VOOR: STUDENTEN

Invullen van vrije
ruimte in het curriculum
BEN JE
Student aan een Vlaamse
hogeschool of universiteit, met
ruimte/vrijheid om één
of meerdere opleidingsonderdelen in je curriculum
zelf geheel of gedeeltelijk
invulling te geven?

EN WIL JE
Die vrije ruimte invullen op een praktische, actieve, en vooral ondernemende manier?

WEET DAN DAT WIJ
Een aantal interessante programma’s en activiteiten in de aanbieding hebben. Zo kan je:
XXDeelnemen aan één van onze “Innovatiekampen”. Dit is een unieke activiteit waarbij je op één

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.

dag (soms twee dagen) met een probleemstelling van een bedrijf of andere organisatie aan de
slag gaat, in team en onder begeleiding. Je zal je met je teamleden verdiepen in het probleem,
creatieve ideeën genereren, en die uitwerken in het bijzijn van experts. Aan het einde van de
dag zal je team de uitgewerkte oplossing “pitchen” voor een strenge maar rechtvaardige jury.
›› Tijdsinvestering: 12 à 15 uur, inclusief voorbereiding, opvolging en verplaatsing. Kan
oplopen tot 20 à 25 uur indien het een tweedaags programma betreft.
›› Zie onze evenementenkalender (www.vlajo.org/evenementen), of contacteer ons.
XXOndersteuning krijgen bij de uitwerking en/of realisatie van een concreet idee of een

ondernemersdroom.
XXMet Start Academy bieden we je een begeleidingstraject om je businessidee verder uit te
werken en marktklaar te maken. Je maakt bovendien kans op 2.500 euro startkapitaal in de
bijhorende wedstrijd.
›› Tijdsinvestering: 25 tot 100 uur, afhankelijk van je persoonlijke ambitie en van hoe ver je
zal raken in het wedstrijdtraject.
›› Dit traject loopt jaarlijks van februari tot april. Zie www.start-academy.be
XXMet Vlajo Step Up bieden we je een kader en ondersteuning om te experimenteren met je
ondernemersdroom. Jawel, je kan echt verkopen en inkomsten genereren, zonder dat je al
een echte onderneming moet oprichten (BTW-nummer aanvragen, …). Je stapt in en uit als je
wil, en verkent zo al doende het terrein waarin je later je eigen onderneming wil opstarten.
›› Tijdsinvestering: op “ondernemen” kan onmogelijk een vaste tijdsbesteding gekleefd
worden. Je hebt zelf de regie in handen, maar reken toch op minimum 100 uur!
›› Voor meer info: www.vlajo.org/programmas/step-up, of contacteer ons.

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

