
TegenVoor 

 
Doordat de school zich hiermee profileert 

 
Omdat het mijn hele school meer ondernemend maakt

 
Het is een slimme financiele investering 

 
Tijd 

 
Ik heb geen team dat tijd wil en kan investeren om dit 

concept te implementeren

 
De implementatie kost te veel tijd 

 
Andere ontwikkelingen hebben nu prioriteit*

 
Ik geloof dat het zelfsturend karakter van dit concept 
ondernemende leerlingen meer motiveert in hun leren 

 
Op eigen initiatief leren is dé manier om 

ondernemendheid te leren 

Het entreprenasium is een sterk concept

Geld

 
Ik heb hier geen geld voor (over) 

 
Andere financiele investeringen hebben nu prioriteit*

 
Ik vind het lidmaatschap relatief te duur

Overtuiging  
Het zelf initiatief nemen staat te veel centraal

 
Het concept past niet bij mijn visie op leren

 
Ik geloof dat ondernemerschap beter te leren is met

voordoen en nadoen 
 

Het mogen vervangen van lessen met een zelfbedacht 
project vind ik onnodig om ondernemendheid te leren 

 
De stijl spreekt mij niet aan 

 
Ik houd van de zakelijke sfeer in ondernemerschap

Smaak

 
Het open karakter past niet bij de cultuur van de school

Wat zijn voor mij argumenten voor of tegen een entreprenasium?

Geld

Het kost minder tijd om een beproefd concept te 
implementeren dan wanneer we zelf een ondernemende 

leerlijn moeten ontwikkelen  

 
Het is een slimme tijdsinvestering  

Tijd 

 
Ik wil mijn school profileren in ondernemerschap

 
Ik wil het initiatief van de ondernemende leerling meer 

ruimte geven in de school

 
Ik wil maatschappelijk en sociaal entrepreneurship bij 

jongeren stimuleren 

 
We hebben niet de kennis/vaardigheden/cultuur in huis 

om een ondernemende leerlijn te ontwikkelen 

 
Ik wil mijn ondernemende leerlingen uitdaging bieden

 
Ik wil iets doen met ondernemendheid op school

Behoefte  
Ik zoek een project, geen leerlijn 

 
Ik zoek een kant en klaar programma dat minder eigen 

invulling vraagt*

 
Ik wil iets doen met ondernemendheid op school

Behoefte

 
De nadruk ligt te veel op persoonlijke ontwikkeling en 

te weinig op kennisoverdracht 
 

Ik wil ondernemerschap als losstaand vak aanbieden
 

Ik wil een businesschool voor ondernemers, 
geen school van entrepreneurs

Overtuiging

 
Ik houd van de nadruk op uniciteit

 
De stijl spreekt mij aan 

Smaak

 
Ik houd van gelijkwaardigheid tussen docent en leerling

* Te intensief? Te grote financiele investering? Het entreprenasiumproject Jij de Baas-
biedt een goede kennismaking met sociaal ondernemerschap in een compact project.


