
EncycloPedie
Elk redelijk 

entreprenasium initiatief 
wordt uiteindelijk in een 
(leer)project omgezet. 

Weten hoe je zo’n 
project opzet, uitvoert en 
beschrijft, is dus van groot 

belang. 

Een project kan voor een 
groot deel worden gezien 

als een onderneming in het 
klein en is derhalve een 
degelijke voorbereiding 
op het ‘grotere werk’. 
Daarnaast organiseren 

bestaande ondernemers hun 
werkzaamheden meestal in 

projecten.  

Project
een project is een 

weloverwogen, gestructureerde 
aanpak om een bepaald (leer-) 
doel te bereiken.

Samenvatting
In de praktijk is een project een 

samenspel van alle activiteiten en 
middelen die daarvoor nodig zijn. 
Voor de meeste projecten hoef je 
niet een uitgebreid plan te schrijven. 

Zeker niet als dat schrijven een groot deel van de tijd van het project 
zal beslaan. 

Projectonderwijs 
Als het gaat om het nemen van initiatief dan verschilt het ondernemend 

leren in essentiële mate met het projectonderwijs. Bij het projectonderwijs 
ligt het initiatief immers bij de docent en de leerling moet vervolgens 
één of ander project uitvoeren. Bij ondernemend onderwijs ligt 
het initiatief bij de leerling. een overeenkomst tussen beide 
onderwijsvormen is overigens wel dat de leerlingen in beide 
gevallen zélf het project vorm moeten geven. 
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Bronnen
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Plannen
Het projectplan dient onder andere duidelijkheid te verschaffen over de 

methode en wat de benodigde inspanningen naar verwachting zullen kosten 
en opleveren. Verder bevat een projectplan altijd een goed onderbouwde 
tijdsplanning en financiële opzet van het project als geheel, maar ook van 
de verschillende onderdelen. een ondernemingsplan kan worden gezien 
als een specifiek projectplan. Bij een ondernemingsplan is het doel het 
ontwikkelen van een onderneming. Voor een ondernemende leerling zullen 
gedurende zijn schoolloopbaan op het entreprenasium projectplannen 
geleidelijk overgaan naar een volledig ondernemingsplan. er zijn goede 
modellen om voor eenvoudige projecten op een pagina je project zo te 
presenteren dat de betrokkenen voldoende vertrouwen krijgen dat je 
project goed in elkaar zit, zoals het LoL-canvas. 

Module
In de module “Plannen” ervaar je 

hoe het pannen van projecten in het 
ondernemend leren terugkomt.

http://www.entreprenasium.nl/drive/download/255-encyclopedie_projectplan.html
http://www.entreprenasium.nl/drive/download/176-module_gids_plannen.html

