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2Inleiding
Gids  Voor u ligt de LOL-gids, 

waarbij LOL staat voor: Liefhebberijen 
door te Ondernemen aan Leerdoelen. 
Het een onderwijsmethode, waarin 
de leerlingen op het entreprenasium 
leren ondernemend te leren. In deze 
gids staat de informatie beschreven, 
die u hierbij als docent nodig heeft.

O n d e r n e m e n d h e i d 
Uiteraard staat het u vrij om naar 
eigen inzicht uw aanpak aan te passen 
aan uw voorkeuren. Vooral tijdens de 
LOL-fase wordt  u namelijk als docent 
uitgedaagd om voor de entreprenasiast 
het onderwijs op een ondernemende 
wijze te benaderen. Indien deze 
benaderwijze u aanspreekt, laat u dit 

dan vooral aan de verantwoordelijken binnen uw school weten. Het kan 
de start zijn van een mooie carrière; dus pak die kans!

VerantwOOrdeLijkheid  Uw school heeft besloten dat 
zowel de entreprenasiasten als de professionals die op het entreprenasium 
actief zijn, u mogen benaderen met voorstellen voor alternatieve 
leerroutes die leiden tot de leerdoelen van uw vak. Hierbij geldt dat 
u als vakdocent nog steeds de eindverantwoordelijkheid voor uw eigen 
vak draagt.  Mocht een voorstel echter niet bij uw wensen aansluiten, 
dan staat het u geheel vrij om te vragen om met andere suggesties te 
komen. Het is in ieder geval heel belangrijk dat dit soort zaken altijd in 
goed onderling overleg plaatsvindt.

rOL  Vanuit het perspectief van de leerling bent u de klant die hij of 
zij tevreden moet stellen door goede leerprestaties te leveren.  Aangezien 
u, als ‘klant’, de kwaliteit van die leerprestaties moet beoordelen, kan 
aan het uiteindelijke leerresultaat dan ook zeker niet worden getornd. 
U dient echter wel bereid te zijn om in de ondernemende leerling 
voldoende vertrouwen te schenken, zodat deze zelf kan bepalen wat 
voor hem of haar de beste methode is om het gewenste product, de 
vereiste leerprestaties, te kunnen leveren.
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O n d e r s t e u n i n G  Lesgeven  op  het 
entreprenasium vraagt van u de bereidwilligheid 
om de zaken op een andere wijze aan te pakken 
dan u wellicht tot nu toe gewend bent. Die andere 
aanpak mag er echter niet toe leiden, dat u als 
docent meer taken ‘op uw bordje’ krijgt; eerder 
minder. Deze gids is bedoeld om u bij het één en 
ander te helpen. Het is in ieder geval belangrijk om te 
beseffen, dat u er nooit alleen voor staat, want u kunt altijd e e n 
beroep doen op de begeleiders van het entreprenasium. Verder is het goed te 
weten, dat de leerlingen op het entreprenasium, ook wel entreprenasiasten 
genoemd, een eigen mentor hebben, die door het entreprenasium wordt 
geleverd.

LOL  Tijdens de LOL-fase leren de leerlingen (ondernemend) te leren, wat 
ook wel  metacognitie wordt genoemd. Dat doen ze door de zogenaamde LOL-
methode toe te passen. Dit houdt onder meer in dat zij eigen Liefhebberijen 
op een Ondernemende wijze aan Leerdoelen koppelen. Het credo van deze 
fase is daarom “Metacognitie door LOL te maken”.

aandachtspunten  Tijdens de LOL-fase dient u in ieder geval 
uw aandacht op de volgende drie punten te richten.

• Aandachtspunt 1: De deal
• Aandachtspunt 2: De leerdoelen
• Aandachtspunt 3: De onderwijsfuncties

Voor elk aandachtspunt treft u in de hierop volgende hoofdstukken een 
beschrijving aan.

inleiding

 iefhebberij  eerdoel nderneming
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kLant  U krijgt voor het eerst met het bijzondere van een 
entreprenasiast te maken als deze met een voorstel komt om bepaalde 
lesstof op een andere manier onder de knie te krijgen. Van u wordt 
verwacht dat u open staat voor dit voorstel,  mits dat naar uw idee tot 
een deal leidt waar u helemaal achter kunt staan. Zodra een leerling 
een dergelijk voorstel doet, dient u zich dus min of meer als een 
geïnteresseerde klant op te stellen.

aanLeidinG  De leerling zal meestal eerst zijn alternatief 
voorleggen aan de begeleiders op het entreprenasium. Maar u kunt 
natuurlijk ook zelf de leerlingen gaan uitdagen om de leerstof voor zichzelf 
aantrekkelijker te maken. Van deze mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld 
gebruik maken, als de leerling een geringe motivatie voor uw vak heeft 

of betere cijfers moet krijgen door zich 
extra in de stof te verdiepen. U kunt 
de leerling ook vrijheid bieden als deze 
zulke goede cijfers behaalt dat u erop 
vertrouwt dat de leerling grotendeels op 
eigen kracht de eindstreep kan bereiken. 
Een aanleiding tot een alternatieve 
leerroute kan ook zijn dat de leerling voor 

zijn bedrijf al activiteiten pleegt, en misschien al inzet voor andere 
vakken, die aansluiten bij uw doelen.

OpbrenGst  Een deal is het instrument wat de entreprenasium-
leerling inzet om met u een alternatieve invulling te geven aan onderdelen 
van hun vak. Het begeleiden van zo’n deal zult u misschien zien als een 
enorme klus, maar er zijn allerlei slimme manieren om de geïnvesteerde 
tijd weer terug te verdienen. Zo kunt u de leerlingen vragen zelf een 
toets te maken bij hun project op een dusdanig niveau dat u de toets 
daadwerkelijk kunt inzetten als voorbeeldtoets voor andere leerlingen.

Deal

LOL
Voorstel

Motivatie

Activiteiten

Cijfers
Verdieping

Vertrouwen
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criteria  Een LOL-voorstel moet aan 
een aantal criteria voldoen. Voorop staat 
dat u ervan overtuigd moet zijn dat met het 
alternatieve lesvoorstel dezelfde leerdoelen 
worden behaald als bij de reguliere lessen.  
Anders ontstaan er verschillen tussen dat wat 
de reguliere leerlingen hebben geleerd en de 
entreprenasiast. 

syntax  Een leerdoel beschrijft wat een 
leerling moet kennen of kunnen, hoe dit wordt 
getoetst en welk vereist niveau er moeten 
wordten bereikt.

<wie> <kent/kan> <wat> <hoe toont “wie” “wat” aan> <welk niveau>
“De leerling kan een gids over leerdoelen schrijven die geschikt is 

voor daadwerkelijk gebruik door het entreprenasium.”

LeerpLan  Opdat u over de deal een goede afweging kunt maken, 
dient de leerling een nauwkeurige beschrijving van zijn of haar voorstel 
te geven.  In die beschrijving moeten in ieder geval aan bod komen: welk 
einddoel (leerdoelen) wordt bereikt, welke route (leerstrategie) wordt 
daartoe afgelegd, welke voordelen heeft dit alternatief  (leerfuncties) 
en bij welke persoonlijke voorkeuren sluit het voorstel aan (leerstijl).

OpbrenGst  U mag als klant eisen dat de leerling een product 
levert, waarmee u uw lessen kunt verrijken. Dat is zowel voor u als 
voor de leerling belonend en leerzaam. Wanneer u dus bepaalde lesstof 
wilt uitbreiden of verbeteren, dan kunt u daarbij eventueel hulp van 
enkele entreprenasiasten inschakelen, zodat u niet alles alleen hoeft te 
doen. Uiteraard moet het eindproduct van voldoende kwaliteit zijn om 
werkelijk door u te kunnen worden gebruikt. 

niVeau Het niveau waarop een entreprenasiast zijn werkzaamheden 
uitvoert, moet uitmuntend zijn. De leerlingen op het entreprenasium 
leren namelijk beter als ze worden uitgedaagd om te excelleren. 
Vanzelfsprekend moet u hierin niet te ver gaan: de doorsnee leerling 
moet in  ieder geval aan uw hoge eisen kunnen voldoen.

Leerdoelen

Leerplan

 eerdoelen

 eerstrategie

 eerfuncties

 eerstijl
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rOL  Tijdens de LOL- fase trachten entreprenasiasten zoveel 
mogelijke onderdelen van de verplichte leerstof te vervangen door eigen 
leeractiviteiten. De leerlingen leren zo niet alleen beter, maar ontdekken 
ook hoe ze de metacognitie van het leren leren in de praktijk kunnen 
brengen. De vraag is nu welke functie u dient te vervullen om dit proces 
zo goed mogelijk te begeleiden.

rechter  Het komt er dus op neer dat u de kans biedt om te 
oefenen met vragen of vraagstukken die representatief zijn voor de 
uiteindelijke toets. Deze wijze van toetsvoorbereiding blijkt in de praktijk 
zeer efficiënt te zijn; zowel wat de resultaten als de tijdsinvestering 
betreft. Uiteraard wordt door deze aanpak uw eigen belang gediend, 
maar ook het onderwijs kan tevreden zijn, want de toetsresultaten 
zullen normaalgesproken op overtuigende wijze het bewijs leveren 
dat de beoogde doelen succesvol zijn bereikt.  
Uiteraard betekent dit niet dat u de toetsvragen 
reeds voortijdig verklapt. De bewijsvoering ligt 
overigens geheel bij de leerling; u dient zich 
daarbij min of meer als onafhankelijk rechter 
op te stellen.

r a a d G e V e r  Tot  d ie  t i jd  i s  uw 
voornaamste taak de leerling te voorzien van 
adequate feedback. U dient dan vooral na te 
gaan of de leerling de beoogde leerdoelen nog 
steeds goed in het vizier heeft, de tussentijdse 
resultaten hoopgevend zijn en de motivatie niet dramatisch is gedaald. 
Vanzelfsprekend kunt u ‘tijdens de rit’ ook andere zaken opgevallen zijn, 
waarover u zich zorgen maakt. Het is dan raadzaam om dit in ieder geval 
met de begeleiders op het entreprenasium te bespreken. 

Gids  Het past bij ondernemend onderwijs om aan te sturen 
op resultaat en het proces aan de leerling zelf over te laten. De 
entreprenasiasten zullen het initiatief moeten nemen door gedegen 
voorstellen te  doen om LOL te maken. U hoeft alleen maar hier open 
te staan en te zorgen en te bewaken, met hulp van het entreprenasium, 
dat de resultaten goed zullen zijn.

Onderwijsfuncties

Motivatie
1. Inleiding

GIDS

3. Stakeholders

4. Middelen

5. Strategie

2. Opbrengst

Onderwerp

Entrepreneur
Bewustwording

Leerstijl
Talent

Partners
Teamvorming

Coöperatief leren
Inbreng

Controle

St
ra
te
gi
e

Ma
nag

em
ent

Belangen

M
iddelen

Planning
Doelen

De
eln
em
er
s

Criteria

Product

Evaluatie

To
et
si
ng

Fe
ed
ba
ck

Oriën
tatie

Oefening

Doelstelling
Mo
tiv
ati
e

Voorkennis

Zorg

Leerdoelen

Empathie

Re
fle
ct
ie

Co
m
m
un
ica
tie

Effe
ctiv

itei
t

Creativiteit

Integritei
t

Le
f

Le
id
er
sc
ha
p

Organisatie

Entrepreneur

Bird in the hand

A�ordable loss

Lemonade

Crazy quilt

Pilot in the plane

Organisatie
Ontwikkelpunten
Onderwijsfuncties
Projectonderdelen

Tactieken
Voelen
Denken

Organiseren

BEGELEIDER

ECTS

Leerobjecten

G
oedkeuring

Goodwill

Leerprestaties

Omzet

Supervisie
A

andacht
Ruim

te
Vertrouw

en

Steun

O
verzicht

LeerstofVAKDOCENT

LEERLING

Verbreding
Verdieping

Doelen
Persoonsdoelen

Leerdoelen
Projectdoelen

Criteria
Integer

Specifiek
Meetbaar

Bewijzen
Advocaat
Rechter
Getuige

Passie

IB Model You

Kenmerken
Voorlichting

Offerte

Voorkennis
Leerstof
Experts

Bronnen

Vaardigheden
Leermiddelen
Good practices

H
O
E

W
A
T

W
I
E

Gereedschap

Klant

EXPERT

Paragraaf

Onderdeel

0. Hoofdstuk

Lean Startup

Stephen Covey

Advies
Bew

aking
Feedback

M
odule



7

drie keer is..  Op het entreprenasium is het 
goed gebruik dat een leerling drie keer in de tijd 
verspreid feedback op zijn voortgang krijgt, voordat 
hij een eindbeoordeling krijgt. De manier waarop u 
vaststelt of een leerling de lesstof in voldoende mate 
beheerst, hoort onderdeel te zijn van de feedback. 
Anders gezegd: een leerling moet vooraf duidelijk 
worden verteld op welke wijze de eindbeoordeling tot 
stand komt. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.

 

zOrG  De mentor van de entreprenasiasten zal u van tijd tot tijd vragen 
om mee te werken aan het verbeteren van de zorg voor de entreprenasium-
leerlingen. Het op tijd onderkennen van mogelijke problemen van de 
leerlingen bij hun leren en het adequaat reageren daarop heeft namelijk in 
de meeste gevallen een positieve invloed op de leerprestatie. 

uitLaapkLep  U mag van de medewerkers van het entreprenasium 
verwachten dat zij zeer toegankelijk zijn en dat zij uw aangedragen 
gespreksonderwerpen altijd in een vertrouwelijke, veilige sfeer zullen 
behandelen. Laat u er niet van weerhouden om in voorkomende gevallen 
van deze uitlaatklep gebruik te maken. Waak ervoor om kritiek over het 
entreprenasium via de leerlingen te uiten. De leerlingen zijn immers trots 
dat ze aan het entreprenasium deelnemen.

zeLfrefLectie  Tijdens het onderhandelen over een mogelijke 
deal wordt u wellicht geprikkeld om na te denken over wat u zelf van belang 
vindt voor uw vak. Zo kunt u zich er bijvoorbeeld bewust van worden, dat 
u het erg belangrijk vindt dat de leerlingen goed kunnen samenwerken, de 
vereiste vaardigheden uitstekend beheersen en ongeveinsde interesse voor 
uw vakgebied tonen, ook al denken uw collega’s daar misschien (iets) anders 
over. Ook kan het voor u een eyeopener zijn dat u de gebruikte lesmethode 
op een aantal punten niet meer zo geslaagd vindt. En mochten er al doende 
een aantal ‘zekerheden onder uw stoel worden weggezaagd’, dan is het in 
ieder geval erg belangrijk zélf over het onderwijsproces te blijven nadenken. 
Anders gezegd: het entreprenasium houdt je wel scherp. 

feedback
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VOOrbeeLdtOets  Met voorbeeldtoetsen 
biedt u de leerlingen een uitstekende oriëntatie op 
de lesstof,  biedt u de leerlingen helderheid over de 
beoogde leerdoelen, krijgt u zelf de gelegenheid om 
effectieve feedback te kunnen geven en verschaft 

u de leerlingen adequaat oefenmateriaal. De 
voorbeeldtoetsen zijn optimaal als deze qua vorm en 

inhoud zo goed mogelijk overeenkomt met de eindtoets. 
Een entreprenasiast is zeer gemotiveerd om zoveel mogelijk 

te oefenen, omdat hij of zij er niet alleen hoge cijfers mee haalt, maar dan 
tevens toestemming krijgt om de reguliere lessen te vervangen door een 
eigen LOL-project.

stOpLicht  Op het entreprenasium hanteert men de zogenaamde 
groenlicht-procedure. Zolang het stoplicht op groen staat – oftewel: de 
tussenresultaten zijn tot dusver goed -  mag de leerling de zelf gekozen 
route blijven vervolgen. Bij oranje dreigt de leerling te laat of niet op de 
eindbestemming te komen. In dat geval moet de leerling dit zelf melden 
zodat er kan worden ingegrepen door de leerling meer gas te laten geven 
(tempo verhogen) of de leerling naar een effectievere route te leiden. Door 
rood rijden – oftewel: het niet melden van onvoldoende tussenresultaten 
- is een overtreding met een schorsing van het entreprenasium als gevolg. 

huLp  Het entreprenasium begrijpt dat deze (waarschijnlijk) nieuwe 
aanpak en invulling van uw onderwijstaak onzekerheden en vragen oproept. 
Schroom dan niet om de mensen van het entreprenasium hierover te 
raadplegen. Zij staan u graag met raad en daad te woord. Tevens kunnen 
zij op hun beurt hierbij eventueel de hulp inschakelen van deskundigen uit 
de koepelorganisatie: de coöperatieve vereniging entreprenasium (CVE).

kansen   Wij hopen dat uw deelname aan het entreprenasium niet 
alleen leidt tot een goede begeleiding van uw entreprenasiasten, maar dat 
u tevens zelf waardevolle kennis en ervaringen opdoet die uw plezier in 
het onderwijs zullen verhogen, alsmede uw eigen onderwijskundige aanpak 
zullen verbeteren en verrijken. En, nogmaals, voor diegenen die de uitdaging 
willen aangaan om een carrière in het ondernemend onderwijs te starten, 
zijn er volop kansen. Grijp ze!

tips
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