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ENTREPRENASIUM  Het entreprenasium is er voor 
ondernemende leerlingen die gedreven worden door hun passie.

 
Op het entreprenasium krijg je de 
kans om altijd bezig te kunnen zijn 
met je passie door er een eigen 
onderneming van te bouwen 
met  een  maa t s chappe l i j ke 
insteek. We streven op het 
entreprenasium naar een win-
win situatie; jij mag altijd bezig 
zijn met je passie door er een  
eigen onderneming van te maken 
en in ruil daarvoor doe je ook 
wat MOOIS voor anderen. Op het 
entreprenasium ben jij jouw bedrijf en 
andersom want het gaat om jouw passie. Jouw 
onderneming groeit met je mee en kan dus ook van  koers 
veranderen net zoals jij ook steeds dichter bij jouw interesses komt te 
staan. 

“Op het entreprenasium ontwerp je jouw eigen leerroute zodat je 
leert vanuit jouw passie en altijd bezig kunt zijn met jouw passie! Dat 
is pas echt ondernemend leren!”

Waarom!?

School van Entrepreneurs
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ZELFGESTUURDE ONTDEKKING  Je gaat op het 
entreprenasium op een zelfgestuurde ontdekkingstocht naar wie jij bent, 
wat jouw passie is, wat je daar mee 
kunt en hoe je dat kunt omzetten in een 
eigen unieke onderneming. Je leert; 
1 ONDERNEMEND LEREN: door jouw 
onderwijs zelf te bedenken en te bepalen. 
2 LEREND ONDERNEMEN: Je ontwikkelt 
de Big Five vaardigheden van een 
social entrepreneur; Menslievendheid, 
Oplettendheid, Openheid, Integriteit 
en Stabiliteit (MOOIS) door bezig te zijn 
met jouw onderneming en projecten. 

ONDERNEMEND LEREN Je 
mag op het entreprenasium vooral alles zelf bedenken en zelf bepalen. 
Je mag dus ook zelf masterclasses organiseren en je gaat schoolvakken 
vervangen met zelfbedachte projecten. 
Dit noemen wij LOL maken. (Het 
verbinden van jouw Liefhebberij aan 
de Leerdoelen van school met jouw 
Onderneming).  

LEREND ONDERNEMEN Hoe je die passie omzet in (sociale  
en economische) waarde leer je door te Dromen Durven Doen Delen 
en Doorzetten. Als je een passie hebt, of jouw passie op het EP hebt 
gevonden, dan ga je vanzelf daarover Dromen. Die dromen wil je dan 
realiseren en dat doe je door te Doen. Als je een passie hebt kun je ook 
beter Doorzetten omdat je een doel hebt. Om door te kunnen zetten heb 
je ook een stabiele persoonlijkheid en ondernemerschapskennis nodig. 
Die ontwikkel je voor het realiseren van jouw passie. Vervolgens gun 
je anderen ook het geluk om met je passie bezig te kunnen zijn en wil 
je jouw verhaal/dienst/product Delen. Op een gegeven moment heb 
je de smaak te pakken en ga je jouw verschillende passies met elkaar 
laten vermengen. Dan kom je tot unieke projecten/producten/diensten.  
 

Hoe?!
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GESTUURDE (ZELF)ONTDEKKING 
Om je wat in jouw leerproces te helpen volg je 
op het entreprenasium modules over; Plannen, 
Samenwerken, Creativiteit, MetaLOL (leren hoe 
je ondernemend kunt leren vanuit je passie) 

Burgerschap, Zelfbewustzijn & Innovatie. Je krijgt 
over deze onderwerpen masterclasses aangeboden 

van experts en entrepreneurs en wordt gesteund in het 
leerproces door een entreprenasium-coach. 

FASES Alle leerlingen starten in het eerste leerjaar met een algemene 
kennismaking over maatschappelijk ondernemen in het project Jij de 
Baas. De meest ondernemende leerlingen willen nog meer zelf bedenken 
en zelf bepalen en zij kiezen voor het entreprenasium. Je start op het 
entrepenasium met de Entreefase waarin je toont dat je ondernemend bent. 
Vervolgens stroom je door naar de LOLfase waarin je Leert Ondernemend te 
Leren door projecten te bedenken en leerdoelen van school te vervangen. 
Tot slot stroom je door naar de PROFfase waar je jouw onderwijs zelf 
organiseert en jouw passie omzet in waarde met een eigen onderneming. 
Het entreprenasium is een doorlopende leerlijn wat betekent dat je met 
behulp van de certificaten die je op het EP kunt behalen, vrijstellingen kunt 
verwerven op het HBO. 

-ASIUM Eis op het entreprenasium is dat je er hoger door scoort 
op schoolvakken. Er wordt extra inzet van je verwacht. Daarom heet 
het entreprenasium ook zo; (entrepreneur + asium). Doordat je vanuit 
je passie mag leren gaat dit meestal vanzelf. Voor elke gestuurde 
zelfontdekkings module op het entreprenasium kun je een certificaat 
ontvangen. Je bewijst de entreprenasiumleerdoelen behaald te hebben door:  
UITLEGGEN  wat je hebt geleerd anderen te leren. Zo leren 
entreprenasiasten eerst zelf hoe creativiteit bij hun werkt om 
vervolgens eerstejaars leerlingen in het project Jij de Baas te leren 
hoe ze tot een goed idee kunnen komen, of een blijvend artikel 
over het onderwerp op de entreprenasium-wikipedia te schrijven;  
TONEN bewijslast te verzamelen zoals een reflectie, een goede 
planning, feedback van groepsgenootjes of klantbeoordelingen.  

HOE
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ONDERNEMENDE LEERLINGEN  Het entreprenasium 
is van en voor ondernemende leerlingen.  Sommige entreprenasiasten 
hebben al een goedlopend eigen onderneming. Je kunt deze bekijken 
op http://www.entreprenasium.nl/wie/entrepreneurs.html Andere 
entreprenasiasten zijn vooral nog bezig met projecten. 

NIVEAU  Het entreprenasium is niveau onafhankelijk. Al het 
materiaal is ontwikkeld op havo/vwo niveau. In de praktijk blijken 
mavo leerlingen gemakkelijk in een gemengde entreprenasiumgroep 
mee te kunnen omdat ze mogen leren vanuit hun eigen passie. Doordat 
een entreprenasiast zijn/haar eigen leerroute mag ontwerpen is het 
leren afgestemd op jouw persoonlijk tempo. Dit noemen we op het 
entrepenasium coöperatief gepersonaliseerd leren. 

SCHOOL Als jouw school lid van het entrepernasium is, dan kun 
je daar het entreprenasium doen. Wil je weten op welke scholen er een 
entreprenasium is? Bezoek dan de website http://www.entreprenasium.
nl/leden.html. Elke entreprenasiumschool stelt een ruimte beschikbaar 
die entreprenasiumleerlingen zelf mogen ontwerpen en inrichten. Veel 
l e e r l i n g e n  n o e m e n 
dit EP-Office. In deze 
inspirerende ruimte kun 
je leren en ondernemen. 

Wie?!

Waar?!

http://www.entreprenasium.nl/wie/entrepreneurs.html
http://www.entreprenasium.nl/leden.html
http://www.entreprenasium.nl/leden.html
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SOCIAL ENTREPRENEURS Social entrepreneurs 
zijn een combinatie van een topsporter, kunstenaar en ondernemer en 
verlangen altijd naar het bezig kunnen zijn met hun passie. Ze dromen 
er van om altijd daar mee bezig te kunnen zijn, helemaal volgens hun 
eigen ideeën. Die droom maakt de social entrepreneur mogelijk door te 
ondernemen. De passie is de motor van de entrepreneur om te Dromen 
Durven Doen Doorzetten en Delen. LOL maken is voor een entrepreneur 
belangrijk, juist door uitdagingen aan te gaan en door de lat voor zichzelf 
hoog te leggen. 

IETS VOOR JOU? Als je eigen-wijs bent, graag dingen zelf wilt 
bepalen, zelf projecten wil bedenken en organiseren, eigen ideeën hebt, 
open durft te staan voor anderen en voor jezelf, je de ander gunt wat 
je jezelf gunt en zo wil bouwen aan een toekomst waarin jij bezig kunt 
zijn met jouw passie terwijl je daardoor ook iets MOOIS voor anderen 
neerzet, dan is het entreprenasium iets voor jou.

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t 
found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, 
you’ll know when you find it” 

Wat?!
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