
 

 

 

 

www.technopolis-group.com 

 

7 oktober 2013 

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen 

vzw 

Managementsamenvatting 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw 

 

Managementsamenvatting 



 

 

 

 

www.technopolis-group.com 

 

 

 

technopolis |group|, oktober 2013 

 

Bastian Mostert 

Christien Enzing 

Anouk Tummers 

 





 

 

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw 5 

Managementsamenvatting 

Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo) is in 1977 opgericht als neutrale en 

onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) en organiseert ter aanvulling 

op de bestaande onderwijscurricula programma’s om ondernemingszin en 

ondernemerschap bij de Vlaamse jeugd te stimuleren. Hiermee vormt Vlajo een van 

de Europese initiatieven die ontstaan zijn uit de beweging Jonge Ondernemingen 

(“Junior Achievement”) die in 1919 in de Verenigde Staten werd opgericht. Middels 

verschillende producten, die uitgaan van een ‘learning-by-doing’ methodiek, maken 

schoolgaande jongeren in de leeftijd van 3 tot 25 jaar kennis met ondernemend 

denken en ontdekken ze hun competenties en ondernemingszin. 

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van Vlajo over de periode 

2007 tot en met 2012. Deze evaluatie maakt deel uit van een uitgebreidere evaluatie 

waarvan ook de UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen (SO&O) deel uitmaakt. 

Voor beide initiatieven is een specifiek evaluatierapport opgesteld. Naast deze twee 

rapporten is ook een hoofdrapport opgesteld waarin aspecten aan bod komen die op 

beide initiatieven van toepassing zijn. De volgende onderwerpen komen specifiek in 

dit rapport aan de orde: analyse van de doelbereiking, bekendheid en bereik, 

financiën, effecten en impact en de sterkten en zwakten van Vlajo alsmede de 

opportuniteiten en bedreigingen voor Vlajo. Tijdens de evaluatie is gebruik gemaakt 

van verschillende onderzoeksmethoden:  

• Deskstudie waarbij gebruik is gemaakt van een groot aantal verschillende 

rapporten en andere documentatie van Vlajo. 

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

de directie van Vlajo en externe interviews met vertegenwoordigers van de 

Vlaamse overheid, intermediaire organisaties en initiatieven met een gelijke 

doelstelling alsmede met (private) partners van Vlajo. 

• 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. 

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 minister Peeters. Vlajo is in het 

proces in gelegenheid gesteld het rapport te controleren op materiële fouten, die in 

het voorliggende rapport zijn verwerkt. Meer informatie over de achtergrond van de 

evaluatie, alsmede de complete lijst met evaluatievragen, geïnterviewde personen is 

te vinden in het hoofdrapport. 

 

Groei in het bereikte aantal scholen en leerlingen 



 

 

 

Het aantal scholen en daarmee het aantal leergroepen dat Vlajo bereikt, laat sinds 

2007 een gestage groei zien in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs is het 

aantal bereikte scholen stabiel; het aantal bereikte leergroepen neemt wel toe. Het 

bereikte aantal leergroepen in het hoger onderwijs blijft stabiel sinds 2007. De 

penetratiegraad van Vlajo is het hoogste in het hoger onderwijs: Vlajo bereikt 64,3% 

van alle hogescholen en universiteiten, maar vanzelfsprekend niet alle 

departementen en faculteiten. In het secundair onderwijs maakt bijna 30% van de 

scholen (29,5%) gebruik van de aangeboden producten. In het basisonderwijs ligt het 

percentage met 6,9% (bereikte scholen) het laagst, maar het heeft de afgelopen 

jaren wel een duidelijke groei gekend. 

Er zijn geen grote verschillen waar te nemen in het bereik van Vlajo-producten op de 

drie belangrijkste onderwijsvormen binnen het secundair onderwijs (het algemeen 

secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs en het technisch secundair 

onderwijs). De Vlajo-deelnemers uit het algemeen secundair onderwijs volgen met 

name economische opleidingen, uit het beroepssecundair onderwijs met name niet-

economische opleidingen en uit het technisch secundair onderwijs opleidingen in 

beide richtingen. 

Basisschoolleerlingen vormen verreweg de grootste groep binnen de Vlajo-producten 

en zijn de enige groep die de afgelopen jaren een stijging laat zien. Het aantal 

(deelnemende) leerlingen uit het secundair onderwijs is sinds 2007 stabiel gebleven, 

terwijl het aantal (deelnemende) studenten uit het hoger onderwijs is afgenomen. 

Dit heeft echter te maken met het feit dat niet alle leergroepen zich op correcte wijze 

geregistreerd hebben waardoor de gegevens niet terugkomen in de algemene 

databestanden. 

 

Tevredenheid over de werkwijze en producten… 

Over het algemeen is men tevreden over de werkwijze van Vlajo en de producten die 

het aanbiedt. Specifiek worden het complete aanbod van producten van kleuterklas 

tot het hoger onderwijs, de pro-actieve manier van communiceren door Vlajo en de 

professionele uitstraling van o.a. het programmamateriaal en procedures, het 

personeel en de verschillende nieuwsbrieven en websites door het veld 

gewaardeerd. 
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…maar door vaste aanpak niet door alle leerkrachten binnen de verschillende 

onderwijsvormen direct toepasbaar of afgestemd op behoeften van individuele 

scholen… 

Leerkrachten spelen een essentiële rol in het overbrengen van inzichten en inspiratie 

op leerlingen, ook op het gebied van ondernemingszin en ondernemerschap. Het 

succes van de Vlajo-producten staat of valt dan ook met de inzet en motivatie van 

leerkrachten. De ondersteuning die Vlajo biedt aan leerkrachten waarvoor 

ondernemingszin en ondernemerschap niet direct helder omlijnde begrippen zijn, 

wordt als beperkt ervaren. De vaste aanpak van producten (zoals 

Studentenbedrijf.BE en Mini-onderneming) zijn, ondanks een specifiek samengesteld 

handboek niet direct op leerlingen binnen het beroepssecundair of technisch 

secundair onderwijs toepasbaar.  

Door de vaste aanpak van Vlajo is er weinig ruimte voor afstemming van de 

producten op de behoeften van de individuele scholen. De behoeften van 

opleidingen die niet direct een economisch karakter hebben en waarvoor 

ondernemingszin en ondernemerschap minder vaak gebruikte begrippen zijn (voor 

leerlingen en leerkrachten), zijn anders dan die van opleidingen waarbij deze 

begrippen een duidelijke en vanzelfsprekende plaats innemen. Hier ligt een 

toekomstig aandachtsgebied voor Vlajo. 

 

Het juridisch kader vormt een belangrijke factor in de overweging om gebruik te 

maken van Vlajo-producten 

Het behalen van het attest Bedrijfsbeheer, het mogen organiseren van verkoopdagen 

en de verzekering voor de Mini-ondernemingen, Small Business Projects en 

Studentenbedrijf.BE), kortom het juridisch kader dat wordt geboden, wordt als een 

zeer belangrijke factor beschouwd door scholen bij de beslissing om gebruik te 

maken van Vlajo-producten.  

 

Totale kosten stabiel, daling in kostprijs per deelnemer 

De kosten van Vlajo zijn sinds 2007 relatief stabiel. Personeelskosten zijn 

verantwoordelijk voor 75% van de totale kosten. De kostprijs per deelnemer voor de 

Vlaamse overheid is afgenomen van 105 euro (2007) tot 26 euro (2012) per 

deelnemende leerling of student. Met eenzelfde omvang van de publieke 

financiering is Vlajo dus ruim vier keer groter geworden in het bereik dat het 

gerealiseerd heeft. Het aantal deelnemers in verhouding tot het aantal 

personeelsleden (in VTE) is in dezelfde periode aanzienlijk gestegen. Waar in 2007 1 

VTE nog gelijk stond aan 796 deelnemers, is de verhouding in 2012 toegenomen tot 1 

VTE op 1.920 deelnemers. Als gevolg hiervan is het Vlajo-personeel in de loop der tijd 

verantwoordelijk geworden voor een aanzienlijk groter aantal deelnemers, met 

name door de groei in het basisonderwijs. 

 



 

 

 

Publieke financiering belangrijk, maar het concept van publiek-private samenwerking 

werpt duidelijk vruchten af 

Publieke financiering - voor het grootste deel de subsidie van de Vlaamse overheid - 

vormt met gemiddeld bijna 60% de belangrijkste bron van inkomsten voor Vlajo. Met 

het oog op samenwerking met verschillende partijen omarmt Vlajo een concept van 

publiek-private samenwerking, wat 40% private financiering tot gevolg heeft. Het 

betreft bijdragen van zowel jaarlijks terugkerende als nieuwe bedrijvenpartners. 

 

Vlajo-producten vallen in de prijzen 

Vlajo-producten hebben de afgelopen jaren verschillende awards, die te beschouwen 

zijn als kwaliteitslabel, ontvangen. Zo wordt het concept Mini-onderneming door de 

Europese Commissie als een best-practice beschouwd wat betreft ondernemerschap 

in het onderwijs. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Men is in het algemeen tevreden over de werkwijze van Vlajo en de producten die 

het aanbiedt. De organisatie biedt een compleet productenpakket aan voor alle 

onderwijsniveaus, heeft een de pro-actieve manier van communiceren en doet dit op 

een professionele manier (zoals blijkt uit programmamateriaal en procedures, het 

personeel en de verschillende nieuwsbrieven en websites). De begeleiding van de 

leerkrachten is een verbeterpunt. Ook zou het productenpakket beter afgestemd 

kunnen worden op leerlingen/studenten van niet-economische richtingen.  
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