
Training “Ondernemend onderwijs”

De betrokkenen bij het entreprenasium delen 
allen een liefde voor het ondernemende kind. 
Het gaat daarbij niet om een passieve passie, 
maar om het actief bouwen aan een school die 
recht doet aan deze jonge entrepreneurs. Die 
ze niet alleen helpt naast de school een eigen 
onderneming op te bouwen, maar ze uitnodigt 
juist op school ondernemend gedrag te 
vertonen. Dit uitnodigen uit zich ondermeer in het stimuleren en leren van ondernemend 
leren, of anders gezegd in het verzorgen van ondernemend onderwijs. Hoe beter de 
betrokkenen dit beheersen, des te meer en beter zal de leerling ondernemend 
leergedrag gaan vertonen. Dat is het nut van deze training voor iedereen persoonlijk. Of 
je nu leerlingen coacht, projectmatig ondersteunt, onderwijs ontwikkelt of het 
entreprenasium organiseert.

Ondernemend onderwijs is ook de maatschappelijke drijfveer achter het 
entreprenasium, de context waarin we de passie voor het ondernemende kind tot uiting 
brengen. Het entreprenasium is gestart vanuit de visie dat als we al jong ondernemende 
kinderen in het onderwijs ondersteunen in hun talenten, dat we daarmee de wereld 
verbeteren. Ondernemend onderwijs an sich is echter niet daarvoor een voldoende 
garantie. Immers, hiermee kunnen we ook straks een 15-jarige aantreffen die  door zijn 
chauffeur , scheurend door de woonwijk rondom de school, een aantal spelende 
kinderen meenemend op zijn tocht, bij de school wordt afgezet. Dat is geen probleem, 
als de chauffeur arbeidsgehandicapt blijkt te zijn en de kinderen gewoon achterin de 
bolide zitten, in plaats van eraan geplakt. Op het entreprenasium besteden we daarom 
expliciet aandacht aan de grote verantwoordelijkheid voor andere mensen die meekomt 
met het zijn van een entrepreneur. We werken structureel aan een persoonlijke 
ontwikkeling die uitnodigt tot integer handelen – niet alleen trouw zijn aan jezelf maar 
ook aan de ander – Het entreprenasium gaat het daarom vanuit dat de wereld MOOIer 
wordt als je Maatschappelijk en Ondernemend in het Onderwijs Integreert.

In deze training focussen we op het de combinatie Ondernemend Onderwijs. Dit concept 
kent vele definities. Op het entreprenasium zien we ondernemend onderwijs als een 
manier om competenties te ontwikkelen die past bij het karakter, de mogelijkheden en 
de wensen van een ondernemend persoon. In een rondgang bij mensen die vanuit 
ervaring of deskundigheid al langer met dit thema bezig zijn, blijkt dat ze zich goed 
kunnen vinden in deze definitie. Tegelijkertijd wijzen ze erop dat met deze definitie er 
eigenlijk geen ondernemend onderwijs in Nederland te vinden is, los dan van het 
entreprenasium. Dat vinden we natuurlijk heel erg – knip oog - Je zou dan de andere 
initiatieven beter als onderwijs in ondernemen kunnen bestempelen. Maar we mogen 
toch hopen dat de chauffeur die de leerling afzet, niet alleen zijn theorie heeft gehaald, 
maar ook zeker voldoende rijlessen heeft gevolgd en op zijn rijden is beoordeeld? De 
training zal daarom vooral gaan over onderwijs en hoe we die ondernemend kunnen 
inrichten.


