VOOR: BETROKKENEN
DOCENTENPROFESSIONALISERING

Opleiding docenten rond
ondernemend onderwijs
BEN JE
Docent, opleidingshoofd,
of verantwoordelijke
voor docentenprofessionalisering aan
een Vlaamse hogeschool
of universiteit?

EN WIL JE
Verder inzetten op vorming van jezelf en/of je collega’s op gebied van ondernemend
hoger onderwijs, en het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden?

WEET DAN DAT WIJ
Een uitgebreid pakket aan “train the trainer” activiteiten in petto hebben, zoals:
XXOrganisatie van of deelname aan een “Vlajo innovatiekamp”. Op één dag ga je aan de slag met een

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.

probleemstelling, in team en onder begeleiding. Je gaat van brainstorming tot het pitchen van de
uitgewerkte oplossing voor een jury. Kortom, een dag vol ondernemende vaardigheden in praktijk,
waarbij de nodige kaders worden aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan in de onderwijspraktijk.
›› We organiseren meerdere innovatiekampen per jaar (zie evenementenkalender:
www.vlajo.org/evenementen).
›› Kan ook op maat, zelfs “in-house”!
XX‘Studiebezoeken’ bij bedrijven of andere organisaties, telkens gekoppeld aan een inhoudelijk

thema rond “ondernemen”.
›› zie evenementenkalender (www.vlajo.org/evenementen), of contacteer ons.
XXEen reeks thematische vormingsessies, op zichzelf staand of geïntegreerd in geplande

opleidingsdagen. Mogelijke thema’s (niet exhaustief):
XXOndernemingszin (h)erkennen en stimuleren in de onderwijspraktijk;
XXEvalueren van ondernemende vaardigheden;
XXOpzetten/begeleiden van een brainstormsessie;
XXBusinessmodellen en starten van een onderneming:
-- Het Business Model Canvas (BMC), en het alternatieve Lean Canvas;
-- Opstarten van een onderneming via de Running Lean methode;
-- Pitching, storytelling, pitch deck, … : Je idee en verhaal gestructureerd en overtuigend
voorstellen.
XX…
›› We werken graag op maat voor jou. Aarzel niet om ons te contacteren.

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

