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Voorwoord even voorstellen leerPArADIJs

De Stichting is bijzonder trots te melden dat na een uitgebreid 
haalbaarheidsonderzoek samen met onze vele partners het 

nieuwe initiatief leerparadijs (http://www.leerparadijs.nl/) is ontstaan. 
Zonder dat we er zelf veel ruchtbaarheid aan gaven, werd er meteen over 
bericht in de verschillende media (zoals bij RTV Drenthe).

Het initiatief start in Emmen als een innovatieve onderwijsvorm gericht 
op jongeren met middel tot hoogfunctionerend autisme, hooggevoeligheid, 
ADD/ADHD en hoogbegaafdheid. Komend schooljaar beginnen we met de 
doelgroep leerlingen in het autistisch spectrum en AD(H)D. De partners die 
dit initiatief ondersteunen zijn: 

•	 Het Centrum Ontwikkeling en Educatie (leren leren, studiebegeleiding)
•	 Entreprenasium (als onderwijsmethode)
•	 Scauting (deskundigheid op gebied van autisme)
•	 What the Hackathon (expert op gebied van evenementen) 
•	 LOLmakers (leren ondernemend te leren)
•	 MOID (ondernemende projecten met basisscholen)
•	 Growing Workplace (netwerkcontacten buiten de school)
•	 MeCoaching (coachen van de persoonlijke ontwikkeling)
•	 Onderwijsarchitect (ontwerpen van onderwijsarchitectuur)
•	 CodeGorilla (programmeren als onderdeel onderwijsprogramma)
•	 Toolbox (lab voor het concreet uitwerken van ideeen) 

Uiteraard zoeken wij de verbinding met het reguliere VO. De ervaringen 
met het entreprenasium en het haalbaarheidsonderzoek laten echter zien 
dat voldoende ruimte voor de leerlingen, met voldoende veiligheid, zorg 
en aandacht voor leerlingen in het autistische spectrum/ ADHD, een niet 
reguliere opstart vereist. 

Wanneer de condities voor deze specifieke vorm van onderwijs helder zijn 
uitgewerkt, is verkenning wenselijk via de reguliere kanalen. Het gaat 
immers om leerlingen die extra zorg en ruimte nodig hebben om te komen 
tot leren. Vandaar dat we komend schooljaar eerst een pilot starten met 
genoemde doelgroep om daarmee een adequaat antwoord op de witte vlek 
wat betreft passend onderwijs te geven. Scholen die daaruit ontwikkelde 
tactiek omarmen, zijn dan van harte welkom om samen het initiatief 
verder uit te werken.

3

Beste Lezers,

De afgelopen periode is het vrij hectisch geweest voor de 
partners en de vrijwilligers van de Stichting Entreprenasium 
(kort Stichting). Maatschappelijk ondernemend leren is 
hot, vraagt veel inzet en begeleiding om goed van de grond 
te krijgen. Maar is tegelijkertijd zo fantastisch!

Gelukkig helpen steeds meer van die “enge ondernemers” 
(quote Marco Mout founder van Walhallab en De Kruittoren) 
mee het onderwijs te veranderen naar de 21st eeuw. Dat 
is geweldig, want deze energie en creativiteit is nodig. De 
Stichting is enorm dankbaar voor de passie en de stroom 
aan nieuwe ideeën die deze verrijking oplevert. 

Daarnaast is het fijn om even stoom af te blazen als de 
kloof tussen de twee verschillende werelden (onderwijs 
en entrepreneurs) leidt tot teveel frustatie. Zo helpen 
we elkaar om bij iedereen de verbindende factor - de 
liefde voor het ondernemend kind - te blijven herkennen 
en waarderen.  

In deze nieuwsbrief slechts een summiere samenvatting 
van het topje van de ondernemende ijsberg in het onderwijs. 
Wilt u meer informatie of sneller, volg ons dan via twitter 
@entreprenasium of onze facebookpagina https://www.
facebook.com/Entreprenasium/! Aldaar vind u ook de links 
naar de vele andere initiatieven waar het entreprenasium 
momenteel aan mee onderneemt.

De Redactie
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oeCD/estlAnD

De organisatie van het Estlandse OECD programma “Enterprising 
School”  komt het entreprenasium medio mei bezoeken als top voorbeeld 
van ondernemend leren in Nederland. Ze zijn in Estland momenteel bezig 
met het ontwikkelen van ondernemend onderwijs en willen zich graag 
laten inspireren door het entreprenasium. De Stichting Entreprenasium 
heeft hen ook op initiatieven gewezen die uit het entreprenasium zijn 
voortgekomen (zoals de Scholen voor Ondernemend Leren en LOLmakers) 
en op onze (andere) partners. Met veel van hen is inmiddels contact 
gelegd om zo een mooie inhoud aan het buitenlands bezoek te geven. 

JIJ De BAAs

Jij de Baas wordt Maak Impact (Cals College) of Boss (Hondsrug 
College) genoemd. Er onstaan namelijk steeds meer kopieën van het 
prijswinnende project van de Stichting Entreprenasium, die nu door 
scholen ook wordt ingezet buiten de entreprenasium-context om. Maar 
ook bij de entreprenasia (zoals bijvoorbeeld het KWC, de Heemgaard 
en het VLC) ondernemen uiteraard de Jij de Bazers weer volop in 
deze periode en halen daarmee steeds weer het nieuws. Net als onze 
partner Meesterlijk Ondernemen in Drenthe met het Kookproject In drie 
weken gezond. De goede doelen plukken de vruchten: Maatschappelijk 
Ondernemend Leren!

onDerwIJsDAg steDelIJk gymnAsIum

Op 23 februari 2017 organiseerden een team van enthousiaste 
leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Arnhem een onderwijsdag. 
Het entreprenasium werd daarvoor uitgenodigd. De topinnovaties uit 
het onderwijsveld waren allen aanwezig. De LOL-makers Iris Hermens 
en Merel Collenteur deden voor het maatschappelijk ondernemend leren 
een flinke duit uit hun zakje. 
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mADe

De aanmeldingen van ondernemende jongeren die meedoen aan 
het project MADE begint lekker vol te lopen. MADE is een programma 
van onze partner LOLmakers; een club zeer ondernemende jonge en 
maatschappelijk betrokken mensen voortgekomen uit het entreprenasium 
(daar waren ze niet meer te houden ;) In het programma MADE maken 
jongeren zelf hun onderwijs ‘Onderneem je eigen doel in de echte 
wereld’. 

In MADE leren ondernemende jongeren hoe je door te ondernemen 
meer uit jezelf haalt. De jongeren zetten een project op vanuit hun 
passies en talenten. Dit is wat we noemen LOL maken oftewel leren 
ondernemend te leren.

Klik op onderstaand foto voor een trailer.
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JIJ De IntrAPreneur
 
Het entreprenasium project Jij de Intrapreneur wordt breder 

in de markt gezet als een vast jaarlijks ontwerpactiviteit binnen 
een lerende schoolorganisatie. Dit zal gaan gebeuren onder 

de kapstok van het initiatief onderwijsarchitect. Een onderwijsarchitect 
(wikibooks) is een adviseur (‘consultant’) die ontwerpen maakt voor het 
onderwijs en de uitvoering daarvan ondersteunt en bewaakt. Binnenkort 
meer hierover middels een voorlichtingsfilm.

JIJ De entrePreneur en 
JIJ De werelDBurger

Het Jij de Entrepreneur project gaat veel dieper dan Jij de Baas in op de 
vraag wie je bent als entrepreneur, ondernemende mens, en hoe je daar 
in je handelen in het onderwijs vorm aan kan geven. Dit bereid voor op 
het project Jij de Wereldburger waarin ondernemende leerlingen middels 
wereldburgerschap het leren ondernemend te leren (LOL) een concrete 
invulling geven. Experts die een school bij de implementatie van deze 
projecten uitmuntend zullen begeleiden kunt u - dat zal u niet verrassen - 
vinden bij de LOLmakers. 

JIJ De mAAtsChAPPIJ

het Jij de maatschappij project, waarin ondernemende mensen een 
onderwijsproject inzetten om de maatschappij in de eigen omgeving te 
dienen, wordt binnenkort uitgetest middels de bootcamp Codegorilla. In 
de betreffende ronde van Codegorilla bestaat namelijk de voornaamste 
doelgroep mensen die in de regio emmen de wens hebben om een 
maatschappelijke stap voorwaarts te zetten. Zij worden na de bootcamp 
gekoppeld aan werkgevers die staan te springen om ICt-talenten.

JIJ De Prof

wordt momenteel uitgetest in het leerparadijs.

JIJ De ProJeCten

Het entreprenasium is druk doende om alle Jij de Projecten op een 
dusdanige manier met ICT, media en andere middelen te ondersteunen 
opdat men deze geheel zelfstandig kan implementeren. Toch verwachten 
we dat scholen nog graag deskundige hulp inschakelen. We prijzen ons 
gelukkig dat we kunnen doorverwijzen naar toppers die voor elk projecft 
hun specifieke deskundigheid willen inzetten. 

JIJ De BAAs

Voor Jij de Baas verwijzen we met trots naar onze partner StartUp4kids 
(Katja Visser, info@startup4kids.nl, telefoonnummer 0628721773). Los 
van een grote expertise op de combinatie van Goed Doel, ondernemen 
en ondernemend gedrag, zijn ze het ook nog eens allemaal; een goed 
doel en social entrepreneur. Dus niet alleen preach, maar vooral ook 
practice!
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COLOFON
voorZItster 2De kAmer

 
Donderdag 2 maart bezoekt de voorzitster van de tweede kamer 

en anderen Growing Workplace Emmen en zal op de hoogte worden 
gebracht van alle prachtige initiatieven die in Emmen ontstaan, zoals 
het leerparadijs.

BrAnDPunt
 
Voorafgaande dit bezoek is er de gelegenheid enkele initiatieven die 

zijn gevestigd in de oude dierentuin te bezoeken. Dit kan al komende 
zondag vanaf 13.00 bijvoorbeeld bij onze partner @Toolboxemmen. Lees 
meer in de Zuidoosthoeker. Het televisie programma Brandpunt besteedt 
op 28 februari aandacht aan deze initiatieven in Zuid-Oost Drenthe.

themAmIDDAg  “wAt heB Je noDIg om met 
PleZIer te leren?”

Deze themamiddag op woensdag 29 maart van 16:00 tot 18:00 (Centrum 
Ontwikkeling &Educatie, Hoofdstraat 31, EMMEN)  is bedoeld om samen 
te inventarisen wat er zoal nodig is om veilig, vertrouwd en inspirerend 
van start te kunnen gaan met leerparadijs. Het gaat hier om wederzijds 
kennismaken en samen bouwen met leerlingen en ouders, wat ze nodig 
heeft om met plezier te kunnen leren.

2 hACkAthons

De Stichting Entreprenasium is betrokken bij de organisatie van de 
“Hackathon Smart City & Smart Industry” bij Hogeschool Stenden in 
Emmen op  8 en 9 april en “Hack@onderwijs” bij DC Tech in Emmen  op 
2 en 3 mei. Claire Boonstra van OperationEducation heeft toegezegd 
“Hack@onderwijs” te sponsoren met een afsluitende speech. Lees meer 
op WhatTheHackathon en meld je aan!
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