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Managementsamenvatting 

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van Vlaamse Jonge 

Ondernemingen vzw (Vlajo) en de Stichting Onderwijs & Ondernemen (SO&O). Vlajo 

is in 1977 opgericht en organiseert sinds die tijd programma’s om ondernemingszin 

en ondernemerschap bij de Vlaamse jeugd te stimuleren. SO&O is in 2008 opgericht 

als stichting van UNIZO-VORMING, maar voert al sinds 2004 activiteiten uit op het 

gebied van ondernemend onderwijs. 

De Vlaamse overheid financiert beide organisaties al gedurende langere periode1 en 

wil inzicht krijgen zowel in de omvang en de karakteristieken van het bereik van 

beide initiatieven in het onderwijs als in de gerealiseerde impact ervan bij de 

beoogde doelgroepen.  

Bovendien heeft de overheid beide organisaties gevraagd om in overleg met elkaar 

te treden en vanaf 2013 een gemeenschappelijk afgestemd activiteitenvoorstel, 

begroting en rapportering in te dienen. Hierdoor heeft de overheid behoefte aan een 

overzicht van de eventuele overlap in de activiteiten van beide organisaties en de 

eventuele bestaande lacunes in hun huidige aanbod. 

Om die redenen werd eind 2012 een evaluatie van beide initiatieven opgezet. Voor 

de uitvoering van deze evaluatie heeft het departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid via een openbare procedure2 een externe 

consultant aangesteld (de firma Technopolis BV).  

De evaluatie is gericht op de periode 2007 tot en met 2012 en heeft twee doelen: 

• Nagaan in hoeverre Vlajo en SO&O tegemoetkomen aan zowel hun eigen missie 

en doelstellingen als aan de bredere beleidsdoelstellingen van de Vlaamse 

overheid zoals onder andere opgenomen in het Actieplan Ondernemerschap uit 

2010 en het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2011-2014. 

• Nagaan in welke mate beide initiatieven reeds samenwerken en hoe deze 

samenwerking kan worden geoptimaliseerd. 

Dit hoofdrapport focust op de bijdrage van beide initiatieven aan het Vlaams beleid 

op het gebied van ondernemend onderwijs en op de samenwerking tussen beide 

organisaties. Beide organisaties zijn ook apart geëvalueerd; de resultaten daarvan 

staan in het aparte SO&O- respectievelijk het aparte Vlajo-rapport. De belangrijkste 

resultaten van deze aparte evaluatie worden eveneens meegenomen in dit 

hoofdrapport. Tijdens de evaluatie is gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden:  

 
 

1 En dit zowel vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) als vanuit het beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming (O&V).  

2 Overheidsopdracht “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van Vlajo en de Stichting Onderwijs en Ondernemen” – 

bestek met nummer EWI-2012-14.  
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• Deskstudie waarbij gebruik is gemaakt van een groot aantal verschillende 

rapporten en andere documentatie van Vlajo en SO&O. 

• Diepte-interviews met belanghebbenden, dat wil zeggen interne interviews met 

de directies van Vlajo en SO&O en externe interviews met vertegenwoordigers 

van de Vlaamse overheid, intermediaire organisaties en initiatieven met een 

gelijke doelstelling alsmede met (private) partners van Vlajo en SO&O. 

• Drie focusgroepen met leerkrachten en pedagogisch begeleiders en één 

focusgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  

• Een elektronische bevraging onder scholen die (nog) niet bekend zijn met (de 

producten van) Vlajo en/of SO&O. 

De evaluatie is begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het departement Onderwijs 

en Vorming, Agentschap Ondernemen en het Kabinet van de bevoegde minister 

Peeters. Vlajo en SO&O zijn in het proces in gelegenheid gesteld de rapporten te 

controleren op materiële fouten. Materiële fouten zijn  in het voorliggende rapport 

aangepast, andere opmerkingen zijn in de mate waarin de evaluator dit opportuun 

achtte eveneens verwerkt. 

 

Het bereik van beide initiatieven in het onderwijs (scholen en leerlingen) 

Onderstaande tabel laat het aantal bereikte scholen in basis-, secundair en hoger 

onderwijs zien, plus het aandeel daarvan in het totaal aantal van deze scholen in 

Vlaanderen (cijfers voor SO&O zijn incompleet, vanwege niet-beschikbaarheid).  

 

 
Basis- 

onderwijs 

Secundair 

onderwijs 

Hoger 

onderwijs 
Totaal 

Vlajo 
Absoluut aantal scholen 163 282 18 463 

% van totaal aantal scholen 6,9% 29,6% 64,3% 13,9% 

SO&O 
Absoluut aantal scholen 132 540 18 690 

% van totaal aantal scholen 5,6% 56,6% 64,3% 20,7% 

 

SO&O bereikt meer scholen dan Vlajo in het basisonderwijs, maar vooral in het 

secundair onderwijs. Voor beide geldt dat de penetratiegraad (het aantal bereikte 

scholen als aandeel van het totaal aantal scholen in Vlaanderen) het grootste is in het 

hoger onderwijs en het laagst in het basisonderwijs. 

Uit het onderzoek blijkt dat Vlajo meer bekend is dan SO&O bij scholen in het 

basisonderwijs: 35% versus 25%, terwijl het omgekeerd geldt voor het secundair 

onderwijs: SO&O is bekend bij 75% van de scholen in het secundair onderwijs en 

Vlajo 64%. De bekendheid bij instellingen vanuit het hoger onderwijs is voor beide 

gelijk (100%). 
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Onderstaande tabel geeft het aantal bereikte leerlingen in basis- secundair en hoger 

onderwijs weer, inclusief het aandeel daarvan in het totaal aantal leerlingen in 

Vlaanderen. 

 

 
Basis- 

onderwijs 

Secundair 

onderwijs 

Hoger 

onderwijs 
Totaal 

Vlajo 
Absoluut aantal leerlingen 36.271 6.507 1.392 44.170 

% van totaal aantal leerlingen 5,3% 1,5% 0,7% 3,3% 

SO&O 
Absoluut aantal leerlingen 2.967 7.850 1.571 12.388 

% van totaal aantal leerlingen 0,4% 1,8% 0,7% 0,9% 

 

De penetratiegraad is het hoogste in het basisonderwijs, door Vlajo wordt 5,3% van 

het totaal aantal basisschoolleerlingen bereikt. Voor SO&O ligt dit met 0,4% 

aanzienlijk lager. Het verschil kan voor een deel worden verklaard uit het feit dat 

Vlajo met een gemiddelde klasgrootte werkt en dat SO&O niet voor alle producten 

over gegevens betreffende het aantal leerlingen beschikt. In het secundair onderwijs 

komt voor Vlajo uit op 1,5% en voor het hoger onderwijs op 0,7%. Voor SO&O zijn 

deze percentages vergelijkbaar en liggen ze op respectievelijk 1,8% en 0,7%. 

Overlap 

Voor het basisonderwijs heeft SO&O vier producten, Vlajo drie. De overlap zit hier in 

de doe-leer-formules: SO&O heeft daar de Koffer vol Ondernemingszin en Vlajo de 

Droomfabriek. Het zijn verschillende methoden om basisschoolleerlingen vertrouwd 

te maken met het bedrijfsleven en ondernemers.  

Vooral in het secundair onderwijs is er een grote overlap aan producten: bijna voor 

alle onderwijstypen hebben de twee organisaties een eigen product. Het meest 

bekend zijn de Mini-onderneming (Vlajo) en de Leeronderneming (SO&O) die beide 

zijn opgezet vanuit de gedachte dat leerlingen het beste leren wat een eigen 

onderneming is door er zelf eentje te runnen. Maar men vult elkaar ook aan: 

bijvoorbeeld leerlingen bezoeken met de SO&O Vakmansroute de KMOs, terwijl Vlajo 

met het VKW-project “Ondernemers voor de Klas” ondernemers in de klas uitnodigt. 

In het hoger onderwijs is er vooral een overlap in de wedstrijdformules: SO&O 

organiseert PakAan en de ‘Battle of Talents’ en Vlajo de ‘Start Academy’ en de Small 

Business Projects. 

Er is dus sprake van een zekere mate van overlap in het aanbod van beide 

organisaties; ze bieden aan dezelfde doelgroepen vergelijkbare producten aan. Dit is 

geen probleem voor het onderwijsveld (concurrentie kan kwaliteitsbevorderend 

werken), maar het is wel een probleem dat er geen onafhankelijk en vergelijkend 

overzicht van de verschillende producten van SO&O, Vlajo en andere aanbieders van 

ondernemends onderwijs is waar de scholen hun keuze uit kunnen maken. Het 

overzicht dat Competento op haar website ter beschikking stelt, is niet voldoende 

bekend. Tegelijkertijd voldoet dit overzicht ook niet aan de behoeften van de scholen 
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omdat het te weinig informatie bevat en ook bepaalde voorkennis veronderstelt bij 

de leraar om een goede keuze voor een onderwijspakket te kunnen maken. 

 

De gerealiseerde impact van het aanbod van beide initiatieven bij de beoogde doelgroepen 

Beide organisaties meten het effect van hun acties bij de leerlingen/studenten. Vlajo 

heeft dat gedaan door aan het einde van de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 de 

impact van deelname aan Vlajo producten op de persoonlijke vaardigheden van 

leerlingen te meten, gebaseerd op de bevraging van zowel leerlingen als 

leerkrachten. De belangrijkste conclusies zijn dat zowel leerkrachten als leerlingen 

hun deelname positief waarderen op het vlak van persoonlijke vaardigheden. De 

vaardigheden waarbij de impact het grootst is, zijn dat leerlingen beter in staat zijn te 

werken in teams, meer zelfvertrouwen hebben gekregen, meer vastberaden zijn 

geworden en sneller het initiatief nemen. De impact ligt over het algemeen hoger bij 

producten die een langere periode beslaan en derhalve meer contactmomenten 

hebben. 

SO&O voert ieder jaar een effectmeting uit van de leeronderneming (via pre- en 

postenquêtes). Ook evalueert ze jaarlijks haar producten samen met docenten en dit 

door middel van vragenlijsten en workshops. De resultaten hiervan worden gebruikt 

om deze producten aan te passen en zo te verbeteren. De resultaten van de 

effectmetingen over de periode 2007-2008 tot en met 2010-2011 laten zien dat de 

ervaring van de leeronderneming in ieder geval positief van invloed is geweest op de 

zelfperceptie ‘ondernemend zijn’ van de leerlingen en op de interesse van de 

leerlingen in het ondernemerschap. Ook blijkt hieruit dat er geen effect is geweest op 

de visie van de leerlingen over ‘wie is ondernemend’ en op antwoorden op vragen als 

‘ken je aansprekende ondernemers’. Sinds het schooljaar 2008-2009 meet SO&O ook 

het effect van het beroep van de ouders op de attitude van de kinderen ten opzichte 

van ondernemingszin en ondernemerschap. 

Het probleem met deze metingen is in de eerste plaats dat er vaak een relatief lage 

respons is op de uitgevoerd enquêtes. Echter - en dat is voor de uitkomsten minstens 

zo belangrijk - het gaat in het geval van ondernemend onderwijs om competenties, 

ervaringen en de persoonlijke ontwikkeling van jongeren (de ‘soft-skills’) die op basis 

van een combinatie van invloeden waaronder het ondernemend onderwijs tot stand 

komen. Het directe effect op korte termijn, laat staan op de lange termijn is om die 

reden lastig te meten.  

Bijdrage aan Vlaamse beleid en samenwerking van beide organisaties 

De Vlaamse overheid heeft in 2008 een eerste Actieplan Ondernemerschap 

opgesteld met daarin vijf doelstellingen voor de bevordering van ondernemerschap. 

Vlajo en SO&O zijn in dit plan geplaatst onder de tweede doelstelling  - een meer 

ondernemende samenleving - als initiatief om “attitudes, competenties en 

vaardigheden ter stimulering van ondernemingszin aan te leren”. Het aangepaste 

actieplan van 2011 (met aanpassing in 2012)  bevat drie uitdagingen en 

onderliggende doelstellingen. Het is de intentie van de Vlaamse overheid om middels 
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Uitdaging 1 (een sterke ondernemerschapcultuur) jongeren uit alle studierichtingen 

gedurende hun gehele schoolloopbaan de mogelijkheid te bieden ondernemingszin 

en ondernemerscompetenties te ontwikkelen. Vlajo is opgenomen onder deze 

uitdaging en geeft invulling aan de uitdaging het “promoten van een ondernemende 

attitude in het onderwijs”. De structurele financiering van SO&O is in het actieplan 

opgenomen als een vanaf 2011 nieuw te starten actie binnen dezelfde uitdaging. 

Vlajo en SO&O zijn gezamenlijk goed voor ruim een derde (1.415.000 euro) van het 

door de overheid beschikbaar gestelde budget (4.142.675,34 euro) binnen deze 

doelstelling.  

In 2011 is door de verantwoordelijke ministers overeengekomen om voortaan een 

geïntegreerd beleid te voeren binnen de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en 

Innovatie, Werk en Sociale Economie, Landbouw en Visserij en Onderwijs en Vorming 

op het gebied van ondernemend onderwijs. Dit beleid is vastgelegd in het Actieplan 

Ondernemend Onderwijs 2011-2014. 

De Vlaamse overheid heeft beide organisaties verzocht om vanaf 2013 een 

gemeenschappelijk afgestemd activiteitenvoorstel, begroting en rapport in te dienen.  

Tot 2012 hadden de organisaties nog niet samengewerkt. Er is echter meerwaarde te 

realiseren als beide organisaties gaan samenwerken.  

Op 5 maart 2013 is deze intentieverklaring tot samenwerking door de voorzitters van 

beide initiatieven ondertekend. De intentieverklaring richt zich vooralsnog alleen op 

een gemeenschappelijk afgestemd activiteitenvoorstel. Dit voorstel vertrekt van de 

doelstellingen van het Actieplan Ondernemend Onderwijs. De intentieverklaring is 

nog niet verder ingevuld en uit de externe interviews komt naar voren dat er ook niet 

veel positieve verwachtingen leven. De belemmeringen die samenwerking in de weg 

staan, zijn allereerst het feit dat Vlajo en SO&O ieder zijn verbonden aan zeer sterke 

organisaties - Vlajo aan Voka/VKW en SO&O aan UNIZO - die elkaar in Vlaanderen om 

hun leden beconcurreren; ze werken eigenlijk nooit samen. De culturen van deze 

organisaties zijn ideologisch bepaald en erg verschillend. Mede daarmee 

samenhangend is er de ‘incompatibilité des humeurs’/cultuurverschillen tussen de 

(voormalige) directies van de twee organisaties die in het verleden tot een 

nadrukkelijk aanwezige concurrentie-situatie heeft geleid, en die niet veel aanleiding 

tot optimisme geeft over een toekomstige samenwerking.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

De betrokkenheid van SO&O en Vlajo bij het ondernemend onderwijs is, behalve 

door de onderwijspakketten die ze aanbieden, zowel vanwege de begeleiding die ze 

bieden als vanwege het netwerk waarover ze beschikken, een belangrijke 

voorwaarde voor het succes van het Vlaams ondernemend onderwijs. 

De belangrijkste meerwaarde van een toekomstige samenwerking tussen beide 

organisaties liggen op het vlak van verbetering in het productaanbod, meer en betere 

communicatie naar de scholen en zo een groter effect sorteren en op een meer 

efficiënte wijze. Die samenwerking komt echter niet gemakkelijk tot stand. De 
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Vlaamse overheid kan de samenwerking stimuleren door financiële consequenties te 

verbinden aan haar beleid: als de samenwerking niet - binnen een bepaalde termijn 

en van een bepaald karakter - niet tot stand komt, krijgen de organisaties minder 

financiële middelen.  

Om inzicht te krijgen in de effecten van de overheidsstimulering is het noodzakelijk 

dat SO&O en Vlajo daarover meer specifiek rapporteren dan tot nu toe het geval is 

geweest. Daarbij moeten de rapporteringsystemen van beide organisaties over de 

effecten en impact geuniformiseerd worden en moet de Vlaamse overheid in 

samenspraak met beide organisaties, indicatoren opstellen die behalve betrekking 

hebben op de input en output van onderwijsprogramma’s, ook de korte termijn 

effecten op de leerlingen in kaart brengen. Ook moeten de directe resultaten van de 

uitgevoerde effectmetingen (onder leerlingen/studenten en docenten) voor de 

overheid beschikbaar worden gesteld.   

Een belangrijke voorwaarde dient daarbij te zijn dat de organisaties voldoende 

uitgeschreven en onderbouwde strategische plannen hebben. Van beide organisaties 

mag worden verwacht dat ze in hun strategisch plan gedetailleerd beschrijven wat de 

relatie is tussen missie,  doelstellingen en activiteiten (producten) en op welke wijze 

wordt gemeten of en in welk mate de doelstellingen zijn. Voor SO&O is dit in hoge 

mate al het geval, Vlajo dient op dit punt nog een inhaalslag te maken. 

Ten slotte: de Vlaamse overheid hanteert verschillende instrumenten om het 

ondernemend onderwijs in Vlaanderen te bevorderen. Dit heeft er mede toe 

bijgedragen dat er erg veel organisaties, projecten en activiteiten zijn op het gebied 

van ondernemend onderwijs en het overzicht hierover ontbreekt. Dit is dan ook de 

belangrijkste reden voor de aanbeveling om het aanbod van deze organisaties op 

elkaar af te stemmen en er een duidelijk/transparant en volledig overzicht van te 

maken en dat actief aan te bieden aan het onderwijs.  

Daar komt bij dat veel van de met behulp van overheidsinstrumenten opgestarte 

initiatieven een subkritische omvang en inbedding hebben en daardoor vaak niet 

duurzaam zijn en op den duur weer verdwijnen. Om die reden bevelen we aan om de 

mogelijkheden te onderzoeken om op overheidsniveau de middelen en het beleid te 

concentreren. Een meerjarenprogramma Ondernemend Onderwijs met een 

basisallocatie voor ondernemend onderwijs waarbij de regie gevoerd wordt door één 

groep (waarin de relevante overheidsdepartementen en uitvoerende organisaties 

zijn vertegenwoordigd), kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  
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