
 
 

 
 
Ondernemer voor de klas 
Omschrijving eigen organisatie en functie 
Tips en aanbevelingen om tot een inspirerend tekstje te 
komen 

 
 
 

 
De tekst die je opstelt is het visitekaartje van jouw organisatie. Hiermee trigger je de leerkracht om voor 
jouw voorziening te kiezen. Maak het dus niet alleen zo aantrekkelijke mogelijk, omschrijf ook goed wat de 
meerwaarde is voor de leerkracht en leerlingen om jou uit te nodigen.  
 
Stel daarom jezelf en je organisatie kort voor en geef best ook antwoord op volgende vragen in je tekst: 

- Wat doen we 

- Voor wie doen we het 

- Waarom doen we het 

- Waarom zijn wij bijzonder 

- En waarom ben jij de geknipte persoon om uit te nodigen 

Maak de tekst niet te lang. We hebben allemaal weinig tijd, een te lange tekst kan dus afschrikken. 
 
Maak de tekst niet te kort. De leerkracht (en leerlingen) moeten een beeld hebben van jouw functie en 
organisatie en getriggerd worden om er meer over te willen weten. 
 
Een fictief voorbeeld: 
 
Ik ben Hilde Smet, directeur van De Stoomboot, een inclusieve kinderopvang in Berchem. We bieden opvang 
voor kinderen met én zonder speciale noden. Dagelijks vangen we 30 kinderen op van 0 tot 6 jaar. Wat ook 
hun achtergrond of zorgnood is. Bij ons krijgt iedereen de kans om zich ten volle te ontplooien in een veilig 
nest. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met een team van gemotiveerde vaste en vrijwillige 
medewerkers. 
Ik ben al 22 jaar met hart en ziel aan de slag in de kinderopvang en alhoewel ik nu verantwoordelijke ben, 
heb ik zelf jarenlang meegedraaid op de werkvloer. Het is geen geheim dat we binnen de kinderopvang 
momenteel op zoek zijn naar heel wat mensen, in uiteenlopende functies. Het is een prachtige sector waarin 
je elke dag het verschil kan maken. Ik kom u dan ook met veel passie en enthousiasme vertellen over wat 
voor een mooie én belangrijke taak we elke dag vervullen. 


