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Voorwoord Jan Paul Beukema

Hoi! Ik ben Jan Paul Beukema. Marketeer en 
eigenaar van Beukema.me, een marketing & communicatie 
bureau in Rotterdam. Én sinds kort óók ook ambassadeur 
van het enterpenasium. Twee jaar geleden woonde ik nog 
in Stadskanaal, maar ging ik naar school in Emmen, naar 
het Hondsrugcollege. Daar 
zette ik de eerste basis 
neer voor toen nog mijn 
eenmanszaak Beukema.
me. 

Op het Hondsrugcollege 
had ik ook gelijk mijn 
eerste kennismaking met 
het enterpenasium te 
pakken. Helaas deed ik 
zelf VMBO, waardoor ik 
niet kon kiezen voor het 
enterpenasium. Hierdoor 
moest ik met heel veel research uitzoeken hoe het 
opzetten van een bedrijf nou eigenlijk écht werkt.  Ik 
zou bijna spijt krijgen dat ik nooit beter m’n best heb 
gedaan op school...
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Beste Lezers,

Volgt u ons wel op twitter @entreprenasium voor het 
meest actuele nieuws?

De Cooperatieve Vereniging Enteprenasium U.A.  gaat 
verder onder de naam Scholen voor Ondernemend leren 
(SOL). De stichting Entreprenasium (vanaf nu Stichting) 
wenst de Vereniging Scholen voor Ondernemend leren 
succes toe met de nieuwe koers en cultuur. De Stichting 
zal het entreprenasium-concept trouw blijven uitrollen.

De Stichting kiest ervoor jonge social entrepreneurs 
het roer te blijven geven bij haar eigen koers en cultuur. 
Een mooi voorbeeld is de succesvolle entrepreneur Jan 
Paul Beukema. De Stichting is trots dat hij bereid is om 
ambassadeur te worden en ons te adviseren in hoe het 
onderwijs jonge ondernemende mensen het beste kan 
dienen.

Ook is de Stichting trots dat de SOL de ideeën achter het 
entreprenasium-concept en de Jij de Projecten voortzet 
onder andere labels. Immers “bij de Grieken en Romeinen 
stond het in hoog aanzien een werk van een groots 
voorganger te imiteren” (bron Wikipedia). Dat prikkelt de 
Stichting om weer een stap verder te gaan qua originaliteit. 
Innovate don’t imitate.

De Redactie

https://twitter.com/Entreprenasium
http://www.ondernemendleren.org/
http://www.beukema.me
http://www.beukema.me
http://www.ondernemendleren.org/educatie/projecten/


Nieuwsflits
IntervIew met Jan Paul

- Waarom steun je het entreprenasium?
  Omdat ik zelf helaas nooit de kans heb gehad om aan het 

entreprenasium mee te doen. Daardoor heb ik alles zelf moeten doen en 
het wiel opnieuw moeten uitvinden. Als ik, tijdens mijn studie, de kans 
had gehad om het entreprenasium te doen, dan was ik nu waarschijnlijk 
nog veel verder in mijn carrière en bedrijf.

- Hoe had het entreprenasium jou het beste kunnen helpen?
 Door mij ruimte te geven. Tijdens mijn studie liep (en loop) ik vaak 

tegen het probleem op dat  ik aan het combineren ben: een fulltime 
baan én fulltime studeren. Hierdoor moet ik bijvoorbeeld lessen skippen 
om toch naar een vergadering te kunnen. Door het entreprenasium zou 
ik de kans hebben om mijn volledige bedrijf te runnen onder schooltijd, 
én natuurlijk daarbuiten.

- Wat is volgens jouw de waarde van ondernemend leren?
 Zelf geloof ik énorm in learning by doing. Aan de lijven heb ik 

ondervonden dat dit een geweldige, maar ook hele leuke en speelse, 
manier van leren is.  Er zit geen ‘gab’ meer tussen theorie en praktijk, 
waardoor je  meteen leert waar je op moet letten, wat voor pijnpunten 
je tegen kan komen maar voornamelijk ook leert wat belangrijk is.

- Hoe vaak of hoeveel van je schooltijd had je bezig willen zijn met 
leren door te ondernemen?

 Fulltime.  Ruim 100 uur per week.

-   Welke tips heb je voor scholen die een entreprenasium willen 
invoeren?

 Doen. Niets meer en niets minder. De kracht en effectiviteit is 
bewezen. Nu is het wachten op het huidige onderwijssysteem om zich 
om te vormen en mee te gaan in de eenentwintigste eeuw.
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entrePrenasIum.tv 

Het YouTube kanaal van het entreprenasium (http://www.
entreprenasium.tv) willen we graag uitbreiden tot een volwaardig TV-
kanaal vol met filmpjes die tonen dat “de jeugd van tegenwoordig” 
prachtige innovaties kan creëren! Help de Stichting mee door bijdragen 
te sturen naar redactie@entreprenasium.tv.

JIJ de Baas

Op veel scholen (onder meer bij het Agnieten College Wezep, KWC, 
Veenlanden College) draait men in deze periode volop het project Jij 
de Baas.

autIsme

De Stichting focust zich op dit moment op de relatie tussen 
ondernemend leren en hoogfunctionerende mensen in het autistisch 
spectrum. Zo waren we actief op het symposium Autisme Werkt, zoeken 
de samenwerking met de Autisme Campus, Scauting en het Centrum voor 
Ontwikkeling en Educatie. De plannen hiervoor (gespresenteerd bij het 
TT Instituut in Assen) werden met open armen ontvangen.
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http://www.entreprenasium.tv
http://www.entreprenasium.tv
http://www.entreprenasium.nl/hoe/jij_de_baas.html
http://www.entreprenasium.nl/hoe/jij_de_baas.html
https://www.autismewerkt.info/
http://www.autismecampus.nl/
https://scauting.nl/
https://www.ontwikkelingeneducatie.nl/
https://www.ontwikkelingeneducatie.nl/
https://www.drenthecollege.nl/techniek/tt_instituut_auto_en_motorfietstechniek


 InnOvate 

Entrepreneurs varen het liefst op een blue ocean, een groot en nog 
grotendeels onontdekt landschap. Op het entreprenasium zoeken daarom 
jonge entrepreneurs naar manieren om nieuwe markten te creëren 
door innovaties. De omgeving te verruimen in plaats van met elkaar te 
vechten om bestaande marktaandelen. Deze strategie vertrekt vanuit 
innovatief gedrag. Lees meer in de gids over Innovatie (http://www.
entreprenasium.nl/wiki/index.php/Gids:Innovatie).

Blue OCean

Deze strategie noemt men de Blauwe-Oceaan-Strategie (Blue Ocean 
Strategy of kort BOS). Waardecreatie staat daarin centraal. Dit bereikt 
men door te leren om competitieve, machtszoekende en bezitterige 
psychologische strategieën bij zichzelf te herkennen. Die herkenning 
wordt niet veroordeeld, maar verklaard uit de egoïstische instincten 
die nu eenmaal nog steeds aanwezig zijn in ons oerbrein. Op het 
entreprenasium leert men deze oerdriften te reguleren om te komen 
tot een strategie vanuit compassie. 

lean startuP

Op het entreprenasium hanteren we meerdere methoden om 
innovatie te ondersteunen. Een daarvan is Lean startup; een methode 
voor de ontwikkeling van diensten en producten door middel van 
experimenteren, iteratieve feedback en daarvan leren. Men realiseert 
dit door kosteneffectieve productie van een minimale product en het 
voortdurend meten van feedback van klanten. Reden om deze methode 
te hanteren is risico’s te verminderen en het omzeilen van een hoge 
projectfinanciering en lange duur van productlanceringen.

Uitgelicht 6

HaCkatHOn “HaCk Het OnderwIJs” 
 
De Stichting zal samen met What The Hackathon, MOID, Drenthe College, 

LOLmakers en andere partners rond mei 2018 een grote hackathon in 
de regio Emmen organiseren bij DCTech voor studenten uit het PO, VO, 
MBO en HO. Doel is de ondernemendheid van deze studenten in te zetten 
om te komen tot prachtige onderwijsinnovaties, samen met mensen uit 
het onderwijsveld en de eigen school. Er is al belangstelling getoond uit 
andere delen van het land. 

drOOmsCHOOl

Het Jij de Intrapreneur evenement Droomschool (http://www.
entreprenasium.nl/wiki/index.php/Event:Droomschool) sluit hierop mooi 
aan. In dat evenement - door leerlingen zelf opgebouwd met inspirerende 
sprekers, workshops, brainstormsessies, presentaties en visualisaties - 
onderneemt iedereen toe naar een eindproduct: hoe ziet de ideale school 
eruit als alles kan/mag? wat leer je, wat doe je, hoe ziet het er uit?

made

Onze partner LOLmakers gaat in maart los met eveneens een project 
dat bij het bovengenoemde aansluit: MADE. In dit project ondernemen 
leerlingen hun eigen leerdoel/droom gefund door corporates. Deze 
activiteiten vinden plaats bij hun sponsor Team Academy; de International 
School For Entrepreneurship.
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http://www.entreprenasium.nl/wiki/index.php/Gids:Innovatie
http://www.entreprenasium.nl/wiki/index.php/Gids:Innovatie
https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/433309/what-the-hackathon-uniek-in-drenthe.html
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http://www.entreprenasium.nl/wiki/index.php/Event:Droomschool
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