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2Inleiding
Het entreprenasium is een school 

voor entrepreneurs.

E n t r E P r E n a s i u m 
E e n  e n t r e p r e n e u r  i s  i e m a n d 
d i e  o n d e r n e m e n d  g e d r a g  e n 
ondernemerschap inzet voor een 
meerwaarde voor zichzelf en zijn 
omgeving.  In  de v is ie van het 
entreprenasium is de persoonlijke 
ontwikkeling van een entrepreneur 
bepalend voor zijn maatschappelijke 
waarde. De missie is daarom om 
elke entrepreneur, t i jdens zijn 
gehele schoolloopbaan, passende 
begeleiding aan te bieden.  Het doel 
is entreprenasia met een regionale 
spreiding op te richten, zodat iedere 

entrepreneur, waar dan ook, kan deelnemen. De strategie om dit doel te 
bereiken is het projectmatig ontwikkelen van entreprenasia op bestaande 
scholen. 

DocEnt  Het PEP-team is verantwoordelijk voor het promoten en 
produceren van een entreprenasium op een school.  Deze gids helpt de 
docenten van dat team, de intrapreneurs, bij deze taak. Scholing helpt 
een PEP-team bij het zetten van de benodigde ontwikkelstappen. De 
organisator initieert deze scholing (fase meedoen), tot de teamleden 
hun ontwikkeling verder zelf op zich nemen (fase nadoen).
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Een interview met Sander Schelwald, lid van het 
PEP-team dat het entreprenasium aan het Hondsrug 
College te Emmen promoot en produceert.

achtErgronD  Sander Schelwald, dat ben 
ik! Iemand die altijd op zoek is naar een uitdaging en 
daarbij graag de grenzen opzoekt. Ik kom uit Zwolle en 
deed eerst de mavo omdat ik te lui was voor de havo. 
Mijn school gaf me geen enkele uitdaging en dat maakte dat 
ik de havo pas in twee examens en 4 extra jaren haalde. Die verveling 
zette zich voort toen ik in het leger ging. Na HEAO communicatie als 

vervolgopleiding te hebben geprobeerd, koos 
ik uiteindelijk voor Geschiedenis. Ook daar 
nam ik de tijd (8 jaar in plaats van 4 jaar) 
om lol te maken. De traditionele manier van 
leren, namelijk met de neus in de boeken, 
dat past niet bij mij. Ik hou van praten en 
doen, dat zijn mijn sterke punten.

PositiE  Ik ben nu organisator van 
het entreprenasium op het Hondsrug 
College te Emmen. Dat houdt in het 
creëren van een voedingsbodem bij ouders, 
leerlingen en vakdocenten. Daarnaast ben 

ik verantwoordelijk voor Jij de baas. Deze rollen heb ik op me genomen 
nadat Kees Versteeg, rector van mijn school en initiatiefnemer van het 
entreprenasium, me hierom vroeg. En vlak daarna kwam Rob Slagter, een van 
de andere initiatiefnemers. Die vroeg niets maar die maakte me enthousiast. 
Het entreprenasium was de uitdaging die ik zocht.

motivatiE  Het entreprenasium is de school waar ik zelf op had 
willen zitten. Nu kreeg ik de kans om het onderwijs te verbeteren. Maar er 
is ook een eigen belang. Ik vind werken met kinderen verschrikkelijk leuk. 
Op de ouderwetse manier kost het echter zoveel moeite. Alles komt uit de 
docent. Waarom alles voordoen en voorkauwen terwijl ze het zelf kunnen 
ontdekken? Waarom sta ik daar te ouwehoeren, 5 uur lang, terwijl de helft 
al lang weet hoe het moet? 

interview

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk



4

PassiE  Op het entreprenasium is het precies andersom. Daar draait 
alles om de passie van de leerling en daar komt mijn passie vandaan. Als 
hier een geïnteresseerde school komt en ze zien de passie van de kinderen 
dan maakt de rest niets meer uit.

missiE  Een school moet een entreprenasium invoeren als het alles 
uit het kind wil halen. Dat wil zeggen uit een ondernemend kind. Hoewel 
bepaalde onderdelen van het entreprenasium bij alle leerlingen een 
verrijking zou betekenen. Eigenlijk komt het erop neer dat de leerling op 
het entreprenasium centraal staat. Ik zie dat in veel missies van de scholen 
terug, maar op hoeveel scholen is dat echt zo? 
Het lijkt er meer op dat docenten of ouders 
centraal staan. Op het entreprenasium draait 
wel alles om het kind.

B E n o D i g D h E D E n  Om een 
entreprenasium waar te maken heb je mensen 
nodig die open staan voor nieuwe dingen. Die 
de Amerikaanse wijze van benaderen hebben. 
Dus niet alles meteen afschieten of in de 
puntjes tot in 2020 willen dichttimmeren. 
Nee, mensen die vrijheid willen. Die prima 
kunnen leven buiten de regeltjes om en dat zelfs leuk vinden. Over de 
leerling en ouders maak ik me wat dat betreft geen zorgen. Het gaat vooral 
om een MT en een clubje docenten die dit in zich hebben. Ze moeten het 
gevoel hebben dat ze het willen en kunnen. Dat het entreprenasium geen 
experiment is maar een must.

gEschikthEiD  Het heeft even geduurd voordat ik wist dat ik 
geschikt was, tot het moment dat de directeur havo/vwo, tegen mij zei; 
“je was zuur, en je had het zelf niet eens door. En tjonge wat heb jij er 
weer plezier in.” Ik kijk nu vaker naar mezelf en zie dat het plezier er vanaf 
straalt. Ik hou van beweging in wat ik doe. Dan doe ik zus en dan zo en ik 
doe alles door elkaar; heerlijk. Je moet kunnen afwijken van het geëigende 
pad. Als ik een stagiaire heb die me zegt dat ie keurig op schema ligt dan 
heb ik mijn twijfels. Het vertelt mij dat het iemand is die alles precies in 
blokjes en stapjes wil hebben. Leef je dan wel stel ik me de vraag?

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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PrEstatiEgEricht  Er is nu een entreprenasium! Eindelijk 
krijgen de leerlingen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Dat is wat 
me boeit, het resultaat en niet het proces. Iemand vroeg me had je een 
plan van a tot z? Het is er en dat is het allerbelangrijkste, is mijn antwoord. 
En het moet blijven! Ik reken het mezelf aan als dat niet gebeurt en er te 
weinig draagvlak is. Maar dat zal niet gebeuren.

LosLatEn  Ik kom uit een docentenmilieu waar je alles voordoet 
en de leerling bij het handje neemt. Op het entreprenasium laat je de 
leerlingen vrij. Het heeft tijd gekost om die eerste stap te kunnen zetten. 

Om je eigen lesinhoud, lesgeven en andere 
vaardigheden los te laten en te varen op 
hun kunnen. Maar toen ik dat deed kwam er 
zoveel meer voor terug. 

communicatiE  Ik moest leren 
dat dit vraagt om anderen te helpen bij het 
plannen. Niet mijn sterkste kant, dus hoe 
leer je dat een ander? Eigenlijk ging het er 
vooral om dat ondernemers, ondernemende 
leerlingen en hun ouders gisteren een 
antwoord verwachten op een mail. En ik zie 

nu veel meer in dat snel reageren echt noodzakelijk is. Veel communiceren 
en op tijd.

samEnwErking  Wat ik ook moest leren is niet alles alleen te 
doen. Daar kwam ik heel snel van terug. Het trekken van de kar is namelijk 
niet zo simpel als je denkt. Steun van boven, onder en het midden is zo 
belangrijk. Vooral de mentale steun. 

cvE  Maar ook de ondersteuning die je krijgt vanuit de Coöperatieve 
Vereniging Entreprenasium U.A. (CVE). Gewoon praten is de hulp die ik van 
hen verwacht. En dan lang niet altijd vanuit een hulpvraag maar gewoon 
luisteren naar mijn verhaal. En wellicht doe ik dat zelf op mijn beurt te 
weinig. Maar dat is ook de rol die ik van deze personen verwacht; mij helpen 
en ondersteunen, niet leiden.

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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ontwikkELaar  In het team is Jan van der Tuuk, economie 
docent, de ontwikkelaar. Als wij bij elkaar zijn dan is hij de diegene die 
het gebeuren intikt op zijn iPad. Als we naar Berlijn gaan dan is hij diegene 
die de leerlingen helpt bij het maken en bewaken van het kostenplaatje.

mEntor  Dan hebben we verder Charlotte Westerman, Geschiedenis 
docente. Zij is de persoonlijke adviseur van de kids. Zij is echt een mentor 
voor de kinderen. De kinderen weten dat ze in al hun wel en wee altijd op 
haar kunnen rekenen. Deze indeling is niet zo gekozen, we zijn er vanzelf 
ingerold. Je bent met iets bezig en denkt dat is niet mijn sterkste kant en 
dan rol je vanzelf de goede kant op.

vErLEDEn  Als ik weer aan het 
begin zou staan van het opzetten van 
een entreprenasium dan zou ik meer 
communiceren naar leerlingen, ouders en 
docenten. Docenten, leerlingen en ouders 
zitten met heel veel vraagtekens en willen 
graag op de hoogte worden gehouden. 
Openheid over alles en iedereen het gevoel 
geven we doen het samen. Zodat als het 
niet lukt ze ons weten te vinden en we dan 
weer samen verder kunnen. En dat hebben we in het begin nagelaten, een 
keiharde muur waar ik tegenaan ben geknald.

tEam  Mijn allereerste stap zou dan zijn in kaart te brengen wie binnen 
mijn school wil en kan veranderen. Met, diegenen die dat hebben, zou ik een 
team vormen. En van daaruit kun je de gedachte van het entreprenasium 
verder uitbouwen. Regel vooral steun van bovenuit en neem deze lijn op in 
het team. 

uitwissELEn  Met mijn team zou ik vervolgens met andere 
teams, die een entreprenasium hebben, samen willen komen en actief 
van alles uitwisselen. Het liefst met mensen vanuit een verder gevorderd 
entreprenasium. Naast het frequent praten met de initiatiefnemers zou ik 
ditmaal ook meer ondernemers willen betrekken.

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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hEDEn  Op dit moment ben ik bezig met het formuleren van 
leerdoelen samen met Charlotte. Daarnaast werken we aan een soort 
portfolio. Ook ronden we nu Jij de Baas af en ontvangen de nieuwe lichting 
entreprenasiasten. Verder hebben we een tweedaagse georganiseerd om gas 
te geven wat betreft de LOL projecten.

LoL  Als ik mijn ogen dichtdoe en denk aan het entreprenasium dan is 
het toch het opzetten van LOL projecten wat het belangrijkste is. Dat wordt 
gevraagd door de ouders, vakdocenten en het MT. En de leerlingen zelf en 
ik willen het trouwens zelf ook graag zien. Daarnaast ben ik samen met Jan 

zaken op papier aan het zetten. 

schooLjaar  Ik zie de rest van het 
schooljaar als zeer positief. Onze leerlingen 
zullen aan het eind van klas twee een enorme 
voorsprong hebben op hun persoonlijke 
ontwikkeling t.o.v. andere leerlingen en 
dat kunnen aantonen met een portfolio, 
projecten en in gesprekken.

ontwikkELing  En dan gaat het er 
nog niet eens zozeer om of ze nou enorme 

hoge cijfers hebben gehaald. Dat moet gewoon als voorwaarde. Maar die 
persoonlijke ontwikkeling, dat is wat ik zo belangrijk vind. Maar ik niet 
alleen, ouders ook, ga maar eens met ze praten! Ik ben dus nu al trots maar 
zou dan helemaal trots zijn. 

toEkomst  In de toekomst zal het entreprenasium een school binnen 
onze school zijn. Een school is eigenlijk een totaal verkeerd beeld. We 
moeten iets anders verzinnen voor het woord school. Het woord school 
wordt geassocieerd met het ouderwetse, een bord, docent ervoor en 
busopstelling. Maar dat is het entreprenasium absoluut niet. Ik ben al lang 
blij als de docenten tegen mij zeggen ga je weer naar het creabea clubje. 
Ze bedoelen het anders, maar ik zie het als een groot compliment dat ze 
het entreprenasium niet als een school zien. Zo komen onze leerlingen ook 
altijd op het entreprenasium met de opmerking; “hèhè, school is voorbij”.

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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amBitiE  Zelf kijk ik niet naar mijn toekomst op het entreprenasium. 
Ik ben iemand die leeft bij de dag. Ik heb niet zozeer de ambitie om de 
baas te worden van het entreprenasium of zo. Ik denk dat de toekomst zal 
uitwijzen waar je terecht komt. Zo ben ik erin gerold en zo ben ik tevreden 
waar ik nu ben.

carrièrE  Straks komen we iemand tegen met veel betere 
organisatorische talenten dan laten we die niet lopen. Dan kijk ik wat ik 
dan kan gaan doen. Dat is het voordeel van het entreprenasium, het is zo 
dynamisch er komt altijd wel iets interessants voorbij. Het begeleiden van 
het opzetten van entreprenasia op andere 
scholen lijkt me overigens heel leuk om te 
doen.

aDviEs  Aan mijn collegae die nu op 
andere scholen aan het begin staan van het 
opzetten van een entreprenasium adviseer ik 
al het eerdere wat ik heb gezegd. Daarnaast 
is het goed vooraf te kijken naar de 
mogelijkheden die je krijgt qua autonomie, 
ruimte, budget enzovoort.  Vooral de 
organisatie rondom de eerste entreprenasium 
groep is lastig omdat het er in het begin niet veel zijn. Ook moet je bij de 
start nog voldoende vakdocenten mee zien te krijgen. Dat geldt niet voor 
de leerlingen en hun ouders, dat loopt wel.

tiPs  Benader deze uitdagingen creatief en positief. Denk niet in 
problemen maar in oplossingen. Ook al wordt je negatief bejegend, reik 
altijd een constructieve hand naar iedereen. Doe zakelijke voorstellen 
om je persoonlijke component los te koppelen en kijk hoever je daarmee 
komt. Bedenk, het kost niets als je het zelf regelt. Dat is je uitgangspunt, 
zelfvoorzienend willen zijn, niet afhankelijk opstellen. Maak gebruik van 
het enthousiasme van de leerlingen. Neem leerlingen overal mee naartoe 
en laat hen anderen overtuigen.

Ik wil je graag helpen bij het opzetten van een entreprenasium (behalve 
financieel). Mijn voornaamste wens aan jou: geniet!

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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historie

iDEE  Het idee voor een Entreprenasium ontstond 
tijdens een wandeling van Mariëlle Janssen en Rob 
Slagter. Ze waren toen aan het brainstormen welk 
type voortgezet onderwijs voor hun oudste dochter 
het meest geschikt zou zijn. Aangezien deze dochter 
nogal ondernemend van aard is, zochten zij naar 
een schooltype waar de leerlingen de ruimte krijgen 
om hun eigen initiatieven te ontplooien. Zij kwamen 
tot de conclusie dat een dergelijk onderwijstype eigenlijk niet 
bestond. 

ontstaan  In dat geval hadden ze de keuze uit twee mogelijkheden: 
òf ze accepteerden dat als een vaststaand feit òf ze moesten zelf een school 
ontwerpen/oprichten die wél aan hun wensen zou voldoen. Zij kozen voor 
het laatste, waarmee het idee om een entreprenasium op te richten was 
geboren. 

imPLEmEntatiE  Het entreprenasium wordt geïmplementeerd 
in het reguliere voortgezet onderwijs van vmbo tot vwo. Aanvankelijk 
gingen de gedachten  uit naar een categorale aanpak voor alleen vwo’ers, 
totdat de bedenkers, min of meer bij toeval, de nieuwe rector van het 
Hondsrugcollege te Emmen, Kees Versteeg, tegenkwamen. Op grond van 
zijn advies hebben Kees, Mariëlle, en Rob, als initiatiefnemers besloten om 
een pilot op het Hondsrugcollege te beginnen. Deze start is uitgemond in 
een coöperatieve vereniging van vele entreprenasia (CVE) die in kringen in 
de eigen streek samenwerken.

vrijdag 20 april 2007 T9DE TELEGRAAF

Officier van justitie me-
vrouw mr. A. Tiggelaar eiste
gisteren voor de rechtbank in
Dordrecht tegen de 44-jarige
Achmed K. zes maanden cel-
straf. Daarnaast vroeg de aan-
klaagster om de tenuitvoerleg-
ging van een voorwaardelijke
gevangenisstraf van vier
maanden die de Dordtenaar
wegens harddrugs- en wapen-
bezit nog tegoed heeft.

Bij de speler van het Dordt-
se SSW sloegen in oktober vo-
rig jaar de stoppen door toen
een tegenstander van Papen-
drecht geblesseerd het veld
moest verlaten. „Loop eens
door met je vieze vette zwij-

nenkop”, kreeg de strompe-
lende voetballer van een
teamgenoot van K. toegebe-
ten.

Toen hij zijn tempo vanwe-
ge de opgelopen
spierblessure
niet verhoogde
zou de man door
K. van achteren
tegen de grond
zijn gewerkt en
vervolgens met
volle kracht te-
gen zijn hoofd
en lichaam zijn geschopt. De
speler van Papendrecht was
vijf minuten buiten bewust-
zijn, maar hield uiteindelijk
’slechts’ een hersenschudding
aan de afranseling over. Vol-
gens het openbaar ministerie
is er sprake geweest van een
poging tot het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel.

De gisteren afwezige ver-
dachte, die al door de KNVB
voor een jaar is geschorst,
heeft bij de politie verklaard
door het slachtoffer te zijn uit-
gemaakt voor ’terrorist’. Ook
zou de speler van Papendrecht
een kopstoot hebben uitge-
deeld, waarna hij tijdens een
’onschuldige worsteling’ te-
gen de grond zou zijn gewerkt.

Omdat geen enkele getuige
de lezing van K. kon bevesti-
gen, is die volgens de officier
van justitie ongeloofwaardig.
De aanklaagster sprak van bui-
tensporig geweld waardoor de

voetbalsport opnieuw in een
kwaad daglicht is gesteld.

Advocaat mr. A. Jhingoer
wees de rechtbank op de in
zijn ogen niet eenduidige ge-

tuigenverkla-
ringen. „Mijn
cliënt zou ge-
lijktijdig twee
schoppen in de
lucht en een
klap hebben
uitgedeeld.
Dan moet je
wel een erva-

ren beoefenaar van de Chine-
se vechtkunst zijn”, zei de
raadsman die de ’Marokkaan-
se Maradona’ een betere om-
schrijving voor K. vindt.

De rechtbank doet op 3 mei
uitspraak.

Opnieuw dreigt cel voor 
molesterende voetballer

door Sebastian Schramm
DORDRECHT, vrijdag

Opnieuw dreigt voor een amateurvoetballer een langdurig verblijf in de gevangenis vanwege
het in elkaar schoppen van een tegenstander.

Tegenstander
loopt traag:
harde trap

tegen hoofd

door Arianne Mantel
HAREN, vrijdag

Aanstaande vwo’ers die onderne-
mer willen worden, kunnen naar het
Entreprenasium. 

Dit vwo is bedoeld voor initiatiefrijke
en creatieve jongeren met een handels-
geest. Aan het einde van deze onderne-
mersschool hebben de scholieren niet
alleen een vwo-diploma, maar ook gega-
randeerd een eigen bedrijf. Vanaf het
vijfde leerjaar zetten ze dat op en wordt
het officieel bij de Kamer van Koophan-
del geregistreerd. De bedrijfjes dienen

bij voorkeur een maatschappelijk
(goed) doel. 

Het concept van het Entreprenasium
is afkomstig van Mariëlle en Rob Slag-
ter, beiden onderne-
mers en tevens werk-
zaam in het onderwijs.
Mariëlle Slagter: „In
schooljaar 2008 gaat
het vwo voor goed opgeleide jonge on-
dernemers van start en het is nu dus
zaak de kinderen van de basisschool te
selecteren die geschikt zijn en enthousi-
ast genoeg zijn voor het Entreprenasi-

um. Daarvoor organiseren we het zo-
merkamp ’Jij de baas’ van 6 tot en met 10
augustus in Haren. Alle kinderen uit
groep 6, 7 en 8 worden uitgedaagd zelf de

leiding te nemen en
leuke dingen te beden-
ken. We denken dan
aan een kindercafé of
een voetbalcircus.”

Na het zomerkamp zal duidelijk wor-
den wie doorgaat voor het Entreprenasi-
um. Rob Slagter: „Wij kijken naar kin-
deren die een uitdaging zoeken en met
een zekere vrijheid toch goed kunnen

presteren. Het wordt geen gewone
school met klaslokalen, maar een ruim-
te waarin allerlei bedrijven zijn geves-
tigd. Er is bijvoorbeeld een laboratori-
um waar een uitvinder werkt die ook
eerstegraads bevoegd is om natuurwe-
tenschappen te geven. Ook komt er een
atelier met een kunstenaar die les mag
geven in handvaardigheid en andere
kunsten; denk verder aan een talenbu-
reau waar mensen werken die ook
Frans, Engels en Duits mogen doceren.”

Het eerste Entreprenasium start in
de regio Groningen. 

Entreprenasium voor vwo’ers met handelsgeest

In 1999 werd het nationaal
erfgoed uit het gebouw van
Van Lanschot Bankiers in Den
Bosch gestolen, A. werkte daar
toen als schoon-
maker, maar
heeft altijd ont-
kend het schilde-
rij gestolen te heb-
ben. Justitie had 2
jaar gevangenis-
straf geëist.

Het schilderij dat miljoenen
waard is, werd door de mees-
ter in 1885 in Nuenen geschil-
derd. Het zou zijn laatste Bra-
bantse werk zijn.

Zeven jaar na de diefstal
kwam het schilderij in maart
vorig jaar plots boven water.
„Een onbekende man bood
mij het schilderij aan en wilde
er E 15.000 voor hebben”, ver-
telt Abid. „Ik kende Marty al
jaren en wist dat hij in meu-
bels handelde tussen Neder-
land en Indonesië. Misschien
kon hij het schilderij wel ver-
kopen? Het ding heeft een
maand lang achter in mijn auto
gelegen.”

M. bood het schilderij aan
bij Van Lanschot en wilde er
E 80.000 voor hebben. „Ik weet
iemand die uw schilderij
heeft”, had M. gezegd. 

Er volgde een aantal ge-
sprekken over een deal. Van
Lanschot gaf de zaak uit han-
den aan de politie die een pseu-
dokoper inzette. Op 12 maart
vorig jaar vond de overdracht
plaats in de woning van Marty.
Beide mannen werden aange-
houden.

Marty’s advocaat, mr. B.
Frencken, vindt dat zijn cliënt
door de politie in de val is ge-
lokt en had moeten worden

vrijgesproken.
Officier van jus-
titie mevrouw N.
Geldermans
sprak van het
veiligstellen van
een nationaal
erfgoed. „Had-

den wij geen pseudokoper ge-
bruikt, dan zou De Afgeknotte
Berkenboom verdwenen
zijn.”

Werkstraf voor
helen Van Gogh

Van een onzer verslaggevers
DEN BOSCH, vrijdag

Abid A. (26) is voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot
240 uur werkstraf en 6 maanden cel voorwaardelijk omdat hij
het schilderij ’De Afgeknotte Berkenboom’ van Vincent van
Gogh te koop heeft aangeboden. Mededader Marty M. (34) uit
Den Bosch kreeg 200 uur werkstraf en 6 maanden cel voorwaar-
delijk.

Schilderij
hing in bank
Den Bosch

Uit ervaring blijkt dat ge-
specialiseerde bendes binnen
luttele seconden cabinedeu-
ren weten te forceren, niet
zelden nadat de chauffeur
met een slaapgas is be-
dwelmd. Inmiddels zijn tallo-
ze chauffeurs zo ontdaan van
privé-bezittingen en de la-
ding.

Door een zelfgefabriceerde
staalconstructie worden de
deuren van de trekker van
binnenuit vastgeketend aan
de stalen handgrepen die vrij-
wel elke vrachtwagen heeft.
Hierdoor worden de deuren
volkomen geblokkeerd. 

,,Zelf ben ik overvallen
toen ik overnachtte op een
parkeerplaats in België. Dat
zou me niet nog een keer over-
komen, bedacht ik, en zo
kwam ik al testend op deze
constructie”, vertelt interna-

tionaal chauffeur Roelf
Groenveld (40) uit Groningse
Spijk, die werkt voor Van
Leeuwen Container Service
uit Oosterhout. ,,Ik heb het
patent inmiddels aangevraagd
en ben nog op zoek naar een
producent. Ik ken binnen
mijn eigen bedrijf zo al twee
andere collega’s die ook al
eens zijn overvallen, waar-
schijnlijk met behulp van
gas.”

Volgens Klaas de Waardt,
voorzitter van Verenigde Ei-
gen Rijders Nederland, zien
steeds meer chauffeurs zich
gedwongen zelf maatregelen
te nemen. ,,Het is ronduit ge-
vaarlijk op de parkeerplaat-
sen. Chauffeurs gebruiken nu
van alles om de deur te barri-
caderen. Van steigerbuizen

tot dit soort zelfgemaakte
hangsloten.”

Inmiddels heeft minister
Eurlings van Verkeer toege-
zegd de twintig meest onveili-
ge parkeerplaatsen in Neder-
land aan te pakken. In België
worden inmiddels verscheide-
ne bewaakte parkings ge-
bouwd. Voor iedereen die dat
niet kan betalen of die daar
niet langs komt, biedt het
hangslot uitkomst, meent
Groenveld.

Hangslot aan binnenkant truck
door Jouke Schaafsma

OOSTERHOUT, vrijdag
Vrachtwagenchauffeurs hebben iets nieuws bedacht om zich te wapenen tegen overvallers op

parkeerplaatsen. Ze installeren zelfgemaakte hangsloten voor trucks aan de binnenkant van de
cabine.

Dat
doemscena-
rio wordt ge-
schetst in de
Atlas voor ge-
meenten
2007, waarin
de vijftig grootste gemeenten
met elkaar worden vergele-
ken. 

De samenstellers van het
rapport van de Stichting Atlas
voor Gemeenten voorzien pro-
blemen op het gebied van eco-
nomie, veiligheid en leefbaar-
heid. De ’new towns’ verliezen
zo hun aantrekkingskracht op
toekomstige inwoners. „Een
historische binnenstad, waar-
op Almere en Lelystad niet
kunnen bogen, zorgt voor een
grote populariteit. Helemaal
als er veel podiumkunst wordt
vertoond”, stellen de makers
van de atlas. 

Horeca
Ook lager opgeleiden in

achterstandswijken zouden
baat hebben bij een groot cul-
tuuraanbod, omdat het voor

meer werk in
de horeca zou
zorgen. 

Almere re-
ageert laco-
niek op de
conclusies.

„De gegevens zijn achter-
haald”, meent een woordvoer-
der. Flevoland krijgt het klein-
ste bedrag per inwoner aan
overheidssteun (elf euro te-
genover 90 euro voor Noord-
Holland) om cultuur te ont-
wikkelen. 

Inhalen
„We hebben weliswaar een

achterstand op gebied van cul-
tuurvoorzieningen, maar zijn
die als een gek aan het inhalen.
Zo hebben we sinds kort een
prachtig theater, waar meer
dan duizend mensen in kun-
nen. En in maart is er een pop-
muziekzaal opengegaan. Al me
al hebben we er voor bijna
honderd miljoen in geïnves-
teerd. Dat tikt aan!” Maar vol-
gens de woordvoerder is cul-
tuur geen primaire levensbe-
hoefte: „Mensen komen hier
voor water, groen en ruimte.”

Ook gemeente Lelystad kan
zich niet vinden in het rapport.
„We zijn niet langer een muur-

bloempje”,
stelt marke-
tingmanager
Henk Haan.
„Onze kust-
strook heeft
veel activitei-
ten te bieden.
Ook wij heb-
ben een nieuw
theater. Men
wil hier graag
bouwen en wo-
nen en hebben
veel overloop
uit Almere. Le-
lystad is boo-
ming.”

Almere, nu
182.000 inwo-
ners, groeit
door naar een
stad met
350.000 inwo-
ners. Lelystad,
nu 72.000 inwo-
ners, gokt op
120.000 bewo-
ners. 

Onderzoek pessimistisch over steden als Almere

Tekort cultuur nekt
groeikernen
door Thijs Wartenbergh en Pieter Buss

UTRECHT, vrijdag
In snelgroeiende steden, zoals Almere en Le-

lystad, daalt de leefbaarheid in rap tempo. De
bevolking groeit enorm, maar het cultureel
aanbod laat fors te wensen over, waardoor mid-
denstanders en veelverdieners de steden links
laten liggen.

• Een collega van chauffeur
Groenveld, de heer Delorge,
toont tijdens diens afwezig-
heid een deel van het slot dat
zijn collega heeft bedacht om
trucks te beschermen.

FOTO: VISUMAR

Oudjes doen het nog goed

• Deelnemers aan de Rotary Road Masters, een jaar-
lijkse autorit met oldtimers, houden een tussenstop
in Egmond aan Zee. Voor de dertiende keer hield de
Rotary Heemstede Bennebroek gisteren een rally
voor het goede doel. Ditmaal ging de opbrengst naar

de Stichting Derde Wereld Hulp, die in India opvang-
tehuizen voor gehandicapte kinderen bouwt en zorgt
voor scholing. Gulle gevers konden voor de rit een
passagiersstoel kopen in een oldtimer. Vorig jaar
bracht de rally 20.000 euro op. FOTO: MARTIN MOOIJ

Van onze correspondent
ZWOLLE, vrijdag

Afvalverwerker ROVA uit
Zwolle wil haar vuilniswa-
gens eind volgend jaar laten
rijden op biogas dat uit gft-af-
val is gewonnen. 

Samen met de provincie
Overijssel, de Gelderse afval-
verwerker VAR en Salland
Olie is een onderzoeksproject
van start gegaan met de naam
’rijden op gft’. Uiteindelijk
moet er een installatie komen
in Zwolle die gft-afval vergist
tot biogas. Het biogas wordt
omgezet in een brandstof voor
voertuigen. Na het vergisten
wordt van het restmateriaal
compost gemaakt voor de
land- en tuinbouw. De deelne-
mende partijen willen met het
plan aantonen dat biogas bij-
draagt aan een duurzame
energievoorziening en aan een
betere luchtkwaliteit in de
stad. 

Het ministerie van Econo-
mische Zaken subsidieert het
speciale project met 4 miljoen
euro.

Vuilniswagens
op ’gft-gas’

Vaker grote
ovens in

crematoria
Van een onzer
verslaggevers

AMSTERDAM, vrijdag
Doordat Nederlanders

zwaarder en langer wor-
den laten crematoria
steeds vaker grote ovens
inbouwen. Negen crema-
toria in Nederland hebben
al een extra formaat oven.

Twee jaar geleden had
het crematorium in Ede
nog de primeur met een
grotere oven. Inmiddels
hebben acht van de overige
64 crematoria dat voor-
beeld gevolgd.

De oven is niet groter
van omvang, maar heeft
een vergrote opening en
verbrandingsruimte. Deze
is 1,10 bij 2,40 meter, twin-
tig centimeter breder en
langer dan de oude.

In Engeland speelt al en-
kele jaren dat crematoria
het toenemende overge-
wicht van mensen niet aan-
kunnen. In Nederland heb-
ben zich nog geen ernstige
problemen voorgedaan.
Secretaris van de Landelij-
ke Vereniging van Crema-
toria Hemry Keizer: „Het is
in Nederland maar één
keer voorgekomen dat een
kist te groot was. Een uit-
vaartverzorger weet vaak
gelijk of de grootte van een
kist problemen oplevert.
Door goed overleg met lo-
kale crematoria zijn ze pro-
blemen vaak al voor.”

Het crematorium in Die-
ren krijgt eind dit jaar een
grotere oven. Directrice
Carla Bosua: „Het kwam
wel eens voor dat we uit-
vaartverzorgers door
moesten sturen omdat on-
ze oven te klein was.” 

• Maar liefst vijfentwintig vier-
kante meter aan bloemkool,
radijs, bananen, paprika en an-
dere groenten en fruit staan
symbool voor het motto ‘Ge-
zond eten is geen kunst’. Het
gezonde kunstwerk werd gis-
teren in Dierenpark Amers-
foort overgedragen aan oud-

GroenLinks-leider Paul Rosen-
möller, tegenwoordig voorzitter
van het Convenant Overge-
wicht. Later werd het kunstwerk
in een mum van tijd verorberd
door de apen en olifanten in de
dierentuin.
Scholieren uit Amersfoort heb-
ben het megakunstwerk ge-

maakt om duidelijk te
maken dat ze gezond
willen leven en zo veel
mogelijk afblijven van
ongezonde snacks.
Samen met zo’n
75.000 andere kinde-
ren uit groep acht na-
men ze de afgelopen
weken deel aan een
speciaal lesprogram-
ma. Gistermiddag kre-
gen ze als afsluiting
een gezonde lunch
aangeboden. ,,Belang-
rijk’’, zegt woordvoer-
ster José Nes van ini-
tiatiefnemer Albert
Heijn, ,,want volgend
jaar moeten ze daar
zelf voor zorgen.’’ En
dat lukt hen vaak niet:
,,Patat en chips gaat
erin als koek, maar
fruit wordt bijna niet
meer gegeten.’’ 

FOTO: 
CLOVIS FLOS

Gezond
kunstwerk

Van onze correspondent
TERNEUZEN, vrijdag

Een zwarte kat heeft voor overlast
gezorgd in de Westerscheldetunnel.
De oostelijke buis van de tunnel
moest een uur worden afgesloten
voor het autoverkeer. 

De politie kreeg om half twee in de
nacht van woensdag op donderdag
een melding over de kat in de tun-
nel. Direct zette de bewaking de buis
af. Tegen half drie was de avontuur-
lijke kat gevangen en kreeg het auto-
verkeer weer toegang. Volgens
woordvoerder Inge de Moop is de
tunnel nog niet eerder afgesloten ge-
weest voor een dier. „Maar we ne-
men in zo’n geval geen enkel risico.”
De kat is buiten de tunnel vrijgela-
ten.

Tunnel dicht
om zwarte kat

’Veelverdieners
en middenstand

trekken weg’

Medaille om Afghanistan

• Generaal-majoor J.J. Franken
speldt op Vliegbasis Volkel aan
ongeveer honderd militairen de
herinneringsmedaille vredes-
operaties op. De militairen
maakten deel uit van het F-16-
detachement, dat tussen au-
gustus en november 2006 was
gestationeerd in Afghanistan.
De uitreiking werd gisteren mu-
zikaal ondersteund door de
drumfanfare van de kapel van
de Koninklijke Luchtmacht.
De F-16’s van de Volkelse First
Fighter Wing gaven luchtsteun
aan grondtroepen. De missie
werd overschaduwd door een
noodlottig ongeval waarbij ka-
pitein-vlieger Michael Donker-
voort omkwam. FOTO: JOHN

CLAESSENS

Van school af met 
diploma én bedrijf

tELEgraaF: 20 aPrIL 2007



10Doelen
Het doel van het PEP-team is het promoten en produceren van een 

eigen entreprenasium. Dit persoonlijk entreprenasium voldoet aan de 
algemene kenmerken van een entreprenasium, maar doet eveneens recht 
aan de uniciteit van de eigen school.

sfEEr  Het entreprenasium kan men zien als een te realiseren 
leerlijn, onderwijsmethodiek, onderwijsorganisatie, onderwijsstroom 
enzovoort. Waar men het accent ook legt, het kerndoel is de sfeer die 
het dient uit te ademen; “je mag het zelf bedenken en zelf bepalen.” Er 
heerst vertrouwen in het kunnen van de deelnemers (en zichzelf), maar 
blijft men trouw aan elkaar (en zichzelf) als dit soms niet goed blijkt 
uit te pakken. Het is deze veilige leeromgeving wat het entreprenasium 
aan initiafrijke mensen wil bieden. 

vaarDighEDEn  Alles wat de leerling in de Entree-fase moet 
kunnen, zal de begeleider op het entreprenasium ook zelf (PEP-fase 
Nadoen) moeten leren beheersen. Dat betekent dat het teamlid

1. Zelf een masterclass heeft georganiseerd
2. Zelf LOL-projecten heeft in zijn reguliere lessen
3. Zelf een offerte maken aan de school over het plan voor de Entree-

fase
4. Zelf een planning maken dit bij dit voorstel hoort
5. Zelf de samenwerking kan opzetten met anderen binnen 
de coöperatie en binnen de eigen school, maar ook hierbuiten.
6. Zelf ondernemende onderwijs heeft ontworpen als alternatieve 

invulling van zijn reguliere lesgeven.

houDing  Los van kennis van het entreprenasium en de genoemde 
vaardigheden, vraagt het entreprenasium een bepaalde houding naar 
elkaar. Deze worden in tegeltjeswijsheden uitgedrukt zoals bijvoorbeeld 

- Wees een vergrootglas om het vuur te ontsteken, niet te dichtbij en 
niet te ver. 

- Wees een recorder als het gaat om het verhaal van de leerling, zet 
je eigen verhaal op een andere tape. 

- Wees een uitnodigende wegwijzer als het gaat om de leerroute van de 
leerling, wanneer deze toch een andere weg kiest is dat vooral leerzaam 
voor jou. 
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klimaat

intEgEr  Op elk entreprenasium proef je de 
liefde van de begeleiders voor het ondernemende, 
initiatiefrijke kind. Dat merk je aan het geloof van 
de begeleiders in het kunnen en de intentie van de 
entreprenasiasten. Ze staan voor deze leerlingen, 
blijven loyaal aan hun juist als het tegenzit, zonder 
fluwelen handschoenen te gebruiken - want dat zou weer 
getuigen van weinig vertrouwen - In elk handelen van de 
begeleiders kunnen de leerling van deze bedoelingen uitgaan.

groEizaam  De belangrijkste groei op het entreprenasium is die 
naar een sociale entrepreneur. De social entrepreneur ligt diep geworteld 
in zijn aanleg (nature), maar wordt ook sterk gevormd door de cultuur en 
socialisatie waarin hij is geworteld (nurture). Dit vormt de stam van zijn 
persoonlijkheid, de basis waarop het entreprenasium wil aansluiten en wil 
verbreden, zodat diens toenemende stevigheid steeds zwaardere uitdagingen 
kan dragen. Deze uitdagingen ontknoppen steeds weer, maar zijn tijdelijk 
en vergaan weer als ze voldoende zijn gegroeid en de persoon hebben 
gevoed, net als de bladeren van een boom. Ook het vergaan wordt op het 
entreprenasium middels reflectie gebruikt als belangrijke voeding voor de 
groei als entrepreneur.

vruchtBaar  De vruchten die men bij elke uitdaging dient te 
plukken en die op zich weer tot nieuwe bloeisels kunnen leiden, zijn 
leerdoelen uit de reguliere vakken, een project voor zijn of haar  bedrijf 
en een werkelijk nut voor de maatschappij.

atmosfEEr  Om goed te kunnen groeien is niet alleen een zonnig 
klimaat nodig, maar ook van tijd tot tijd regen en tegenwind. De intrapreneurs 
hebben een verzorgende rol. Ze voeden bij, ze luisteren met aandacht en 
geduld en ze helpen bij het bouwen van het eigen pad. Ze zorgen dat nieuwe 
bomen elkaar ondersteunen in bijvoorbeeld het opvangen van de wind, het 
wederzijds bevruchten, maar niet te dicht bij elkaar staan om elkaar het 
licht te ontnemen. Zij nodigen de bomen uit boven het maaiveld uit te 
steken. Zij zien door deze prachtige bomen een weelderig bos.
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EntrEPrEnasium  Het entreprenasium is 
een school voor toekomstige, creatieve, pionierende, 
innovatieve ondernemers die initiatieven durven 
te nemen. Men noemt het kortweg een school van 
ondernemende mensen, ook wel entrepreneurs 

genoemd. Het entreprenasium biedt de leerlingen een 
stimulerende leeromgeving, waarin de ondernemende 

houding zo optimaal mogelijk tot bloei kan komen. 

ikEa  Om verwarring te voorkomen: de leerlingen op het entreprenasium 
leren niet alleen hoe je een bedrijf moet leiden, maar leren ze vooral 
hoe je een bedrijf kunt opzetten, dat volkomen uniek is. Een voorbeeld: 
het entreprenasium is geen bedrijfskundige opleiding voor toekomstige 
meubelfabrikanten, maar het leert de leerlingen wel hoe je - net als Ikea 
– kunt uitstijgen boven de anderen. Ikea is door simplicity groot geworden 
met de unieke missie om betaalbare 
designmeubels voor iedereen te leveren.

m a at s c h a P P E L i j k  Verder 
wordt het door de betrokkenen uitermate 
belangrijk gevonden dat de toekomstige 
entrepreneurs op de één of andere wijze een 
belangrijke bijdrage aan de maatschappij 
willen leveren. Vandaar dat niet alleen de 
ondernemende houding van de leerlingen op 
het entreprenasium wordt gestimuleerd, maar 
tevens hun maatschappelijke betrokkenheid.

tEchnasium  Het entreprenasium kent in onderwijskundig opzicht 
een andere basis dan het Technasium. Binnen het entreprenasium staat de 
(ondernemende) houding van de leerling centraal, terwijl het Technasium 
daarentegen een bepaalde interesse centraal stelt. Dit is een essentieel 
verschil.

 

concept

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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LEErDoEL  Het entreprenasium leert de 
leerlingen allerlei kansen en mogelijkheden te zien en 
deze ook te benutten, waardoor op de één of andere 
wijze waarde wordt toegevoegd aan de maatschappij. 
En verder stimuleert het entreprenasium:

• een maatschappelijk betrokken houding: de 
leerlingen leren dat je door middel van eigen 
creatie een kick kunt krijgen door anderen 
gelukkiger te maken.

• een verantwoordelijke houding.
• lef om initiatieven te nemen. 
• lef om ideeën - hoe gek ook - naar voren te brengen.

ProjEctEn  De drijvende kracht achter het entreprenasium 
is het zelf opzetten en uitvoeren van projecten. Denk daarbij niet aan 
projectonderwijs, omdat de leerlingen op het entreprenasium zélf de 
projecten bedenken. Dit lijkt een kleine nuance, maar het heeft wel 
degelijk grote gevolgen voor de didactiek. 

wErkwijzE  Praktisch gezien, ziet de gang van zaken op 
het entreprenasium er als volgt uit. Stel, dat een leerling het idee heeft 
dat een bepaalde leerstof op een aantrekkelijkere manier aangeleerd kan 
worden dan nu het geval is. Deze leerling stapt dan op de desbetreffende 
docent af, legt hem of haar de ideeën voor en gaat dan met de docent 
onderhandelen over de praktische uitvoering ervan. Zodra deze leerling 
en deze docent het met elkaar eens zijn geworden, krijgt de docent de 
rol van werkaannemer en de leerling – vaak samen met andere leerlingen 
erbij – de rol van ondernemer. Men noemt deze methode LOL maken, wat 
een afkorting is voor het koppelen van Liefhebberijen via ondernemerschap 
aan Leerdoelen.

Leren

 iefhebberij  eerdoel nderneming
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voorBEELD  Eén van de leerlingen wil bijvoorbeeld een bedrijf 
opzetten om paarden op te vangen. Ze wil een soort promofilm maken 
om daarmee te laten zien hoe belangrijk paarden voor mensen zijn. Over 
dit project heeft ze trouwens al een deal lopen met de geschiedenis-
docent.  Voor die promofilm moeten decors worden gebouwd en er moet 
specifieke kleding voor worden gemaakt. Voor de uitvoering van deze taken 
heeft zich reeds een aantal andere leerlingen – de  ‘onderaannemers’ - 
beschikbaar gesteld. 

DEaL  De onderaanneemster ging met haar plannen naar de docent 
handvaardigheid en probeerde daarmee een deal te sluiten. Deze deal is om 
onder begeleiding van die docent, met een groep leerlingen te werken aan 
het bouwen van de decors en het maken van de benodigde kleding.

aansLuiting  Er wordt gezorgd voor een goede aansluiting op het 
vervolgonderwijs. Dat is zelfs een eis voor een school die het Entreprenasium 
voert. Deze afspraken houden onder andere in dat MBO-, HBO-instellingen 
en Universiteiten leerlingen, die met succes het Entreprenasium hebben 
afgerond, zowel een voorsprong, een voorkeursbehandeling als een passend 
vervolg wordt geboden. 

Zodra een entreprenasium er eenmaal staat, is de fundering gelegd voor 
een onderwijsvorm en een onderwijscultuur, die  de leerlingen én alle 
betrokkenen zonder meer aanzet tot passie en enthousiasme. Wat wil een 
mens nog meer? 

 

Route

Diploma
Bedrijf
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DocEntEn  Het entreprenasium kent twee 
soorten docenten: 

1. de vakdocenten, die door de leerlingen benaderd 
kunnen worden voor een project en 

2. de zogenoemde intrapreneurs; diegenen die 
direct bij de entreprenasiumleerlingen betrokken 
zijn en voor wie deze gids is bedoeld.

vakDocEnt  De vakdocenten zijn afkomstig uit alle disciplines: van 
Engels tot aardrijkskunde en van scheikunde tot economie. Van hen wordt 
allereerst verwacht, dat zij een zekere passie voor het entreprenasium 
hebben en om kunnen gaan met een ondernemende houding van leerlingen. 
Verder moeten zij op een adequate wijze met de voorstellen van de 
leerlingen kunnen omgaan. 

intraPrEnEur  Een intrapreneur is een ondernemende 
medewerker van het entreprenasium. Het 
woord intrapreneur is een samenvoeging van 
de woorden intra - om te duiden dat het gaat 
om activiteiten binnen (de muren van) de 
eigen organisatie - en entrepreneur, om aan 
te geven dat het gaat om het zich gedragen 
als ondernemer. Alle intrapreneurs binnen 
een entreprenasium vormen een PEP-team 
(Pro Entreprenasium-team).

kansEn  Het entreprenasium biedt de docenten:
• de vrijheid en de speelruimte om een groot deel van de onderwijstaak 

op een eigen, individuele wijze aan te pakken.
• een uitdaging om van het entreprenasium iets moois te maken.
• de mogelijkheid om leerlingen, en via hen jezelf, te laten schitteren.
• verschillende carrièrepaden.

Docent

Intrapreneur
initatiefrijk

energiek
assertief
kansrijk

innovatief
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 Het middel om een entreprenasium op een school voor het voortgezet 
onderwijs te implementeren is het Pro-EntrePrenasium-team.

takEn  Het PEP-team heeft twee kerntaken: Productie en Promotie. 
Met de productie worden alle werkzaamheden bedoeld die tot doel 
hebben om binnen een bestaande school een entreprenasium op te 
zetten. En zodra dit doel bereikt is, zullen de productiewerkzaamheden 
voorts bestaan uit de instandhouding van dat entreprenasium. Daarnaast 
zullen er ook nog promotiewerkzaamheden moeten worden verricht, 
zoals het creëren van draagvlak - zowel binnen als buiten de school - en 
het maken van reclame voor het entreprenasium.

samEnstELLing Het PEP-team, dat minimaal uit drie personen 
bestaat, wordt in eerste instantie samengesteld door de organisator; 
meestal een leidinggevende binnen de school. Zodra het team door de 
organisator is samengesteld, kan het zelf eventueel nog voor verdere 
uitbreiding zorgen. Hierbij moet men steeds goed voor ogen houden dat 
het entreprenasium op drie vaste peilers steunt:

• de maatschappelijke betrokkenheid / de persoonlijke ontwikkeling;
• het ondernemerschap;
• het onderwijs. 

roLLEn  Het spreekt dan ook als vanzelf dat representanten van 
deze drie peilers in het PEP-team vertegenwoordigd moeten zijn. Voor 
steun en een goede koppeling met de school is ook een teamleider en / 
of sectordirecteur uiteraard van harte welkom binnen het team. Verder 
is het zeer wenselijk dat de rector in het PEP-team zitting gaat nemen 
om daarbinnen een adviserende rol te vervullen. Uiteindelijk zal het 
PEP-team dan bestaan uit vijf à zes personen. Deze personen worden ook 
wel intrapreneurs genoemd. De intrapreneurs zijn tevens de docenten 
van het vak Entrepreneurship op het entreprenasium.

Middelen
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PLannEn  Om de doelen te kunnen bereiken, 
zal het PEP-team in ieder geval de volgende stappen 
moeten nemen:

• het samenstellen van het uiteindelijke team;
• het formuleren van de doelen die ze met het 

entreprenasium willen bereiken. 
Deze doelen zijn elk weer onderverdeeld in drie 
subdoelen; namelijk: 

a. de doelen van de school, 
b. de doelen van het team en 
c. de doelen van de afzonderlijke intrapreneurs binnen het PEP-team;

• het ontwerpen van het onderwijs van de eerste fase, Entree, van het 
entreprenasium

• het formuleren van het ontwikkelingstraject dat de school, het PEP-
team en de intrapreneurs zouden moeten doorlopen;

• het regelen van trainingen die voor het eigen functioneren van belang 
zijn. 

LoL  De intrapreneur heeft als taak te zorgen dat de ondernemende 
leerling gesmeerd zijn eigen weg kan volgen. Hij zorgt dat de passie van de 
leerling de brandstof is voor LOL maken en dit proces zo soepel mogelijk 
verloopt. De leerling heeft daarbij steeds het roer in handen en neemt 
daarbij de school op sleeptouw, niet andersom. De intrapreneur traint de 
betrokken vakdocenten hiermee om te gaan.

taken

LOL Entreprenasiast PassieIntrapreneur

Mijlpaal

Mijlpaal

Entreprenasium

School

Mijlpaal
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onDErnEmEnDhEiD  De intrapreneur is een 
ondernemende onderwijsprofessional, die graag zélf 
allerlei dingen bedenkt en het liefst z’n eigen weg 
volgt. Dit houdt onder andere in dat hij of zij allerlei 
regels met de nodige souplesse hanteert. Een strakke 

regeltjescultuur zal in het algemeen averechts op hem 
of haar werken. Verder is de intrapreneur te herkennen 

aan zijn of haar creativiteit, flexibiliteit en bereidheid 
om vaak het voortouw te nemen.

initiatiEfrijk  Achterover hangen en afwachten welke training 
je krijgt voorgeschoteld, is er niet bij: ook op dit terrein dient men 
zelf initiatieven te nemen, zoals je dat op een entreprenasium kunt 
verwachten. Dit geldt dus niet alleen voor de leerlingen, maar het geldt 
ook voor alle betrokken partijen. Indien daar behoefte aan is, kan er op 
dit terrein overigens wél een helpende hand worden geboden, maar in 
eerste instantie dient men echter zèlf het initiatief hiertoe te nemen. Het 
is verder van belang dat voornoemde zaken op onderdelen continu bijgesteld 
kunnen worden, hetgeen vanzelfsprekend een flexibele instelling van de 
intrapreneurs vereist. 

roLmoDEL  Daarnaast moet het voor de leerlingen gemakkelijk 
zijn om grote overeenkomsten met hun eigen ondernemende karakter in 
de intrapreneur te herkennen. In die zin moet de intrapreneur een soort 
rolmodel zijn.  Uiteindelijk gaat het er om dat de intrapreneur in staat 
moet zijn om de leerlingen te laten schitteren door hen het gevoel te 
geven, dat zij zélf van alles bedacht en bereikt hebben; niet om daarmee 
de intrapreneur te behagen maar uitsluitend zichzelf. De intrapreneur is 
een dienstverlenende ondernemer.

BEwijs  Wie stelt, moet bewijzen! Er bestaat geen standaardtoets, 
waarmee kan worden aangetoond of de beoogde doelen gehaald zijn. Zowel 
de leerlingen als de intrapreneur hebben de voorkeurshouding om zélf het 
bewijs en de bewijsvoering daarvoor aanleveren. Of een ander je gelooft, 
is aan die ander. Oftewel: een intrapreneur is het liefst advocaat van zijn 
eigen succes en accepteert vervolgens dat de ander rechter is.

Profiel
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gEschikthEiD  Of men geschikt is voor de 
functie van intrapreneur, valt op voorhand niet te 
zeggen. De enige manier om daar achter te komen, 
is door het zelf uit te proberen. Daar is natuurlijk 
wel lef voor nodig, maar het durven aangaan van een 
dergelijk experiment is alvast een goede indicatie. De 
ervaring heeft trouwens geleerd, dat bij de mensen, 
die deze eerste stap hebben gezet, de passie en het 
enthousiasme alleen nog maar toenemen. 

BagagE  Blijkt men op grond van deze passie een geschikte kandidaat 
voor het intrapreneurschap te zijn, dan is het vanzelfsprekend eveneens 
van belang dat de intrapreneur over de nodige kennis en vaardigheden zal 
moeten beschikken.

kEnnis  De intrapreneur moet  bij toetreding tot het PEP-team onder 
meer de volgende vragen op de juiste wijze kunnen beantwoorden:

• Wat is een entreprenasium; maar ook: wat is het niet?
• Wat is een ondernemende leerling en hoe kun je deze herkennen?
• Wat is een entrepreneur en wat is een intrapreneur?
• Wat is ondernemend onderwijs?
• Wat zijn de leerdoelen van het entreprenasium?
• Wat zijn de gebruikelijke methodieken binnen het entreprenasium?
• Wat zijn de typische entreprenasium-modellen?
• Hoe ziet de organisatie van het entreprenasium er uit, zowel binnen 

als buiten de school?
• Waaraan herken je het maatschappelijke karakter van een 

entreprenasium?

vaarDighEDEn  Zoals gezegd, rust het entreprenasium op drie 
peilers: de maatschappelijke betrokkenheid / de persoonlijke ontwikkeling, 
het ondernemerschap en het onderwijs. Voor elk van deze peilers zijn 
specifieke vaardigheden van de intrapreneur vereist. 

selectie
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PLannEn  In eerste instantie zal de intrapreneur in spe, in 
samenspraak met een ervaren intrapreneur of de initiatiefnemers, aan 
moeten geven welke plannen en doelen de school, het team en hij of zij 
op welke manier wenst te bereiken. 

LEErDoEL  Op grond daarvan kan, nog steeds in samenspraak, 
een specifiek persoonlijk ontwikkelingstraject worden uitgezet. Wat 
de intrapreneur in ieder geval moet leren, is dat je je leerdoelen kunt 
bereiken door een bepaalde klus uit te voeren die je graag doet. Dit 
wordt binnen het entreprenasium de LOL-methodiek genoemd (LOL is 
ook Leer Ondernemend te Leren). 

zELfsturing  Blijf dirigent van je eigen leren! Op het 
entreprenasium worden geen standaardcursussen of trainingstrajecten 
aangeboden om eventuele hiaten in de kennis en / of vaardigheden 
van de intrapreneur later nog bij te spijkeren. Het is van belang dat 
de intrapreneur zélf aangeeft wat hij of zij zou willen leren; dan heeft 
coaching en/of training pas zin. Dit geldt overigens niet alleen voor de 
intrapreneur maar ook voor de leerlingen.

voorBEELD  Een intrapreneur loopt gaandeweg tegen de vraag 
op hoe je de LOL-methodiek zodanig kunt hanteren, dat je daarmee 
toch de vereiste leerdoelen bereikt. In deze fase is de intrapreneur 
optimaal gemotiveerd om dit probleem aan te pakken. Op dat moment 
zal coaching of training op dit terrein ongetwijfeld de meeste vruchten 
afwerpen. Just in time.

carrièrE  De intrapreneur kan zich binnen het entreprenasium 
op drie gebieden begeven. Deze zijn: de begeleiding, de organisatie en 
de productie (van leermiddelen). Elk van deze drie gebieden kent z’n 
eigen carrière- en leerpad:

 Begeleiding:  Mentor, Coach, Supervisor
 Organisatie:  Coördinator, Manager, Directeur
 Productie:  Ontwikkelaar, Ontwerper, Architect

Invoering
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LoL  Een intrapreneur moet leren LOL te maken. 
Een intrapreneur die deze vaardigheid eenmaal onder 
de knie heeft gekregen, moet vervolgens nog ervaring 
opdoen hoe de leerlingen deze methodiek kunnen 
leren. De beste manier om dat te doen, is een stage. 
Een stage biedt de intrapreneur in spe een duidelijke 
afspiegeling van hetgeen hem of haar op de eigen school 
te wachten staat. Daarnaast legt en versterkt hij het 
contact met collegae op een andere school.

sPEciaLisatiE  Een intrapreneur die zich (schoolbreed) richt op 
de maatschappelijke betrokkenheid / de persoonlijke ontwikkeling zal 
minimaal over goede mentorvaardigheden moeten beschikken. Hiermee 
wordt bedoeld, dat hij of zij in staat moet zijn om op adequate wijze de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en andere betrokkenen continu te 
ondersteunen. De intrapreneur die zich richt op het ondernemerschap zal 
minimaal over de nodige organisatorische vaardigheden moeten beschikken 
en de intrapreneur die zich met het onderwijs bezig houdt, moet op z’n 
minst zélf in staat zijn onderwijs te ontwikkelen (bijvoorbeeld het kunnen 
ontwerpen van leerplannen en onderwijsmateriaal). 

stagE  Een intrapreneur in spe kan zich op een ander entreprenasium 
aanbieden als een werkaannemer  van een bestaand project. Dit gaat als 
volgt in z’n werk: 

• hij of zij gaat bij andere entreprenasia op zoek naar geschikte projecten;
• maakt daaruit een keuze voor een geschikt project;
• biedt aan om bepaalde werkzaamheden voor dit project op zich te 

nemen. Hiermee wordt als het ware een ondernemende lesinhoud bij 
het andere entreprenasium ingekocht;

• voert vervolgens deze werkzaamheden op de eigen school uit;
• verzorgt daarnaast tussen beide entreprenasia de uitwisseling van 

allerhande informatie die de uitvoering van de werkzaamheden betreft.

Leren
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roL  Een vakdocent is iemand die aan leerlingen 
van het entreprenasium lesgeeft in zijn eigen 
vak. Een intrapreneur daarentegen begeleidt 
op het entreprenasium leerlingen in (het vak) 
Entrepreneurship. 

taak  Vakdocenten moeten projecten kunnen 
beoordelen. Hiervoor moeten ze uitgaan van een 

voorstelformulier van de leerling. De vakdocent dient na te gaan of de 
deadline die de leerling zichzelf stelt, overeenkomt met het project. De 
vakdocent moet na afronding van het project kunnen beoordelen of de 
doelen die gesteld zijn, zijn gehaald. 

coach  Om tot de gewenste resultaten te komen, zal de vakdocent 
een coachende rol hebben. Hij moet de leerling niet sturen maar begeleiden 
(op de achtergrond). De leerling leert door middel van vallen en opstaan. 
Dit proces bewaken is erg belangrijk

intraPrEnEur  Indien de vakdocent, die de entreprenasiast 
begeleidt, niet over voldoende vaardigheden beschikt, dan zal dat dus 
aangeleerd moeten worden. Dat is een taak voor de intrapreneur: nadat 
een hiaat in de vaardigheden door hem of haar is vastgesteld, helpt de 
intrapreneur de vakdocent om de ontbrekende vaardigheden alsnog onder 
de knie te krijgen. Het definiëren van de specifieke taakonderdelen, het 
trainen in de benodigde kennis en vaardigheden en het organiseren van 
de communicatie met de vakdocent is dus de verantwoordelijkheid van de 
intrapreneur. 

oLiEvLEk  Deze vorm van professionalisering is binnen het 
entreprenasium van groot belang. De intrapreneurs worden zelf weer 
getraind door meer ervaren intrapreneurs. De meest ervaren intrapreneurs 
zijn ooit rechtstreeks getraind door de bedenkers van het entreprenasium. 

vakdocent
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kEnnis  De vakdocent dient op de hoogte te zijn van de leerdoelen 
van zijn vak wat betreft alle leerjaren. De leerling zal een project moeten 
baseren op een aantal van deze vakspecifieke leerdoelen. Daarom is het 
zeer raadzaam om de leerlingen de leerdoelen van het gehele jaar of zelfs 
de komende jaren te verstrekken. 

mEDia  De vakdocent dient kennis te hebben van moderne media. Dit is 
een waardevol instrument voor de leerling en vakdocent om met elkaar te 
kunnen communiceren. De vakdocent spreekt met de leerling af op welke 
manier het project kan worden gevolgd. Internet heeft dan een voorkeur. 
Een manier waarop de vakdocent de leerling in de gaten kan houden kan 
middels een internetsite, twitter, blog enz. 

vaarDighEDEn  Vakdocenten moeten de leerdoelen van leerlingen 
kunnen beoordelen. Hierdoor moet een vakdocent weten wat een goed 
leerdoel inhoud. Om de voortgang te beoordelen, is het de vakdocent 
toegestaan om toetsen af te nemen. Het is een middel voor de vakdocent 
en leerling om te bepalen of het goed gaat.

voLgEn  De vakdocent volgt het proces aangaande de ontwikkelingen 
van de leerdoelen op de voet. Na afsluiting van een project kan de vakdocent 
beoordelen of de leerdoelen gehaald zijn. Als de vakdocent zijn werk goed 
doet, zal hij of zij de leerling tijdig kunnen bijsturen als afdwalen dreigt.

coachEn  Om een goede coach te kunnen zijn, moet de vakdocent 
zijn eigen structuur kunnen loslaten. De leerling bepaalt de route en niet 
de vakdocent. Luisteren is een eigenschap die hoort bij coaching. Tijdens 
gesprekken moet een vakdocent de leerling kunnen stimuleren tot een goed 
project te komen en stimuleren om het project goed af te sluiten.

communicatiE  De vakdocent moet over goede communicatieve 
vaardigheden beschikken. Hij is degene die de mentor, ouders, 
kernteamleiders, leerlingen en collega’s voorziet van informatie aangaande 
projecten en ondernemende vaardigheden. Communicatie gaat voornamelijk 
digitaal. Communicatie naar de leerling moet begeleidend van aard zijn.
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De stappen en overwegingen om te komen tot een PEP-team en de 
gevolgen hiervan voor de uitvoering op uw school illustreren we aan de 
hand van een interview hierover met een deelnemende docente.

intErviEw  Tjonge. Wat typeert 
Fenneke Feijen? …...... Ik ben opgegroeid 
in een Christelijk gezin. Ik was goed in 
leren. Dat heeft denk ik ook bijgedragen 
aan de keus voor de studie econometrie. 
Er waren veel studies die ik interessant 
vond, maar wiskunde deden weinig 
meisjes, dus achteraf denk ik dat het 
ook wel meegespeeld heeft om me 
daarin te bewijzen. Ik vond veel studies  
interessant, maar dat zou ik ook nog wel 
in mijn vrije tijd mee bezig kunnen zijn.  
Wiskunde zou ik echter nooit als hobby 

doen, dus koos ik maar een studie die voornamelijk uit wiskunde bestond. 

roLmoDEL Met veel warmte denk ik terug aan opa van vaderskant. 
Hij was een voorbeeld voor mij.  Hij was niet conventioneel maar dacht 
zelf na en deed dingen op zijn eigen manier. Een pure ondernemer. Hij 
dacht niet in hokjes maar out of the box. In hem zag ik iets wat mij heel 
erg aansprak.

wErk  Ik ben vanuit een stage vanwege een andere opleiding als 
vervanger aan het werk gegaan als docent economie op CSG Dingstede 
en ben daar blijven hangen, hoewel ik in eerste instantie liever 
wiskundedocent was geworden.   De wens om theologie te studeren en 
het liefst pastorale psychologie, kwam echter steeds weer boven drijven. 
Vandaar dat ik op latere leeftijd dit alsnog ben gaan doen.  Vandaar 
dat  ik ook een kleine praktijk voor hulpverlening heb. Bovendien heb ik 
afgelopen maand mijn studie supervisie en coaching afgerond.

 

Uitvoering

Foto: BrIgIttE Van DEr tUUk
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initiatiE  Het entreprenasium kwam op mijn pad omdat de rector hier 
iets mee wilde. Weer iets nieuws, dacht ik, waar ik aanvankelijk niets voor 
voelde. Op zijn verzoek ben ik toch naar het Hondsrug College te Emmen 
gegaan om te kijken. Het was niet zozeer wat ik zag als wel het gesprek met 
een van de initiatiefnemers, Rob Slagter, dat me zeer enthousiast maakte. 
Het ging niet allereerst om een eigen bedrijf, maar om ondernemend leren  
en allereerst om leren leren, en dat is iets wat me erg aanspreekt.

DrijfvEEr  We staan nu aan het begin en een duidelijk beeld van 
het entreprenasium in de bovenbouw heb ik nog niet. Wat ik wel helder heb 
is LOL,  de eerste fase  van het entreprenasium. Wat mij vooral aanspreekt 
is dat leerlingen leren leren, en dat ze door het opzetten van eigen 
projecten de leerdoelen van de reguliere vakken voor hun eigen ‘bedrijfje’ 
of hobby of passie gebruiken. Dit zal meer leerplezier en ik denk ook meer 
leeropbrengsten geven. Wat ze leren hangt niet in het luchtledige, maar is 
verbonden met hun eigen concrete project. Ze gaan daardoor ook meer zien 
hoe zaken met elkaar samenhangen. En het menszijn komt meer uit de verf 
omdat je niet alleen een beroep doet op het cognitieve.

PErsoonsgEricht  In het huidig onderwijs krijgt de docent als 
persoon nauwelijks aandacht terwijl uit onderzoek blijkt dat authenticiteit 
en congruentie bepalende succesfactoren zijn. Ze zorgen ervoor dat docenten 
met meer plezier onderwijs geven en dat hun leerlingen beter leren en meer 
zin hebben om te leren. Dit is een algemeen gegeven.

rEfLEctiE  In het traditionele onderwijs gaat het vooral om  
competentie en cognitie. Wil je ondernemende leerlingen op een 
entreprenasium ondersteunen dan heb je hier niet genoeg aan. Juist omdat 
je wilt aansluiten bij de aanwezige kwaliteiten en passies. Ook zul je hen 
in het proces moeten begeleiden, en daarin gaat het niet alleen om kennis. 
(Zelf)reflectie is daarbij een zeer belangrijk instrument. Je zult dan ook 
naar je eigen persoon moeten durven kijken want anders kun je de leerling 
daarin niet begeleiden. Wat jezelf niet kunt of hebt, kun je namelijk niet 
geven.
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LoL  LOL, leren ondernemend te leren, is voor mij  de cruciale fase. 
De leerlingen komen zelf met projecten, zij zijn degenen die dat project 
willen doen. Door aan te sluiten bij wat de leerlingen willen, is de kans veel 
groter dat de leerlingen gemotiveerd zijn om te leren en van daaruit kun je 
hen dan begeleiden in het leren leren.  Ik vind het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken dat leren leuk is, dat het verrijkend is om te gaan begrijpen 
hoe zaken in elkaar zitten en met elkaar samenhangen. Ook verbeter je 
de leerprestaties en help je leerling bij het verkrijgen van zelfsturing. De 
leerling leert na te denken over wat hij wil en hoe hij dat wil bereiken.

i D E n t i t E i t s o n t w i k k E L i n g  In  de puberteit  i s 
identiteitsontwikkeling zeer belangrijk. En dan niet alleen op het cognitieve 
vlak maar ook op sociaal en emotioneel gebied. LOL ziet de persoon in 
zijn geheel en leert de leerling ook zijn kwaliteiten  ontdekken. Dit alles 
draagt bij aan de identiteitsontwikkeling. Het gaat er niet perse om een 
eigen bedrijf op te richten. Het bedrijf is een middel om te komen tot 
projecten en zo het initiatief te nemen om het eigen leren vorm te geven. 
Het garandeert de intrinsieke motivatie. Niet leren omdat het moet maar 
omdat je het zelf wilt.  

notitiE  Er was mij door de rector gevraagd om half november een 
notitie klaar te hebben over de mogelijkheden voor Dingstede om een 
entreprenasium in te voeren. Vandaar dat ik mij ook heb verdiept in de 
stukken die er over waren geschreven. Het LOL-concept raakte me. Daar zag 
ik mogelijkheden in die ik waardevol vond voor de school en de leerlingen. 
Deze ideeën heb ik verwerkt in de notitie over het entreprenasium die ik 
geschreven heb. Dit landde bij het MT en vandaar dat ik gevraagd ben om 
deze kar verder te trekken. Te kijken of er een winning team te vormen is 
die dit concept handen en voeten kan geven.

BEtrEkking  Mijn energie ligt bij de voldoening die het geeft met 
meerdere mensen visie en beleid te ontwikkelen. Daarnaast zou ik graag 
de intrapreneurs coachen. Mijn ervaring bij de supervisies die ik tot nu 
toe gegeven heb, is dat er heel veel winst te halen is voor je werk als je 
bezig gaat met integratie van denken, voelen, willen en handelen en het 
verkennen van de verschillende lagen in de persoon:  omgeving, gedrag,  
competenties, overtuigingen, identiteit,  betrokkenheid. 
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imPLEmEntatiE  Hoe we LOL gaan invoeren op mijn school weet ik 
nu nog niet. In januari is er een eerste bijeenkomst met meerdere collega’s 
om te komen tot een kernteam dat LOL concreet gaat uitwerken, draagvlak 
creëren en vakdocenten erbij betrekken die ruimte aan LOL willen geven 
binnen hun vak. Wat ik wel weet, is dat er leerlingen nodig zijn die iets 
willen, die iets kunnen bedenken en de docent overtuigen bij hen aan te 
sluiten.

aansLuiting  Daarom is een entreprenasium nodig, dat voor deze 
ondernemende leerlingen zorgt en hen begeleidt. We moeten een groep 
leerlingen hebben die niet consumptief maar productief gedrag vertoont. 
Die de school, docenten en andere leerlingen mee op sleeptouw nemen 
waardoor ze sneller en gemakkelijker gaan leren. En we hebben een team 
docenten nodig die dit heel graag willen. Aansluiting bij het entreprenasium 
is van belang om dit alles voor elkaar te krijgen.

vErEistEn  Het entreprenasium vraagt van de docenten die mee 
willen doen dat ze bereid zijn zichzelf in te brengen en een hecht team te 
vormen. Ze moeten van hun eilandje afstappen en niet alleen kijken naar 
kennis en vaardigheden maar ook naar zichzelf. Openheid en veiligheid zijn 
nodig, zodat je met, door en van elkaar kan leren. Geen competitiesfeer 
maar een groep die het met elkaar aandurft om samen, met vallen en 
opstaan, dingen te ontwikkelen. Met elkaar de visie achter LOL deelt en 
daar volledig achter staat. Als dat er niet van binnenuit is dan krijg je het 
niet voor elkaar.

managEmEnt  Maar er is meer nodig dan deze docenten. De 
betrokken managers dienen de entreprenasium docenten de ruimte te geven 
en de faciliteiten om hun werk te kunnen doen. Vooral verwacht dat ik dat 
ze ons stimuleren, ondersteunen en met ons meeleven. Om dit alles voor 
elkaar te krijgen heb ik moed nodig. En ik kan en wil het niet in mijn eentje 
doen.
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BEtrokkEnEn  Hoe het entreprenasium moet worden ingevoerd 
daar ben ik zelf ook nog niet uit. Dat moet ik met mijn team bepalen. En 
met de initiatiefnemers doorspreken. De specifieke situatie op een school 
bepaalt sterk hoe je het moet invoeren en uitvoeren. Wat al wel duidelijk is 
dat de leerlingen zelf diegenen moeten zijn die LOL moeten maken. Dat er 
verder begeleiders nodig zijn die hen daarbij helpen, de intrapreneurs. En 
we hebben ruimtemakers nodig, de betrokken vakdocenten, die openstaan 
voor de voorstellen van de leerlingen.

wErkwijzE  Verder is mij duidelijk welke stappen er worden 
gezet in het LOL maken. Ondernemende leerlingen komen met een idee en 
geven aan andere LOL-leerlingen de mogelijkheid daarbij aan te sluiten. 
Met dat idee gaan ze naar de intrapreneur, die hen helpt om het idee te 
concretiseren en haalbaar te maken. Ook helpt hij hen bij het koppelen van 
dat projectidee aan (onderdelen) van verschillende vakinhouden. Vervolgens 
gaan de ondernemende leerlingen onder begeleiding van de intrapreneur 
plannen opstellen. Vervolgens gaan de leerlingen met deze plannen naar 
de vakdocenten en vragen welke leerdoelen ze mogen bereiken met het 
project. Na de deal heeft een ondernemende leerling en de andere LOL-
leerlingen die zich erbij aangesloten hebben, de vrijheid om zelf te kiezen 
de van toepassing zijnde lessen te volgen of niet. 

DEaL  In de deal wordt ook afgesproken hoe elke leerling het bereiken 
van de leerdoelen laat zien. Het regelen van zelfevaluatie en tussenevaluatie 
in een reflectieve vorm is belangrijk. Ze moeten zelf organiseren hoe ze in de 
gaten houden hoe het gaat en wanneer en hoe ze plannen moeten bijstellen. 
Intrapreneurs en vakdocenten moeten bereid zijn om gaandeweg het proces 
een bijstelling van het project en de deal te accepteren. Communiceren is 
daarbij heel belangrijk want dat doen leerlingen uit zichzelf onvoldoende. 

 

insPiratiE  Om LOL echt goed van de grond te krijgen is inspiratie, 
inspiratie en nog eens inspiratie vereist. Wat nu meestal gebeurt is het 
volgende. Iemand heeft een idee, dat wordt verteld aan de organisatie en 
dat moet dan in opdracht van het management worden uitgevoerd. Ik ben 
echter iemand die een visie wil horen en daarmee geïnspireerd wil worden. 
Als niet alleen het doel maar ook de reden helder is, dan ontstaat er pas 
energie en creativiteit om problemen die zich aandienen te slechten. 
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ParaDigma  Voor LOL is in feite een paradigma verandering nodig, 
Het zal alleen kans van slagen hebben als de docenten die eraan mee gaan 
doen, dat zelf echt willen. Het is niet hetzelfde in een nieuw jasje maar 
iets wezenlijks anders. Het is belangrijk dat men zich dat goed realiseert.  

EvaLuatiE  Het plezier dat leerlingen gehad hebben in hun project 
en wat ze zelf zeggen dat ze geleerd hebben,  is voor mij van belang bij het 
beoordelen of LOL geslaagd is of niet. En dat kunnen heel andere dingen 
zijn dan bijv. de hoeveelheid Engelse woordjes die zijn toegevoegd aan de 
woordenschat. Het gaat mij erom dat ze zich ook andere dingen dan het 
programma hebben eigen gemaakt. Zaken die voor de eigen toekomst vaak 
veel relevanter zijn. Het meeste leer je door in de fout te gaan. Daarom 
zie ik het eventueel fout gaan van het project niet gelijk aan het fout gaan 
van het leren.

stEun  Het entreprenasium staat voor mij gelijk aan LOL maken en 
LOL maken aan het entreprenasium. Het is daarom van belang dat in mij 
en anderen de visie daarachter gaat landen. Daartoe moet je steeds weer 
geïnspireerd worden. Bij mij ging dat door de gesprekken met Rob Slagter en 
door het lezen van boeken over coaching en de psychologie daarachter e.d.. 

uitwissELing  Anderen moeten zelf vaststellen wat zij nodig 
hebben. Dat daartoe een stimulerende omgeving vereist is, staat voor mij 
vast. Het is dus goed dat je elkaar regelmatig ontmoet en ervaringen deelt, 
ook met mensen uit andere entreprenasia. En dat je elkaar kunt bellen als 
je ergens tegen aanloopt. Ik zou bijvoorbeeld wel video-opnames willen zien 
hoe het op een andere school gaat.

raaDgEving  Als laatste wil ik mijn collegae meegeven om zelf 
aan coaching en begeleiding te doen. Uiteraard wil ik daar op termijn zelf 
een bijdrage in gaan leveren als professioneel supervisor. Maar los daarvan 
vraagt ontwikkelingsgericht coachen veel meer dan een truc of consultatie. 
Je moet bereid zijn naar jezelf te kijken en jezelf te ontwikkelen. Daarom 
vraagt de implementatie tijd. Neem deze tijd want het entreprenasium is 
niet iets wat je zomaar doet.
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