiddikadoo van het Sint-Ursula instituut uit Waver kreeg de studentenprijs. Deze mini
verkoopt handgemaakte armbandjes. Tot beste junior-onderneming algemeen werd Mi Gente van het Lucernacollege uit
Antwerpen uitgeroepen. Dit bedrijfje verkoopt planten in gerecycleerde, bewerkte potten.
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Studenten zoeken nieuwe kunstenaars
24 februari 2018
02u55

Foto Bollen De studenten zijn nog op zoek naar nieuwe kunstenaars.
Zes jonge ondernemers van het Sint-Janscollege in Meldert zijn succesvol gestart met hun mini-onderneming Uusi. “Uusi
betekent ‘nieuw’ in het Fins, althans dat zegt Emmi, onze Finse uitwisselingsstudente”, klinkt het bij de studenten. “Nieuwe
kunstenaars krijgen bij ons de kans om hun werk te tonen aan de buitenwereld en met hun werken blazen wij oude kaders
nieuw leven in. Op dinsdag 27 februari organiseren wij een veiling in het Sint-Janscollege. Iedereen is van harte welkom vanaf
19 uur.” Gratis inschrijven kan via het evenement op Facebook of via mail naar uusi@outlook.be.
(VDT)
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Mini-onderneming Lucerna plukt sterren uit de hemel met
Vlajo
Gisteren om 14:42 door Johan Simons

Houthalen-Helchteren - Zaterdag 24 februari traden 30 mini-ondernemingen uit even veel scholen in het strijdperk van Vlajo in
Shopping 1 in Genk. Met NOGAP, een project van sociaal ondernemen tegen vereenzaming bij ouderen, startte het
Lucernacollege van Houthalen al met voorsprong.
De leerlingen van het Lucernacollege hadden immers al een ster in de wacht gesleept voor het beste promotiefilmpje van
Vlajo. Dat neemt niet weg dat het een spannende wedstrijd bleef, want er vielen slechts vijf sterren te verdelen. De assertiviteit
en warme inzet van de leerlingen uit 6 Handel, aangevoerd door mevrouw Nurdogan, bleef andermaal niet onbeloond. Een
tweede ster op hun palmares dus, waarvoor een dikke proficiat!

Externe links
https://www.ucernacollegehouthalen.be/
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Taste&Bake is provinciale finalist
voor Vlajo mini onderneming van
het jaar
1 March 2018 - 01:23
BRUGGE/KORTRIJK/KUURNE - Vlajo organiseert jaarlijks de wedstrijd
voor mini onderneming van het jaar. Leerlingen uit de derde graad van
het secundair onderwijs doen ervaring op het met het runnen van een
onderneming.
Voor de provinciale finale die op 14 maart gepland is bij Voka in Kortrijk zijn er vijf provinciale finalisten, vier uit Brugge en één uit Kuurne.
De Vlajo mini onderneming van de gastronomische school Taste & Bake van Ter Groene Poorte verkoopt een koekjesmix. Hun
droomcoaches zijn de gebroeders Boxy van wie ze heel wat tips krijgen en ervaring kunnen op doen.
Bron: Foto©Vlajo
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Dag van de mini ondernemingen in
Brugge
3 March 2018 - 09:30
BRUGGE - Op het Simon Stevinplein in Brugge werd vandaag de dag van
de mini ondernemingen gehouden. Zeventien Vlajo mini ondernemingen
kregen de kans om op het plein hun producten aan de vrouw of man te
brengen.
Dankzij het mooie weer was het bijzonder druk in de binnenstad. De Brugse
schepen van lokale economie Hilde Decleer verleent jaarlijks haar medewerking aan de dag van de mini onderneming met het zoeken van
een goede locatie om te verkopen en zo ervaring op te doen met het runnen van een bedrijf. De prijs voor het beste verkoopsteam ging
naar de mini onderneming Dikke Pluim van het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut Brugge.
Bron: Foto©HDB
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Mini-ondernemingen Wood3D en AllesKIDS genomineerd
07 maart 2018
02u49
In de provinciale finale van ‘Dé Mini-onderneming van het Jaar 2018’ zijn twee scholen uit de streek genomineerd. De
verkoop van houten en gepersonaliseerde USB-sticks door Wood3D van de Sint-Jozefschool in Mere en de kinderanimatie
gebracht door AllesKIDS van het Aalsterse Lyceum overtuigden de jury voor een selectie uit zestien inzendingen. Zij nemen
het nu op tegen elkaar en vier mini-ondernemingen uit Buggenhout, Gent en Zelzate.
(KMJ)
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Winkel en leslokaal in één
KTA OPENT POP-UP OP BREDABAAN
TOON VERHEIJEN
08 maart 2018
02u45

Foto Klaas De Scheirder Had, Yana en Siham van het KTA in de pop-up winkel.
Brasschaat De winkelliefhebbers in Brasschaat hebben er vanaf 13 maart weer een extra winkeltje bij op de Bredabaan. Een twintigtal miniondernemingen van KTA Brasschaat zal er tot eind deze maand een pop-upwinkel uitbaten. De winkel zal ook dienst doen als leslokaal waar iedereen
die wil een kijkje kan komen nemen. Minister Hilde Crevits stuurde voor de officiële opening een videoboodschap naar de leerlingen van KTA.
Hout, metaal, verzorging, handel, mechanica en nog een resem andere studiemogelijkheden biedt het KTA in Brasschaat aan in het technisch en
beroepsonderwijs. Bijna elke richting heeft nu ook zijn eigen mini-onderneming. Om niet alleen binnen de schoolmuren te blijven, pakt KTA uit met een
toch wel uitzonderlijke pop-up. De school opent een eigen winkel op de Bredabaan.

Mini-ondernemingen
“We zijn met ons flink aantal mini-ondernemingen inderdaad redelijk uniek en dat willen we toch ook wel graag laten zien”, lacht Peter de Hoon,
coördinator Studiegebied Handel aan het KTA. “We hebben altijd wel dat ondernemen proberen te stimuleren. We vonden het zelf ook belangrijk dat
onze leerlingen die ondernemingszin dan ook echt kunnen laten zien.” De ongeveer twintig mini-ondernemingen zullen allemaal hun moment krijgen
waarop ze hun producten aan de man kunnen brengen. Producten die ze allemaal gericht op hun eigen studierichting zelf gemaakt of ontwikkeld hebben.
”Maar we gaan er dus niet alleen dingen verkopen”, zegt Peter de Hoon. “De winkel zal ook gebruikt worden als leslokaal. Iedereen die wil kan er dan
ook binnenspringen om de lessen vanop afstand te volgen. Uiteraard kunnen ze dan ineens iets kopen in de winkel zelf (lacht). We zijn overigens ook
blij dat we met ons initiatief alvast tijdelijk toch iets doen aan de leegstand in Brasschaat.”

Videoboodschap
KTA is trots op de verwezenlijking van de pop-upwinkel en vooral ook dat minister Hilde Crevits (CD&V) spontaan een videoboodschap bezorgde
aan KTA om hen succes te wensen. De minister onderstreept in haar boodschap het belang van ondernemerschap op school en wil op deze bijzondere
manier de school feliciteren met dit unieke initiatief. De school had geen voorafgaand contact met het kabinet van de minister en is dan ook heel blij
verrast met deze onverwachte erkenning vanuit de Vlaamse overheid. “We hebben onze leerlingen de boodschap ook laten zien”, zegt Peter de Hoon.
“Natuurlijk doet ons dat deugd. Een teken dat we goed bezig zijn. We gaan het ook proberen verder te zetten, want op deze manier halen we de
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jongeren echt even van achter de klasbanken.”
Van 13 tot 23 maart is de pop-up open van 10.15 tot 16.25 uur. Dan worden er voornamelijk lessen gegeven. Op de zaterdagen 17 en 24 maart zijn er
pop-up sales tussen 10 en 17 uur. Ook tussen 26 en 29 maart zijn er alle dagen verkoopmomenten.
Meer info: www.ktabrasschaat.be/popup/
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Decisie in strijd voor provinciale finales voor Vlajo Mini-ondernemingen

Op woensdag 14 maart vinden de provinciale finales voor Vlajo Mini-ondernemingen plaats bij Eandis te Wilsele.
Ook in onze provincie meten de beste Vlaams-Brabantse miniondernemingen van scholieren van de derde graad zich met elkaar en proberen ze de jury
mee te nemen in hun overtuigend business-idee.
Uit maar liefst 131 Vlaams-Brabantse teams werden 7 finalisten geselecteerd, op basis van hun concept en businessplan:
Sint-Pieterscollege Leuven: hippe broeksriem uit gerecycleerde autogordels. Met een deel van de opbrengst ondersteunen ze de vzw Ouders van
Verongelukte Kinderen.
Decosy – GO! Atheneum Halle: trendy huisdecoratie uit gerecycleerde takjes en kurk.
Fabula – Sint-Pieterscollege Leuven: bordspel voor kinderen van de lagere school, met de bedoeling hun kennis van de Europese geschiedenis op een
ludieke manier te verruimen.
Label – Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij bespreekbaar maken via zelfontworpen
T-Shirts.
Kubolux – Sint-Pieterscollege Leuven: combineren van hout en Led-strips tot een trendy eco-designlamp. Zij ondersteunen met hun winst de vzw
Natuurpunt.
Uusi – Sint-Janscollege Meldert: tweedehandskaders met werken van opkomende kunstenaars.
Vitae – Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: bedrukte katoenen draagtassen, in samenwerking met het Sint-Maartensziekenhuis voor steun van
de kinderafdeling.
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Meldert bij zeven finale mini-ondernemingen
09/03/2018 om 11:49 door Raymond Billen -

Tijdens een verkoopmoment in februari werd werk van lokale, nieuwe kunstenaars per opbod verkocht.
Foto: UUSI
Hoegaarden - Op woensdag 14 maart neemt het college van Meldert deel aan de provinciale finales
voor Vlajo Mini-ondernemingen bij Eandis te Wilsele.
De beste Vlaams-Brabantse miniondernemingen van scholieren van de derde graad meten zich met
elkaar en proberen de jury mee te nemen in hun overtuigend business-idee. Uit maar liefst 131 VlaamsBrabantse teams werden zeven finalisten geselecteerd, op basis van hun concept en businessplan.
Belt, Sint-Pieterscollege Leuven: hippe broeksriem uit gerecycleerde autogordels. Met een deel
van de opbrengst ondersteunen ze de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.
-

Decosy – GO! Atheneum Halle: trendy huisdecoratie uit gerecycleerde takjes en kurk.

Fabula – Sint-Pieterscollege Leuven: bordspel voor kinderen van de lagere school, met de
bedoeling hun kennis van de Europese geschiedenis op een ludieke manier te verruimen.
FEM Label – Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
in de maatschappij bespreekbaar maken via zelfontworpen T-Shirts.
Kubolux – Sint-Pieterscollege Leuven: combineren van hout en Led-strips tot een trendy ecodesignlamp. Zij ondersteunen met hun winst de vzw Natuurpunt.
-

Uusi – Sint-Janscollege Meldert: tweedehandskaders met werken van opkomende
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kunstenaars.
Vitae – Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: bedrukte katoenen draagtassen, in
samenwerking met het Sint-Maartensziekenhuis voor steun van de kinderafdeling.
Na de finale weten we welk team gaat lopen met de Vlaams-Brabantse provincietitel ‘Dé Vlajo Minionderneming van het jaar 2018’. Dat team verdedigt de provincie-eer op de Vlaamse finale van
woensdag 25 april in Brussel. De Vlaamse winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Vlajo Awards op
zaterdag 28 april in Walibi en mag in juli Vlaanderen vertegenwoordigen tijdens de Europese finale in
Belgrado, Servië.
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Minionderneming verkoopt linnen zakken
Vandaag om 01:57 door -

Foto: grl
Londerzeel Enkele enthousiaste laatstejaars van Virgo Sapiens vormen de minionderneming Bag to the 00's. Zij verkopen zelfgemaakte linnen zakken. Je hebt de keuze uit elk
sterrenbeeld. Met een QR-code die op de zak staat, kom je op de website terecht, waar je maandelijks jouw horoscoop kan lezen. Een bestelformulier of het
verkoopadres vind je op hun Facebookpagina.
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Quand des enfants découvrent qu’entreprendre, « c’est cool »
12/03/2018

Cela fait plus de quarante ans que BNP Paribas Fortis soutient le Vlajo et les Jeunes Entreprises, qui permettent aux écoliers et aux
étudiants de goûter à l’entrepreneuriat.
Via le Vlajo et les Jeunes Entreprises, les écoliers et étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur ont l’opportunité de lancer leur propre petite
entreprise. Pendant quelques mois, ils peuvent en effet développer leur projet comme s’il s’agissait d’une véritable entreprise.
Pour ce faire, ils bénéficient notamment des conseils de collaborateurs de BNP Paribas Fortis qui les guident bénévolement dans la gestion financière de
leur petite société, et les aident aussi à exécuter des transactions bancaires de base. Chaque mini-entreprise peut par ailleurs chercher de l’inspiration en
discutant avec les starters coaches de la banque.
« Les jeunes découvrent ainsi qu’entreprendre, ça peut vraiment être ‘cool’ », explique Peter Coenen, directeur du Vlajo. « C’est un peu comme un
cours d’éducation physique: ils explorent les limites de leur créativité et de leur ingéniosité, testent leurs techniques multidisciplinaires, apprennent à
performer en équipe et mettent leur endurance à l’épreuve. »
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Jongeren ontdekken hoe cool ondernemen is
12/03/2018

Al veertig jaar steunt BNP Paribas Fortis Vlajo en Jeunes Entreprises, dat scholieren en studenten wil laten proeven van
ondernemerschap.
Via Vlajo en Jeunes Entreprises kunnen scholieren en studenten van het middelbaar en hoger onderwijs hun eigen studentenonderneming lanceren.
Enkele maanden lang doen zij hun project leven alsof het een échte onderneming is.
Ze worden onder meer begeleid door vrijwilligers van BNP Paribas Fortis, die hen wegwijs maken in het beheren van financiën en het uitvoeren van
eenvoudige bankverrichtingen. Elke minionderneming kan bovendien inspiratie opdoen uit een gesprek met een van de starterscoaches van de bank.
“De jongeren van vandaag ontdekken dat ondernemen best wel ‘cool’ is”, bevestigt Peter Coenen, directeur van Vlajo. “Het is zoals in de turnles. Ze
verkennen de grenzen van hun creatieve lenigheid en vindingrijkheid, testen hun multidisciplinaire technieken, leren scoren in team en stellen hun
uithouding op de proef.”
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Vijf studenten ontwikkelen mobiele kruidentuin voor appartementen
Gisteren om 10:56 door Edwin van Nuenen

Foto: Edwin van Nuenen
Diepenbeek - Sinds september heeft een kleine onderneming van vijf PXL-studenten in relatieve stilte aan een nieuw product gewerkt: een mobiele
kruidentuin voor appartementen.
“Wij pakken een probleem aan dat meer en meer voorkomt: het feit dat mensen met groene vingers in steden minder en minder plaats hebben om hun
hobby uit te oefenen”, aldus Edwin van Nuenen, gedelegeerd bestuurder van het studentenbedrijfje Seedit, een small business project onder de koepel
van vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). “Dat je op een appartement woont, mag geen reden zijn om niet een beetje te kunnen tuinieren. Waar
het normaal stopt voor tuinieren, zetten wij het weer verder.”
Het bedrijfje Seedit maakt hergebruik van fruitkisten en bouwt deze om naar handige en compacte kruidentuintjes. De klant kan zelf vragen om
bepaalde kruiden in het tuintje te laten planten. Ze bieden hun product te koop aan voor 29,99 euro.
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Strijd om beste minionderneming nadert ontknoping
Paul Gebruers13 maart 2018
De strijd om de beste minionderneming van Vlaams-Brabant in 2018 nadert de ontknoping. Uit 131 Vlaams-Brabantse teams
werden zeven finalisten geselecteerd. Dat gebeurde op basis van hun concept en businessplan.
Ook in Vlaams-Brabant meten de beste miniondernemingen van scholieren van de derde graad zich met elkaar en proberen ze
de jury mee te nemen in hun businessidee. De provinciale finale van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vindt plaats op 14
maart bij Eandis in Wilsele (Leuven).
De zeven finalisten:
° Belt, Sint-Pieterscollege Leuven: hippe broeksriem uit gerecycleerde autogordels. Met een deel van de opbrengst
ondersteunen ze de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.
° Decosy GO! Atheneum Halle: trendy huisdecoratie uit gerecycleerde takjes en kurk.
° Fabula Sint-Pieterscollege Leuven: bordspel voor kinderen van de lagere school, met de bedoeling hun kennis van de
Europese geschiedenis op een ludieke manier te verruimen.
° FEM Label Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij
bespreekbaar maken via zelfontworpen T-shirts.
° Kubolux Sint-Pieterscollege Leuven: combinatie van hout en led-strips in een trendy ecodesignlamp. Zij ondersteunen met
hun winst de vzw Natuurpunt.
° Uusi Sint-Janscollege Hoegaarden: tweedehandskaders met werken van opkomende kunstenaars.
° Vitae Sint-Theresiacollege Kapelle-op-den-Bos: bedrukte katoenen draagtassen, in samenwerking met het SintMaartensziekenhuis voor steun van de kinderafdeling.
Het winnende team vertegenwoordigt Vlaams-Brabant tijdens de Vlaamse finale op 25 april in Brussel. De Vlaamse winnaar
wordt bekendgemaakt op 28 april in Walibi en mag in juli Vlaanderen vertegenwoordigen tijdens de Europese finale in
Belgrado.

1 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
JONGE ONDERNEMINGEN
Ref : 12244

madeinvlaamsbrabant.be
Date : 14/03/2018

Circulation : 

Page : 

Audience : 1000

Periodicity : Continuous

Size : 

Journalist : Gebruers, Paul
http://www.madeinvlaamsbrabant.be/nieuws/beltisbesteminiondernemingvanvlaamsbrabant/

Belt is beste minionderneming van Vlaams-Brabant
Paul Gebruers14 maart 2018
Belt is woensdag verkozen tot beste minionderneming van Vlaams-Brabant van het jaar 2018. De leerlingen van het SintPieterscollege in Leuven haalden het in de finale van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) bij Eandis in Wilsele (Leuven) van zes
concurrenten. Belt produceert broeksriemen uit gerecycleerde autogordels.
Zeven Vlaamse-Brabantse miniondernemingen streden voor de provinciale titel. Zij waren geselecteerd op basis van hun concept en
businessplan. De genomineerden verdedigden hun onderneming voor een professionele jury. “We hebben zeven levensvatbare
concepten aan het werk gezien”, zegt Soetkin Van Causbroeck van Voka Vlaams-Brabant. “Alle genomineerden hebben van het
ondernemerschap kunnen proeven.”
De leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Leuven verwerken oude autogordels tot trendy riemen op een duurzame manier. Belt wil
tevens de bewustmaking rond het dragen van de autogordel vergroten. De minionderneming schenkt een deel van de opbrengst aan de
vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.
“In België dragen veel te weinig mensen de gordel in de auto”, zegt Jonas Van Bladel van Belt. “Als alle bestuurders en passagiers de
gordel zouden dragen, kunnen we jaarlijks vele tientallen doden en honderden gewonden vermijden.”
“Tot dusver is het een heel leerrijke ervaring geweest. We zijn blij dat we Vlaams-Brabant mogen vertegenwoordigen op de Vlaamse
finale.” Die vindt plaats in Brussel op 25 april. Daar neemt de Vlaams-Brabantse laureaat het op tegen de finalisten uit WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De winnaar wordt bekendgemaakt op 28 april en mag naar de Europese finale in
juli in Belgrado.
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Ondernemende jongeren

Zoals reeds eerder werd aangekondigd, staan er heel wat hervormingen op til op Campus Mercurius. Er werd voor een
nieuwe naam gekozen: X plus, en er wordt o.a. sterk ingezet op de ontwikkeling van ondernemingszin en creativiteit. Dat
beide eigenschappen al aanwezig zijn op de huidige campus bewijzen de leerlingen van 5 en 6 TSO. Zo zijn de leerlingen van
6 Handel geselecteerd om deel te nemen aan de provinciale finale voor de miniondernemingen vandaag woensdag 14 maart in
het Provinciehuis in Hasselt. Als enige Limburgse GO! school zullen ze daar hun minionderneming ‘Heart Feelings’ en hun
producten voorstellen. De leerlingen van 5 en 6 Informaticabeheer organiseren op vrijdagavond 16 maart een LANparty op de
campus van 20.00u tot 02.00u. Voorwaarden: je vooraf inschrijven en jouw eigen computer meebrengen. Meer info via hun
Facebookpagina.
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Easy4You: Antwerpse Vlajo Mini-onderneming 2018
Edith Vervliet15 maart 2018
Zes Antwerpse Vlajo Mini-ondernemingen streden woensdag 14 maart voor een plek in de Vlaamse finale ‘Dé Vlajo Mini-onderneming
2018’. De ondernemende leerlingen van Easy4You van Sint-Ludgardis Merksem en Sint-Jozef Schoten wonnen. Dankzij de unieke
samenwerking tussen ASO en TSO-leerlingen van beide scholen hebben zij innovatieve tubeknijpers en kabelversterkers op de markt
gebracht.

Ondernemerschap ervaren
Vlajo Mini-ondernemingen is een initiatief van Vlajo vzw, in samenwerking met Provincie Antwerpen, Voka en BNP Paribas Fortis.
Vlajo wil talent creatief ontwikkelen en daagt leerlingen uit het secundair onderwijs uit om een Vlajo Mini-onderneming op te richten. Tijdens één
schooljaar starten de jongeren in team een eigen bedrijfje.
Ze verdelen de functies, kiezen een product of dienst, doen marktonderzoek, zoeken aandeelhouders, vervaardigen hun producten, ontwikkelen een
marketingstrategie om hun product te commercialiseren en voeren ten slotte de boekhouding. Een ervaring waarbij ze ondernemende competenties
ontdekken en ontwikkelen als initiatief nemen, teamspirit, innovatie, leiding geven, …
Dit schooljaar doen 500 teams met in totaal ca. 5.000 leerlingen mee.

Samenwerking tussen twee scholen haalt het
Na een lange juryberaadslaging werd Easy4You naar voren geschoven als de beste Antwerpse Vlajo Mini-onderneming. Ze overtuigden de jury met
hun innovatief product en de unieke samenwerking tussen 2 scholen. Eesy4You liet volgende andere Antwerpse finalisten achter zich:
–
Eaucéan, College Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver: herbruikbare drinkbussen
–
Arc en Ciel, Maris Stella Instituut, Malle: zelfgemaakte tie-dye tshirts en hippe sokken
–
YouthAgainstSmoking, Lucernacollege, Antwerpen: antirookcampagne
–
WoodTastic, Sint-Ludgardisschool Merksem: zelfgemaakte houten sieraden en lifestyle producten
–
Clockwise, GIB Brasschaat: gepersonaliseerde klokken, gemaakt van oude LP’s.
Op 25 april mag Easy4You deelnemen aan de Vlaamse finale in Brussel. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de VLAJO Awards op zaterdag 28
april in Walibi.
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Easy4You sloopt muur tussen ASO en TSO
Beste Antwerpse minionderneming
Vandaag om 02:00 door
Schoten Vlajo en de provincie Antwerpen bekroonden Easy4You, met leerlingen van de Sint-Ludgardisschool Merksem en het Sint-Jozefinstituut Schoten, tot
beste Antwerpse minionderneming van het jaar. De scholieren brachten (tandpasta)tubeknijpers en kabelversterkers op de markt.
Leerlingen economie van de Sint-Ludgardisschool bundelen met Easy4You de krachten met de handige jongens van het technisch instituut Sint-Jozef.
De Vlaamse overheid probeert al jaren om de barrière tussen het Algemeen Secundair Onderwijs en het ten onrechte vaak lager ingeschatte Technisch
Secundair Onderwijs te slopen. Dat gaat moeizaam, en dus is deze samenwerking zo verfrissend.
“Wij hebben onze producten gekozen en staan in voor het zakelijk beheer. De leerlingen van Sint-Jozef staan in voor de productie: dicht bij huis en van
topkwaliteit”, leggen CEO Marcos Wielmans en commercieel directeur Jolien Wilke uit. De beide leerlingen van Sint-Ludgardis waren onder de indruk
van de vakkennis die hun meer technisch aangelegde leeftijdsgenoten in Schoten aan de dag legden om het gamma van Easy4You bij elkaar te freezen
en te snijden.
“Kijk hoe fijn ze zijn, onze tubeknijpers”, toont Jolien een fluorescerend exemplaar. “We zochten vooraf iets dat het leven van de mensen echt
gemakkelijker zou maken. En wie heeft er nu al eens niet gevloekt wanneer die tube tandpasta bijna op zijn eind zit? Vaak gaat die dan ook nog
behoorlijk gevuld de vuilnisbak in. Met ons product kan je hem tot het laatste restje leegmaken.”
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Easy4You sloopt muren tussen ASO en TSO
Vandaag om 01:57 door

Foto: JAA
Schoten Vlajo en de provincie Antwerpen bekroonden
Easy4You, een samenwerking tussen de Sint-Ludgardisschool Merksem en het Sint-Jozefinstituut
Schoten, tot beste Antwerpse minionderneming van het jaar.
De leerlingen economie van de Sint-Ludgardisschool bundelen er de krachten met de handige jongens
van het technisch instituut Sint-Jozef. De Vlaamse overheid probeert al jaren de barrière tussen het
Algemeen Secundair Onderwijs en het Technisch Secundair Onderwijs te slopen, maar dat gaat
moeizaam. Daarom is de samenwerking tussen de twee scholen in Easy4You zo verfrissend.
“Wij hebben onze producten gekozen en staan in voor het zakelijke beheer. De leerlingen van Sint-Jozef
nemen de productie voor hun rekening”, leggen CEO Marcos Wielmans en commercieel directeur
Jolien Wilke uit. De twee leerlingen van Sint-Ludgardis, die het gamma van Easy4You uitwerkten,
waren onder de indruk van hun technisch aangelegde leeftijdsgenoten uit Schoten.
Tubeknijpers
“Kijk hoe fijn ze zijn, onze tubeknijpers”, zegt Jolien terwijl ze een fluorescerend exemplaar toont. “We
wilden een product maken dat het leven van mensen echt gemakkelijker maakt. En iedereen heeft toch
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al eens gevloekt als de tandpastatube bijna leeg is? Vaak gaat die nog behoorlijk gevuld de vuilnisbak
in. Met ons product kan je hem zonder moeite tot het laatste restje leegmaken.”
Easy4You klopte in de Antwerpse finale vijf andere miniondernemingen: Eaucéan van het College
Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver, Arc en Ciel van het Maris Stella Instituut in Malle,
YouthAgainstSmoking van het Lucernacollege in Antwerpen, WoodTastic van de Sint-Ludgardisschool
in Merksem en Clockwise van het GIB in Brasschaat.
Easy4You mag op 25 april deelnemen aan de Vlaamse finale in Brussel. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden tijdens de Vlajo Awards op zaterdag 28 april in Walibi.
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Minionderneming Sint-Jozefsschool haalt Vlaamse finale
Vandaag om 01:57

Foto: jce
Erpe-Mere Wood3D, de minionderneming van de leerlingen van 5 Handel van de Sint-Jozefsschool, won de Oost-Vlaamse finale van ‘Dé Minionderneming van
het Jaar’ en mag naar de Vlaamse finale op 25 april. Ze haalden het in de provinciale finale van vijf andere scholen. Ze wisten de jury te overtuigen met
hun houten 3D-light fotoboxen, houten geschenkkaarten en andere gadgets, ontworpen in samenwerking met Fablab Mere.
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Kuurnse mini-onderneming 'On Y Vase' stoot door naar de nationale
finale
Vlajo en de provincie West-Vlaanderen bekronen dit jaar 'On Y Vase' tot beste mini-onderneming van West-Vlaanderen. Deze titel levert de minionderneming, gestuurd door vijftien leerlingen van het Spes Nostra, ook meteen een plaatsje op in de Vlaamse finale van de wedstrijd 'Minionderneming van het jaar'.

Op de foto de stuwende krachten achter de mini-onderneming On Y Vase.
De concurrentie tussen vier Brugse scholen tijdens de provinciale finale van de Mini-onderneming van het Jaar heeft 'On Y Vase' niet kunnen
weghouden van de award om zich als beste mini-onderneming van West-Vlaanderen te profileren. "Van onze magnetische vaas met vele
doeleinden werden er ondertussen al 200 verkocht", weet IT-directrice Emma Deconinck.
"Buiten onze website en leerlingen achter de mini-onderneming wordt de vaas nergens anders te koop aangeboden. Zelf sta ik in voor het digitale luik.
De website, Facebookpagina en Instagramaccount probeer ik zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat potentiële klanten zich
aangetrokken voelen tot ons product. De voorbije weken bereikten ons dan ook al heel wat e-mails van klanten die onze Y Vase hadden
aangekocht en ons spontaan de inplanting van ons product in hun interieur lieten zien. Zelf vinden we dat uiteraard top."
Hun provinciale overwinning zorgde er alvast voor dat de leerlingen achter de mini-onderneming 'On Y Vase' al heel wat felicitaties in ontvangst
mochten nemen. "We zijn erg trots dat we de West-Vlaamse finale hebben gewonnen", gaat Emma verder. "We beseffen echter goed dat we de
eindstreep nog niet hebben gehaald en blijven dan ook stevig met onze beide voeten op de grond staan. Na onze zege kon er ter plaatse nog
een klein feestje van af, maar daarna werd het opnieuw bittere ernst. Op woensdag 25 april volgt immers de Vlaamse finale, waarin de beste miniondernemingen, die in elke provincie als laureaat uit de bus kwamen, het tegen elkaar opnemen."

Top drie haalbaar?
"Zelf denk ik een plaats in de top drie een haalbare kaart moet zijn voor 'On Y Vase'." De eerste mini-onderneming in het Spes Nostra Instituut Kuurne
werd in 1989 boven de doopvont gehouden. Leercoach Kristof Tanghe, die de leerlingen van 'On Y Vase' begeleidt, is dit jaar al aan de
vijfde mini-onderneming toe. Voor de productie van de Y Vase klopten de leerlingen bij de beschutte werkplaats Waak in Kuurne aan, die het
product in twee formaten vervaardigt: de 'Y grand' en de 'Y petit', in de standaardkleuren zwart, wit en rood"
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"Voor een set, die bestaat uit één grote of twee kleine vaasjes met grondplaat, wordt 25 euro gevraagd. Wie meer wil te weten komen over
de magnetische vaas, kan terecht op www.onyvase.be. Of 'On Y Vase' ook de Vlaamse award wegkaapt tijdens de finale weten we op zaterdag 28
april tijdens de prijsuitreiking die plaats heeft tijdens de Vlajo Awards in het pretpark Walibi. (BRU)
Meer nieuws uit
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Ecostick organiseert ecologische carwash aan Campus De
Reynaert in Tielt
De leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar handel en humane wetenschappen van Campus De Reynaert organiseren
met hun mini-onderneming Ecostick een ecologische carwash. Met dit initiatief willen deze jonge mensen aantonen dat ze
ecologie en duurzaamheid belangrijk vinden.

Op de foto v.l.n.r. Jelle Callens, Jakob Vandevoorde, Sterre Bruneel, Arbenita Aliu, Immely Vlaeminck, Vincenzo
Vandooren, Ilyes Chabchoub en Jonas Lefevre. Chiara Verheye, Aurélie Van Pamel en Jens-Magnus Verhelst waren
afwezig. © Foto VVC
Elf leerlingen die in Campus De Reynaert in Tielt in het vijfde en zesde middelbaar de richting handel en humane
wetenschappen volgen, bedachten een origineel en milieubewust plan om uit te blinken. "Onze mini-onderneming heet
Ecostick en de naam verklapt dat het over ecologie en duurzaamheid gaat", zegt Arbenita Aliu, die de functie van
gedelegeerd bestuurder opneemt. "We maken alles wat we verkopen zelf en we doen dat met duurzame grondstoffen of
we pimpen gerecycleerde items. Zo hebben we gebruikte mappen, die we op school vonden, opgeknapt en weer
verkocht. We maken ook originele geschenken met lege frisdrankflessen en lege glazen flessen pimpen we met graffiti,
waarna we ze met badschuim vullen."

Breiclub in wzc
Een samenwerking met inwoners van woonzorgcentrum Sint-Andries in Tielt leidde tot een blijvende breiclub. "Onze
coach Stefanie Sabbe runt haar eigen zaak 'Crea-atelier'. We wilden authentiek voor de dag komen en de sjaals die de
inwoners van het wzc Sint-Andries deze winter met liefde breidden, vormen voor onze onderneming een grote
meerwaarde. We zijn dan ook blij dat de breiclub blijft bestaan en haar eigen creaties op komende kerstmarkten zal
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verkopen. Onze mini-onderneming wil dus niet alleen commercieel succes boeken."

Ecologische carwash
Op maandag 26 en dinsdag 27 maart tussen 16.15 en 18.30 uur wassen de collega's van Ecostick elke auto die
voorgereden wordt op de parking van Campus De Reynaert, Stationsstraat 67 in Tielt. Ecostick gebruikt wasmiddel van
Ecovert en let op het waterverbruik. De prijs bedraagt 7,5 euro voor een gewone personenwagen en 10 euro voor een
groter model. Meer info via 'Ecostick' op Facebook.
(VVC)
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Mini Wood3D is provinciaal kampioen
24 maart 2018
02u48

Repro Moreau
De jonge ondernemers Thibault en Tiego D’Haese, Yaro DeClippel, Yoni Petrens, Axel Govaert en Arbër Muzlijaj van
leeronderneming Wood3D van de Sint-Jozefschool in Mere vielen in de prijzen. VLAJO, de vereniging voor Vlaamse Jonge
Ondernemers, was onder de indruk van het concept dat de leerlingen van het vijfde jaar Handel onder begeleiding van leerkracht
Katleen De Pelsmaeker uitwerkten. Met het Fablab maken en verkopen ze gepersonaliseerde houten USB-sticks, geschenkkaarten en
fotoboxen. Dankzij de titel krijgen de leerlingen coaching en treden ze aan voor de nationale finale van ‘De Minionderneming van het
jaar’.
(KMJ)
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Openschooldagen College Veurne
25 maart 2018 - Veurne - Bron: College Veurne
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 staan de leerlingen en leerkrachten te popelen om geïnteresseerde leerlingen rond te leiden in het College
Veurne. Ze beantwoorden al je vragen over het reilen en zeilen van de school. Het is het ideale moment om de sfeer op te snuiven en meer te weten te
komen over ons STE(A)M-project, de minionderneming, sport op school, de leerlingenraad en gewoon het dagelijkse schoolleven.

Op vrijdag 20 april ben je samen met je ouders welkom vanaf 18u30 tot 21u. De laatste rondleiding start om 20u30.
Op zaterdag 21 april verwelkomen we je graag vanaf 10u tot 12u. Om 11u30 start de laatste rondleiding.
Meer info: op Facebookpagina of http://www.collegeveurne.be.
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Minionderneming geselecteerd voor nationale finale
10 april 2018
02u40

Foto Joyce Mesdag
On Y Vase, de minionderneming van Spes Nostra Kuurne die vazen aan de man brengt, is geselecteerd voor de Vlaamse finale op woensdag 25 april
in Brussel. “On Y Vase maakt magnetische, stapelbare vazen”, zegt begeleidende leerkracht Kristof Tanghe van Spes Nostra Kuurne. “Voor de
productie gaat de onderneming in zee met WAAK. Het nieuwste creatieve idee van On Y Vase was het ontwerpen van een exclusieve vaas in de vorm
van het logo van onze gemeente. Online is de Y Vase te koop via www.onyvase.be. Belangrijk om te weten is dat deze leerlingen alles buiten de lesuren
presteren in tegenstelling met vele andere miniondernemingen.”
(JME)
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Limburgse mini-ondernemers zijn grootste dromers
Kurt Meers19 april 2018

Amigrow, een app die jongeren bijstaat als ze gepest worden, is tijdens de wedstrijd Start Academy uitgeroepen
tot project met de mooiste droom. De studenten die van het product een onderneming willen maken, volgen les
aan de UHasselt en Hogeschool PXL.
Amigrow is een virtuele, interactieve buddy, die werkt op basis van artificiële intelligentie. Het doel is om het emotionele
welzijn van kinderen te verbeteren door via de app hun gevoelens te delen met een virtuele vriend. Op die manier willen de
studenten van UHasselt en Hogeschool PXL pestgedrag en misbruik detecteren en tegengaan.
Initiatiefnemers Mathys Awouters, Kem Kay, Nadia Burke en Oluwadiran Abiola Molola wisten uit 77 inzendingen door te
stoten tot de laatste 6 die naar de Vlaamse finale van Start Academy mochten gaan. Daar werden ze woensdagavond door
een vakjury onder leiding van Hans Bourlon (Studio 100) uitgeroepen tot project met ‘de mooiste droom’.
Er is trouwens nog een mini-onderneming van Limburgse studenten die op nationaal vlak in de prijzen is gevallen: Vita
Sanita, samengesteld met leerlingen van Sint-Michiel in Leopoldsburg, wisten een tijdelijk bedrijfje op te zetten in producten
en diensten rond een gezondere levensstijl. Dat leverde hen de titel op van Sociale Mini-Onderneming van het Jaar 2018.
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Mini-ondernemingen van de Makz scoren met sterren

De mini-ondernemingen Re-Bulbs en Crystal Clothing , van de Makz leerlingen van 6 handel, werden op de Award uitreiking van Vlajo in de
bloemetjes gezet. Crystal Clothing haalde 4 sterren binnen om hun inzet te belonen, Re-Bulbs werd beloond met maar liefst 11 sterren. De jury
beoordeelde onze mini-ondernemingen onder andere in de categorieën teamspirit, webaanwezigheid, knap totaalconcept, consequente huisstijl en
creativiteit. Als kers op de taart kreeg Re-Bulbs een cheque van 150 euro voor hun West-Vlaamse Award van de beste samenwerking met de
droomcoach. Ondernemer Christophe Roelens is fier op de prestaties van onze leerlingen en helpt hen met raad en daad om hun innovatieve en
creatieve ideeën om te zetten in de praktijk.
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