
BEN JE 
Docent in een Vlaamse hogeschool of 
universiteit, en bovendien verantwoordelijk 
voor (of ambitie koesterend voor) één 
of meerdere projectmatige opleidings-
onderdelen waarbij studenten:

XX Een businessplan maken, of
XX Op een andere manier planmatig/

projectmatig een idee (al dan niet 
commercieel) of opdracht uit het 
werkveld uitwerken.

 WEET DAN DAT   
Het SBP-programma van Vlajo dit kan bieden. SBP staat voor 
“Small Business Project”. Jij blijft uiteraard meester over jouw 
opleidingsonderdeel, en pakt dat op jouw manier en met jouw 
inhoudelijke invulling aan. Wij bieden bijkomend (maatwerk, dus af 
te stemmen):

XX Coaching en begeleiding;
XX Een brug naar het werkveld: gastsprekers, een droomcoach/

mentor voor je teams, …;
XX Een adviescheque om een businessplan voor te leggen aan  

de experts van BNP (gratis advies);
XX Een handboek en veel meer informatie op een online 

kennisplatform;
XX De mogelijkheid en een wettelijk kader om het gemaakte  

plan ook echt te realiseren, zelfs als commerciële activiteit. In 
dit geval krijgen je teams

 − Een gratis .be domeinnaam, en zelfs een webshop;
 − Een gratis bankrekening bij BNP;
 − Administratieve ondersteuning vanuit Vlajo;

XX Een inbegrepen verzekering voor al deze activiteiten;
XX Deelname aan Vlaamse en internationale wedstrijden.

WIE ZIJN “WIJ”?
Vlajo staat voor Vlaamse Jonge 
Ondernemingen vzw. Vlajo biedt 
praktijkgerichte programma’s aan – 
van kleuterklas tot hoger onderwijs 
– om ondernemende vaardigheden 
bij jongeren aan te wakkeren. Elk 
academiejaar nemen meer dan 112.000 
jongeren deel aan onze programma’s!

“Elke student (is) ondernemend!”,  
daar gaan we voor met het team van  
4 personen dat specifiek ten dienste 
staat van het Vlaamse Hoger Onderwijs.

INTERESSE? AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN:

Joris De Lee 
Oost-Vlaanderen 
joris.delee@vlajo.org
0492 73 61 62

Karen Dejonckheere
Oost- & West-Vlaanderen
karen.dejonckheere@vlajo.org
0492 73 61 61

Kristof Ooms
Antwerpen & Vlaams-Brabant
kristof.ooms@vlajo.org
0492 73 05 55

Yves Exelmans
Limburg & Kempen
yves.exelmans@vlajo.org
0492 73 05 56

 EN KAN JE 
Hierbij extra omkadering en  
ondersteuning gebruiken?

VOOR: DOCENTEN 

Ondersteuning  
voor projectvakken

     


