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Voorwoord even voorstellen Katrin Kivisild

“Between May 8th – 10th  an Estonian delegation of 10 general 
and vocational education experts visited Emmen.

Why Emmen?
Emmen is home to a system created by entrepreneurial learning as an 
alternative school Entrepreneurship / Learning Paradise, and Boot Camp 
Code Gorillas and Growing Workplace.

The practice methods for different ages of students / adults for inspiring, 
motivating and guiding the learners themselves leading – is impressive.
 
We experienced how Agile methodologies, Scrum project management 
method and Peer Learning effectively used for adult retraining.
 
Direct interaction Boot Camp participants confirmed the methodology of 
functioning and inspired us to continue to cover / experienced methods to 
use more of their school learning process in the management and delivery.
 
The Hackathon was useful to listen to recommendations for planning and 
carrying out, as early as this weekend we have our own school Hackathon 
in cooperation with employers.
 
During our stay in Emmen, we visited an elementary school, what was a 
very good example of how to teach in a primary school towards business, 
design allowing gradual responsibility for their teaching.

Entrepreneurial learning as a key competence for lifelong learning was a 
central theme of many of our dialogues.

Thank you Rob and Emmen people for your hospitality and we look forward 
to Rob Slagter’s future visit to Estonia to share his experiences with 
entrepreneurial learning!

Best wishes,
Katrin”

Katrin Kivisild
Programmijuht
www.innove.ee

Beste Lezers,

Volg ons via twitter @entreprenasium of onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/Entreprenasium/! Nieuwsbrief gemist? 
Kijk op http://wiki.entreprenasium.nl/index.php/Menu:Nieuws. 

De Stichting Entreprenasium gaat zich volledig richten op 
de ontwikkeling van het Leerparadijs. Onze ambassadeur 
Diem Do is benoemd tot bestuurster en bestuurt samen 
met Mariëlle Janssen deze nieuwe school. De nieuwsbrief 
van het entreprenasium zal vanaf deze editie daarom 
samenvallen met die van het Leerparadijs.

Het entreprenasium-concept zal komend schooljaar 
teruggaan naar de merknaamhouder Stichting Bijbrengen 
bij wie scholen zich nu rechtstreeks kunnen melden voor 
gebruik. Wilt u als school ook de naam entreprenasium 
voeren, neem dan een abonnement voor slechts € 500,- per 
jaar via info@entreprenasium.nl. 

Wij constateren nog steeds dat er partijen zijn die onze 
producten en naam aanbieden, maar dat niet behoren 
te doen. Onze erkende partners zijn LEF, StartUp4kids, 
LOLmakers, MOID, Onderwijsarchitect, Leerparadijs en 
CodeGorilla. Bij deze partners bent u verzekerd van een 
hoge kwaliteit.

In deze nieuwsbrief lichten we het bezoek uit van 10 
ondernemende onderwijsmensen uit Estland aan het 
entreprenasium-concept en ondernemend leren. 

De Redactie
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droombaan door bootcamp

“Mijn naam is Paul en mijn achtergrond ligt in de game industrie als 3D 
Artist. Door fysieke beperkingen kan ik helaas mijn oude werk niet meer 
doen. Ik heb echter ontdekt dat het mogelijk is om te programmeren 
via spraakherkenning. Voor mij is de CodeGorilla Boot Camp de ideale 
kans om op korte termijn weer een volledig productief medewerker te 
worden in een vak waar ik veel passie voor heb. Wat ik zeer waarder 
aan de opleiding is dat deze erg flexibel en open is en ik zelf kan 
aangeven wat ik wil leren en wat ik kan doen met mijn beperkingen. Er 
wordt hier rekening mee gehouden en geprobeerd om het juist als een 
kans te zien om vaardigheden op te doen die ik altijd kan gebruiken, 
met of zonder fysieke beperkingen. Het instapniveau van de studenten 
verschilt, maar doordat wij als een groep aan een project werken wordt 
het zeer gemotiveerd om elkaar te helpen. Het ondernemend leren 
zorgt ervoor dat er meteen aan de slag wordt gegaan op vol tempo aan 
een daadwerkelijk product. Maar bovenal ben ik er dankbaar voor dat 
ik met de CodeGorilla Boot Camp mijn droombaan in de game industrie 
niet opzij hoef te zetten.” Paul van der Laan.

JiJ de Wereldburger

Het project  ‘Jij de Wereldburger’ op het KWC Culemborgsloot op 8 
mei af met Wereldburgers Restaurant met heerlijke gerechten gemaakt 
door leerlingen.
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gemeenteraad emmen

Het Leerparadijs heeft op 9 mei aan de gemeenteraad om aandacht 
gevraagd voor hoog-functionerend leerlingen (havo/ vwo niveau) met 
autisme in het voortgezet onderwijs (RTV Drenthe en emmen.nu). Voor 
deze leerlingen is er namelijk een witte vlek in Emmen. De omgeving, 
methodiek en structuur van het reguliere voortgezet onderwijs in Emmen 
laat namelijk te weinig ruimte voor een adequate opvang vandeze 
leerlingen.

De Stichting Entreprenasium, 
Growing Workplace, Toolbox, 
WhatTheHackathon, Centrum 
v o o r  O n t w i k k e l i n g  e n 
Educatie, Scauting en andere 
ondernemende initiatieven 
z i jn  bere id  de  groots te 
steun te leveren aan het 
Leerparadijs. De wethouder 
heeft aangegeven te laten 
onderzoeken of en hoe de 
geldstromen, die nu naar het 
reguliere onderwijs gaat, beschikbaar kunnen worden gesteld aan het 
Leerparadijs.

HacK education

Op 29 en 30 april werd een hackaton gehouden om games te 
ontwikkelen die al spelenderwijs leren ondernemend te leren. Los van 
het brainstormen en de continue feedback, besloten de ondernemende 
leerlingen als deskundige jury welke game het beste was.
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CodeGorilla

GrowinG workplaCe

what the haCkathon

bezoeK uit estland

Op 8 mei kwamen 10 bezoekers uit Estland speciaal voor het 
entreprenasium naar Emmen en werden rondgeleid door een leerling 
van het leerparadijs. Eerste halte was Toolbox. Daarna een presentatie 
over maatschappelijk ondernemend leren. En dan onze partner MOID!

mr. de vegter scHool (moid)

experimenteer
buurt 

Als laatste plek van de eerste dag 
een proeftuin waar entrepreneurs 
vernieuwende ideeën kunnen 
realiseren. Een CubeStee werd op 
dat moment geplaatst.
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COLOFON
inscHriJvingen leerparadiJs

Het leerparadijs is als een particuliere B3-school aangemeld bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de komende periode 
kunnen zodoende de geinteresseerde leerlingen zich eindelijk gaan 
inschrijven. Vanuit het pilot karakter zal dit voorlopig helaas worden 
beperkt tot maximaal 6 leerlingen. 

trampolineparK emmen

Een van de ondernemende leerlingen van het leerparadijs kan niet 
wachten en is alvast in de proefperiode begonnen met de voorbereidingen 
voor een eigen trampolinepark met al een mooi krantenartikel als 
resultaat. Lees meer op emmen.nu. Komend schooljaar meer hierover. 
Andere initiatieven die eraan zitten te komen zijn een drakenvlucht en 
een jongerencentrum.

meet en greet groWing WorKplace

Growing Workplace zet op 8 juni vanaf 15:30 tot 18:30 uur de deuren 
open! Ze nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn. Laat je 
inspireren door het verbouwde pand, maar vooral door alles waar de 
ondernemende mensen van Growing Workplace mee bezig zijn! Via deze 
link kan men zich aanmelden!
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