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Samenvatting
Ondernemerschapsonderwijs is in het afgelopen decennium enorm gegroeid met steeds meer
aandacht voor breed ondernemerschap: “inhoud, methoden en activiteiten die bijdragen aan de
ontwikkeling van motivatie, ervaringen en uiteindelijke competenties om ondernemend te kunnen
handelen en te participeren in waardecreatie processen” (Moberg et al., 2014, p.14). ‘Sense of
initiative and entrepreneurship’ is door de Europese Commissie benoemd als één van de acht
sleutelcompetenties voor levenslang leren en breed ondernemerschapsonderwijs is, daarbij
aansluitend, betekenisvol en aantrekkelijk onderwijs waar idealiter alle leerlingen, op alle
onderwijsniveaus, mee in aanraking komen. Dit is hard nodig, gegeven de snel veranderende
maatschappij waarin steeds meer van mensen wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan het
proactief aanpakken van grote, urgente kwesties zoals klimaatverandering en robotisering. Het
onderwijs is de uitgelezen plek om leerlingen en studenten te stimuleren ondernemend te zijn, hetzij
als ondernemer of als ondernemende werknemer van de toekomst.
Onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs gaat vaak over impactmetingen - veelal goed
meetbare, korte termijn effecten en intenties - zonder aandacht te besteden aan hoe het
ondernemerschapsonderwijs er daadwerkelijk uitziet. Hierdoor weten we niet goed wat
ondernemerschapsonderwijs op verschillende onderwijsniveaus precies betekent en hoe het eruit
zou moeten zien. Om hier meer zicht op te krijgen is het noodzakelijk te begrijpen welk type
onderwijs een bijdrage levert aan welke leeruitkomsten, voor welke groep leerlingen, en onder welke
onderwijsomstandigheden. Het koppelen van leeruitkomsten (wat) en didactiek/leeractiviteiten
(hoe) naar niveau en context, sluit aan bij het gedachtegoed van constructive alignment. Juist
aandacht voor de samenhang tussen verschillende elementen uit het onderwijs is cruciaal om tot
onderwijskundig gefundeerd ondernemerschapsonderwijs te komen. Het doel van deze
overzichtsstudie was drieledig:
1. Zicht krijgen op het ‘wat’ van ondernemerschapsonderwijs (leeruitkomsten);
2. Zicht krijgen op het ‘hoe’ van ondernemerschapsonderwijs (leeractiviteiten);
3. Verkennen van combinaties van het ‘wat’ en het ‘hoe’ in verschillende lagen van het
onderwijs.
Met constructive alignment als vertrekpunt zijn vijf stappen ondernomen om bovenstaande doelen
te realiseren: (1) eerst is het wat van ondernemerschap geanalyseerd op basis van een review van
zowel wetenschappelijke overzichtsstudies, conceptuele werken, als praktijk gedreven en
beleidsmatige rapportages; (2) vervolgens is bestudeerd wat bekend is over de didactiek voor (breed)
ondernemerschap; (3) daarna zijn vier leerlijnmodellen geanalyseerd die handvatten bieden voor het
koppelen van het ‘wat’ en het ‘hoe’ op verschillende onderwijsniveaus; in stap (4) zijn vervolgens
evidence-informed ontwerpprincipes geformuleerd en vertaald naar een praktische tool voor de
Nederlandse context; en tot slot worden in stap (5) inspirerende voorbeelden besproken, aan de
hand van het ‘schuifjesmodel’ uit stap 4, uit alle lagen van het Nederlandse onderwijssysteem.
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De ‘wat’ vraag bleek lastig te beantwoorden. Verschillende auteurs hanteren verschillende definities
van ondernemerschapsonderwijs, in verschillende contexten en onder verschillende doelgroepen. In
recentere literatuur zien we veel lijsten van competenties die belangrijk zouden zijn voor
ondernemerschapsonderwijs. Ook hier zien we echter grote verschillen tussen de competentielijsten.
De enige duidelijke overeenkomst is dat het identificeren van kansen telkens terugkomt. Een manier
om ‘voorbij’ de competentielijsten te komen is door het wat-vraagstuk te bekijken vanuit het
ondernemende proces, waarin kansen eveneens centraal staan: kansenidentificatie, -evaluatie en –
exploitatie. Deze fasen komen in ieder ondernemerschapsproces voor – hetzij lineair of (vaker)
chaotisch of elkaar afwisselend. Bovendien staat het waardecreatie proces in deze benadering
centraal: waardecreatie voor anderen, welke economisch, sociaal, cultureel of ecologisch van aard
kan zijn. Leertheorieën relevant voor ondernemerschapsonderwijs en waardecreatie theorieën
helpen ons om grip te krijgen op hoe ondernemers dit ondernemende proces aanpakken, oftewel
wat “de ondernemende mind-set” is. Deze theoretische inzichten leren ons dat er ruimte dient te zijn
voor leren door te doen in onzekere en ambigue situaties, reflecteren, en afwisselend te werken
vanuit vooraf gedefinieerde doelen (causation) en vanuit je eigen resources (wie ben ik? wie ken ik?
wat kan ik? effectuation).
Wat betreft het hoe-vraagstuk zijn er relatief weinig studies gepubliceerd die hier expliciet op ingaan.
De studies die gepubliceerd zijn focussen met name op het hoger onderwijs en op transmissiegericht,
passief onderwijs over het toepassen van management, bedrijfs- en ondernemerschapstheorieën,
wat niet aansluit bij de brede definitie van ondernemerschap. Breed ondernemerschapsonderwijs,
waarin het ondernemende proces en waardecreatie centraal staan, vraagt juist om onderwijs door
en voor ondernemerschap: er zijn voorzichtige aanwijzingen dat meer activerend
ondernemerschapsonderwijs leidt tot het stimuleren van ondernemend gedrag bij leerlingen van
verschillende leeftijden. Dit vraagt om onderwijs waarin de lerende het ondernemende proces kan
doorlopen, ondernemende ervaring op kan doen, en zodoende bepaalde competenties kan
ontwikkelen –welke niet altijd vooraf gedefinieerd kunnen worden en kunnen verschillen per
lerende. Hierbij is ruimte voor leerverrassingen wenselijk. Leerverrassingen die ontstaan door het
onzekere, ambigue maar creatieve en interactieve ondernemerschapsspel. In deze context is
expliciete aandacht nodig voor de coachende rol van de docent en innovatieve assessments.
Op Europees niveau (EntreComp), door verschillende landen (zoals Denemarken) en door de OECD
zijn leerlijnmodellen opgesteld waarin het wat en het hoe wordt verbonden – waarbij de empirische
onderbouwing vaak relatief mager is. Vier van deze modellen zijn bestudeerd om meer grip te krijgen
op wat-hoe combinaties voor verschillende leerlingen en leeftijden. Van deze leerlijnmodellen leren
we dat ondernemerschapsonderwijs altijd de volgende vier kenmerken bevat: (1) het ondernemende
proces staat centraal; (2) er is sprake van een authentieke opdracht; (3) het gaat om waardecreatie
die (4) resulteert in een artefact. Daarnaast laten de modellen zien dat een aantal kenmerken in
meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn, wat resulteert in het kunnen creëren van
ondernemerschapsonderwijs dat – afhankelijk van de doelgroep, het onderwijsniveau en de context
– meer of minder complexiteit en onzekerheid toelaat. Op basis van de analyse van de
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wetenschappelijke literatuur, meer praktijk gedreven literatuur en de leerlijnmodellen, zijn we tot elf
evidence-informed ontwerpprincipes gekomen waarin deze variabele kenmerken zijn verwerkt:
1. Methode: instrumentele methode/onderwijs over ondernemerschap (causation) versus
ondernemende methode/onderwijs door en voor ondernemerschap (effectuation)
2. Mate van autonomie: onder begeleiding, gestructureerd versus onafhankelijk,
ongestructureerd
3. Context/omgeving: lokaal/dichtbij versus internationaal/systeemniveau
4. Complexiteit: simpel, maar authentiek versus ambigu, met een hoog innovatiegehalte
5. Aard van het waardecreatie proces: enkelvoudige versus meervoudige waardecreatie
6. Kenniscreatieproces: intuïtief, nieuwsgierigheid gedreven versus creëren van nieuwe kennis
7. Impact van het resultaat: voor de docent, peers versus voor een domein, sector of
maatschappij
8. Samenwerking: individueel of in peer groepen versus in een interdisciplinair team
9. Rol van externen: lage versus hoge intensiteit van afstemming (co-creatie)
10. Prototyperen, fouten maken: uitproberen in een veilige omgeving versus korte cycli van
prototyperen, uittesten, fouten maken en reflecteren, onder tijdsdruk
11. Blootstellen aan rolmodellen: helden en rolmodellen ter inspiratie versus mentoren en
coaches
Deze elf ontwerpprincipes zijn vertaald in een praktische tool die docenten en andere
onderwijsbetrokkenen kunnen gebruiken om ondernemerschapsonderwijs te ontwikkelen en om op
(bestaande) cursussen te reflecteren. In hoofdstuk 8 bespreken we voorbeelden uit alle lagen van het
onderwijs aan de hand van deze 11 ontwerpprincipes. De voorbeelden laten zien hoe de dimensies
van relatief laag/eenvoudig naar hoog/variabel en complex schuiven. Afzonderlijke dimensies kunnen
op verschillende onderwijsniveaus verschillen, terwijl er tegelijkertijd sprake lijkt te zijn van
samenhang tussen specifieke dimensies. De dimensies helpen om variatie tussen onderwijspraktijken
te duiden en hierop te reflecteren.
Wij pleiten voor het ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs waarin het leerproces centraal
staat zowel in leeruitkomsten, didaktiek en assessments. Dit onderwijs biedt ruimte aan het ontstaan
van leerverrassingen en laat het denken in specifieke leeruitkomsten tot op zekere hoogte los. In
dergelijk onderwijs gaat het om meer dan het verkrijgen van kennis. Het gaat ook over het aanboren
van nieuwsgierigheid, passie, identiteitsontwikkeling en een ondernemende mind-set, waarbij een
coachende rol van een docent belangrijk is. En juist dat hebben onze leerlingen en studenten nodig
om in hun toekomst bij te dragen aan het oplossen van complexe, interdisciplinaire en urgente
kwesties.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het afgelopen decennium is er een enorme toename van het aantal ondernemerschapsonderwijsprogramma’s (Bosma, 2013; Baay, Christoffels & Haan, 2017; Van der Aa, Van Geel & Van
Nuland, 2012). Traditioneel was ondernemerschapsonderwijs het domein van de
ondernemerschapscentra, de management- en business schools, en lag de nadruk op het valoriseren
van kennis, snelle groei en technologie (het Silicon Valley model van ondernemerschap) (Welter,
Baker, Audretsch, & Gartner, 2017). Tegenwoordig vindt ondernemerschapsonderwijs (OO) in
toenemende mate haar plek in andere onderwijscontexten en opleidingsniveaus met steeds bredere
doelstellingen en zijn het, idealiter, instellingsbrede activiteiten waarin curriculair en extra-curriculair
onderwijs naadloos in elkaar overlopen (Morris, Kuratko, & Pryor, 2014). Hierbij gaat het naast
opleiden voor onafhankelijk ondernemerschap (smal ondernemerschap) ook om het opleiden van
ondernemende werknemers (breed ondernemerschap; Lackéus, 2015). De reden voor de
toenemende belangstelling voor OO als brede vakbekwaamheid is evident: studenten komen na
afronding van hun studie terecht in een arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door flexibiliteit,
complexiteit en onzekerheid (Gibb, 2002; WRR, 2013) waarin ondernemendheid van hen wordt
verwacht in het vormgeven van hun eigen leer- en loopbaan (Bosma et al., 2013). In een
innovatiegedreven maatschappij als Nederland, worden ondernemende werknemers steeds
belangrijker: werknemers die waarde-creërend kunnen zijn in hun werk en/of (eigen) bedrijf
(Lackéus, 2015). Recente cijfers van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2018) laten
bijvoorbeeld zien dat in innovatie gedreven economieën, zoals de onze, ongeveer 1 op 10
volwassenen tussen de 18 en 64 bezig is met het opstarten of net is gestart met een eigen
onderneming. Zeker zo interessant is dat ongeveer 1 op de 20 volwassenen aangeeft als medewerker
ondernemend te zijn in zijn/haar werk. In Nederland ligt dat percentage zelfs nog hoger (7,6 %). In
deze ondernemende arbeidsmarkt ligt er dus een taak voor het onderwijs om leerlingen en
studenten om ze ook breder op te leiden tot proactieve, ondernemende werknemers en innovators
om zo de innovatiekracht van Nederland te vergroten. In die zin zijn de recente cijfers van de GEM en
de uitkomsten van de recente HEI innovate OECD studie (OECD, 2018) bemoedigend: Nederland
scoort hoog voor wat betreft het aanbod aan OO in primair, voortgezet als hoger onderwijs.
In Figuur 1 is goed te zien hoe het aanbod OO de laatste decennia is gegroeid. In Nederland
kreeg ondernemerschap en OO een belangrijke boost in 2005 met allerlei programma’s en subsidies
gericht op leren ondernemen (zie Kennisrotonde, 2017). Recentelijk kreeg OO aandacht met
ondernemend gedrag als onderdeel van 21ste-eeuwse vaardigheden (Christoffels & Baay, 2016) en
de introductie van de keuzedelen ondernemend gedrag en ondernemerschap in het Middelbaar
Beroepsonderwijs (MBO) (o.a. Bal et al., 2007; Kennisrotonde, 2017). Echter, de vormgeving van OO
is vaak niet evidence-based, ad hoc en docent-afhankelijk, en van (systematische) monitoring van OO
programma’s is geen sprake (Kennisrotonde, 2017; SEECEL, 2016). De GEM (2017/18) concludeert
bovendien dat onderwijsaanbod en de verbetering hiervan het belangrijkste aandachtspunt is voor
het ontwikkelen van ecosystemen die ondernemerschap en ondernemend gedrag positief
beïnvloeden in innovatie gedreven economieën zoals Nederland.
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Figuur 1: mate waarin ondernemerschapsonderwijs geïntegreerd is in het curriculum (5-puntsschaal,
van geringe=1 naar hoge mate=5). Bron: GEM 2017/2018
Een aanvullende vraag is wat OO op verschillende onderwijslagen betekent en hoe het er uit
ziet (Fayolle, 2013). Zoals later ook uit dit rapport zal blijken, is het merendeel van het OO onderzoek
uitgevoerd in het hoger onderwijs, terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat OO juist op jonge leeftijd al
aandacht moet krijgen en effect heeft, zeker waar het gaat om het brede ondernemerschap (van
Praag, 2016). Om dergelijke vragen te beantwoorden is het noodzakelijk om dieper te duiken in de
vraag welk type onderwijs een bijdrage levert aan welke leeruitkomsten voor welke groep studenten
onder welke onderwijsomstandigheden (Lans, Tynjälä, Biemans, Ratinho, & Karimi, 2017). Deze
overzichtsstudie is uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de vormgeving van
ondernemerschapsonderwijs op verschillende onderwijsniveaus.
De volgende drie onderzoeksvragen staan in deze overzichtsstudie centraal:
1. Welke leeruitkomsten zijn relevant voor (breed) ondernemerschapsonderwijs? (het wat)
2. Welke leeractiviteiten (didactiek) stimuleren deze leeruitkomsten? (het hoe)
3. Welke combinaties van leeruitkomsten en leeractiviteiten zijn doeltreffend in verschillende
lagen van het onderwijs?
Via de beantwoording van deze vragen proberen wij te komen tot ontwerpprincipes voor OO, en
daarmee een basis te leggen voor het vormgeven van OO leerlijnen.
Definities
Ondernemerschapsonderwijs is een kernprioriteit van het Europese Strategische beleid 2020. De
Europese Unie heeft ondernemerschap (“sense of initiative and entrepreneurship”) benoemd als een
van de acht kerncompetenties voor levenslang leren (EU, 2006). Dat betekent dat alle leerlingen in
hun onderwijsloopbaan in aanraking zouden moeten komen met OO vanuit de brede definitie zoals
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geformuleerd door de EU “Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and
transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social”
(Danish Foundation for Entrepreneurship in Bacigalupo, Kampylis, Punie, & Van den Brande, 2016,
p.10). In deze overzichtsstudie gaan wij ook uit van een brede benadering van het begrip
ondernemerschap in OO en sluiten wij aan bij deze Europese definitie: De kern hiervan is
waardecreatie (economisch, sociaal en/of cultureel) voor en in interactie met anderen door
ondernemend gedrag. Om waarde te creëren in dialoog met de omgeving, is het noodzakelijk dat de
studenten zich onderdompelen in het proces van het zoeken, creëren, herkennen, ontdekken,
verkennen en evalueren van kansen en deze verder ontwikkelt tot kansen en uiteindelijk concrete
projecten, producten of diensten die waarde hebben voor anderen en voor de studenten zelf. Dat
kan financiële waarde, maar ook culturele, sociale of ecologische waarde zijn (e.g., Lilleväli & Täks,
2017; Moberg, 2014; Lackéus, 2015). Het vormgeven van ideeën en kansen staat in deze definitie van
(breed) ondernemerschap centraal, evenals nieuwe waardecreatie. Ondernemerschapscompetenties, de exemplarische uitkomsten van OO, definiëren we vervolgens als: kennis,
vaardigheden en houdingen nodig voor ondernemend gedrag (kansen identificeren, evalueren en er
naar handelen) en waardecreatie (Lilleväli & Täks, 2017). Ondernemerschapsonderwijs kan dan
vervolgens gedefinieerd worden als: “inhoud, methoden en activiteiten die bijdragen aan de
ontwikkeling van motivatie, ervaringen en uiteindelijke competenties om ondernemend te kunnen
handelen en te participeren in waardecreatie processen” (Moberg et al., 2014, p. 14). OO kan
plaatsvinden in alle lagen van het onderwijs en alle leerlingen zouden hiermee in aanraking moeten
komen.
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Hoofdstuk 2: Theoretische basis van de overzichtsstudie
Aan de basis van deze overzichtsstudie ligt de opvatting dat de samenhang tussen het WAT en het
HOE van het onderwijs noodzakelijk is voor effectief onderwijs (Van den Akker, 2003; Biggs, 1996).
Effectief onderwijs is onderwijs dat zo is vormgegeven dat je op de meest optimale manier het
gewenste leerproces en de gewenste leeruitkomsten bereikt. Wij beargumenteren dat impactstudies
in OO veel te veel gericht zijn op effecten van OO, zonder aandacht te besteden aan 1) wat
ondernemerschap eigenlijk is en 2) hoe onderwijs hiervoor daadwerkelijk ingericht moet worden (zie
ook Fayolle, 2013). De vraag is dan welke effecten je meet en of we met bestaande
onderwijsprogramma’s wel daadwerkelijk ondernemend gedrag stimuleren en waarderen. Zo
concludeert Fayolle (2013) al dat veel OO programma’s niet overeenkomen met ondernemend leren
in de praktijk.
Van den Akker (2003) beschrijft de samenhang tussen het wat en het hoe van onderwijs
uitgebreid in zijn ‘curriculaire spinnenweb’ waarbij alle onderwijsontwikkeling/-ontwerp moet
starten vanuit visie (= het waarom) als kernpunt van het spinnenweb, naar leerdoelen (= het wat) om
van daaruit naar de onderwijsvormgeving te gaan (= het hoe). De onderwijsvormgeving splits hij
verder op in verschillende onderdelen als leeractiviteiten, docentrollen, groepering, locatie, tijd en
toetsing. Een iets eenvoudiger, maar in de basis hetzelfde, model voor onderwijsontwikkeling/ontwerp is het constructive alignment model van Biggs (1996). Dit gaat ook uit van een noodzakelijke
samenhang en afstemming tussen: 1) gewenste leeruitkomsten en te bereiken leerproces (= het
wat), 2) de leeractiviteiten die dit moeten stimuleren (= het hoe), en 3) de assessmentactiviteiten die
deze leeruitkomsten en leerprocessen moeten stimuleren en waarderen (Baartman & Gulikers,
2017). Kamovich en Foss (2017) gebruiken dit constructive alignment model om wetenschappelijke
studies over OO te analyseren op 1) leerdoelen van OO programma’s (wat), 2) instructie en
leeractiviteiten (hoe), en 3) assessment (nb. veelal opgevat als ‘effect/impact meting’ van het
onderwijs, zie volgende alinea “for-which-results”). Zij concluderen dat hier nog een wereld te
winnen is. De onderzochte studies geven weinig inzicht in het wat, het hoe en hoe effecten gemeten
worden, laat staan de koppeling hiertussen van OO. Inzicht in deze samenhang is echter nodig om
iets te kunnen zeggen over ‘effectief OO’ en het evidence-based vormgeven van OO (Rasmussen,
Moberg, & Revsbech, 2015). Dit model biedt dan ook een goed middel om na te denken over de
vormgeving en effecten van OO in verschillende onderwijsniveaus.
Specifiek in de context van OO maken verschillende studies gebruik van een vergelijkbaar,
maar iets gedetailleerder didactisch model: Teaching model framework for entrepreneurship
education (Fayolle & Gailly, 2008, p. 527, zie Figuur 2; gebruikt in bijvoorbeeld Moberg et al., 2014;
Naia, Baptista, Januário, & Trigo, 2014). Via dit model zoeken deze studies naar relaties tussen het
waarom, wat, hoe, voor wie, en voor welke resultaten van OO te vinden. De waarom vraag is in het
midden geplaatst en verbindt daarmee de overige componenten van OO, waar idealiter een goede
aansluiting tussen bestaat. Het waarom in deze overzichtsstudie is gericht op het belang van breed
ondernemerschap voor alle studenten ten behoeve van levenslang leren en innoveren (Europese
Unie). De voor-wie vraag heeft betrekking op de doelgroep van OO. In dit rapport raakt de voor wie
vraag verschillende onderwijslagen; van primair onderwijs tot hoger onderwijs en het MBO. Bij het
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bieden van inzicht in OO is het telkens het streven om onderscheid te maken naar de verschillende
onderwijsniveaus, en na te denken over wat het beste past op welk niveau. In de wat-vraag gaat het
over de leeruitkomsten (in termen van vaardigheden, kennis en attituden – of competenties) die met
het OO beoogd worden. In de hoe-vraag, gaat het over de didactische aanpak achter OO. Welke
werkvormen en leeractiviteiten passen bij OO? Wat is hierin de rol van de studenten en van de
docent? En welke toetsvormen zijn nodig om de gewenste leeruitkomsten te stimuleren en te
waarderen? Tot slot is de voor-welke-resultaten vraag met name gericht op welke effecten een OO
programma beoogd op kortere of langere termijn na het doorlopen van het OO programma. Dit is
vooral een onderzoeksmatige vraag waarin de effecten van OO in kaart worden gebracht.

Figuur 2. Het Teaching model framework for entrepreneurship education zoals geïntroduceerd door
Fayolle en Gailly (2008)
Samenhang tussen alle onderdelen
Ondanks de enorme productie van wetenschappelijk studies naar OO sinds de jaren ’90 (zie Figuur 3)
concluderen de OO reviewstudies van zowel Kamovich en Foss (2017) als van Naia en collega’s (2014)
het volgende over de wetenschappelijke onderbouwde vormgeving van OO: 1) de beoogde
leeruitkomsten (het wat) worden nauwelijks beschreven in de wetenschappelijke studies; 2) de
didactische vormgeving in temen van leer- en toetsactiviteiten (het hoe) wordt geheel niet, of alleen
oppervlakkig beschreven; 3) de samenhang tussen het wat-hoe is slechts in 10% van de onderzochte
studies aan de orde (Naia et al., 2014). 4) de meeste studies gaan over effecten van OO programma’s
(i.e., ‘for which results”, Figuur 2), zonder aandacht te besteden aan de vormgeving van het OO
programma; 5) de effecten die gemeten worden zijn veelal goed meetbare en korte termijn effecten
passend bij smal ondernemerschap en veelal gericht op ondernemerschapsintenties (zie ook
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reviewstudies van Nabi, Liñán, Fayolle, Krueger, & Walmsley, 2017; Pittaway & Cope, 2007), en 6)
veel studies naar OO (effecten) missen methodologische ‘rigor’ (Fayolle, 2013; Bea, Qian, Miou, Fiet,
2014). Daarnaast concluderen Naia en collega’s nog dat de waarom en voor-wie vraag in geen enkele
wetenschappelijke studie aan de orde komt. Met de kanttekening dat beide reviews alleen studies
uit het hoger onderwijs hebben meegenomen.

Figuur 3, groei van het aantal wetenschappelijk publicaties over ondernemerschapsonderwijs in de
periode 1968-2017 (bron: Scopus).
Kortom: terwijl constructive alignment noodzakelijk is voor effectief onderwijs, mist OO onderzoek
empirische evidentie hiervoor. Om OO onderzoek en praktijk verder te helpen is het noodzakelijk om
meer en gedetailleerder zicht te krijgen op het wat en hoe van OO en de relatie tussen het wat en
het hoe, zeker waar het gaat om breed ondernemerschap (Kamovich & Foss, 2017; Lans, Baggen, &
Ploum, 2018.). Pas wanneer we meer weten over een goede samenhang tussen het wat en het hoe
kunnen OO leeromgevingen en programma’s worden vormgegeven en kan beter onderzoek gedaan
worden naar korte en langere termijn effecten van OO.
In deze review pogen we meer grip te krijgen op (de onderlinge relatie tussen) het wat en
het hoe achter OO, met nadruk op OO voor breed ondernemerschap. Omdat de resultaten van
bovenstaande wetenschappelijke review studies laten zien dat (1) wetenschappelijk studies over OO
weinig concreet en gedetailleerd inzicht geven in het wat en het hoe van OO initiatieven en (2)
bovendien vrijwel volledig gesitueerd zijn in het hoger onderwijs, is deze review niet alleen
gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, maar ook op praktische en beleidsmatige literatuur over
doelen, vormgeving, doelgroepen en effecten van ondernemerschapsprogramma’s gerapporteerd in
nationale en internationale rapportages. De onderwijs praktijk loopt in die zin voortuit op de
wetenschappelijke theorievorming en empirie (Lans et al., 2017). Uiteindelijk resulteert deze
overzichtsstudie in een set van 11 ontwerpprincipes voor (breed) OO en worden casusstudies van
OO gebruikt om de werking van deze principes in de onderwijspraktijk te duiden.
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Hoofdstuk 3. Methode
In deze overzichtsstudie is het ons streven te komen tot ontwerpprincipes voor breed OO, met
aandacht voor (de onderlinge relatie tussen) het wat en hoe achter OO op verschillende lagen in het
onderwijs. Om tot dergelijke ontwerpprincipes te komen, zijn verschillende stappen ondernomen.
Stap 1: Het wat van breed ondernemerschap
In de eerste stap zijn recente ondernemerschap(sonderwijs) theorieën, reviewstudies naar
ondernemerschapsonderwijs (sinds de jaren ’90 zijn er meer dan 10 wetenschappelijke reviews
verschenen over OO 1), conceptuele artikelen met een directe link met ondernemerschap(onderwijs)
en empirische studies naar ondernemerschapsprogramma’s geanalyseerd om grip te krijgen op het
wat van breed OO op verschillende onderwijsniveaus. Zoals toegelicht in de introductie, is er relatief
een beperkt aantal wetenschappelijke studies dat concreet inzicht biedt in het wat achter OO. Om
deze reden is niet alleen wetenschappelijke literatuur geanalyseerd in deze stap, maar juist ook nietwetenschappelijke, meer praktijk gedreven rapportages. Hierbij zijn rapportages geselecteerd die op
nationaal of internationaal niveau competentiemodellen ontwikkelen voor het wat van OO, waarbij
deze modellen allemaal uitgaan van breed ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan uitwerkingen
van de Europese 2020 strategie waarin ondernemerschap een van de acht sleutelcompetenties is
(resulterend in EntreComp, het Europese raamwerk voor ondernemerschapscompetenties; zie
Bacigalupo et al., 2016). Tevens bespreken we in deze paragraaf een aantal leer- en
waardecreatietheorieën die nauw aansluiten bij de brede definitie van OO en relevante inzichten
geven in de wat-vraag van breed ondernemerschap.
Stap 2: Het hoe voor breed ondernemerschap
In deze stap bespreken we wat er bekend is over de didactiek voor ondernemerschap, in het
bijzonder voor breed ondernemerschap. We bespreken hoe dit samenhangt met het wat en welke
effecten hiermee bereikt worden. Deze vraag beantwoorden we eerst vanuit de wetenschappelijke
literatuur en vervolgens vanuit praktische en beleidsmatige literatuur.
Stap 3: Analyse van leerlijnmodellen op weg naar ontwerpprincipes voor breed ondernemerschap
De bevindingen uit stap 1 en 2 gaven goede input voor ontwerpprincipes voor breed OO, maar gaven
weinig handvatten voor OO voor alle leeftijden omdat het merendeel van het onderzoek uitgevoerd
is in het hoger onderwijs. Daarom doen wij in deze stap een aanvullende analyse van eerder
ontwikkelde leerlijnen (oftewel “progression models”) die helpen nadenken over kernfactoren in het
wat en hoe van breed OO voor verschillende onderwijsniveaus. Hiertoe worden eerst de progression
models afzonderlijk geanalyseerd op didactische kenmerken die zij gebruiken om groei door de
leerlijn heen op te bouwen. Daarna worden de geïdentificeerde kenmerken uit de modellen

1
De wetenschappelijke reviewstudies die het hart vormen voor dit rapport zijn: Bae et al. (2014), Da Silva et
al. (2015), Foss & Kamovich (2017), Garavan (1994), Lilleväli & Täks (2017), Martin et al. (2013), Mitchelmore
& Rowley (2010), Nabi et al., (2017), Naia et al. (2014), Pittaway & Cope (2007), Rideout & Gray (2013) en
Unger et al. (2011).
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vergeleken om te komen tot een uiteindelijke lijst van didactische kenmerken die meegenomen
moeten worden in de ontwerpprincipes.
Stap 4: Ontwerpprincipes voor breed OO
Vanuit een discussie van het wat en hoe achter OO, aangevuld met inzichten vanuit leerlijnmodellen,
wordt in deze stap een poging gedaan om een ontwerpprincipes voor breed OO voor de Nederlandse
context te ontwikkelen. Door uitgebreide discussies in het onderzoeksteam zijn de resultaten uit
stappen 1, 2 en 3 samengevat in 11 ‘schuifjes’ waar je in de vormgeving van OO aan kunt draaien. De
ontwerpprincipes zijn voorgelegd aan externe experts uit het netwerk van de onderzoekers (ECBO en
UU). Het model is een praktische tool die door onderwijsontwikkelaars en docenten(teams) kan
worden gebruikt om op het onderwijs te reflecteren, na te gaan in hoeverre onderwijs
‘ondernemend’ is en hier bewust keuzes in te maken en om leerlijnen te ontdekken en te
ontwikkelen.
Stap 5: Inspirerende voorbeelden langs de ontwerpprincipes.
Als laatste stap worden verschillende bestaande nationale casussen uit het netwerk van het
onderzoeksteam gekapitaliseerd om de ontwerpprincipes (oftewel de schuifjes) te concretiseren op
verschillende onderwijsniveaus. De keuze voor alleen Nederlandse casussen is gemaakt omdat
Nederland als best scorende, innovatie-gedreven, land uit de GEM studie komt (2017, tabel 16) voor
wat betreft ondernemerschap op school. Aangezien landen aanzienlijk verschillen in
onderwijssystemen zijn er voor deze studie geen vergelijkingen gedaan met andere landen. Verder
zijn voor de selectie gezocht naar voorbeelden van verschillende onderwijsniveaus en voorbeelden
die de ontwerpprincipes op verschillende manieren typeren: de schuifjes zullen nooit altijd aanwezig
zijn. In tegendeel: het streven is om realistische, inspirerende casussen te omschrijven die ieder hun
eigen kracht kennen. Hierbij staat de gedachte centraal dat er geen sprake is van een ‘one-size-fitsall’ model welke in iedere situatie werkt; juist het onderwijsniveau en de context zijn bepalend voor
wat werkt en wat niet. Het streven is dan ook casussen te presenteren die onderwijsontwikkelaars en
docenten(teams) kunnen inspireren voor het ontwikkelen van OO in de eigen context. De
uiteindelijke selectie van de casussen is tot stand gekomen door in het onderzoeksteam verschillende
casussen op de ontwerpprincipes te beschrijven en op basis daarvan te kiezen welke set in onze
gezamenlijke mening het meest representatief is voor het typeren van de ontwerpprincipes. Daarna
is een steekproef uit de casussen (PO, VO, MBO, HO) nog voorgelegd aan de betreffende
projectleiders ter validatie en aanvulling, zodat de beschrijving en typering op de ontwerpprincipes
een correcte weergave van de praktijk is.
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Hoofdstuk 4. Het Wat van ondernemerschapsonderwijs
De afgelopen decennia is er in de wetenschappelijke literatuur in verschillende periodes aandacht
geweest in het verder definiëren van de ‘wat’ vraag van ondernemerschap. De belangrijkste
theoretische wortels hiervan zijn te vinden in de (1) persoonlijkheidspsychologie, (2) de ‘menselijk
kapitaal’ (human capital) benadering, (3) de ‘procesbenadering’, (4) het onderzoek naar
ondernemende cognities en mind-sets (hoe ondernemers denken), (5) onderzoek naar
ondernemende identiteiten en (6) tot slot is er in toenemende mate aandacht voor de rol van
emoties in ondernemerschap. Hoewel sommige van deze stromingen zich met name richten op wat
we eerder smal ondernemerschap hebben genoemd, zijn ze van cruciale invloed geweest op het
huidige ‘wat-denken’ in ondernemerschap – ook volgens de brede benadering. Om deze reden
worden deze stromingen hieronder kort besproken.
Daarna gaan we in op de vele competentielijsten die de laatste jaren ontwikkeld zijn in OO
onderzoek en bespreken we het nut hiervan voor OO. In het laatste deel van deze ‘wat’ sectie
bespreken we ‘het ondernemende proces’ en mind-set als vruchtbare basis voor het vormgeven van
OO door de onderwijsniveaus heen, zowel vanuit praktisch perspectief (door te kijken naar Europese
competentiemodellen) en vanuit leer- en waardetheorieën die helpen om grip te krijgen op het leren
in het ondernemende proces.
Persoonlijkheidsbenadering
Om te beginnen met de persoonlijkheidsbenadering: van oudsher zijn aan ondernemers bijzondere
eigenschappen toegedicht, zoals creativiteit, risico nemend, prestatiegericht en proactief. De
persoonlijkheidsbenadering is één van de oudste onderzoeksgebieden, maar ook één van de meest
controversiële en bekritiseerde gebieden in het ondernemerschapsonderzoek (Gartner, 1989).
Bekende voorbeelden van specifieke persoonlijkheidsdimensies die theoretisch zeer goed verankerd
zijn en aan ondernemend gedrag worden gekoppeld, zijn prestatiemotivatie (McClelland, 1987),
risicobereidheid (Knight, 2012), vertrouwen in eigen kunnen (Bandura, 1982) en innovativiteit
(Schumpeter, 1935). Meta-analyses op dit terrein laten zien dat deze vier persoonlijkheidskenmerken
(oftewel “traits”) direct van invloed zijn op ondernemend succes (financieel succes en overleving)
(Rauch & Frese, 2007). Hoewel het altijd de vraag is in welke mate dergelijke trekken rechtstreeks te
ontwikkelen zijn in het onderwijs (Bae, Qian, Miao, & Fiet, 2014), zijn het wel kenmerken die van
invloed zijn op het al dan niet ontwikkelen van andere competenties. Met name vertrouwen-in-eigen
kunnen (entrepreneurial self-efficacy) is in ondernemerschapsonderzoek een veel voorkomende
variabele die een zeer belangrijke voorspeller blijkt te zijn van bijvoorbeeld ondernemende intenties
van (student)ondernemers (Rauch & Frese, 2007).
Menselijk kapitaal
Een tweede theoretische stroming is het ondernemerschapsonderzoek naar menselijk kapitaal.
Onder menselijk kapitaal verstaan we alle kennis, vaardigheden, scholing, en ervaring die mensen
gedurende hun leven opbouwen, veelal gemeten in jaren (werk)ervaring, type scholing en
opleidingsniveau en vaak gekoppeld aan economische uitkomsten (zoals inkomen en
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winstgevendheid). Oorspronkelijk ontstond in de jaren zestig van de vorige eeuw de gedachte dat het
investeren in menselijk kapitaal een belangrijke voorspeller was van verschillen in inkomen tussen
werknemers (Becker, 1964). Er zijn de laatste jaren meer dan 500 studies geweest die op één of
andere manier de link hebben gelegd tussen menselijk kapitaal en ondernemend succes. Metaanalyses laten zien dat er inderdaad een klein, maar significant effect is van menselijk kapitaal op
ondernemend succes zoals omvang, groei en winstgevendheid van de onderneming (Unger, Rauch,
Frese, & Rosenbusch, 2011). Wat dit onderzoek ons leert is 1) dat scholing an sich niet zo belangrijk
is, maar met name wat er geleerd wordt, 2) dat taak-specifieke kennis en vaardigheden (kennis van
het domein/vakgebied) met name verschillen verklaren en 3) dat het effect het grootst is bij
ondernemers met jonge bedrijven. Kortom, kennis en vaardigheden van een industrie, een
technologie, een sector of een markt – al dan niet op school opgedaan – is direct van invloed op de
ondernemende paden die iemand ontwikkelt, inslaat en bewandelt (Shane, 2000). Dit impliceert dat
ondernemerschapsonderwijs dus ook aandacht moet besteden aan inhoudelijke kennis van een
vakgebied/domein.
Hoewel de persoonlijkheid en menselijk kapitaal benadering belangrijke inzichten hebben gegeven in
de wat vraag, hebben ze ook hun gebreken voor toepassing in het onderwijs. In veel gevallen is
gekeken naar reeds bestaande ondernemers, waardoor er al een (impliciete) selectie heeft
plaatsgevonden op aanwezigheid van bepaalde kennis, vaardigheden, houding en persoonlijkheid:
oftewel, succes-bias. Bovendien geven dit soort studies weinig informatie over wat nu nodig is in het
onderwijs om ondernemendheid te stimuleren. Met de komst van procestheorieën in het
ondernemerschapsonderzoek is de nadruk verschoven van de ondernemer als persoon met allerlei
kwaliteiten naar het ondernemende proces en de competenties die dit kunnen faciliteren.
Procesbenadering
Ondernemende intenties en activiteiten ontstaan niet van de een op andere dag. Voordat er
daadwerkelijk een bedrijf, project of iets anders wordt gestart zijn er allerlei gedachten
geëxpliciteerd, keuzes gemaakt en activiteiten ondernomen. Centraal in dit ontwikkelproces staan
ideeën en kansen. Of de uitkomst nu een nieuw product, proces, dienst of bedrijf is, kansen zijn in de
meest rudimentaire vorm altijd ideeën die mensen hebben. Ideeën kunnen bewust worden
genereert, worden soms aangedragen door anderen, maar kunnen ook toevallig ontstaan (Vogel,
2016). Om ideeën op zijn (ondernemende) merites te beoordelen zullen ze verder aangescherpt
moeten worden, meestal in dialoog met belanghebbenden en verder vorm krijgen in ruwe schetsen,
(pilot) projecten of prototypes die vervolgens aan de man moeten worden gebracht. Afhankelijk van
het succes daarvan zal het idee zich verder ontwikkelen tot bijvoorbeeld een nieuwe
organisatievorm, geadopteerd of geïmplementeerd worden of verlaten worden.
De vraag hoe individuen of groepen ideeën verder ontwikkelen tot kansen staat centraal in veel
ondernemerschapsonderzoek (Shane & Venkataraman, 2000). Kansen identificeren vormt dan ook
de eerste fase van het ondernemende proces. In dit ondernemende proces worden, na kansen
identificeren, nog twee fases onderscheiden die doorlopen worden, namelijk kansenevaluatie en exploitatie (Perry-Smith & Mannucci, 2017; Vogel, 2016). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
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in deze drie fases van het ondernemende proces andere competenties belangrijk zijn (Baggen et al.,
2017). Kortom, deze onderzoekstroming benadrukt dat de wat-vraag direct gekoppeld moet zijn aan
het ondernemende proces dat altijd en door iedere ondernemer doorlopen wordt. Afhankelijk van
waar in het proces je je bevindt spelen bepaalde competenties en meer of minder belangrijke rol. Wij
beargumenteren later in dit hoofdstuk dat dit ondernemende proces een vruchtbare basis biedt voor
het vormgeven van OO en OO leerlijnen, vruchtbaarder dat de discussies over welke competenties
precies aan bod moeten komen in OO.
De ondernemende mind-set
Op basis van deze procestheorieën zou je kunnen beargumenteren dat ondernemerschap het
doorlopen is van verschillende fases om van A naar B te komen (lees: een variant op strategisch
plannen). De realiteit is echter dat het ondernemende proces vaak chaotisch, onvoorspelbaar en
verre van lineair is (Fisher, 2012). Dat betekent dat periodes van het identificeren, evalueren en
exploiteren van kansen elkaar afwisselen of zelfs tegelijkertijd kunnen voorkomen. Onderzoek naar
hoe ondernemers denken en problemen oplossen, zogenaamd onderzoek naar effectuation, geeft
meer inzicht in hoe ondernemers omgaan met dit chaotische ondernemende proces. De basis voor
het bestuderen van hoe ondernemers denken (oftewel de ondernemende mind-set), is gelegd in het
onderzoek van Saras Sarasvathy (Sarasvathy, 2001). Daaruit bleek dat ervaren, succesvolle
ondernemers het ondernemende proces op geheel eigen wijze zien en benaderen. Met name de rol
van onzekerheid en ambiguïteit en hoe daarmee omgegaan wordt staat hierin centraal. In
tegenstelling tot het willen inkaderen van de onzekerheid en risico’s en het proberen te plannen van
een logisch proces van lineaire vervolgstappen (causation), richten ondernemers richten zich ook op
aanwezige capaciteiten (wie ben ik, wie ken ik) en middelen (waar beschik ik over) waar ze toegang
tot en controle over hebben, en beginnen vanuit daar het ondernemende proces. Interactie met
anderen, belanghebbenden, is daarbij cruciaal.
Vanuit deze ‘effectuation’ gedachte zou de wat-vraag in OO moeten gaan over het
ontwikkelen van een ondernemende mind-set: heuristieken en keuzestrategieën die goed werken in
omgevingen die worden gekenmerkt door onzekerheid, nieuwheid, chaos en complexiteit. Later in
dit hoofdstuk, wanneer wordt ingegaan op leer- en waardecreatietheorieën die ten grondslag liggen
aan OO, gaan we dieper in op effectuation theorie en de bruikbaarheid hiervan voor het vormgeven
van OO.
Ondernemende identiteit
Ook belangrijk voor de verkenning van de ‘wat-vraag’ is om aandacht te besteden aan het onderzoek
naar ondernemende identiteit (Bernal & Liñán, 2018). Zoals beschreven in de vorige paragraaf speelt
de vraag ‘wie ben ik’ in toenemende mate een belangrijke rol in de start van het ondernemende
(leer)proces. Ondernemen is meer dan alleen maar het ontwikkelen van noodzakelijke kennis,
vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Onderzoek naar ondernemend leren laat duidelijk
zien dat het ondernemende proces hand-in-hand gaat met de persoonlijke ontwikkeling van een
ondernemende identiteit (Lundqvist, Middleton, & Nowell, 2015; Rae, 2006). Deze ondernemende
identiteit is duidelijk verweven met de persoonlijke motieven, waarden en intenties van de
ondernemer (Bernal & Liñán, 2018). Waar de ondernemer, zeker onder de definitie van smal
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ondernemerschap, met name de economische, winstgevende, ondernemer is, komt er de laatst jaren
steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld de sociale ondernemer, de duurzame ondernemer, de
institutionele ondernemer, de eco-ondernemer, de circulaire ondernemer (zie bijvoorbeeld
Schaltegger & Wagner, 2011). Deze typologieën reflecteren rechtstreeks een bepaalde
ondernemende identiteit die van grote invloed is op de eerste stappen van het ondernemende
proces (Patzelt & Shepherd, 2011). Ondernemen is veel meer dan geld verdienen en raakt directe
aan intrinsieke motivaties zoals autonomie, flexibiliteit, aanzien hebben, en dieper gelegen sociaal
maatschappelijke en duurzame waarden zoals verantwoordelijkheid hebben/nemen voor anderen,
verdeling van welvaart, mensenrechten, klimaatverandering en zo meer. Voor de wat-vraag in OO
betekent dit dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor persoonlijke motivaties, intenties,
waarden en normen (Lans, Blok, & Wesselink, 2014; Ploum, Blok, Lans, & Omta, 2017).
Aandacht voor emoties
Gegeven de grote rol van onzekerheid, risico’s, het onvoorspelbare karakter van ondernemerschap
en de verwevenheid van het werk met de identiteit van ondernemers, is het aannemelijk dat ook
emoties een rol spelen in ondernemerschap en het leerproces dat daaraan ten grondslag ligt.
Ondernemers werken en leren veelal in interactie met anderen en sociale situaties gaan vrijwel altijd
gepaard met een bepaalde sociaal-emotionele dynamiek (Lans et al., 2018). Het is dan ook belangrijk
om op een juiste manier op sociale situaties te kunnen reageren, waarin er bijvoorbeeld sprake kan
zijn van machtsverschillen, afwijzing, of gevoelens van trots of schaamte. Desondanks wordt er tot nu
toe relatief weinig aandacht besteed aan de impact van emotie op het leerproces (Arpianen et al.,
2013; Kamovisch & Foss, 2017; Lackéus, 2015; Nabi et al., 2017). Dat, terwijl emoties wel degelijk
cruciaal zijn in de manier waarop we betekenis verlenen aan ervaringen.
Lackéus heeft in 2014 een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de rol van emoties in OO.
Hij volgde drie studenten over een periode van negen maanden intensief om te ontdekken welke rol
emoties speelden in het leren van verschillende ondernemerschapscompetenties. Interactie met de
buitenwereld, onzekerheid en dubbelzinnigheid in de leeromgeving, en teamwerk bleken alle drie
situaties waarin emoties een rol spelen en invloed hebben op de ontwikkeling van
ondernemerschapscompetenties. Emoties en emotionele reacties hebben bijvoorbeeld impact op de
ontwikkeling van een ondernemende identiteit, en invloed op zelfvertrouwen en inzicht in eigen
kunnen. Vervolgonderzoek is nodig om de resultaten van Lackéus (2014) verder te valideren, maar
zijn bevindingen geven zeker redenen om aan te nemen dat emoties een belangrijke rol spelen in het
ondernemende leerproces – wat consequenties kan hebben voor de rol van de docent in termen van
het coachen/begeleiden van emotionele reacties in het ondernemende leerproces.

Opkomst van competentielijsten
De laatste 20 jaar staat onderzoek naar de wat-vraag in ondernemerschap veel in het teken van het
deduceren van competenties voor ondernemerschap. Eén van de eerste publicaties waarin
ondernemerscompetenties expliciet worden verkend is in het werk van Barbara Bird in de jaren ‘90
(Bird, 1995). Zij stelt dat het competentiebegrip waardevol zou kunnen zijn in de discussie over OO.
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Sinds die tijd zijn er vele ondernemerschapscompetentielijsten ontstaan (Gianesini, Cubico, Favretto,
& Leitão, 2018; Mitchelmore & Rowley, 2010). We bespreken hier paar voorbeelden.
Morris, Webb, Fu en Singhal (2013) hebben een Delphi studie uitgevoerd om tot een lijst te
komen van competenties voor ondernemerschap. Zij hebben twintig ondernemers en twintig
docenten met meer dan tien jaar ervaring in lesgeven in ondernemerschap gevraagd of zij
competenties konden opnoemen die belangrijk zijn voor het starten van een nieuwe onderneming.
Daarna hebben verschillende rondes van validering plaatsgevonden om consensus te bereiken over
een uiteindelijke lijst van dertien competenties. Het kunnen herkennen en evalueren van kansen
staat bovenaan in het lijstje. Een ander voorbeeld is Fiet (2001): hij herkent op basis van een analyse
van achttien syllabi van ondernemerschapscursussen maar liefst 116 verschillende onderwerpen,
welke deels overlappen. Dit betekent dat cursussen over ondernemerschap onderling behoorlijk
kunnen verschillen. Nadere analyse van de onderwerpen resulteert in een samenvatting van zes
leidende onderwerpen waarbinnen ondernemers competenties zouden moeten ontwikkelen:
strategie/concurrentieanalyse, managen van groei, ontdekken/ideeën genereren, risico en
rationaliteit, financiën en creativiteit. Fiet merkt op dat eigenlijk alleen ‘ontdekken/ideeën
genereren” – wat sterk raakt aan kansen identificeren – specifiek gerelateerd is aan het
ondernemerschapsveld. Man, Lau en Chan (2002) hebben op hun beurt competenties voor
ondernemerschap (specifiek voor de midden- en kleinbedrijf context) uit de literatuur gedestilleerd.
Zij hebben met name de management en ondernemende rol weer verder uitgewerkt in zes
competentieclusters die belangrijk zijn voor ondernemend succes. De competentieclusters zijn:
opportunity, relational, commitment, strategic, conceptual and organising competence. Deels hierbij
passend en deels weer anders zijn de clusters geïdentificeerd in de literatuurreview van Lee, Lee,
Shim en Lee (2016): opportunities competencies, administrative competencies, commitment
competencies, relationship competencies en personal competencies. Zo kunnen er nog een hoop
voorbeelden van competentielijstjes genoemd worden. Veel van de gegeven competentielijsten
kennen echter nauwelijks empirische fundering. Het is wel opvallend dat kansen – in de vorm van
kansenidentificatie, het ontdekken of herkennen van kansen, het evalueren van kansen of het
bedenken van ideeën – in vrijwel iedere competentielijst terugkomt. Dit is in lijn met
ondernemerschapsliteratuur, waarin kansen (of opportunities) nog altijd veel bediscussieerd en
onderzocht worden (zie bijvoorbeeld het invloedrijke artikel van Shane & Venkataraman, 2000).
Ondernemerschap en kansen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden – zowel in de smalle als de
brede definitie van ondernemerschap. Daarnaast laten deze drie voorbeelden zien dat: (1) auteurs
op verschillende manieren pogen tot competentielijsten voor ondernemerschap te komen; (2)
auteurs daarbij telkens een iets ander perspectief lijken te kiezen; (3) dat ieder lijstje net andere
competenties bevat en ook sterk varieert in het aantal geïdentificeerde competenties ; en (4) dat
auteurs wisselend wel of geen poging doen om de competenties op een bepaalde manier te ordenen
of te clusteren.
Het clusteren van competenties, zoals Man en collega’s (2002) hebben gedaan, helpt om
meer grip te krijgen op de competentielijsten. Vanaf de jaren ’90 ontstonden er al clusteringen. Zo
maakten Chandler en Jansen (Chandler & Jansen, 1992) al onderscheid tussen verschillende rollen
die ondernemers kunnen hebben in hun bedrijf. Daarbij maakten ze onderscheid tussen een meer
Leren voor breed ondernemerschap

19

vakmatige rol (denk aan het verschil tussen een biotech bedrijf en een dienstverlener), de meer
management achtige rol (optimaliseren, controleren, beheersen) en de meer ondernemende rol
(vernieuwen, zoeken, kansen zien, etc.). Moberg (2014) vereenvoudigt de clustering sterk door te
spreken van business skills en entrepreneurial skills. Waarbij business skills slaan op cognitieve
vaardigheden met een hoge mate van declaratieve kennis, en relatief eenvoudig te onderwijzen en
te meten zijn. Denk hierbij aan het schrijven van businessplannen en financiële kennis.
Entrepreneurial skills zijn niet-cognitieve vaardigheden die gebaseerd zijn op een hoge mate van
impliciete (tacit) kennis en veel ervaring en oefening vragen. Denk aan creativiteit, bronnen benutten
en initiatief tonen. Ook de ondernemende mind-set valt hieronder. Deze vaardigheden zijn moeilijker
aan te leren en ook minder tastbaar om in het onderwijs te meten en beoordelen.
Een andere, veel gebruikte clustering in competenties in de literatuur is gemaakt door de
onderzoekers Le Deist en Winterton (2005) die onderscheid maken tussen 1) conceptuele/cognitieve
competenties, 2) sociale competenties 3) operationele/vakspecifieke competenties en 4) metacompetenties. Meerdere onderzoeken laten zien dat de competentiewaslijsten die de afgelopen
decennia geproduceerd zijn voor ondernemerschap goed in het model van LeDeist en Winterton te
clusteren zijn (Bernal & Liñán, 2018; Lans, Baggen, & Ploum, 2018; Lilleväli & Täks, 2017). Voor
ondernemerschap zit de kern van deze clusters in:
1. Kansen creatie en evaluatie voor conceptuele/cognitieve competenties;
2. Het gezamenlijke waardecreatie proces met en voor anderen voor de sociale competenties;
3. Operationele/vakspecifieke competenties die passen bij de hierboven beschreven human capital
benadering waarvan we geleerd hebben dat vak/domeinkennis erg belangrijk is voor de
ondernemer;
4. Meta-competenties met nadruk op reflectie, leren van fouten en vertrouwen in eigen kunnen.
Andere onderzoekers die zich baseren op de clustering van LaDeist & Winterton voegen hier nog iets
aan toe. Lans, Baggen en Ploum (2018) voegen in het metacognitieve domein het belang van de
normatieve competentie toe om ook recht te doen aan het belang van waarden en identiteit. Zeker
wanneer het niet alleen om de ‘traditionele ondernemer’ gaat, maar ook om sociaal en duurzaam
ondernemerschap, zijn dit cruciale aspecten om expliciet mee te nemen in het wat van
ondernemerschap. Bernal en Liñán (2018) voegen apart de ondernemende identiteit alsmede
persoonlijkheidskenmerken toe aan deze clustering.
In reviewstudies is tevens op verschillende manieren geprobeerd inzicht te geven in het wat van OO
en dit te verbinden met effecten van OO (Bae et al., 2014; Barbosa Da Silva, Gomes Costa, & Duarte
de Barros, 2015; Pittaway & Cope 2007). Vaak zijn ondernemerschapsintenties onderwerp van deze
reviews omdat dit vaak gebruikt wordt als uitkomstmaat van OO. Het is echter de vraag of deze
intenties in de kern van het wat van ondernemerschap zitten, of eigenlijk vooral onderwerp van
onderzoek zijn omdat ze relatief eenvoudig te meten zijn. Bae en collega’s (2014) laten bovendien in
hun meta-analyse zien dat het positieve effect van OO op ondernemerschapsintenties verdwijnt als
gecontroleerd wordt voor de intenties van studenten bij binnenkomst. Dit impliceert een bepaalde
selectie bias: mogelijk melden zich studenten met een hogere intentie om ondernemer te worden
aan voor onderwijsprogramma’s. In deze reviews doen verschillende auteurs op verschillende
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manieren een poging meer grip te krijgen op het jonge ondernemerschapsveld, waarbij zij vrijwel
altijd tot de conclusie dat meer onderzoek naar het wat van OO en vervolgens naar de exacte
effecten ervan hard nodig is. De verschillende aanpakken en perspectieven die onderzoekers
hanteren, zorgen voor relevante inzichten, maar geven een weinig duidelijk en consistent beeld van
het wat van ondernemerschap en/of de relatie tussen dit wat en de effecten van OO.
Internationale, praktische competentiemodellen
Naast bovenstaande bevinding dat er een grote variatie is in welke competenties en hoeveel
competenties behoren bij het wat van ondernemerschap, is het voor OO relevant om te bedenken
dat competenties pas een betekenis of concrete invulling krijgen in een bepaalde context en taak
(Mulder, 2014). Context en domein spelen een belangrijke rol in welke competenties meer of minder
nodig zijn en hoe deze concreet invulling krijgen (Baron & Tang, 2009; Man & Lau, 2005). Daarnaast
kunnen competenties, zoals eerder gezegd, in verschillende fasen in het ondernemende proces in
meer of mindere mate worden aangesproken (Kyndt & Baert, 2015; Ploum, 2018). Lilleväli en Täks
(2017) beargumenteren bovendien dat competenties voor verschillende doelgroepen meer of
minder relevant zijn of een andere betekenis krijgen. Zo zijn voor ondernemende leerlingen op de
basisschool andere competenties relevant dan voor hoger onderwijs studenten die het ambiëren om
een eigen bedrijf op te zetten. Verder geven Lilleväli en Täks (2017) aan dat veel competentielijsten,
ook uit wetenschappelijke studies, ontwikkeld zijn vanuit een specifieke context (bijvoorbeeld door
een bepaalde school of voor een bepaald onderzoek) en veelal gericht op een smalle opvatting van
ondernemerschap. Daardoor kunnen deze moeilijk gegeneraliseerd worden naar een brede
onderwijscontext van PO naar HO. In hun review hebben zij daarom specifiek gezocht naar
competentiemodellen die 1) ontwikkeld zijn op nationaal/regionaal niveau – dus over context en
domeinen heen - en 2) ondernemerschapscompetenties beschrijven die op verschillende
onderwijsniveaus een rol spelen, maar (3) niet perse beschreven hoeven te zijn in wetenschappelijke
peer-reviewed journals. Vijf modellen voldeden aan deze eisen. Hoewel de auteurs aangeven dat de
(empirische) onderbouwing van de modellen niet altijd even sterk is, bieden de modellen wel een
uitgangspunt voor het ontwikkelen van leerlijnen voor OO over onderwijsniveaus heen. De
geanalyseerde modellen zijn:
1. Het UK model (Gibb, 2008)
2. Het USA model: National content standard for entrepreneurship education
3. Het Deense model (Rasmussen & Nyberg, 2013; Rasmussen, Moberg & Revsbech, 2015)
4. Het Nordic (Noordse) model voor Scandinavische landen (Rasmussen & Fritzner, 2016)
5. Het Europese model: EntreComp (Bacigalupo et al. 2016)
Alle vijf de modellen passen bij ondernemerschap in innovatiegedreven ecomonieën (GEM, 2018), en
deels bij breed ondernemerschap, met name omdat op het niveau van primair en voortgezet
onderwijs de aandacht vooral naar breed ondernemerschap gaat. In de vergelijking van deze
modellen komen 19 competenties steeds terug. In lijn met de eerder besproken competentielijsten
uit de literatuur, staat de competentie “identify, define, test (validate), and exploit opportunities” (p.
13) bovenaan. Het valt te betwisten of dit één competentie is - of niet eigenlijk de kern van het
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ondernemende proces laat zien van 1) kansen identificeren; 2) kansen evalueren en 3) exploiteren maar over het belang van deze onderdelen voor ondernemerschap bestaat – voor zover wij kunnen
inschatten – geen discussie. De 19 competenties zijn te clusteren in meer cognitieve, business
gerelateerde aspecten (zoals het begrijpen en toepassen van economische en financiële concepten),
sociale (communiceren, netwerken, samenwerken), persoonlijke (sterke en verbeterpunten kunnen
herkennen bij jezelf en bij anderen, flexibel zijn) en meer praktische competenties (plannen en
organiseren). Voor een overzicht van alle competenties en de 19 kerncompetenties, zie tabel 5, pp.
13-15, in het artikel van Lilleväli en Täks (2017).

Conclusie ten aanzien van de competenties voor ondernemerschap
We zouden nu kunnen beargumenteren dat de 19 competenties uit de internationale
competentiemodellen voor breed ondernemerschap (Lilliväli & Täks, 2017) de kern van
ondernemerschap zijn, in innovatiegedreven economieën (GEM, 2018), en daarmee de kern van OO
op alle onderwijsniveaus zou moeten zijn. Toch blijft er stevige kritiek op de neiging van
onderzoekers om competentiewaslijsten te produceren, omdat deze in de onderwijspraktijk lastig te
hanteren zijn (Toutain, Fayolle, Pittaway, & Politis, 2017). In de literatuur is er desalniettemin
voornamelijk aandacht voor de ‘wat’ vraag in OO in de vorm van competentiewaslijsten. De vraag is
hoe bruikbaar de zogenaamde ‘waslijsten’ zijn voor de vormgeving van onderwijs en het doen van
onderzoek, aangezien de theoretische en empirische verankering vaak beperkt is en de variatie in
competenties erg groot, deels overlappend en deels verschillend is tussen de verschillende
‘waslijsten’ en ze bovendien empirische onderbouwing missen (Toutain, 2017).
Van competenties en competentieclusters naar het ondernemende proces
Een manier om “voorbij’ de competentielijsten te komen is door het wat van ondernemerschap niet
te bekijken vanuit ondernemerschapscompetenties, maar vanuit het ondernemende proces. Zoals
eerder besproken gaat het in (breed) ondernemerschap om een gezamenlijk waardecreatieproces
(Lackéus, 2015; Moberg et al. 2014; Lillevalli & Täks, 2017) van 1) kansen identificeren, 2) kansen
evalueren, en 3) kansen exploiteren of omzetten in actie. Deze processen komen altijd, in iedere
ondernemerschapscontext, domein en doelgroep terug en bieden daarmee wellicht een handzamere
basis voor OO en leerlijnen dan de competentielijsten. Löbler (2006) beargumenteerde al dat OO zou
moeten gaan over een proces, maar Lackéus (2015) is de eerste die ook beargumenteert dat het wat
van OO gericht zou moeten zijn op het ondernemende - waardecreatie - proces. Waardecreatie is
hier iets subjectiefs: iets heeft waarde, op het moment dat iemand vindt of ervaart dat het waarde
heeft. Waarde heeft dus altijd een relatie met een bepaalde doelgroep of gebruiker. Ook kan de
waarde economisch, sociaal of cultureel zijn en vanuit meerdere niveaus bezien worden, zoals een
individu, groep, organisatie of de samenleving. Meer concreet kan nieuwe waardecreatie een
product, dienst of proces zijn. Lackéus (2015) pleit ervoor dat OO altijd, in alle onderwijscontexten en
lagen, studenten in aanraking zou moeten laten komen met het ondernemende, waardecreatie
proces. De competenties die ze daardoor ontwikkelen kunnen verschillen per studenten, project,
doelgroep, stakeholders en ervaringen. Deze opvatting heeft (vergaande) gevolgen voor de inrichting
van het hoe van OO. Zo zouden leerdoelen, leeractiviteiten en (innovatieve) assessments niet gericht
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moeten zijn op specifieke competenties en competentieniveaus, maar op het stimuleren en
waarderen van ervaringen opgedaan in het ondernemende proces (Lackéus, 2015; Nabi et al., 2017).
In deze paragraaf laten we zien waarom en hoe het ondernemende proces een handzame basis kan
zijn voor OO. Hiervoor laten we achtereenvolgens zien dat 1) het ondernemende proces – naast de
aandacht voor competenties – duidelijk zichtbaar is in Europese modellen die gericht zijn op het
bieden van handvatten voor OO leerlijnen (Lackéus, 2015; Lillevälli & Täks, 2017); 2) onderzoek heeft
aangetoond dat verschillende fasen van het ondernemende proces andere competenties vragen en
de inzet van deze competenties ook nog eens verschilt per context; en 3) leertheorieën en
waardecreatie theorieën relevant voor ondernemerschap handvatten bieden voor het definiëren van
het wat van OO in termen van het ondernemende proces.
Praktische competentiemodellen bekeken vanuit het ondernemende proces.
Het Europese, Deense en Noordse model uit de Lilliväli & Täks (2017) studie zijn goed te verbinden
aan het ondernemende proces van waardecreatie en breed ondernemerschap. In het Europese
model EntreComp (Bacigalupo et al. 2016) staat het denken in competenties centraal, maar
tegelijkertijd is de relatie met de processen van ondernemerschap expliciet aanwezig. Het
EntreComp model (zie Figuur 4) bestaat uit drie competentiedomeinen met 15 onderliggende
competenties, waarbij de drie competentiedomeinen aansluiten bij de drie kernprocessen van
ondernemerschap. De drie overkoepelende competentiedomeinen van EntreComp zijn namelijk:
1. Ideeën en kansen zien
2. Bronnen/middelen benutten
3. In actie komen
In het rapport schrijven Bacigalupo en collega’s: “’Ideas and opportunities’, ‘Resources’, and ‘Into
Action’ are the 3 areas of the conceptual model and they have been labelled to stress
entrepreneurship competence as the ability to transform ideas and opportunities into action by
mobilising resources” (p. 10, Bacigalupo et al., 2016). In deze toelichting komt de procesbenadering
expliciet terug door ondernemerschap te omschrijven als een proces dat start met ideeën en kansen
welke middels bronnen in actie worden omgezet. In hun model staat zo waardecreatie centraal.
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Figuur 4. EntreComp, het Europese Compentieraamwerk voor ondernemerschap (overgenomen uit
Bacigalupo et al., 2016, p6)
Tevens past de procesbenadering bij de Deense (Rasmussen, Moberg & Revsbech, 2015) en Noordse
competentiemodellen (Rasmussen & Fritzner, 2016). Hierin staat centraal dat studenten gedurende
hun hele leerloopbaan uitgedaagd moeten worden tot het waardecreatieproces, van eenvoudiger
naar complexer, waarbij zij leren door te doen, te ervaren en te reflecteren. In dit proces maken zij
altijd op een of andere manier en in meer of mindere mate gebruik van de volgende vier
competentieclusters (voor een uitgebreidere toelichting op het Deense en Noordse model, zie
Rasmussen & Fritzner, 2016; Rasmussen et al., 2015):
1. Actie competenties (komen tot waarde-creërende acties samen met anderen)
2. Creatie competenties (kansen creëren, problemen oplossen en creatief en out-of-the box
denken)
3. Extern/naar buiten gerichte competenties (je omgeving kennen (financieel, cultureel, sociaal)
en hierbij kunnen aansluiten)
4. Persoonlijke mind-set (zelfvertrouwen, visie, passie, doorzettingsvermogen ook bij tegenslag
en druk).
In deze drie modellen komt het proces van waardecreatie – kansen identificeren, evalueren en
exploiteren en omzetten in actie (zie ook de volgende paragraaf) – telkens terug ongeacht
onderwijsniveau, context of doelgroep. De onderliggende competenties die in de fasen gebruikt
worden en de invulling ervan kan verschillen per doelgroep en afhangen van de context waarin het
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plaatsvindt. Ook in de literatuur wordt steeds meer erkend en beargumenteert hoe competenties op
verschillende manier invulling kunnen krijgen in het ondernemende proces.
Verschillende competenties in het ondernemende proces
Zoals gezegd laat onderzoek zien dat verschillende competenties een rol spelen in de fases van het
ondernemende proces, te weten kansen identificeren, evalueren en exploiteren (Baggen, 2017;
Wood & McKelvie, 2015). Ondanks dat deze processen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn,
hebben ze wel alle drie een andere dynamiek. Om te weten welke competenties nodig zijn per fase is
een meer gedetailleerde analyse nodig van de drie stappen in het ondernemende proces (Wood &
McKelvie, 2015). Om te beginnen met de ‘idee-genereer fase’. Zoals het gezegde luidt: succes heeft
vele vaders. Ideeën kunnen gebaseerd zijn op intuïtie en ervaring (“ik heb het gevoel dat dit een
oplossing zou kunnen zijn”), maar kunnen ook het product zijn van creativiteit (zoals een brainstorm),
van een toevallige gebeurtenis (“ik was op vakantie en liep er tegenaan”), afkomstig zijn van anderen
(“mijn vader is al jaren bezig met....”) of uit trends en ontwikkelingen (nieuwe technologie, politieke
verandering, etc.) (Vogel, 2016). Via welke weg de ideeën ook komen, de competentie om kansen
hieruit te identificeren lijkt centraal te staan in deze fase; oftewel kansenidentificatie. Dit is duidelijk
een divergerend en accomoderend proces (Garavan & O’Cinneid, 1994), waarbij de ondernemer in
staat moet zijn buiten zijn/haar eigen referentiekader te denken. Recent onderzoek laat zien dat
studenten duidelijk verschillen op deze competentie (Baggen et al., 2017), dat vertrouwen in eigen
kunnen hierin een belangrijke rol speelt (Baggen et al., 2016) en dat deze competentie aan te leren is
(DeTienne & Chandler, 2004; Karimi, Biemans, Lans, Chizari, & Mulder, 2016). Deze fase heeft met
name betrekking op cognitieve competenties of “ideeën en kansen” uit het EntreComp model en de
creatie competenties uit het Deense/Noordse model.
Als ondernemende ideeën geëxpliciteerd zijn, rijst de vraag wat de kwaliteit is van deze
ideeën. Om hier achter te komen moeten ideeën worden geëvalueerd. De fasen van kansen
identificeren en kansen evalueren hebben echter een totaal andere dynamiek en vragen dan ook om
heel verschillende competenties (Wood & McKelvie, 2015). Waar het in kansenidentificatie meer
gaat over het bedenken van ideeën in de breedste zin van het woord en van allerlei aard en allerlei
potentiële (hypothetische) doelgroepen (accomoderen/divergeren), gaat het proces van
kansenevaluatie meer om convergeren, beslissingen nemen of keuzen maken (Garavan &
O’Cinneide, 1994). Dit proces is meer persoonlijk en toekomstgericht (Wood & McKelvie, 2015). De
ondernemer (of het team) vraagt zich af: wat vind ik een interessante kans? Wat past bij mij en mijn
normen, waarden en identiteit? En welke kans heeft potentie om zelf mee verder te gaan gezien de
omstandigheden, netwerk en beschikbare middelen (Sarasvathy, 2001)? Wetenschappers laten zien
dat beginnende en ervaren ondernemers verschillen in de argumentatie die zij gebruiken voor het
evalueren van ideeën en om er mee aan de slag te gaan (Baron & Ensley, 2006). Zo letten
beginnende ondernemers met name op de nieuwheid van een idee, terwijl ervaren ondernemers
meer op factoren letten die daadwerkelijk van invloed zijn voor het al dan niet slagen van de
onderneming en de toekomstige potentie. Denk bijvoorbeeld aan de potentie om (herhalende) winst
te genereren, of het een idee een klantprobleem oplost of dat het te koppelen is aan het eigen
netwerk. Deze fase van kansenevaluatie doet dus een beroep op zowel het cognitieve als het metadomein waarbij ook de ondernemende mind-set – de manier waarop de ondernemer denkt –sterk
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om de hoek komt kijken. Tevens sluit kansenevaluatie nauw aan bij het EntreComp
competentiedomein “Bronnen/middelen gebruiken”. Vanuit het Deense en Noordse model komt
hier de extern gerichte competentie sterk om de hoek kijken.
Tenslotte moet een kans omgezet worden in actie (kansenexploitatie). Als een idee
waardevol lijkt voor de persoon in kwestie wordt het verder ontwikkeld in een concept of project. In
deze fase zullen anderen, vaker externen, bij het idee betrokken (moeten) worden, moet ermee
geëxperimenteerd worden en afhankelijk van het einddoel moeten er stappen worden gezet in de
richting van het creëren van nieuwe waarde (in de vorm van een product, dienst, project). Waar de
eerdere fasen meer een beroep deden op cognitieve competenties, gaat deze fase over tot actie en
doet een groter beroep op sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, risico’s nemen, proactiviteit, oftewel het sociale en persoonlijkheidsdomein. Onderzoek naar bijvoorbeeld sociale
competentie bij studenten laat zien dat sociaal vaardiger studenten beschikken over meer diverse
netwerken, waardoor zij meer sociaal kapitaal tot hun beschikking hebben (Lans, Blok, & Gulikers,
2015) wat hen vervolgens meer mogelijkheden biedt om in deze fase tot actie en daadwerkelijke
creatie te komen (Haring, 2014). Deze fase is nauw verbonden met het derde competentiedomein
van EntreComp “into action” en de actiecompetenties van het Deense en Noordse model.
De drie fasen in het ondernemende proces zijn niet perse lineair, maar juist vaak chaotisch en
iteratief. Het Deense en Noordse model benoemen de noodzakelijkheid van de vierde competentie de persoonlijke mind-set/attitude - voor het kunnen omgaan met het chaotische en ambigue
ondernemende proces. Deze competentie is gedurende het hele ondernemende proces cruciaal,
maar waarschijnlijk moeilijk te onderwijzen en te toetsen in OO (Lillevalli & Täks, 2017; Rasmussen &
Fritzner, 2016).
Tussentijdse conclusie: het ondernemende proces als de basis voor de wat-vraag van OO
Bovenstaande verhandeling laat zien dat er veel ontwikkeling, verandering, en onenigheid zit in de
wat-vraag van ondernemerschap. De lijstjes van competenties bieden ons inziens niet de uitweg om
tot goed OO te komen. Daarentegen zijn zowel wetenschappelijke, theoretische als praktische
onderzoekers en beleidsmakers (zoals Europese Commissie) het eens dat het ondernemende proces
van waardecreatie – bestaande uit kansen identificatie, kansen evaluatie en kansen exploitatie –
altijd aanwezig is in ondernemerschap. Wij concluderen daarom dat OO gebaat is bij het definiëren
van het wat van ondernemerschap in termen van het ondernemende gericht zou moeten zijn op
deze processen en het omgaan met de chaotische manier waarop deze processen kunnen voorlopen,
wat betekent dat deze processen terugkomen in de leerdoelen en beoordelingscriteria. Door de
acties die de studenten ondernemen in het waardecreatieproces, in interactie met
anderen/stakeholders ontwikkelen zij als vanzelf noodzakelijke onderliggende
ondernemerschapscompetenties. Hiervoor is het dus niet noodzakelijk dat iedereen in eenzelfde OO
programma op dezelfde manier dezelfde ondernemerschapscompetenties tot een zelfde niveau
moet ontwikkelen. Deze visie ligt ook ten grondslag van het Deense model (Rasmussen et al., 2015)
en het OECD-leerlijnen model van Lackéus (2015, zie hoofdstuk 6). Deze manier van denken zien wij
als een vruchtbare vervolgstap richting de vormgeving van OO en leerlijnen.
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De brug tussen het wat en het hoe: leer- en waardecreatietheorieën
Om meer grip te krijgen op dit ondernemende proces, en wat dit dan precies inhoudt en hoe dit
gestimuleerd kan worden in OO, volgen we de aanbeveling van Lackéus (2015) op die zegt dat we
meer moeten kijken naar leertheorieën en waardecreatietheorieën. Deze theorieën bieden
behulpzame inzichten voor hoe in het onderwijs het ondernemende proces (als het wat van OO)
gestimuleerd kan worden. De volgende paragraaf beschrijft relevante leertheorieën en
waardecreatietheorieën die ons helpen hier meer grip op te krijgen op wat het ondernemende
proces is, teneinde aanknopingspunten te vinden voor de hoe vraag van OO (onderzoeksvraag 2).
Leertheorieën onder ondernemerschapsonderwijs: denken vanuit het proces
Eigenlijk is er relatief weinig aandacht voor leertheorie in het ondernemerschapsdomein. De meeste
studies over ondernemerschap komen uit het bedrijfsleven en de management literatuur en gaan
over het bereiken van resultaten (met name gericht op smal ondernemerschap) en niet zozeer over
leren. Het meest aangehaalde leer theoretisch concept gekoppeld aan ondernemerschap is
experiential learning of learning by doing (Cope, 2005; Kolb, & Kolb, 2012). Via deze theorieën wordt
beargumenteerd dat je ondernemerschap leert door ervaringen op te doen. Veel studies gaan dan
ook over (reeds gestarte) ondernemers die verder leren tijdens het werk. Dit leren is vaak
ongestructureerd, ongepland en wordt veelal niet als leren herkend. Om, desalniettemin, meer grip
te krijgen op het leren door te doen kijkt Cope (2005) naar kritische leermomenten als leermachisme
die ten grondslag liggen aan het leren van ondernemers. Cope (2005) beargumenteert dat kansen of
problemen tot pieken van leren kunnen leiden. Hij heeft hiertoe zes ondernemers geïnterviewd over
hun (persoonlijke) ontwikkelingen en ervaringen door terug te blikken op het starten en runnen van
het bedrijf. De resultaten laten zien dat disruptieve gebeurtenissen kunnen leiden tot hogere orde
leren van grote persoonlijke en zakelijke waarde. Dit laat dus zien dat voor het ondernemende
proces van waardecreatie, het ervaren van kritische momenten of disruptieve gebeurtenissen
stimulerend is.
Leren door te doen kan ook tot onwenselijke leeruitkomsten leiden, zoals foute leereffecten,
of een negatieve houding ten opzichte van ondernemerschap of werk (Tynjälä, 2013). Bovendien
verandert de wereld om ons heen zo snel, dat het voor de studenten bijna niet te doen is om alles
zelf bij te houden. Reflectie kan een belangrijke rol spelen in het corrigeren van eventueel
ongewenste leeruitkomsten en het bijhouden van snelle ontwikkelingen. Volgens Kolb (1984) bestaat
het leren van ervaringen uit twee dimensies: learning acquisition en learning transformation.
Learning acquisition gaat over het opdoen van ervaring, terwijl in learning transformation
daadwerkelijk kennisontwikkeling (leren) plaatsvindt naar aanleiding van de ervaring. Garavan &
O’Cinneide (1994) beargumenteren dan ook dat ondernemers niet alleen willekeurig ervaringen
opdoen en experimenteren, maar ook reflecteren op deze ervaringen. Zij verbinden dit aan de
leerstijlen van Kolb en beargumenteren dat de voorkeursleerstijl van ondernemers vooral gericht is
op actief experimenteren. Hierbinnen vallen “accommoderen/divergeren”, passend bij
experimenteren en ervaringen opdoen, en “convergeren”, passend bij reflecteren en beslissingen
nemen. Deze beide leerprocessen moeten dus gestimuleerd worden in OO.
Veel van bovenstaande studies gaan echter (zoals genoemd) vooral over ondernemen en
leren tijdens werk. Hierin is relatief weinig aandacht voor de rol van de sociale omgeving (Toutain,
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Fayolle, Pittaway, & Politis, 2017; Lans, et al. 2008). Dit terwijl leren juist veelal in sociale interactie
met anderen plaatsvindt, en ondernemen vaak een collectief proces is in plaats van een individueel
proces. Andere wetenschappers verbinden leren voor ondernemerschap daarom met sociaal
constructivistische leertheorieën (Löbler, 2006; Nabi et al., 2017). De kern hiervan is dat leren voor
ondernemerschap niet gaat om het vinden van dé goede oplossing, maar vraagt om leren van en met
elkaar en het co-creëren van iets nieuws door te werken aan authentieke, echte vraagstukken en
oplossingen. Lackéus (2015) duidt in zijn OECD rapport expliciet op de overeenkomsten en
verschillen tussen OO en andere onderwijsaanpakken die gestoeld zijn op sociaal constructivisme, te
weten probleemgestuurd leren, project gestuurd leren en service-leren (Tabel 1)
Tabel 1. Verschillen tussen OO en andere vergelijkbare onderwijsvormen (bron: Lackéus, 2015,
p.16).

Problemen, authenticiteit en het werken in teams zijn kenmerken die in vrijwel al van deze vormen
van leren voor kunnen komen. Onderscheidend aan OO is de focus op kansen, het iteratieve proces
van experimenteren, nieuwheid en innovatie, en de ruimte die wordt geboden voor het maken van
fouten. Deze kenmerken moeten in de leeromgeving gestimuleerd worden om het ondernemende
proces te optimaliseren.
Learning by doing, in samenwerking met anderen, is dus een veel aangehaald concept bij OO.
Enerzijds past het idee van leren door te doen erg bij het procesmatige, iteratieve en experimentele
karakter van ondernemerschap. Het lijkt dan ook een logische keuze om in OO vooral te ervaren – in
plaats van te proberen om het in concrete stappen of competenties te vatten. Anderzijds blijft de link
met waardecreatie – de kern van breed OO – in dergelijke leertheorieën onderbelicht. Want hoe
leidt het leren door te doen tot waardecreatie? En, daarbij, wat leert de studenten eigenlijk door te
doen, oftwel “learning by doing what”? Lackéus (2015) maakt de verbinding tussen leren door te
doen en waardecreatie. Hij benoemt dat de toekomst van OO ligt in het verbinden van het leren van
studenten enerzijds en het waardecreatieproces voor anderen anderzijds, oftewel het “learning by
creating value” perspectief. Dit betekent dat je in OO leert door (Lackéus, 2015):
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1. gezamenlijk met anderen (in team en met stakeholders) te komen tot een artefact (dienst,
product) dat van waarde is voor anderen en
2. reflectie op gezamenlijke (interactie) acties (actiegerichtheid) die leiden tot dit waarde
creërend artefact (= waardecreatie), waardoor diep leren bij de studenten wordt getriggerd
Kortom: in OO gaat het dus om 1) waardecreatie voor 2) anderen en 3) actie, interactie en reflectie,
resulterend in 4) leren voor jezelf. Door de centrale plek die het waardecreatie proces gekregen
heeft in opvattingen over (breed) ondernemerschap, komt er in OO steeds meer aandacht voor
theorieën die handvatten bieden voor het vormgeven van het waardecreatieproces. De volgende
paragraaf bespreekt daarom een aantal van deze theorieën die helpen om antwoord te geven op de
vraag hoe het leren in waardecreatie processen vormgegeven kan worden, wat direct de opstap
vormt voor de discussie over het hoe achter OO.
Waardecreatie theorieën
De kern van waardecreatie theoretische inzichten zit erin dat de toekomst onvoorspelbaar is, en dat
het kennis- of waardecreatie proces gericht is op het zo goed mogelijk vormgeven van deze
toekomst. Scardamalia, Bransford, Kozma, en Quellmalz (2012) beargumenteren overtuigend dat in
de huidige wereld leeruitkomsten en resultaten niet altijd voorspelbaar zijn en we in het onderwijs
dus niet moeten streven naar vaststaande uitkomsten en competentieniveaus omdat dit het kennisof waardecreatie proces mogelijk kan beperken. Met andere woorden, we zouden meer ruimte
moeten bieden voor ‘leerverrassingen’: leerervaringen die ontzettend waardevol kunnen zijn, maar
die niet altijd vooraf te definiëren zijn. Om dit mogelijk te maken, moet het onderwijs vormgegeven
worden rondom leerprocessen die je wilt stimuleren, in plaats van specifieke leeruitkomsten (zoals
competenties) die studenten moeten bereiken. Deze opvatting heeft vergaande gevolgen voor de
vormgeving van en assessment in OO. Theoretische inzichten uit waardecreatietheorieën die hierbij
passen en daarom hieronder verder uitgewerkt worden, zijn effectuation theory (Sarasvathy, 2001),
bricolage (Welter, Mauer, & Wuebker, 2016) en design thinking (Rasmussen et al. 2015, p. 34; Smit,
2018).
Effectuation theory
Effectuation theory, tevens kort aan bod gekomen als onderdeel van de procesbenadering ten
aanzien van OO, kreeg een belangrijke plek in het denken over het wat van ondernemerschap door
onderzoek dat inging op hoe ondernemers denken en hoe dit verschilt tussen ervaren en beginnende
ondernemers (zie bijvoorbeeld Dew, Read, Sarasvathy, & Wiltbank, 2009). Met name de rol van
onzekerheid en hoe de ondernemer daarmee omgaat blijkt hierin van groot belang. Sarasvathy
spreekt in deze context over effectual thinking, waarin de nadruk ligt op wat je hebt en wat je vanuit
deze bronnen kunt creëren, in plaats van het stellen van specifieke doelen en daar naartoe proberen
te werken. Met andere woorden, in plaats van dat je probeert om de toekomst te voorspellen en de
onzekerheid probeert in te dammen (logical thinking, causation) – wat ongelooflijk moeilijk is
gegeven de onzekerheid in het creëren van nieuwe waarde – neigen ervaren ondernemers ernaar
risico’s te nemen die zij zich kunnen veroorloven en zoveel mogelijk te putten uit en investeren in
mogelijke bronnen die kunnen helpen om waarde te creëren. Waar causale theorieën uitgaan van
Leren voor breed ondernemerschap

29

een gat in de markt dat gevonden en geanalyseerd moet worden om de toekomst te voorspellen,
ontstaat het idee bij effectuation vanuit de gedachte: wat kan ik op dit moment doen en creëren met
wat ik heb? Effectuation theorie richt zich dus op de bronnen en middelen (zoals vaardigheden,
kennis, sociale relaties, en ook materiele en financiële mogelijkheden) waar iemand controle over
kan uitoefenen en waarmee iemand zelf de toekomst kan vormgeven en waarde kan creëren.
Daarnaast kiezen ondernemers bij effectuation niet de weg van het systemisch evalueren van het
potentieel van de kans of mogelijkheid (wat kan ik er mee winnen, inclusief markt- en
competitieanalyse), maar juist de weg van: wat is het me waard om ermee aan de slag te gaan en
wat ben ik bereid te verliezen? Dit betekent ook dat effectuation theorie veel meer uitgaat van de
ondernemer als persoon in plaats van zich vooral te baseren op bestaande management, markt en
financiële kennis (Moberg et al., 2014). Kortom, effectuation richt zich op “making decisions and
performing actions in entrepreneurship processes, where you identify the next, best step by assessing
the resources available in order to achieve your goals, while continuously balancing these goals with
your resources and actions” (Sarasvathy’s theory of Effectuation, 2001). Vanuit het perspectief van
OO betekent dit dat het leren om ondernemend te denken, oftewel ‘de ondernemende mind-set’,
veel meer plek dient krijgen in het wat en het hoe OO. In effectuation theory worden vijf principes
beschreven die centraal staan in het gedachtegoed en handvatten bieden voor het ontwerpen van
OO. De vijf principes weerspiegelen hetgeen Sarasvathy bij ervaren ondernemers herkent om
succesvol te zijn.
1. Bird-in-hand: ervaren ondernemers beginnen altijd bij zichzelf. Wie ben ik? Wat weet ik? En wie
ken ik? Vanuit deze bronnen denkt de ondernemer na (of fantaseert hij/zij) over mogelijkheden.
2. Affordable loss: de ondernemer denkt na over de mogelijke impact, en risico’s, van acties. Hierbij
maakt de ondernemer de afweging of de gevolgen van een risico te overzien zijn; met andere
woorden, of de ondernemer zich een bepaald risico kan veroorloven. Ondernemers nemen
uiteindelijk die stappen, waarvan de voordelen altijd groter zijn dan de nadelen; mocht de actie
verkeerd uitpakken, dan heeft dat geen grootschalige gevolgen. Bovendien kiezen ondernemers
voor die acties, die uiteindelijk resulteren in nog meer mogelijkheden. Vanuit de (misschien
beperkte) middelen waar de ondernemer over beschikt, probeert hij/zij zo zoveel mogelijk acties
uit met zo min mogelijk risico’s.
3. Lemonade: ervaren ondernemers omarmen de verrassingsfactor. Het ondernemende proces kan
zo grillig verlopen, dat je niet altijd kan voorzien wat er gebeurt. In plaats van dergelijke situaties
zoveel mogelijk uit te sluiten (door na te denken over “wat nou als…” scenario’s) verwelkomt de
ervaren ondernemer dergelijke verrassingen juist, en ziet deze als potentiële kansen voor nieuwe
waardecreatie.
4. Patchwork quilt: ervaren ondernemers werken veel samen met anderen. Door in een vroeg
stadium samen te werken met relevante stakeholders, reduceert de ondernemer onzekerheid en
kan hij/zij in een vroeg stadium de onderneming/nieuw te creëren waarde opbouwen met
geïnteresseerde anderen. Zo komt de nadruk te liggen op strategische samenwerkingen en
allianties – in plaats van dat er (zoals bij causation) een concurrentieanalyse wordt uitgevoerd en
de focus ligt op het positioneren van de onderneming ten opzichte van concurrenten.
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5. Pilot-in-the-plane: zoals ook in het eerste principe wordt verwoord, blijft de ondernemer bij het
nemen van keuzes altijd dicht bij zichzelf. Door zich te richten op acties die binnen de eigen
controle liggen, weten ervaren ondernemers dat hun acties tot het gewenste effect zullen leiden.
Ondernemers ‘maken’ op deze manier als het ware hun eigen toekomst, in plaats van dat ze deze
proberen te voorspellen. Of, in de woorden van Sarasvathy (2001): “To the extent that we can
control the future, we do not need to predict it” (p. 252). Zo streeft de ondernemer er
bijvoorbeeld niet naar om alle mogelijke klanten in kaart te brengen, maar om een community
van geïnteresseerden te creëren, die het idee steunen en erin investeren.
Hoewel Sarasvathy effectuation toeschrijft aan ervaren ondernemers, en deze manier van
problemen oplossen vaak afgezet wordt tegen een lineaire, op strategisch management, gebaseerde
benadering die mensen zonder ondernemende ervaring hanteren (causation) (Read, Dew,
Sarasvathy, Song, & Wiltbank, 2009), zijn het niet elkaars tegenpolen. Beide aanpakken kunnen naast
elkaar bestaan (Perry, Chandler, & Markova, 2012). Op het moment dat het slagen van een kans
bijvoorbeeld sterk afhangt van sterke, inhoudelijke expertise, kan het juist verstandig zijn om voor
processen van causation te kiezen in plaats van effectuation. Dit is een belangrijke overweging om
mee te nemen in het vormgeven van OO.
Bricolage
Baker en Nelson (2005) definiëren bricolage als “making do by applying combinations of the
resources at hand to new problems and opportunities” (p. 333). Dit betekent dat de bricoleur
(degene die bricolage toepast) actief betrokken is bij het oplossen van een probleem of kans, in
plaats van af te wachten of enkel na te denken over mogelijke oplossingen. Daarnaast combineert de
bricoleur bronnen voor het creëren van waarde op andere manieren dan oorspronkelijk bedoeld
was. Hier ligt een belangrijke relatie met creativiteit en nieuwheid/originaliteit. In de “Alternative
Uses Task”, een veelgebruikte manier om creativiteit te meten, wordt participanten namelijk
gevraagd om nieuwe toepassingen te bedenken voor bijvoorbeeld een paperclip of een krant
(Guilford, 1981). Daarnaast gaat bricolage over het gebruiken van bronnen en middelen die andere
personen of bedrijven als niet-waardevol aanschouwen. Het gebruik van bronnen – materialen,
mensen, geld, enz. – staat dus centraal in bricolage; en dan met name het gebruik van bronnen en
middelen die door anderen als niet-waardevol of onbruikbaar worden aanschouwd. Baker en Nelson
(2005) beargumenteren dat bronnen aan de ene kant objectief zijn, een gegeven in de omgeving.
Aan de andere kant is het aan de ondernemer om iets met de bronnen te doen; om deze op een
creatieve, nieuwe manier te combineren en (her)gebruiken, om zo tot nieuwe waardecreatie te
komen. Bricolage wordt door Baker en Nelson (2005) dan ook meer omschreven als een subjectief,
creatief proces van het creëren van kansen én bronnen. Veel ondernemers slagen er middels
bricolage in om waarde voor anderen te creëren “vanuit niets”:
“… by refusing to treat (and therefore see) the resources at hand as nothing. This refusal calls upon and
provides a context in which firms actively exercise their creative and combinatorial capabilities, their
tolerance for ambiguity and messiness and setbacks, and their ability to improvise and take advantage
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of emerging resources and opportunities. Through this process, bricolage is used to create something
from nothing” (p. 356).

Net als in bricolage, ligt ook in effectuation theory de focus op het aanspreken van bronnen door het
waardecreatieproces te starten vanuit wie je bent en wat je tot je beschikking hebt. Vanuit beide
theorieën ligt dan ook een sterke focus op de persoon (Welter et al., 2016). Tegelijkertijd kan
bricolage volgens een voorop gesteld plan verlopen, van het verkennen en combineren van bronnen,
terwijl hier in effectuation minder sprake van lijkt te zijn. Bovendien gaat het in bricolage altijd om
het creëren van iets nieuws, door het combineren en (her)gebruiken van bronnen, terwijl
waardecreatie in effectuation niet altijd zo vernieuwend hoeft te zijn. Een ander belangrijk verschil is
dat vanuit effectuation het goed mogelijk is dat iemand iets wilt creëren en daarvoor de juiste
bronnen en middelen voorhanden heeft. In bricolage ligt de nadruk een stuk sterker dan in
effectuation op het creatief gebruiken van bronnen op een andere manier dan oorspronkelijk
bedoeld en/of bronnen die door anderen als waardeloos worden gezien, en op improvisatie (Welter
et al., 2016). Zo biedt bricolage – naast effectuation – inzichten over het wat van OO – het
waardecreatieproces zoals de ondernemer dit uitvoert - en biedt dit hiermee handvatten voor de
vormgeving van OO.
Design thinking
Tot slot is design thinking bij uitstek een waardecreatie theorie omdat dit uitgaat van vragen als
“what ought to be” in plaats van te kijken naar “what is”, wat het wetenschappelijk denken typeert
(Rasmussen et al. 2015, p. 34; Smit, 2018). Design thinking past bij het ondernemende proces omdat
het gericht is op (pro-actief) zoeken naar kansen en het willen zien van mogelijkheden om nieuwe
waarde te creëren door vragen te stellen als “wat als…?” of “hoe kunnen we.…?”. Het design thinking
proces gaat daarom ook niet uit van lange probleem analyses om te komen tot een beste,
onderbouwde oplossing, maar gaat uit van het bedenken van een veelheid aan opties en benutten
van allerlei perspectieven, prototyperen en snel testen bij stakeholders. Dit vraagt om het steeds
afwisselen van divergerend en convergerend denken, wat ook past bij de ondernemerschapsfasen
kansen identificeren (divergeren) en kansen evalueren (convergeren). Tevens stimuleert het design
thinking proces fouten maken en (gezamenlijk) nieuwe kennis ontwikkelen in plaats van zoeken naar
zekerheid en uitgaan van al bekende kennis (Smit, 2018). Door design thinking te koppelen aan het
ondernemende proces, vinden we wederom aanknopingspunten voor het hoe van OO.
Potentiële nieuwe theoretische inzichten: Entrepreneurship as a practice & boundary crossing theory
Potentieel nieuwe interessante theoretische inzichten voor de toekomst van OO zijn
entrepreneurship as a practice (Johannisson, 2011) en boundary crossing theory (Gulikers & Oonk,
2016; Lans, Baggen, & Ploum, 2018). Entrepreneurship as a practice “provides a unique perspective
of entrepreneurship by studying practices as the basic unit of analysis, rather than entrepreneurial
cognition or behavior, firms or institutions”. Deze theorie is narratief van aard en onderzoekt
gedetailleerd in real-time wat de ondernemer daadwerkelijk doet in plaats van wie hij/zij is (waar in
effectuation, bricolage en design thinking meer de nadruk op ligt). Deze theorie is verwant aan
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inzichten uit onderzoek naar werkplekleren waarin leren als activiteit wordt gezien die nauw
verweven is met werkactiviteiten (Eraut, 2004). Een werkomgeving kan in meer of mindere mate
uitnodigen om te leren, afhankelijk van de aard van het werk (Billett, 2000). Bijvoorbeeld werk
waarin in er veel contact is met klanten, waarin samengewerkt kan worden met ervaren collega’s en
waarin regelmatig complexe problemen moeten worden opgelost, zijn werkomgevingen die ‘leerrijk
zijn’ (Fuller & Unwin, 2006). Door de focus op activiteiten in de “entrepreneurship as practice”
benadering zou deze theorie meer gedetailleerd inzicht kunnen geven in de aard van de activiteiten
waarmee ondernemers zich bezighouden en de interactie hiervan met de hun werkomgeving en
daarmee ook inzicht kunnen geven in welke activiteiten ook interessant zijn in een onderwijscontext.
Wat we voor nu van deze theorie meenemen is het belang van authenticiteit, confrontatie met echte
problemen, situaties en onzekerheden.
In boundary crossing theory staat leren centraal dat plaatsvindt door grenzen tussen
prakijken te overbruggen en daardoor samen tot nieuwe praktijken te komen (oftewel, nieuwe
waardecreatie). Deze theorie is niet eerder verbonden aan OO, behalve in een recent boekhoofdstuk
van Lans en collega’s (2018). Wij beargumenteren dat dit theoretisch raamwerk en haar
onderliggende leermechanismen zeer relevante handvatten biedt om grip te krijgen op de processen
die plaatsvinden, of zouden moeten vinden, in OO. In boundary crossing gaat het ook om het creëren
van een nieuwe, innovatieve, transformatieve praktijk voor een authentiek probleem. Dit kan alleen
wanneer verschillende mensen met verschillende perspectieven op het probleem samenwerken in
een iteratief proces waarin zij elkaars perspectieven leren begrijpen en verbinden tot nieuwe kennis.
In navolging van de ‘leerverrassingen’ argumentatie van Scardemalia en collega’s (2012) en net als
Lackéus (2015) die beargumenteerde dat assessments in OO gericht moeten zijn op processen in
plaats van uitkomsten, beargumenteren Gulikers & Oonk (2016) dat ook leeromgevingen die gericht
zijn op het ontwikkelen van boundary crossing gericht moeten zijn op het stimuleren en waarderen
van leerprocessen in plaats van specifieke leeruitkomsten en vooraf gedefinieerde niveaus. De
Boundary Crossing Rubric van Gulikers & Oonk (2016) is een eerst poging om dit vorm te geven en
kan voor de toekomst voor OO aanknopingspunten bieden voor coaching en (formatieve)
beoordeling in OO.
Conclusie over het WAT van breed OO
In het beantwoorden van de wat-vraag hebben we beargumenteerd dat ondernemerschap bekijken
vanuit het ondernemende proces van waardecreatie een vruchtbare weg is voor het vormgeven van
OO en OO leerlijnen. Bovenstaande leer- en waardecreatietheorieën helpen om grip te krijgen op
wat dit ondernemende proces precies is en hoe ondernemers dit proces aanpakken. Dit biedt
meteen allerlei handvatten voor hoe, via welke leeractiviteiten en leeromgevingskenmerken, dit
ondernemende proces in het onderwijs gestimuleerd zou kunnen worden. Hiermee kunnen we de
overstap maken naar onderzoeksvraag 2: “hoe ziet OO voor breed ondernemerschap uit?” en 3:
“Welke combinaties van leeruitkomsten en leeractiviteiten zijn doeltreffend in verschillende lagen
van het onderwijs?” Onderstaande punten nemen we mee vanuit de leer- en
waardecreatietheorieën waar het hoe van OO aandacht aan zou moeten geven:
-

Het ondernemende proces van waardecreatie is steeds de basis van OO;
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o

o

Het gaat hierbij altijd om het creëren van waarde voor een ander;
Het gaat hierbij altijd om het ondernemende proces, dat bestaat uit
kansenidentificatie, -evaluatie en –exploitatie, waarbij deze fasen iteratief en
chaotisch verlopen;

-

Dit (iteratieve en chaotische proces) noodzaakt dat onzekerheid in het OO wordt toegelaten
en omarmd;

-

In deze verschillende fasen zijn verschillende competenties meer of minder relevant en/of
krijgen ze een andere invulling

-

In OO is aandacht voor doen, ervaren en experimenteren en vervolgens reflecteren in plaats
van vooraf alles bedenken en het onderwijs volledig uitstippelen;

-

Desalniettemin is er plek voor processen van effectuation en causation – het één sluit het
ander niet uit, maar ze moeten wel op bewuste momenten in het leerproces
ingebracht/uitgedaagd worden.

Wat betreft leeractiviteiten is in OO aandacht voor:
-

Prototypering, experimenteren en uittesten bij externen, veelal snel en in meerdere rondes;

-

Reflecteren op ervaringen;

-

Fouten maken;

-

Uitgaan van wat je hebt, wie je bent, wie je kent (oftewel bouwen op bestaande bronnen);

-

Processen van divergeren en convergeren;

-

Samenwerken met anderen: zowel peers en leerkrachten, als externe belanghebbenden
(bijvoorbeeld gebruikers, klanten, ketenpartners, etc.);.

-

Omgaan met en omarmen van diversiteit van perspectieven die steeds nieuwe inzichten in
het ondernemende proces brengen, wat leidt tot het continu aanpassen en veranderen van
doelen en aanpakken.
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Hoofdstuk 5: Het HOE van ondernemerschap
De tweede onderzoeksvraag gaat over het hoe van ondernemerschap, oftewel over leeractiviteiten,
didactische aanpakken en ook assessmentmethodieken. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens
besproken:
1) Wat vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is over het hoe van OO. Hoe wordt OO
vormgegeven? En wat zeggen deze studies over de wat-hoe verbinding?
2) Wat vanuit praktische/beleidsliteratuur bekend is over het hoe van OO. Hoe wordt OO
vormgegeven in verschillende landen? En wat zeggen deze studies over de wat-hoe
verbinding?
Vanuit wetenschappelijke, praktische en beleidsrapportages eindigen we deze paragraaf met een
conclusie wat er bekend is over het hoe van OO voor breed ondernemerschap, met daarbij aandacht
voor het ondernemende proces en alle daarbij horende aspecten zoals beschreven in de vorige
paragraaf over de wat-vraag van breed ondernemerschap. Dus wat weten we over de wat-hoe
verbindingen voor breed OO?
Het hoe vanuit de wetenschap
Verschillende reviewstudies in de OO literatuur tonen aan dat de hoe-vraag (de didactiek) van OO
interventies nauwelijks omschreven is in wetenschappelijke studies (Kamovich & Foss, 2017; Naia et
al., 2014; Nabi et al., 2017). Beschrijvingen op de hoe dimensie, dat wil zeggen beschrijvingen van de
instructie-, leer en toetsactiviteiten, zijn generiek en algemeen met weinig detail om een goed beeld
te krijgen van de daadwerkelijke opzet van een OO praktijk. Daarnaast beschrijft slechts een klein
aantal studies zowel de wat als de hoe dimensie van OO: Kamovisch & Foss identificeerde slechts 16
empirische studies in hun review. Naia en collega’s codeerden 10% van hun studies (6 van de 60) als
zowel “wat” als “hoe”, waarbij een groot deel van de studies niet empirische was. De focus van
wetenschappelijke studies over OO gaan over impact oftewel de “for which results” dimensies van
OO (Fayolle & Gailly, 2008, p. 527, zie Figuur 2). Deze studies gaan bovendien veelal over korte
termijn en smal ondernemerschapsgerichte impact met de nadruk op ondernemende intenties
(Fayolle, 2016; Naia et al., 2014), zonder hierbij te beschrijven hoe de OO interventie eruit ziet en
wat de vooraf bepaalde leerdoelen/leeruitkomsten ervan waren. In OO onderzoek is dan ook vrijwel
geen sprake van constructive alignment tussen het wat – het hoe – en de impact metingen.
Verschillende reviews concluderen dat studies naar OO te weinig gedetailleerde beschrijvingen geven
van het wat en het hoe om überhaupt iets te zeggen over de welke factoren van een OO interventie
leiden tot welke impact (Kamovich & Foss; Rideout & Grey, 2013). Kamovisch en Foss werpen de
discussie op dat wetenschappelijke peer-reviewed journals sterk gericht zijn op impactstudies
waarbij een uitgebreide beschrijving van het wat en het hoe van OO interventies niet wordt
gestimuleerd. OO wordt veelal bestudeerd als een blackbox. Bovendien zijn alle bovenstaande
studies uitgevoerd in het hoger onderwijs, waardoor dit onderzoek geen aanknopingspunten biedt
voor het wat en het hoe van OO voor verschillende leeftijden (Lillivälli & Täks, 2017; Naia et al.). Om
OO onderzoek en de effectiviteit van OO programma’s verder te helpen zou, ook in het
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wetenschappelijke discourse, meer aandacht moeten komen voor meer gedetailleerde en
theoretisch onderbouwde beschrijvingen van het wat en hoe van OO interventies, gekoppeld aan
een bepaalde doelgroep/leeftijdscategorie, én moet tevens ook kritischer gekeken worden naar
impactmetingen die een meer valide maat zijn van breed ondernemerschap (o.a., Fayolle, 2016; Nabi
et al., 2017; Rideout & Grey, 2013). Zeker aspecten als entrepreneurial mind-set, emoties, en
identiteiten worden nergens gemeten of beoordeeld. Ditzelfde geldt voor het ondernemende proces.
Hiervoor moeten zowel assessments in het onderwijs (als onderdeel van het hoe) als de
impactmetingen in het OO onderzoek innovatiever worden. Naia en collega’s (p. 92) voegen hieraan
toe dat “The fundamental question to be asked of any examination of entrepreneurship education is
‘What we have learned and what has emerged as useful in the entrepreneurial classroom?” Dit
impliceert dat zowel het wat als het hoe van OO ruimte moet laten voor leerverrassingen
(Scardamalia, Bransford, Kozma, & Quellmalz, 2012)
De beperkte wetenschappelijke literatuur over de vormgeving van OO zet OO veelal af tegen
traditioneel business/management onderwijs. Bekende voorbeelden hiervan staan beschreven in het
werk van Garavan & O’Cinneide (1994), Gibb (2002) en Löbler (2006). Deze studies pogen het wat en
hoe van ondernemerschap te verbinden. Deze studies zijn theoretisch en conceptueel van aard en
hebben grote invloed (gehad) op het denken over OO. De kern hiervan zit erin dat traditioneel
business/management onderwijs vooral gericht is op cognitieve leeruitkomsten zoals kennis van
markten, financieën, theorieen en modellen en eventueel het toepassen van deze kennis in
bijvoorbeeld het maken van een (veelal hypothetisch business plan). OO zou actiever en meer
experimenterend (moeten) zijn, afgewisseld met reflecterende/convergerend leren (Garavan &
O’Cinneide), waarbij veel leren plaatsvindt in interactie (Löbler). Naast cognitieve uitkomsten richten
deze onderzoekers zich vooral op meer persoonlijke uitkomsten sturen van eigen leren, kiezen van
eigen paden en “the way of life” van een ondernemer. Echter, deze leeruitkomsten blijven vrij vaag
en tevens missen ook deze studies de empirische onderbouwing door middel van sterke
methodologische studies die relaties tussen wat-hoe-impact aantonen. Ze bieden echter wel mooie
aanknopingspunten voor verder onderzoek naar met name het hoe van OO.
Nabi en collega’s (2017) zijn één van de eersten die systematisch aandacht besteden aan het hoe
achter OO. Zij vergelijken in hun review studie vier verschillende didactische modellen gebaseerd op
verschillende leertheorieën :
1. Supply model. Behavioristisch paradigma in termen van transmissie en reproductie van
kennis en toepassing van procedures. Veel voorkomende werkvormen hierbij zijn college,
lezen, schrijven, luisteren;
2. Demand model. Subjectivistisch paradigma waarbij persoonlijke betekenisgeving belangrijk
en leren daarom participatief is. Werkvormen hierbij zijn bijvoorbeeld exploratie en
experimenteren;
3. Competence model. Sociaal constructivistisch paradigma waarbij actief leren aan de hand
van realistische situaties uitgangspunt is. Werkvormen zijn gericht op het prikkelen van
studenten om in interactie kennis, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen en verbinden
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in competent gedrag. Discussies, presentaties en kennis productie werkvormen komen veel
voor.
4. Hybrid model. Mix van bovenstaande vormen.
In lijn met andere studies (Garavan & O’Cinneide, 1994; Kamovich en Foss, 2017), concluderen ook
deze onderzoekers dat het merendeel van empirische studies naar OO gebaseerd zijn op het supply
model, waarin werkvormen gericht op kennis acquisitie de boventoon voeren. Garavan en
O’Cinneide toonden aan dat de OO praktijk, in ieder geval in 1994, werd gekenmerkt door abstract
theoretisch en transmissie gericht onderwijs. Hierin is vooral aandacht voor het onthouden van
abstracte, veelal bedrijfsmatige concepten die getoetst worden met schriftelijke toetsen. Hogere
orde cognitieve uitkomsten en experimenterend leren in de vorm van het toepassen, analyseren,
synthetiseren, evalueren en reflecteren in de context van complexe authentieke problemen is hierbij
niet aan de orde. Dit past niet bij de leerstijl van ondernemers, die vooral actief experimenterend is
(Kolb & Kolb, 2012) en ook niet bij experiential learning, learning by doing en waardecreatie in
(inter)actie met anderen, aspecten die we in de paragraaf over het wat van ondernemerschap
hebben geïdentificeerd als cruciaal voor OO.
Recentere review studies (Kamovich & Foss; Nabi et al. 2017) laten wel een trend zien
richting meer actiegericht onderwijs (Kamovich & Foss) of het competence model (Nabi et al. 2017).
Nabi en collega’s laten bovendien een voorzichtige positieve relatie zien tussen het competence
model en meer hogere orde en langere termijn uitkomsten van OO (zie ook volgende paragraaf). Dit
suggereert dus dat meer activerende didactiek bestaande uit discussies en interactie gericht op
kennisproductie en met aandacht voor zowel product als procesontwikkeling beter werken voor het
stimuleren van gewenste leeropbrengsten voor OO dan passief, individualistisch onderwijs gericht op
kennisacquisitie. Nabi en collega’s benoemen deze didactische benadering voor OO het belangrijkste
onderzoeksgebied voor de toekomst van OO onderzoek en praktijk.
Löbler (2006) en Naia, Baptista, Januário, en Trigo (2014) gaan een stap verder in een poging te
komen tot ontwerpprincipes voor OO. De 10 principes van Löbler (zie Tabel 2) zijn ingegeven vanuit
een sociaal constructivistische benadering van OO waarbij hij vooral de nadruk legt op OO dat
leerlingen moet stimuleren om zelf sturing te nemen over het leerproces. Zoals “laat leerlingen zelf
leerdoelen formuleren” (principe 2) of “informatie die op verschillende manieren gecombineerd kan
worden, laat leerlingen zien dat er meerdere mogelijkheden zijn” (principe 7). Passend bij de
constructive alignment gedachte is bovendien dat Löbler niet alleen aandacht heeft voor de
vormgeving van leeractiviteiten, maar ook een expliciet principe heeft over toetsing waarin hij
aangeeft dat OO andere manieren dan traditioneel en gestandaardiseerd toetsen vraagt (principe 4).
Hoewel hier relevante principes inzitten, die zeker passen bij de EU kerncompetenties voor
levenslang leren in de zin van “sense of initiative and entrepreneurship” en zeker relevant zijn voor
OO op jonge leeftijd, zijn deze principes niet gebaseerd op de definitie van OO gericht op het
waardecreatie proces met en voor anderen. Daarmee zijn zij niet volledig passend/dekkend voor het
stimuleren van het ondernemende proces zoals omschreven in de ‘wat- paragraaf’ van dit rapport.
Aan de andere kant zijn de principes goed onderbouwd vanuit de (leer)theorie en inzichten over
Leren voor breed ondernemerschap

37

ondernemend leren. Tevens zegt Löbler dat eerste ervaringen met cursussen die op deze principes
gebaseerd zijn, leiden tot meer gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Interessant aan
deze (conceptuele) studie is bovendien dat deze uitgaat van het jonge kind, in tegenstelling tot de
meeste andere OO studies die in de hoger onderwijs context plaatsvinden.
Tabel 2. Tien ontwerpprincipes voor ondernemerschapsonderwijs van Löbler (2006).
1

As a general direction it is useful to have an image of a piano tutor or a driving instructor
rather than that of a lecturer. Help the student to develop their abilities into competencies.
2 Let students develop their own learning goals. Give them support.
3 Derive the content to be covered from the problems and learning goals identified by the
students
4 Do not test students in the classical way.
5 Design activities that require interaction and sociocognitive conflict
6 Ensure an open information flow between everybody in the classroom
7 Information that can be used and combined in different ways encourages students to
consider the world of opportunities.
8 Do not show how to solve problems and do not say that an answer is correct or incorrect.
9 Support autonomy. It supports ethical thinking and behavior as well as responsibility.
10 Have fun in working with the students and light the fire of learning and thinking that is in
them
Naia en collega’s (2014) analyseren in hun review 60 wetenschappelijke studies over OO op
basis van het didactische model van Fayolle & Gailly (2008, zie figuur 2) waarin zij vooral zoeken naar
studies die de verschillende elementen (waarom, wat, hoe, voor wie en voor welk resultaat) met
elkaar verbinden en daarmee effectiviteit aantonen. Dit resulteert in een overzicht van 13
kenmerken van good practices (zie Tabel 3). Het is echter onduidelijk hoe de auteurs tot de selectie
van deze ontwerpprincipes komen en bovendien komen ook in deze review alle onderzochte studies
uit het hoger onderwijs. Daarnaast is het opvallend dat deze lijst wat-elementen (bv. individual meta
competences, entrepreneurial mind-set and attitudes), hoe-elementen (bv. direct participation of
experienced entrepreurs in training programmes; ) als ook aspecten gericht op onderliggende
leertheoretische uitgangspunten (bv. contingency and constructivist approaches) bevat. De
ontwerpprincipes zijn hiermee van verschillende orde en worden ook niet verder omschreven of
getypeerd, waardoor de concrete bruikbaarheid voor OO te betwijfelen valt. Desalniettemin geeft
ook studies bruikbare handvatten om OO evidence-informed te ontwikkelen.
Tabel 3. Ontwerpprincipes voor Ondernemernschapsonderwijs van Naia et al. (2014)
1
2
3
4
5
6
7

Experiential learning, rather than the transmission of knowledge
Diversity of educational experiences
Learner’s active participation and student-approved system to enhance student
motivation in the learning process
Multidisciplinary approaches
Direct participation of experienced entrepreneurs in training programmes
Experience of failure in the learning process
Risk, responsibility and opportunity identification training
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8
9
10
11
12
13

Individual meta competences
Contingency and constructivist approaches
The use of the internet/online social media
A portfolio of techniques to practice entrepreneurship
Adaptation of programmes to cultural context
Entrepreneurial environment, mindsets and attitudes

Het hoe vanuit praktisch en beleidsonderzoek
In (inter)nationaal praktisch en beleidsonderzoek is in toenemende mate aandacht voor OO. Zo zijn
er de jaarlijkse Global Entrepreneurship Monitor, OECD rapportages en Europese onderzoeken vanuit
de Europese commissie/Eurydice. In de meest recente rapporten van de GEM (2018), Eurydice (2015)
en South East European Center for Entrepreneurial Learning (2015), maar ook in (inter)nationale
rapportages over OO in het MBO (European Commission expert group, 2009; NRO kennisrotonde,
2017), kunnen we de volgende zaken concluderen ten aanzien van ondernemerschap:
1. Veel landen hebben ondernemerschap als een kerncompetentie benoemd in nationale /
curriculum kwalificatiestructuren, volgens de brede ondernemerschapsdefinitie zoals
benoemd door de Europese Commissie (= het wat);
2. maar de implementatie ervan in de vormgeving van het onderwijs (= het hoe) komt nog niet
goed van de grond. Experts van de verschillende landen betwijfelen of en de mate waarin de
kerncompetentie ondernemerschap zoals vaak benoemd in nationale kwalificatiesystemen
een daadwerkelijke concrete vertaling krijgt in het onderwijs. De implementatie is vaak ad
hoc en afhankelijk van de betreffende docent die ermee aan de slag gaat;
3. Ondanks de Europese ambitie dat alle jongeren in aanraking zouden moeten komen met OO
volgens de brede definitie, blijkt dat nog lang niet alle studenten in aanraking komen met
OO. Het onderwijs dat er is, is veelal gericht op de smalle definitie van ondernemerschap. Dit
komt doordat het OO waarover op dit moment wordt gerapporteerd:
a. veelal plaatsvindt in het Hoger Onderwijs. Hier is het veelal gericht op studenten die
een toekomst als ondernemers ambiëren.
b. meestal een optioneel, extra-curriculair vak is in plaats van OO verweven in het
curriculum en verbonden met andere (kern)vakken.
c. zich kenmerkt door education about entrepreneurship (zie hieronder) of het eerder
beschreven supply model (Nabi et al., 2018). Een expertgroep vanuit de Europese
Commissie die in 2009 OO in het MBO heeft bekeken concludeert dat er een
mismatch is tussen de didactische aanpakken die het meest effectief lijken te zijn
voor (breed) OO en de didactiek die veelal gebruikt wordt in bestaande OO
programma’s.
4. Denemarken is het enige land dat systematisch en structureel de implementatie en effecten
van OO monitort en evalueert en hierbij bovendien aandacht heeft voor studenten vanaf 910 jaar tot universitaire studenten (SEECEL, 2016). Recente rapportages hiervan bieden
daarmee de meeste informatie over relaties tussen wat-hoe-effecten-voor wie van OO
(Moberg et al., 2014).
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Het recente GEM rapport (GEM, 2018) concludeert bovendien, op basis van uitgebreide
expertconsultaties en rapporterend over 54 landen, dat “entrepreneurship education in schools” de
zwakste schakel is in het ondernemerschapsecosysteem internationaal. Experts benoemen dit als de
meest beperkende factor voor meer ondernemerschap en innovatie in de maatschappij. In innovatiegedreven maatschappijen zoals Nederland blijkt dit zelfs de enige factor die lager dan gemiddeld
scoort en bovendien niet gegroeid is sinds 2016. Met andere woorden, ondanks dat veel landen en
onderwijssystemen het wat van breed OO hebben opgenomen in kwalificatieprofielen, blijft het
daadwerkelijk, doordacht, structureel en evidence-based vormgeven van OO nog achter (Zie ook
Kennisrotonde, 2017).
Education about, for and through Entrepreneurship
Als we wat concreter gaan kijken naar de vormgeving van OO dan wordt in de
praktische/beleidsliteratuur gesproken over een onderscheid tussen onderwijs about, for, en through
ondernemerschap (Lackeus, 2015; Moberg et al., 2014). Dit onderscheid helpt om het verschil in de
didactiek achter OO te duiden. In onderwijs over ondernemerschap ligt de nadruk op het uitleggen
van bedrijfskundige, management en economische theorieën en modellen die het
ondernemerschapsproces beschrijven. Denk hierbij aan theorieën rondom business modellen,
financiering, marktonderzoek of consumentengedrag . Deze benadering is veelal gericht op smal
ondernemerschap en dan vooral op de “business skills” van Moberg et al., of de operationele en
cognitieve competenties van ondernemerschap zoals in hoofdstuk 4 beschreven en kenmerkt zich
qua didactiek voornamelijk door transmissiegericht, passief onderwijs. Onderwijs door
ondernemerschap is gekenmerkt door activerende didactiek en ervaringsleren; de werkvormen en
leeractiviteiten staan centraal in plaats van de inhoud. Ze zouden de studenten moeten prikkelen om
het ondernemende proces te doorlopen waarbij de docent de coach en facilitator hiervan is (Moberg
et al., 2014). Deze benadering sluit dan ook meer aan bij de brede benadering ten aanzien van OO:
het gaat om het stimuleren en motiveren van de studenten om kansen te identificeren en nieuwe
waarde te creëren. Ook vindt deze benadering aansluiting bij het stimuleren van de ‘entrepreneurial
skills” (Moberg et al., 2014) een entrepreneurial mind-set (zie hoofdstuk 4). Onderwijs voor
ondernemerschap is een combinatie van beide vormen. Moberg en collega’s maken nog verder
onderscheid in varianten van onderwijs voor ondernemerschap, waarbij het onderwijs kan variëren
op de dimensies: 1) mate waarin student autonomie heeft over het waardecreatieproces en 2) mate
waarin het onderwijs voortbouwt op de student en zijn/haar eerdere ervaringen en voorkeuren (wie
ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?) of juist uitgaat van generieke management en
ondernemerschapstheorieën die de student moet toepassen. OO gekenmerkt door weinig
autonomie en dat uitgaat van ondernemerschapstheoriën noemen zij “instrumental approach”. Dit
onderwijs is met name gericht op cognitieve doelen (het wat) als opdoen of toepassen van
ondernemerschapskennis. OO dat zich gekenmerkt door hoge autonomie en dat voortbouwt op
eerdere ervaringen van studenten noemen zij “entrepreneurial method approach” noemen. Deze
benadering past bij het ondernemende proces en de ondernemende mindset zoals benadrukt bij de
effectuation theorie (Sarasvathy, 2001). Dit onderwijs is veelal gericht op meer niet-cognitieve
doelen, het ondernemende proces en ondernemende activiteiten. Tabel 4 typeert onderwijs over,
voor, door ondernemerschap aan de hand van de doelen en didactiek.
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Tabel 4. De drie vormen van ondernemerschapsonderwijs, op basis van Moberg et al. 2014

Education about
Entrepreneurship

Einddoelen
(waartoe)
Eigen
ondernemer

Leerdoelen / inhoud
(wat)
Leren en toepassen van
bedrijfkundige,
management en
economische theorieën

Didactiek (hoe)
Passief, frontaal,
kennisoverdracht

Opvatting
over OO
Smal

Education through
Entrepreneurship

Creatieve,
Ervaren van het
zelfsturende
waardecreatieproces
individuen;
ondernemendheid

Actieve
werkvormen;
Experiential
learning

Breed

Education for
Entrepreneurship

Combinatie
van beide

Variërend op
1) Autonomie
2) Uitgaan van
contextuele
eerdere
ervaringen

smal +
breed

Varierend op doelen
• Cognitieve
• Non-cognitieve
• Ondernemende
activiteiten

Garavan & O’Cinneide concludeerden in 1994 al dat OO veelal gericht was op onderwijs over
ondernemerschap, gekenmerkt door passief en theoretisch onderwijs gericht op kennisoverdracht.
Zij concluderen dat dit niet aansluit bij actieve, explorerende en experimenterende manier van leren
die de voorkeur heeft bij ondernemers (Kolb & Kolb, 2012). Ook de expertgroep van de EU die in
2009 OO in MBO heeft bekeken concludeert dat er een mismatch is tussen de didactiek die het beste
zou passen bij OO voor breed ondernemerschap en de didactiek die wordt gebruikt in veel bestaande
OO programma’s. Nog recenter concluderen ook Kamovich & Foss (2017) in hun review waarin zij OO
vanuit het constructive alignment principe bekijken dat de empirische studies vooral gericht zijn op
onderwijs over ondernemerschap. Tevens concluderen zij dat er vaak geen sprake is van constructive
alignment waarbji het wat-hoe-assessment bewust met elkaar in samenhang zijn, laat staan dat deze
drie aspecten gericht zijn op de brede definitie van ondernemerschap.
Lackeus (2015) beargumenteert dat OO op jongere leeftijd zou moeten beginnen met
onderwijs door ondernemerschap, gevolgd door onderwijs voor ondernemerschap, en dat vooral
voor die studenten die echt een eigen bedrijf willen starten dit aangevuld moet worden met
onderwijs over ondernemerschap. Echter, alleen in de Deense context, en wederom gerapporteerd
in niet-wetenschappelijke literatuur (Moberg et al., 2014), is expliciete monitoring en evaluatie
gedaan naar de relaties tussen de leeruitkomsten van OO (het wat), deze drie vormgevingen (het
hoe) en verschillende onderwijsniveaus te beginnen bij 9-10 jarigen doorlopend tot universitair
niveau (Moberg et al; SEECEL, 2016). Dit onderzoek toont aan dat voor PO-VO scholieren onderwijs
over ondernemerschap bijdraagt aan ondernemende intenties, maar een negatief effect heeft op
betrokkenheid en plezier op school (“school engagement”). Onderwijs door ondernemerschap
Leren voor breed ondernemerschap

41

daarentegen heeft het meeste effect op entrepreneurial skills als pro-activiteit en betrokkenheid en
plezier voor school; heeft de meeste impact heeft op jonge leerlingen van 9-10 jaar, en de
ondersteunende rol van de docent is bepalend voor de effectiviteit van onderwijs door
ondernemerschap. Studenten die hun docent percipiëren als een goede coach van het
ondernemende proces vertonen betere resultaten. Interessant is dat de rol van docent beduidend
minder belangrijk lijkt te zijn in onderwijs over ondernemerschap.
Voor universitaire studenten bleek dat de onderwijs voor ondernemerschap volgens de
entrepreneurial method approach beduidend meer effect had dan de instrumentele programma’s:
studenten ontwikkelden meer vertrouwen in eigen kunnen op het gebied van financiële kennis,
planning, gebruik van bronnen, omgaan met ambiguïteit en creativiteit. En daarnaast ontplooiden
deze studenten meer ondernemende activiteiten. Uit dit Deens monitoringsonderzoek zijn dus
verschillende aanknopingspunten te vinden voor verbindingen tussen wat-hoe-voor welke
resultaten-voor wie.
Het Noordse model voor OO (Rasmussen & Fritzner, 2016) doet een expliciete poging om het
wat-hoe rechtstreeks te verbinden. Zij benoemen specifieke didactische werkvormen of
leeromgevingskenmerken passend bij de vier kerncompetenties van ondernemerschap uit hun model
(zie hoofdstuk 4 en Figuur 5)). Ook geven zij in hun rapportage voorbeelden van hoe deze koppeling
tussen wat en hoe er in de onderwijspraktijk uit zou kunnen zien. Echter ook in dit geval is er nog
geen empirische bewijs of monitoring naar gedaan, maar het biedt wel mooie inspirerende
voorbeelden voor evidence-informed ontwerpprincipes
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Figuur 5. Wat-hoe verbinding vanuit het Noordse model (Rasmussen & Fritzner, 2016)
Conclusie over het HOE van OO: geen constructive alignment
Wat kunnen we uit bovenstaande wetenschappelijke, praktische en beleidsmatige inzichten
concluderen over de wat-hoe verbinding in OO, en in het bijzonder voor breed OO?
-

Er is maar een zeer beperkt aantal studies dat überhaupt de wat en/of de hoe vraag expliciet en
een zekere mate van detail behandeld;

-

Het merendeel van wetenschappelijke studies gaat over impact van OO en veel van deze studies
legt hierbij geen link naar de vormgeving van het OO programma (het hoe noch het wat);

-

Ondanks dat veel landen breed ondernemerschap hebben opgenomen in curriculum kwalificaties
(het wat), vindt dit nog weinig vertaling in didactiek in de lespraktijk (het hoe);

-

Veel bestaand OO is gericht op onderwijs over ondernemerschap gekenmerkt door
transmissiegericht passief onderwijs (het hoe) en focus op het leren en toepassen van
management, bedrijfs- en ondernemerschapstheoriën (het wat). Dit past niet bij breed
ondernemerschap;

-

Het ondernemende proces gericht op waardecreatie, zoals beargumenteerd in de wat vraag,
krijgt nog geen aandacht in studies naar het hoe van ondernemerschap;

-

Er zijn kleine aanwijzingen dat OO met meer activerende didactiek en ervaringsleren (onderwijs
door ondernemerschap) positievere, hogere orde en langere termijn effecten hebben.

De wat-vraag concludeerden we met “er moet meer aandacht komen voor het ondernemende
proces van waardecreatie in plaats van voor allerlei losse en onderliggende competenties en
competentielijsten”. Als we dit doortrekken naar het hoe, dan concluderen we dat dit andere
didaktiek vraagt en andere innovatievere assessment vormen vraagt waarin studenten niet allemaal
dezelfde uitkomsten bereiken maar wel het ondernemende proces doorlopen en ondernemende
ervaring opdoen (Naia et al., 2014; Lackeus, 2015). Hierbij is het van belang dat er ruimte is voor
leerverrassingen die ontstaan door dit onzekere, ambigue maar creatieve en interactieve
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ondernemerschapsspel (Scardamalia et al., 2012). Tevens is hiervoor expliciete aandacht nodig voor
de coachende rol van de docent die een mediërende factor blijkt te zijn, zeker in onderwijs door
ondernemerschap (Moberg et al. 2014) en wellicht ook de reden is waarom de implementatie van
didactiek passend bij breed ondernemerschap niet van de grond komt (European Commission, 2009)
Verschillende studies gerapporteerd in het wat en het hoe bieden handvatten voor ontwerpprincipes
voor breed OO. In het volgende hoofdstuk bekijken we de Deense, Noordse, Europese nog een keer,
aangevuld met het Lackeus model van de OECD, vanuit een leerlijn perspectief (‘progression model’).
Dit perspectief biedt nog aanvullende handvatten voor ontwerpprincipes omdat we hieruit
leeromgevingskenmerken kunnen distilleren die veranderen gedurende de leerlijn voor OO.
Naar aanleiding van de wat, hoe, en de leerlijn discussies, komen we in hoofdstuk 7 tot een set van
11 ontwerpprincipes voor breed OO.
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Hoofdstuk 6: Wat-hoe door onderwijsniveaus heen. Analyse van leerlijnmodellen
Hoofstuk 4 en 5 geven al veel input voor ontwerpprincipes. Maar bieden nog weinig
aanknopingspunten voor doeltreffende wat-hoe combinaties in OO voor verschillende leeftijden.
Tevens bieden ze nog te weinig handvatten om variatie in OO programma’s te duiden, zeker passend
bij de Nederlandse context: Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien als je OO wilt vormgeven?
Om die vraag te beantwoorden analyseren we in deze paragraaf een aantal OO leerlijnmodellen.
Hieruit destilleren we een aantal kenmerken voor de OO leeromgeving die de groei, variatie en
ontwikkeling in OO voor verschillende leeftijden typeren. Met deze kenmerken, aangevuld met de
inzichten uit de wat en de hoe secties, komen we in het volgende hoofdstuk tot een set van
ontwerpprincipes, de schuifjes, om OO te duiden.
Uit hoofdstuk 3 halen we dat het wat van OO moet gaan over het ondernemende proces van
waardecreatie voor anderen en voor jezelf. Hierbij gaat het altijd om:
1. Kansen zien en creëren
2. Kansen evalueren
3. In actie komen
Door het uitvoeren van deze processen zal de studenten automatisch onderliggende
ondernemernschapscompetenties ontwikkelen en inzetten. Ook vanuit de leertheorieën en
waardecreatietheorieeën concluderen we dat er ten aanzien van het wat meer aandacht moet zijn
voor 1) leer- en waardecreatieprocessen waarbij de waarde niet alleen economische van aard kan
zijn 2) samenwerking en interactie met anderen 3) de ondernemende mindset: denken vanuit wie
ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat heb ik tot mijn beschikking? En hoe kan ik de bronnen/middelen die
ik nu heb zo inzetten dat ik waarde kan creëren?
Deze conclusies uit het wat impliceren dat verschillende studenten, verschillende
competenties kunnen ontwikkelen afhankelijk van het soort waarde dat zij creëren en op welke
manier zij het ondernemende proces doorlopen en inhoudelijk invulling geven, passend bij de eigen
mindset. Dit betekent dat de uitkomsten van een OO vak, cursus of programma niet volledig
gestandaardiseerd kunnen worden. Scardamelia en collega’s (2012) noemen dit heel mooi: Het
toestaan van leerverrassingen.
De boodschap uit hoofdstuk 4 (het hoe) is vooral dat de huidige OO programma’s veelal
aandacht besteden aan kennis over ondernemerschap door vrij traditioneel, transmissiegericht
onderwijs (onderwijs over ondernemerschap). We concluderen een duidelijke mismatch tussen wat
ondernemerschap is (= het ondernemende proces van waardecreatie met een voor anderen en
mindset) en deze didactische aanpak en de gebruikte assessments/impact maten. Meer activerende
didaktiek, ervarings- of experimenteel leren, fouten te maken en leerverrassingen toe staan zijn nog
een grote uitdaging voor de OO praktijk en onderzoek. Bovendien liet stap 2 zien dat bijna al het OO
onderzoek is uitgevoerd in het hoger onderwijs, terwijl er steeds meer nadruk komt, ook vanuit de
EU, op OO voor alle leeftijden.
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Het doel van deze overzichtsstudie is te komen tot ontwerpprincipes die het mogelijk maken om
OO op alle onderwijsniveaus en leeftijden vorm te geven, aansluitend bij de brede opvatting van
ondernemerschap. Beantwoording van de wat en de hoe vraag geven hier nog onvoldoende
aanknopingspunten voor, omdat vrijwel alle onderzoek gedaan is in de hoger onderwijs context.
Daarom bekijken we in deze paragraaf een aantal OO leerlijn modellen (zogenaamde progression
models). Deze modellen zijn eerder beschreven in het wat en deels in het hoe (Europese, Deense en
Noordse model). Daarnaast bespreken we nog een ander uitgebreid beschreven leerlijnen model van
Lackéus (2015) dat hij heeft ontwikkeld in opdracht van de OECD. Deze modellen gaan uit van (het
belang van) OO voor alle leeftijden en passen bij de opvatting van breed ondernemerschap en het
ondernemende proces. Zij beschrijven typerende kernmerken en ontwikkelstappen in OO voor alle
leeftijden.
Van deze leerlijn modellen, is alleen naar het Deense model vrij systematische monitoring en
evaluatie uitgevoerd (SEECEL, 2016, zie “het hoe”). De andere modellen zijn conceptueel en
theoretisch van aard en hebben nog geen expliciete empirische evidentie. Het is dus niet mogelijk
om hier evidence-based ontwerpprincipes uit te halen. Echter door de modellen met elkaar te
vergelijken en te zoeken naar die aspecten die ze allemaal noemen en die bovendien passen bij de
inzichten uit het wat en het hoe, kunnen we wel komen tot evidence-informed ontwerpprincipes.
Hieronder worden eerst de vier modellen kort apart toegelicht. Per model bespreken we welke
groeiniveaus onderscheiden worden en de kenmerken waarop deze groei geduid wordt. Daarna
komen we in een synthese tot een aantal overeenkomstige kernmerken. Deze vormen de basis de
onze ontwerpprincipes voor OO in Nederland. De ontwerpprincipes zullen worden vormgegeven in
de vorm van dimensies “de schuifjes” om het mogelijk te maken in de leerlijn op deze dimensies te
gaan variëren.
I. EntreComp: het Europese leerlijnen model
Zoals eerder benoemd in hoofdstuk 4 onderscheid EntreComp drie competentiedomeinen, nauw
verbonden aan de fasen van het ondernemende proces, met daaronder 15 competenties Bacigalupo,
2017; Bacigalupo, Kampylis, Punie, & Van den Brande, 2016). Daarbij beschrijft EntreComp vier
groeiniveaus (zie Figuur 6):
1. Foundation level: ondernemende waarde creëren onder externe begeleiding
2. Intermediate level: ondernemerschapswaarde creëren met toegenomen autonomie
3. Advanced level: verantwoordelijkheid om ideeën om te zetten in actie neemt toe
4. Expert level: ondernemerschapswaarde gecreëerd door persoon zelf met duidelijke waarde
voor het referentie domein

Leren voor breed ondernemerschap

46

Figuur 6. EntreComp Leerlijnen model
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Bijlage A beschrijft de leeruitkomsten van de vier niveaus (ieder niveau weer getypeerd op 2
manieren), door te variëren in twee hoofdkenmerken:
1. Toenemende autonomie voor het waardecreatie proces
2. Toenemende complexiteit van de taak en context waarin waarde wordt gecreëerd. Als we
specifieker naar onderstaand model kijken (Figuur 6) dan is deze toenemende complexiteit
verder te duiden door:
a. Toepassing in de echte wereld (pas vanaf niveau 4)
b. Samenwerking (van peers  “others”  “others in the field”)
c. Onzekerheid:
a. Eerst toenemende uitdagingen en onzekerheden in de taak (vanaf niveau 6)
b. Daarna omgaan met onzekerheden in de omgeving/context (vanaf niveau 7)
d.

Innovatiegehalte (van iets nieuws creëren vanaf niveau 3  tot een domein innoveren in
niveau 8)

II. Het Deense model
Zoals al eerder benoemd in paragraaf xxx gaat het Deense model uit van 4 competenties: actie
competentie, omgevingscompetentie, creativiteitscompetentie en persoonlijke mindset Rasmussen,
Moberg & Revsbech, 2015; Rasmussen, & Nybye, 2013). Uitgangspunt van het Deense leerlijnen
model is dat deze vier competenties altijd (op alle onderwijsniveaus) geïntegreerd moeten zijn met
kernvakken en hierbinnen in samenhang aangeboord moeten worden door het ervaren van het
waardecreatie proces (Rasmussenet al., 2015). Zij benadrukken dat deze ervaringen subjectieve
waarde hebben voor een student en dus verschillende kan zijn tussen studenten. Bovendien
benadrukt het Deense model, net als EntreComp, dat er verschillende typen waarden zijn, nl
economisch, maar ook sociaal, maatschappelijk of cultureel. Een laatste cruciaal uitgangspunt is dat
wordt geleerd door continue afwisseling tussen deze ervaringen en de reflectie hierop. Het leerlijnen
model kent 5 niveaus (NQF 1-3-4-6-7, zie Lillevälli & Täks, 2017) en beschrijft per niveau de vier
ondernemerschapscompetenties in termen van gedrag, kennis en vaardigheden (Rasmussen et al.
2015). Het leerlijnen model beschrijft de 4 competenties op dimensies met steeds twee uiteinden
(Rasmussen & Nybye, 2013, zie bijlage B). Het is aan scholen om via het schuiven op deze dimensies,
zelf een opbouwende leerlijn neer te zetten passend bij de context en kernvakken van de
opleiding/school. Het doel van OO is namelijk dat studenten innovatieve en ondernemende
competenties ontwikkelen - door waarde-creërende processen te doorlopen en ervaringen op te
doen en hierop te reflecteren - maar dat niet dat iedereen dat op dezelfde manier en tot op
eenzelfde niveau doet.
Op welke kenmerken wordt de groei geduid binnen de Deense leerlijn?
1. Autonomie voor de processen van waarde-creatie en het omzetten in actie. In alle fase is het
relevant de vertaling te maken naar actie, maar dit begint met het ontdekken van wat mogelijke
acties zouden kunnen zijn naar onder begeleiding van de docent komen tot een actie tot
daadwerkelijk zelfstandig initiëren van gepaste waarde creërende acties.
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2. Mate van creativiteit en gebruik van kennis hierbij. Bij jonge kinderen gaat het om prikkelen van
fantasie, experimenteren en improviseren en speelt het gebruiken van kennis geen rol. Verder in
het proces wordt het toepassen van (professionele) kennis groter en nog verder in de OO leerlijn
oudere studenten gaat het om het kunnen breken met conventionele kennis en regels in
complexe situaties met obstakels. En dus nieuwe kennis te creëren.
3. Toenemende complexiteit door schaalniveau van lokaal, dichtbij en bekend (familie, vrienden)
naar globaal, internationaal en onbekend.
4. Op de dimensie persoonlijke attituden groeit de mate waarin studenten zelfstandig bekwaam
zijn en daadwerkelijk kunnen handelen in complexe, ambigue situaties, hierin risico’s durven en
kunnen nemen en fouten durven maken. Vanaf de basis vraagt dit dat leerlingen te leren
vertrouwen op eigen kunnen. Hiervoor is het cruciaal dat ze 1) fouten durven en mogen maken;
2) leren omgaan met ambiguïteit en ethische situaties; 3) rolmodellen zien, en 4) hoge,
ambitieuze maar haalbare verwachtingen tegemoet zien, en 5) succeservaringen opdoen
(Rasmussen et al., 2015).
Het Deense model benadrukt in al deze onderdelen hoe belangrijk de ondersteunende en prikkelede
rol van de docent is. Hierbij gaat het om zaken als het communiceren van hoge, ambitieuze, maar
haalbare verwachtingen (zie ook werk van Hattie, 2008), uitdagen tot het gebruiken van
professionele, vakinhoudelijke kennis, creëren van een veilige leeromgeving voor experimenteren en
fouten, stimuleren om te komen tot actie en expliciet aandacht besteden aan reflecteren op
ervaringen.

III. Het Noordse model
Het Noordse model heeft dezelfde vier competenties als het Deense model als basis voor hun
leerlijnen model. Ook het Noordse model benadrukt dat de vier competenties in samenhang moeten
voorkomen en bovendien geïntegreerd moeten worden in andere kernvakken van het onderwijs. Het
Noordse model onderscheid drie niveaus in de leerlijn:
1. Beginnend (jaar 3)
2. Gemiddeld (jaar 6)
3. Schoolverlatend (jaar 9)
Het Noordse model geeft net als het Deense model per niveau aan hoe van de vier competenties, in
samenhang, eruit zouden moeten zien in termen van gedrag, vaardigheden en kennis. De
persoonlijke mindset categorie wordt niet verder opgesplitst en is ondersteunend, maar zeer
noodzakelijk, voor de andere drie competenties (zie bijlage C). Een aantal aspecten valt op aan de
leerlijn beschrijvingen van het Noordse model ten opzichte van de andere modellen:
1. De beschrijvingen lijken meer gericht op schoolse leerprocessen. Waardecreatie voor en
samenwerking met de externe buitenwereld heeft maar weinig aandacht, terwijl er veel nadruk
ligt op academische/denkprocessen en het gebruik van academische kennis.
2. De eindniveaus (op jaar 9) zijn nog van een beduidend eenvoudiger niveau dan hogere niveaus
bij EntreComp en het Deense model (bv. omgaan met korte termijn onzekerheden, simpele
bedrijfsmodellen e.d.)
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3. De kennis en vaardigheden zijn meer procesmatig beschreven (bijvoorbeeld, de student kan een
discussie voren over kansen en mogelijkheden in de wereld) en bieden daarmee concretere
aanknopingspunten voor de vormgeving van het onderwijs, met name activerende werkvormen,
binnen OO.
IV. OECD model van Lackéus
Het leerlijnen model van Lackéus, in opdracht van de OECD, heeft een andere opzet dan de vorige
modellen. Het maakt een expliciet onderscheid tussen leren voor breed versus voor smal
ondernemerschap. De lijn voor smal ondernemerschap beschrijft hij als een apart programma voor
studenten die echt ondernemer willen worden (en dus bedrijven willen starten), terwijl de lijn voor
breed ondernemerschap geïntegreerd in ieder curriculum en voor alle studenten zou moeten zijn. De
kern van OO zit volgens Lackéus dan ook in “alle studenten moeten worden getraind in hun
capaciteit en bereidheid om waarde te creëren voor anderen”. Deze lijn voor breed
ondernemerschap ziet Lackéus, net als het Deense en Noordse model, als geïntegreerd met andere
inhoudelijke vakken en zou moeten leiden tot ondernemende werknemers.
Een aanvullend verschil tussen het model van Lackéus en de vorige modellen is dat dit model
meer uitgaat van het activiteiten dan van het competenties. Bovendien maakt dit model een directe
koppeling tussen verschillende doelen van OO (= het wat) en daarbij horende didactische aanpakken
(= het hoe; bv. Education throught, for, about entrepreneurship, zie Figuur 7 en 8). De vorige drie
modellen beschrijven met name het wat op meerdere niveaus en daarmee meer indirect input voor
hoe OO er didactisch uit moet zien.
Het leerlijnen model van Lackéus beschrijft vier typen van actiegericht onderwijs en een nietactiegerichte variant van OO passend bij een aantal vragen over OO activiteiten die eerst
beantwoord moeten worden, voor het kiezen van gepaste didactische werkvormen. De basis van OO
ligt voor Lackéus ligt het maken / creëren van een artifact. Als er niets gemaakt wordt, dan gaat het
eigenlijk om vrij traditioneel, passief onderwijs over ondernemerschap. OO vraagt om actiegericht
leren en werken. Dit ligt ook wel onder de andere modellen hierboven beschreven, maar is minder
expliciet als randvoorwaarde beschreven dan bij Lackéus. De volgende vraag is of er waarde
gecreëerd wordt voor externe, real-life, stakeholders, waarbij deze waarde van economische maar
ook sociale of culturele aard mag zijn. De volgende vraag is of studenten een bedrijf moeten gaan
opzetten. Met als laatste stap de vraag of ze dat bedrijf moeten kunnen blijven behouden nadat het
onderwijs gestopt is. De vragen 1 en 2 passen bij breed ondernemerschap waar iedereen mee in
aanraking zou moeten komen (breed ondernemerschap), terwijl vraag 3 en 4 alleen bedoelt zijn voor
studenten die daadwerkelijk verder willen richting het opzetten van een eigen bedrijf. In het
leerlijnen model van Lackéus (zie Figuur 7 en 8) koppelt hij deze stappen en activiteiten direct aan
(mogelijke) didactische aanpakken.
En derde onderscheid met de andere modellen is dat het Lackéus model een onderscheid maakt
tussen kenmerken die altijd aanwezig zouden moeten zijn in OO tegenover kenmerken die variabel
zijn. Naast de stappen van het creëren van een artefact van waarde voor een ander (vraag 1 en 2
hierboven) heeft hij de kenmerken die altijd aanwezig zouden moeten zijn gedestilleerd uit een
vergelijking met 3 andere ondernemerschapsmodellen (Gibbs, 2008 (= UK model); Bleker, 2011;
Rasmussen & Nybye, 2013). De kenmerken die altijd aanwezig moeten zijn, zijn 1) gezamenlijke
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waardecreatie; 2) relatie met de wereld buiten school, en 3) het nemen van actie gebaseerd op
kennis en vaardigheden, waarbij dit kan gaan om theoretische /academische/domein kennis, maar
ook kennis van jezelf en je eigen talenten en passie (zie ook ‘instrumental approach” versus
“entrepreneurial method approach” Moberg et al., 2014, beschrijven in het hoe). Lackéus laat
hiermee zien dat causation en effectuation beide aan de orde kunnen zijn in OO, zoals wij
concludeerden in hoofdstuk 4.

Figuur 7. Vier typen van actiegericht ondernemerschapsonderwijs (Lackeus, 2014, p.24)

Lackéus onderscheid drie fasen in de leerlijn die hij niet expliciet koppelt aan een bepaald
onderwijsniveau of leeftijd. In tegenstelling dat de andere drie modellen hierboven beschreven,
beschrijft Lackéus geen niveaus van kennis, vaardigheden of gedrag per fase, maar geeft hij een
globalere omschrijving van het OO proces dat plaats zou moeten vinden in deze drie fasen.
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Figuur 8. Leerlijnen model van OECD (Lackéus, 2014, p.25).
Welke kenmerken typeren de groei in de fase van Lackéus?
1. Gebruik van theorie en kennis in het waardecreatieproces. In fase 1 gaat het
waardecreatieproces om experimenteren, creatief en nieuwsgierig zijn, terwijl het bouwen op
bestaande kennis en het baseren van je acties op onderliggende theorie, zowel vakinhoudelijke
als ondernemerschapstheorie, steeds groter wordt. Lackéus gaat hierin beduidend minder ver
dan het Deense en Europese model, waar de hogere niveaus ook echt gaan om kenniscreatie en
het overstijgen of durven omgooien van bestaande ideeën.
2. Samenwerking en relatie naar externen groeit. Waarbij dit in fase 1 voornamelijk in de klas
gebeurt waar leerlingen elkaar vertellen wat ze geleerd hebben, moet de afstemming met
externen in toenemende mate aanwezig zijn.
3. Type waarde dat gecreëerd wordt. Waarbij fase 1 zich kenmerkt door een sociale en
persoonlijke/subjectieve waarde voor een kind (child centered) zal op het hoogste niveau waarde
van verschillende aard gecreëerd moeten kunnen worden (value creation). In de smalle
ondernemerschapsstroom gaat het hier volgens Lackéus met name om economische waarde
(venture creation).
4. Veiligheid van de leeromgeving. De leeromgeving moet zo ingericht worden dat studenten in
toenemende mate risico’s lopen en fouten moeten (kunnen en mogen) maken. Dit verbindt
Lackéus aan het ontwikkelen van passie, doorzettingsvermogen en identiteit.
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Hoofdstuk 7. Onze voorlopige ontwerpprincipes
In dit hoofdstuk pogen we alle inzichten uit de wat, hoe en leerlijnen secties te vertalen naar
ontwerpprincipes voor OO. Deze ontwerpprincipes zijn geoperationaliseerd in zogenaamde
dimensies van ondernemerschapsonderwijs. De dimensies zijn terug te voeren op de conclusies die
we in de vorige hoofdstukken hebben getrokken en worden praktische aangeduid als ‘schuifjes’. De
achterliggende gedachte van een degelijke “schuifjesaanpak” is dat gebruikers (docenten,
opleidingsteams, scholen, of beleidsmaker) met de verschillende ‘schuifjes’ voor zichzelf gaan
onderzoeken:
-

Hoe ziet ons huidige OO eruit? Hoe is dit te typeren op de schuifjes?

-

Waar zit onze variatie en opbouw?

-

Klopt dit met wat wij bedoelen?

-

Welke aanknopingspunten bieden de schuifjes om de variatie en opbouw anders vorm te
geven?

Er is dus geen niet sprake van een ‘one-size-fits-all’ model welke in iedere situatie werkt; juist het
onderwijsniveau en de context zijn bepalend voor wat werkt en wat niet. De dimensies zijn niet
voorschrijvend en er zijn vele variaties of concrete vormgevingen van een dimensie denkbaar in de
OO praktijk. Om deze reden beschrijft Tabel 5 de dimensies alleen op twee uiteinden. Dit
schuifjesmodel is dus een heuristiek om naar OO te kijken. De schuifjes bieden handvatten om zelf
OO vakken, cursussen, activiteiten, programma’s en leerlijnen te duiden, hier kritisch op te
reflecteren of te verbeteren. Het gaat dus om meer of minder aanwezig.
Naar ontwerpprincipes
De praktijk leerlijnmodellen beschreven in het vorige hoofdstuk laten zien dat een aantal kenmerken
in breed OO altijd aanwezig moeten zijn en dat een aantal kenmerken variabel kunnen zijn. Om met
de eerste categorie te beginnen, breed ondernemerschapsonderwijs gaat altijd over:
1. Het doorlopen van het ondernemende proces van 1) kansen creëren; 2) kansen
evalueren 3) in actie komen, niet perse in lineaire volgorde;
2. Een authentieke taak met meerdere oplossingen;
3. Het creëren van ‘waarde’;
4. Maken van een artifact dat waarde heeft voor een ander.
Daarnaast wordt in de wetenschappelijke en praktische modellen ook een groot aantal kenmerken
genoemd waarin gevarieerd kan worden in breed OO, die we hieronder verder toelichten als
zogenaamde dimensies:

1. Methode: zoals in Tabel 4 te zien is, kun je onderscheid te maken tussen onderwijs over,
voor, door ondernemerschap, waarbij de nadruk in de methode nadrukkelijk verschilt. Is het
vertrekpunt theorieën over ondernemerschap of juist het leren door ondernemerschap te
ervaren? Bij breed ondernemerschap ligt de nadruk op leren door en/of voor
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ondernemerschap. Deze dimensie maakt bovendien onderscheid tussen de meer
instrumentele, causation gebaseerde benadering van ondernemerschap aan de ene zijde van
de dimensie tegenover de meer effectuation gebaseerde benadering (Zie ook Moberg et al.,
2014). Hoe meer het onderwijs uitgaat van effectuation, hoe meer ondernemende proces
start bij de individuele student (Wat kan ik? Wat wil ik? Wat /wie heb ik tot mijn beschikking)
en gebruik maakt van de 5 principes van effectuation. Meer causation gebaseerd onderwijs
gaat uit van het toepassen van bedrijfsmatige, management en economische theorieën,
modellen en principes.
2. Autonomie: Autonomie komt veelvuldig terug als ontwerpprincipe in de leerlijn modellen
die we geanalyseerd hebben in hoofdstuk 6 en linkt ook direct aan de wat-vraag vanuit de
klassieke opvatting van de ondernemer als initiatiefnemer (proactief, risicobereid) en de
actiecompetentie in de verschillende praktische competentiemodellen besproken in
hoofdstuk 4 en 6. Autonomie in deze context gaat om de mate waarin studenten
eigenaarschap hebben over hun eigen ondernemende leerproces, van idee generatie tot aan
resultaat.
3. Context/omgeving: de leerlijnen modellen in hoofdstuk 6 laten zien dat het schaalniveau en
de (on)bekendheid van de doelgroep of context waarvoor de student waarde creëert sterk
toeneemt van primair naar hoger onderwijs. Tevens benadrukken de
waardecreatietheorieën (hoofdstuk 4, met name effectuation en bricolage) en de praktische
competentiemodellen (EntreComp, Deense en Noordse model) het belang van de
omgevingsgerichte competentie. Hierin zijn bronnen en middelen en netwerk uit de
omgeving van essentieel belang in het waardecreatieproces. Daarnaast gaat het om het
ervaren van ondernemerschap. De directe omgeving van leerlingen en studenten met allerlei
beschikbare middelen, bronnen en activiteiten, en het al dan niet benutten daarvan, speelt
dus een belangrijk rol hierin. Denk hierbij aan eigen contacten, ondernemende ouders, de
schoolomgeving, maar ook netwerken en zelfs de fysiek omgeving
4. Complexiteit: onzekerheid staat centraal in de waardecreatietheorieën beschreven in het
hoofdstuk rondom de wat vraag. Voor een deel zit deze onzekerheid in de complexiteit van
het ondernemersvraagstuk, veel genoemd als ontwerpprincipe in leerlijnen (zie hoofdstuk 6).
Naar mate het schaalniveau toeneemt (zie ook principe 3), worden ook de problemen en
oplossingsrichtingen complexer. Een oplossing zoeken voor een probleem van je vrienden
met een nieuw telefoonhoesje is van een andere orde dan het tegengaan van
klimaatverandering. Aan de hoge kant van de dimensie heeft OO dan te maken met wat ook
wel “wicked problems” genoemd worden (Wals, 2015). Ook de mate van nieuwheid /
innovativiteit speelt hier een nadrukkelijke rol: in OO maak je altijd iets nieuws (zie Lackeus,
2014, ook Tabel 1), is dit nieuw voor mijn directe omgeving of voor de wereld?
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5. Aard van het waardecreatieproces. Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 4 gaat breed OO over
waardecreatie. Deze waarde hoeft niet alleen economisch van aard te zijn (winst, groei,
omzet), maar kan ook sociaal of ecologisch zijn. Daarmee wordt OO verbreed naar
maatschappelijke of organisatorische vraagstukken (sociaal ondernemerschap,
intrapreneurship) en uitdagingen op het terrein van natuur en milieu (eco-entrepreneurship,
duurzaam ondernemen). Hiermee wordt ook expliciet aanspraak gedaan op de
metacognifieve en normatieve competenties (zie ook Lans, Baggen, & Ploum, 2018), de
persoonlijke mindset zoals beschreven in de Deense en Noordse modellen en de identiteit
van de student als (toekomstig) ondernemer of ondernemender werknemer (zie hoofstuk 4).
In breed OO is er veelal sprake van meervoudige waardecreatie.
6. Kenniscreatie proces: tijdens het leren door te doen wordt nieuwe kennis gecreëerd, maar
kan ook domein specifieke kennis noodzakelijk zijn. De menselijke kapitaal benadering
beschreven in de wat-vraag (hoofdstuk 4) laat zien dat sector/domeinspecifieke en
vakinhoudelijke kennis belangrijk is met name in de eerste stappen van het ondernemende
proces. Ook in alle competentiemodellen wordt het belang van kennis benadrukt, waarbij
met name de leerlijnmodellen in hoofdstuk 6 laten zien dat het voortbouwen op bestaande
vak en domeinkennis sterk toeneemt naarmate de OO leerlijn omhoogloopt. Waar eerste
ervaringen met OO niet gaan over het gebruiken van kennis, maar juist over het loskomen
van kennis in een creatief en out-of-the box proces, wordt het voortbouwen op kennis later
in de leerlijn steeds belangrijker en is uiteindelijke kennis (co)-creatie cruciaal voor
uiteindelijke innovatief ondernemerschap.
7. Impact van het resultaat: zoals aangeven in hoofdstuk 4 is actiegerichtheid (zie ook
autonomie) en het creëren van waarde (zie waardecreatieproces) noodzakelijk in breed OO.
Uiteindelijk zal het waardecreatieproces moeten leiden tot een artefact dat van waarde is
voor anderen. Idealiter heeft het echte, in plaats van hypothetische, waarde voor iemand
anders buiten de school. Echter, de leerlijn modellen laten zien dat OO aan het begin van de
leerlijn ook gebaseerd mag zijn op waardecreatie voor de docent (in opdracht van de
docent).
8. Samenwerking: ondernemen is geen individuele aangelegenheid en vindt vrijwel altijd plaats
met anderen. Zowel waardecreatietheorieën (met name de design thinking theorie en
boundary crossing theorie beschreven in hoofdstuk 4), de sociaal constructivistische
opvatting van ondernemerschapsonderwijs en de praktijkleerlijnen benadrukken
samenwerking met anderen, dat kan met peers (medestudenten) zijn, maar de oplopende
leerlijn ook in multidisciplinaire of interdisciplinaire groepen of teams of zelfs in
transdisciplinaire teams waarbij ook stakeholders van buiten de school betrokken zijn (zie
principe 9).
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9. Rol van externe belanghebbenden: samenwerking stopt niet in het ondernemende team,
maar gaat nadrukkelijk ook om co-creatie met relevante anderen, zoals gebruikers en
experts. Het belang van ‘get out of building’ zoals serieondernemer en hoogleraar Steve
Blank propageert vinden we dan ook duidelijk terug in de besproken theoretische
perspectieven (effectuation, design thinking, boundary crossing) en de omgevingsgericht
competenties van praktische leerlijnen modellen (Deense en Noordse model). Deze dimensie
kan variëren van het afstemming met een opdrachtgever tot het actief en uitgebreid
samenwerken en co-creëren met meerdere externe stakeholders.
10. Prototyperen, fouten maken en reflecteren: zowel het wat als het hoe (hoofstuk 4 en 5)
laten duidelijk zien dat breed ondernemerschap vraagt om ervaringsleren gecombineerd met
reflectie. Leren door te doen en vervolgens te reflecteren op ervaringen typeert de leerstijl
van ondernemers (zie bv. Garavan & O’Cinneide, 1094). Ondernemend leren is lang niet altijd
een doelgericht, gepland proces, maar zit vaak vol met kritieke momenten, vallen en
opstaan, vliegeren en uitproberen. Door in actie te komen en te experimenteren en daar
volgens van te leren (fail fast, learn faster) kun je in een onzekere omgeving toch stappen
maken. Deze dimensie is duidelijk terug te vinden in de waardecreatietheorieën effectuation
theory en design thinking. Dit ontwerpprincipe benadrukt dit ook het belang van vertrouwen
in eigen kunnen en emoties in ondernemend leren, omdat studenten moeten leren dat
fouten maken mag en juist noodzakelijk zijn het ondernemend zijn, zonder dat hiermee hun
vertrouwen in eigen kunnen aangetast moet worden. Dit ontwerpprincipe doet daarmee een
sterk beroep op de persoonlijke mindset zoals beschreven in het Deense en Noordse
competentiemodel.
11. Werken met rolmodellen: Zoals geconcludeerd in het hoofdstuk 4 over de wat-vraag gaat
breed OO ook over het ontwikkelen van een ondernemende identiteit, vertrouwen in eigen
kunnen en onderliggende waarden. Rolmodellen, coaches en mentoren spelen een
belangrijke rol in het ontwikkelen van dergelijke meta-competenties. Het belang van deze
dimensie wordt daarnaast ook benadrukt in de praktische modellen en in verschillende
ontwerpprincipes uit eerdere studies (Löbler, 2006; Naia et al., 2014). Waar het gebruik van
rolmodellen in het begin van de OO leerlijnen vooral kunnen worden ingezet om studenten
te passioneren voor het ondernemend zijn, zullen ze de gevorderde student meer helpen om
een eigen identiteit en niche te vormen.
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Tabel 5. De 11 ‘schuifjes’ voor breed ondernemerschapsonderwijs.
Naam van dimensie

Laag

Hoog

Methode

Instrumentele methode
Uitgaan van ondernemerschap theorieën en
kaders (causation)
Onderwijs over ondernemerschap

Entrepreneurial method approach
Uitgaan van person (wie ben ik, wat kan ik, wat
heb ik) (effectuation)
Onderwijs door en voor ondernemerschap

Mate van autonomie
over het
waardecreatieproces
(van idee tot
resultaat)

Onder begeleiding, gestructureerd process

Onafhankelijk beslissingen maken,
ongestructureerd proces

Context/omgeving

Lokaal/dichtbij

Internationaal/systeemniveau

Complexiteit

Simpel, maar authentieke casus met meerdere
oplossingsrichtingen

Ambiguïteit aan de vraagkant en de
oplossingenkant (i.e, ‘wicked problem’)
Hoog innovatiegehalte

Aard van
waardecreatieproces

Focus op enkelvoudige waardecreatie

Uitdagen van op meervoudige waardecreatie.
Economische maar ook sociale en ecologische
waardecreatie

Kenniscreatie proces

Vak/domeinkennis is niet noodzakelijk, creatie
proces is intuïtief en nieuwsgierigheid gedreven

Creëren van nieuwe vak/domeinkennis
Innovatief ondernemerschap

Impact van het
resultaat

Resultaat voor de docent/peers

Resultaat voor domein/sector/maatschappij

Samenwerking

Individueel en peer-groepen

Interdisciplinair team

Rol van externe
stakeholders

Lage intensiteit van afstemming

Hoge intensiteit van afstemming, co-creatie
Meerdere externe partijen betrokken

Prototyperen, fouten
maken en reflecteren

Uitproberen en reflecteren in een veilige
omgeving zonder tijdsdruk

Korte-cycli van prototyperen-uittestenreflecteren waarbij maken van fouten onderdeel
is van het proces en tijdsdruk aanwezig is

Rolmodellen

Helden en rolmodellen ter inspiratie

Mentoren en coaches die je verder helpen in
jouw specifieke gebied
Gericht op identiteitsvorming
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Hoofdstuk 8. Inspirerende voorbeelden langs de schuifjes
Om uit te zoeken of de ontwerpprincipes ook makkelijk kunnen worden gebruikt om bestaande
voorbeelden van ondernemerschapsonderwijs te duiden en te vergelijken hebben we op alle
onderwijsniveaus casussen bekeken. Er is bepaald geen gebrek aan ‘goede voorbeelden’ in OO.
Europese studies zoals de recentelijke “Youth Work and Entrepreneurial Learning” studie (Andersen,
Frøhlich Hougaard, Nindl, & Hill-Dixon 2017) geven enorme hoeveelheden voorbeelden die, vaak
zonder al te veel toelichting, als good practice worden gelabeld. Om niet in herhaling te vallen,
hebben we voor een ander aanpak gekozen, die hieronder stapsgewijs is beschreven:
Selectie van de casussen
Het gaat bij de selectie niet zozeer om het selecteren van goede of minder goede voorbeelden, zoals
vaak het geval is bij ‘good-practices’ die veel rapporten sieren. Daarbij hebben we ons beperkt tot
voorbeelden uit Nederland. Dat heeft twee redenen. Ten eerste laat de laatste, 2017/2018 editie van
de Global Entrepreneurship Monitor zien dat Nederland nummer 1 scoort als het gaat om
ondernemend onderwijsaanbod (GEM, 2018). Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst
dat OO nog steeds als zwakste schakel wordt gezien in het ondernemerschapsecosysteem (GEM,
2018). Reden te meer om de eigen praktijken eens wat gedetailleerder onder de loep te nemen. Ten
tweede zijn onderwijspraktijken (internationaal) erg moeilijk te vergelijken, aangezien systemen en
culturen behoorlijk van elkaar verschillen. Wat vergelijking van onderwijspraktijken verder
bemoeilijkt is het feit dat alleen Denemarken haar OO-praktijken over langere tijd, systematisch
evalueert en daarover ook rapporteert (Eurydice, 2015). Naast de keuze voor Nederlandse
voorbeelden hebben we bij de verdere selectie de volgende criteria gehanteerd:
1. De voorbeelden moeten afkomstig zijn uit verschillende onderwijsniveaus, bij voorkeur
PO/VO/MBO/HO;
2. De voorbeelden interveniëren direct op het niveau van leerlingen/studenten en klassen, dus
op micro- en mesoniveau. Casussen die alleen beschreven zijn op school- (denk aan
‘ondernemende school’) of ecosysteem niveau (denk aan de ‘Brainport regio’) zijn dus niet
meegenomen;
3. De casussen zijn geen losse, eenmalige pilots of projecten;
4. De casussen vertegenwoordigen het volledige pallet van OO en focussen niet alleen op smal
OO.
5. De casussen zijn goed gedocumenteerd.
Zoals te zien is, hebben we het criteria ‘verplicht versus facultatief’ niet meegenomen. Daar is (nog
steeds) veel discussie over, zowel in beleidsdocumenten als in de wetenschappelijke literatuur
(Karimi et al. 2016; Lee et al. 2018) (zie ook hoofdstuk 10, discussie).

Procedure
Voor het identificeren van de voorbeelden hebben we de volgende procedure gehanteerd:
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1. de netwerken van de projectpartners zijn gekapitaliseerd;
2. er is afstemming geweest met relevante vertegenwoordigers uit het onderwijsveld
3. er is afstemming geweest met relevante vertegenwoordigers van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede Economische Zaken en Klimaat;
4. er is na het verzamelen van een uitgebreide lijst in overleg in het projectteam en met in
achtneming van de selectiecriteria een shortlist gemaakt van voorbeelden die, naar onze
gezamenlijke mening, de bruikbaarheid van de ‘dimensies’ voor het duiden van OO en de
variatie hierin het beste konden typeren. Juist contrast op de dimensies is daarbij belangrijk;
5. tenslotte zijn om te valideren of de interpretatie van de casus met ons instrument correct
was, een aantal van de casussen nog voorgelegd aan een informant die de casus goed kent.
Voorbeelden Primair Onderwijs
In tegenstelling tot de andere onderwijsniveaus is OO in het primair onderwijs minder expliciet
aanwezig. Vaak zijn activiteiten gekoppeld aan projecten en andere activiteiten die om creativiteit en
het nemen van initiatief vragen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘juffenfiets’, een doorgeeffiets die
door leraren in het basisonderwijs gebruikt kan worden als alternatief voor de auto of brommer. Dit
idee is bedacht en uitgewerkt door 2 klasgenootjes van De Groene Alm 2, een basisschool in Utrecht
die jaarlijks meedoet met de Kinderklimaattop 3. De leerlingen hebben in dat kader leraren
geïnterviewd over mobiliteitskeuzes, logboeken bijgehouden en berekeningen gemaakt om een
duurzame afweging te maken, met als concrete uitkomst de juffenfiets.
Twee onderwijsprogramma’s in het basisonderwijs waarin ondernemerschap en ondernemendheid
expliciet wordt geadresseerd zijn GoGroep 8 4 en vakantie-eiland. Gogroep 8 omschrijft zichzelf als
een lesprogramma voor jonge ondernemers. De focus ligt op groep 8 in het basisonderwijs. Het
programma wordt gekoppeld aan zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, in het bijzonder
autonomie, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Het programma duurt ongeveer 4
maanden. Vakantie-eiland van Stichting Jong Ondernemen omschrijft zichzelf als een lesprogramma
voor ondernemende en onderzoekende leerlingen in groep 5/6. De nadruk ligt op keuzes maken en
verantwoording nemen voor het eigen handelen. Het programma bestaat uit 4 dagdelen. Beide
hebben we hieronder bekeken aan de hand van de ontwikkelde ondernemerschapsonderwijs
heuristiek beschreven in tabel 5. Tabel 6 laat de toepassing van de 11 schuifjes op de beide PO
voorbeelden zien.

2
3
4

https://www.goedopweg.nl/nieuws/juffenfiets-winnende-idee-kinderklimaattop
https://www.groenevoetstappen.nl/kinderklimaattop

http://gogroep8.nl/
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Tabel 6. Voorbeelden PO.
Naam

GoGroep 8

Vakantie-Eiland (klas 5/6)

Verwevenheid in
curriculum
Het WAT

Scholen kunnen zelf kiezen om mee te doen.

Scholen kunnen zelf kiezen om mee te doen

-

autonomie,
creativiteit
probleemoplossend vermogen

-

Keuzes maken
Verantwoordelijkheid nemen

Deze twee leerdoelen worden vervolgens
weer in detail uitgewerkt en gekoppeld aan
kerndoelen in de vakken Nederlandse taal,
Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en
de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.
1

Dimensie
Methode

Hybride: de leerlingen worden in het eerste
deel vrijgelaten om na te denken over ‘wie
ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wie ken ik’ en worden
in het tweede deel verder, meer
instrumenteel begeleid richting het
evalueren en uitvoeren van een bedrijfsidee.

Hybride: leerlingen leren spelenderwijs
ontdekken wat ondernemerschap is. Dit
doen ze aan de hand van een opdracht
waarin ze als team de taak krijgen om in
groepen een vakantie-eiland te ontwerpen
en dit tot een commercieel succes te
maken.

Gemiddeld, De klas wordt opgedeeld in
verschillende teams die samen bedenken
hoe het eiland eruitziet en wat er te doen is.
De docent krijgt een handleiding om te
begeleiden. Er zijn wel kaders, het is aan de
docent om daar invulling aan te geven
Lokaal, eenvoudige case, dichtbij de
belevingswereld van de leerlingen en hun
familie.

2

Mate van autonomie
over het
waardecreatieproces
(van idee tot
resultaat)

Gemiddeld, ondernemerschapswaarde
wordt gecreëerd in de vorm van een bedrijf
waarin de autonomie van de leerlingen
duidelijk toeneemt.

3

Context/omgeving

4

Complexiteit

Lokaal, eenvoudige cases, dichtbij de
belevingswereld van leerlingen, familie en
vrienden, en lokale ondernemers voeden de
casus.
Eenvoudig, in samengestelde groepjes
worden business-ideeën bedacht en
geëvalueerd.

5

Aard van
waardecreatieproces

Eenvoudig, gericht op enkelvoudige,
voornamelijk economische waardecreatie,
typische business skills staan centraal,
leerlingen werken in groepjes aan hun eigen
ondernemingsplan, analyseren hun kansen in
de markt, gaan aan de slag met het zoeken
naar financiers, het bellen of schrijven met
(lokale) ondernemers of het inschakelen van
familieleden, om samen het bedrijfje tot een
succes te maken.
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Eenvoudig, de verhaallijn van het vakantieeiland wordt gebruikt met eenvoudige taal
en casuïstiek. Niet alleen om ze te laten
‘bouwen’ aan een maquette, maar ook om
ze kennis te laten maken met concepten als
doelgroep, begroting en exploitatie.
Eenvoudig, gericht op enkelvoudige,
voornamelijk economische waarde creatie.
Impliciet wordt ecologische/sociale waarde
wel meegegeven in de voorbeelden die in
het lespakket zitten (“de club van natuur en
dieren”).
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6

Kenniscreatie proces

7

Impact van het
resultaat

Creativiteit en fantasie staan centraal, maar
worden wel explicit getoetst aan de ‘echte’
wereld.
Laag, resultaat is voor de leerling/groep
leerlingen (de ‘winst mag je zelf besteden’).

8

Samenwerking

Gemiddeld: leerlingen werken in groepen.

9

Rol van externe
stakeholders

10

Prototyperen en
fouten maken

12

Werken met
rolmodellen

Gemiddeld, begeleiding en directe interactie
met studenten van een commerciële
opleiding, lokale ondernemers, stagiairs
en/of medewerkers.
Laag, de nadruk van het programma ligt op
het uitvoeren van het bedachte plan, en
minder op uitproberen van verschillende
varianten.
Gemiddeld, externe stakeholder worden wel
gebruikt om voor te pitchen, en te
begeleiden maar worden niet expliciet
benoemd als rolmodellen. Nadruk ligt op
voorbeelden uit de commerciële hoek.

Creativiteit en fantasie staan centraal, maar
worden wel explicit getoetst aan de ‘echte’
wereld (‘het eiland moet geld opbrengen’).
Laag, resultaat is voor de leerlingen/docent,
maar wordt wel gepresenteerd voor de
ouders/anderen om te laten zien wat ze
hebben bereikt. Er is geen expliciete
opdrachtgever.
Gemiddeld: leerlingen werken in groepen,
ze moeten overleggen, organiseren speelt
een belangrijke rol, zowel op groepsniveau
als klasniveau.
Gering, volledig afhankelijk van de docent.

Laag, de nadruk van het programma ligt op
het uitvoeren van het bedachte plan, en
minder op uitproberen van verschillende
varianten.
Laag, er zijn wel video’s beschikbaar voor
inspiratie, extra invulbladen, maar
rolmodellen zijn niet expliciet ingebouwd.

Voorbeelden Voortgezet Onderwijs
In het voorgezet onderwijs zijn er integrale concepten waarin ondernemerschap in het curriculum
wordt verweven. Ondernemerschap/ondernemendheid worden in dergelijke concepten meer of
minder expliciet benoemd 5. Een voorbeeld waarin ondernemendheid een prominente plek heeft,
maar niet direct als zodanig wordt gelabeld is UniC 6, een openbare school voor HAVO/VWO waarin
eigenheid, verbondenheid en autonomie centrale kernwaarden zijn die in een vernieuwende
didactiek worden geïntegreerd. Een ander voorbeeld is het Hondsrug college in Emmen, dat één van
de aanjagers was van het zogenaamde entreprenasium. Zowel het UniC als het Hondsrug college zijn
actief onder de koepel Ondernemend Leren (voorheen Coöperatieve Vereniging Entreprenasium).
Een andere variant waarin ondernemerschap wordt verweven in het curriculum is het zogenaamde
20-80 leren. 20-80 leren is een leerconcept dat haar oorsprong heeft in het International Business
College. Hoewel er inmiddels varianten zijn van het 20-80 concept, ligt de focus in de beschrijving
hieronder op het IBC (Tabel 7).

5
6

http://www.ondernemendleren.org/leden/
http://www.unic-utrecht.nl/over-unic/visie-en-missie/
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Tabel 7. Voorbeelden VO.
Naam

Ondernemend leren

IBC, Mondial College Nijmegen

Plek in het
curriculum

Ondernemend leren als afdeling binnen je
school. Geïntegreerd in curriculum,
minimaal 1 dag in de week. Voor zowel de
ondernemende als de minder
ondernemende leerling mogelijkheden.
Ondernemende projecten, met
onderliggende ondernemende activiteiten
zijn de motor voor het ondernemend leren
Ondernemend leren is direct gekoppeld
aan 21e eeuwse vaardigheden, met name
creativiteit en problemen oplossen.

Het idee achter het concept is dat de
leerlingen hun normale HAVO- of MAVOopleiding in 80% van de tijd (4 dagen)
doorlopen en op de vijfde dag kennismaken
met allerlei facetten van het
ondernemerschap.

Hoog, leerlingen leren vanuit
nieuwsgierigheid en hun eigen passie en
worden eigenaar van hun eigen leerroute.

Hybride, het IBC selecteert ondernemende
leerlingen die binnen het ‘klassieke’
Economie en Maatschappijprofiel
onvoldoende zijn uitgedaagd. De rode
draad in het programma is het opstarten
van een eigen bedrijf.
Gemiddeld, leerlingen werken zelfstandig
aan een eigen business idee.

Het WAT

1

2

Dimensie
Methode

Hoog, zelf zoeken naar projecten
waarbinnen ze leerdoelen kunnen
ontwikkelen. Kansen zien en zoeken.
Leerlingen zijn eigen opdrachtgever en
maken zogenaamde leerplannen.
Variërend, de projecten zijn direct
gekoppeld aan de maatschappij en lopen
van goede doelen dichtbij huis tot ver weg
(wereldburger).
Variërend, afhankelijk van de aard van de
projecten.

3

Mate van autonomie
over het
waardecreatieproces
(van idee tot
resultaat)
Context/omgeving

4

Complexiteit

5

Aard van
waardecreatieproces

Meervoudige waarde creatie, waarbij met
name sociale/maatschappelijke waarde
voorop staat.

6

Kenniscreatie proces

Leerlingen verbinden reguliere leerdoelen
aan zelfbedachte en ondernemende
projecten.

Leren voor breed ondernemerschap

Leren is gericht op vaardigheden voor de
ondernemende leerling. Theoretische
kennis wordt toegepast in de praktijk,
vaardigheden als plannen, presenteren,
communicatie, samenwerken, netwerken
en personal branding staan centraal in het
leerproces.

Lokaal, dichtbij. Er is een aparte
businessruimte/kantoortuin gebouwd in de
school, waar veel interactie is met het
regionale bedrijfsleven.
Eenvoudig, meestal gaat het om relatief
eenvoudige bedrijf ideeën die om geringe
financiële middelen vragen.
Enkelvoudig: Focus op enkelvoudige
waarde creatie, goede bedrijfsvoering staat
centraal, niet wat uiteindelijk onder de
streep staat.
Leerlingen hebben al theoretische
economie vakken gehad, de nadruk ligt
echt op het toepassen hiervan in het eigen
bedrijf. In de toepassing wordt wel de
samenwerking gezocht met het
bedrijfsleven en het HBO.
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7

Impact van het
resultaat

Gemiddeld, “op een of andere manier
waarde toevoegen aan maatschappij”
Maar: ontwikkeling van de leerling is
voornaamst en voorop. Meeste uit leerling
halen waardoor zij beter en hoger kunnen
doorstromen naar vervolgonderwijs.

8

Samenwerking

9

Rol van externe
stakeholders

Laag, focus ligt op individuele ontwikkeling
van de leerling. Samenwerking met andere
leerlingen niet perse noodzakelijk
Variabel, de projecten worden in detail
uitgewerkt in coöperatie met alle
leerlingen, docenten, experts en
ondernemers. In zijn algemeenheid staat
interactie en samenwerking met de
maatschappij centraal.

10

Prototyperen en
fouten maken

Gemiddeld, sterke focus op zelf
ontdekken, zien van kansen, lef om hier
iets mee te doen, reflecteren en daarmee
zelf ontdekkingen doen (gestuurde
zelfontdekking).

12

Werken met
rolmodellen

Niet expliciet benoemd.

Gemiddeld, ontwikkeling van de leerling is
voornaamst en staat voorop, maar is
duidelijk breder dan het ‘ business
diploma’. Doordat er al colleges zijn
gevolgd in het HBO is de uitval in de
vervolgopleiding lager. Daarnaast worden
er af en toe door IBC leerlingen ook
projecten gedaan voor het lokale
bedrijfsleven.
Gemiddeld, leerlingen werken in groepen,
maar niet over niveaus/klassen heen
Groot, met name het lokale bedrijfsleven
speelt een belangrijke rol. “Naast de lessen
van het IBC-docententeam van het Mondial
College krijgen de leerlingen workshops
vanuit het bedrijfsleven over
businessplannen, presenteren, etiquette en
verkoop, communicatie en websites”.
Gemiddeld, het programma wordt zo
opgebouwd dat ze eenvoudig beginnen
met cases en langzaam toewerken naar
‘eigen risico’ voor het bedrijf.

Hoog, bezoeken aan bedrijven en
contacten met ondernemers zijn onmisbaar
voor de leerlingen, daarnaast gaan de
leerlingen op bezoek bij lokale startup
incubators en volgen ze series als ‘ Dragon’s
Den’.

Voorbeelden MBO
Ondernemerschapsonderwijs heeft van oudsher ook een prominente plek in de Regionale
Opleidingscentra (ROCs), Agrarische Opleidingscentra (AOCs), de vakscholen (bijvoorbeeld CIBAP,
SiNT Lucas en NIMETO). Zo heeft het Clusius College Hoorn al jarenlang een succesvolle regionale
opleiding commercieel ondernemen 7 die zowel in bedrijfsopvolging als in nieuwe start-ups voorziet 8.
Ook extra-curriculair, instelling breed, zijn er langlopende initiatieven die ondernemerschap en
ondernemendheid stimuleren. In bijvoorbeeld het ROC van Twente, een van de grootste ROCs van
Nederland, wordt het curriculaire en extra-curriculaire aanbod voor zowel studenten als docenten
gebundeld in het Ondernemerslab Twente 9. Een van de activiteiten van het Ondernemerslab die
alweer een aantal jaren loopt is de ‘Week van het Ondernemen’, een activiteit waarin studenten met

7
8
9

https://www.clusius.nl/mbo/agribusiness/commercieel-ondernemen
https://www.afix.nl/
http://www.ondernemerslabtwente.nl/
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docenten van het ROC van Twente en externe partners samenwerken om een week te organiseren
die volledig in het teken staat van ondernemerschap en ondernemendheid 10.
Ondernemerschapsonderwijs heeft een structurele plek gekregen in het hele MBO sinds de
recente introductie van de zogenaamde keuzedelen 11. Deze keuzedelen zijn landelijk ingevoerd en
bieden voor alle ROCs en AOCs de mogelijkheid om ondernemerschap en ondernemendheid een
permanente plek te geven in het curriculum van alle opleidingen, van techniek tot zorg. Interessant is
dat het keuzedeel ondernemend gedrag door veel scholen wordt aangeboden aan studenten
(geschat wordt dat 80%-90% van scholen hiervoor heeft gekozen): het keuzedeel is daarmee een van
de meest populaire keuzedelen uit het totale aanbod waaruit scholen op dit moment kunnen kiezen.
Hoewel er verschillende manieren/aanbieders zijn om het keuzedeel te introduceren spreekt die van
CodeName Future tot de verbeelding, aangezien zij nadrukkelijk kiezen voor een brede benadering
voor het keuzedeel ondernemend gedrag, ook op niveau 1/2, door te werken met zogenaamde
challenges, waarbij studenten worden geconfronteerd met de vraag ‘Wat kan ik veranderen en
aanpakken?’ (Tabel 8).
Een programma dat al jarenlang haar sporen heeft verdiend is het oudste programma van
Jong Ondernemen: Student Company, een wereldwijd programma dat in meer dan 100 landen wordt
aangeboden sinds 1919 12. In Student Company richten de studenten hun eigen company op en deze
runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun
product, schrijven een ondernemingsplan, halen startkapitaal op en zorgen voor een financieel
overzicht. Studenten ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe het is om een eigen bedrijf te
runnen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en welke rol binnen het bedrijf zij het leukste vinden.
De jongeren kunnen door middel van de evenementen van Jong Ondernemen de concurrentie
aangaan met andere student companies (Tabel 8).
Tabel 8. Voorbeelden MBO.

10
11
12

Naam

CodeName Future Ondernemend Gedrag
in je loopbaan: niveau 1/2

Student Company, niveau 3/4

Verwevenheid in curriculum

De methode van CodeName Future biedt
kant en klare lessen en volledige invulling
voor het keuzedeel Ondernemend gedrag
in het MBO

Student company is geschikt
gemaakt voor het keuzedeel
‘ondernemerschap MBO’ en
dus direct in te zetten in het
curriculum.

Het WAT

-

-

Initiatief nemen
Verantwoordelijk zijn
Openstaan voor je omgeving
Doelgericht zijn en plannen
Creatief denken
Lerende en open houding hebben
Gemotiveerd zijn

Creativiteit,
Innovatie
Het nemen van risico’s

http://wvho.nl/
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen
http://coyc.jaeurope.org/about/ja-company-programme.html
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-

1

Dimensie
Methode

Flexibel zijn
Communiceren

Laag, studenten worden langs een aantal
‘skills’ geloodst die worden afgerond in
zogenaamde ‘challenges’.

Hybride, studenten beginnen
individueel met het ontdekken
van de eigen kwaliteiten, en
gaan in de daaropvolgende
fases stapsgewijs in een groep
een bedrijf opzetten en
uitvoeren. Aan het einde van
het traject wordt gezamenlijk
teruggekeken.
Gemiddeld, invulling hiervan is
mede afhankelijk van de
begeleiding van coaches en
docenten.
Lokaal, dichtbij, meeste
studenten komen met
producten die dicht bij de
belevingswereld liggen van de
studenten.
Flexibel, afhankelijk van de
richting die het
studentenbedrijf kiest (snelle
handel versus fysiek product
met wereldwijde potentie).
Enkelvoudig, gericht op het
uiteindelijk kunnen verkopen
van het teamproduct,
economische waarde staat
centraal.
Vak/domeinkennis is
noodzakelijk, met name als het
bedrijf daadwerkelijk wordt
geregistreerd, aandelen worden
uitgegeven, belasting moet
worden betaald en het bedrijf
moet worden afgesloten.
Gemiddeld, resultaat is voor de
leerling/student zelf, kan heel
hoog zijn op het moment dat
het product of de dienst ook
daadwerkelijk een
klantprobleem oplost.
Daarnaast laat onderzoek zien
dat deelname aan dit soort

2

Mate van
zelfstandigheid/autonomie

Laag, leerlingen krijgen een aantal
‘challenges’, die behoorlijk gedetailleerd
worden beschreven in het werkboek.

3

Context/omgeving

Lokaal, dichtbij. De challenges zijn direct
gekoppeld aan de belevingswereld van de
studenten.

4

Complexiteit

Eenvoudige cases die die dichtbij de
belevingswereld van de leerlingen staan.

5

Aard van
waardecreatieproces

6

Kenniscreatie proces

Enkelvoudig, gericht op de ‘ik’ (‘hoe kan
ik mij beter presenteren, wat is een
goede werkhouding), af en toe op de
‘ander’ (af en toe, ‘voorbeeld
verbetervlog’ (sociale waarde)).
Vak/domeinkennis is niet noodzakelijk,
creatie proces is intuïtief en
nieuwsgierigheid gedreven.
Mediawijsheid lijkt af en toe wel
noodzakelijk.

7

Impact van het resultaat

Laag, resultaat is meestal voor de
docent/leerling, af en toe voor de ander
(BPV bedrijf), maar nooit vraag gestuurd.
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programma’s ook
langetermijneffecten heeft.
8

Samenwerking

Laag, in eerste instantie zijn de
opdrachten zijn gericht op individuele
studenten.

9

Rol van externe
stakeholders
Prototyperen en fouten
maken

Gering, geen begeleiding of directe
interactie van externen in de opdrachten.
Gemiddeld, de challenges zijn relatief
kort en eenvoudig, en in de evaluatie is er
aandacht voor terugkijken en
verbeteringen voor de volgende keer.

Werken met rolmodellen

Gemiddeld, media wordt wel aangewend
om voorbeelden te zoeken.

10

12

Gemiddeld, studenten werken
in teams, daarnaast zijn er facultatief - speciale events
waar aandacht is voor het leren
tussen teams zowel op
nationaal als internationaal
niveau (competities).
Groot, externe coaches worden
toegevoegd.
Gemiddeld, doordat uiteindelijk
ook iets verkocht moet worden,
maakt de opzet van het
programma het lastig om (te)
veel te itereren.
Gemiddeld, met name in de
finales en wedstrijden en extra
events wordt gewerkt met
voorbeelden en anderen.

Voorbeelden hbo/wo
Veruit de meeste, expliciete, voorbeelden van ondernemerschapsonderwijs zijn te vinden in het
HBO/WO. Naast allerlei gespecialiseerde minors en tracks zijn er ook MSc en BSc opleidingen die zich
volledige richten op Entrepreneurship. Op MSc-niveau is dat bijvoorbeeld de joint-masteropleiding
entrepreneurship aan de VU en UvA 13, met nadrukkelijk de aandacht voor de wetenschappelijke kant
van ondernemerschap (learning about) en op BSc niveau de recent gestarte Global School of
Entrepreneurship met de nadruk op learning for and through entrepreneurship 14. Vanwege de focus
van het onderzoek, hebben we voor varianten gekozen die verweven zijn in bestaande curricula. De
casus uit het HBO is de recent ontwikkelde interdisciplinaire minor ‘de zakenreis’, waarin studenten
afkomstige uit allerlei richtingen (van small business, bouw tot IT) de mogelijkheid krijgen om 4
maanden full-time te werken aan het door ontwikkelen van hun startup. Persoonlijke en
professionele ontwikkelen gaan hierbij hand-in-hand. Het voorbeeld uit het WO komt uit de koker
van EIT, het Europese Innovatie- en Technology platform. Eén van de eerste kennis- en
innovatiegemeenschappen opgezet door EIT is Climate-KIC, in 2010. Climate-KIC biedt al jaren een
speciaal Masterlabel programma 15, in o.a. Nederland, voor MSc/PhD studenten die hun klimaat
georiënteerde studie (bijvoorbeeld Energy Sciences, Biotechnology of Environmental Sciences) willen
combineren met ondernemerschap. In Nederland participeren (gezamenlijk) studenten van TU-Delft,
Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit hierin. Ondernemerschap wordt hierin direct

13

http://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/amsterdam-business-school/en/masters/entrepreneurship/studyprogramme/programme-structure.html?origin=5BOaRAofTjCccATraJp2XA
14
https://www.globalschoolforentrepreneurship.com/bachelor-curriculum/
15
https://learning.climate-kic.org/master-label-programme
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gekoppeld aan ‘change-agents’ die economische impact willen combineren met sociale en
ecologische impact (Tabel 9).
Tabel 9. Voorbeelden hbo/wo

1

Naam

Minor De Zakenreis

Climate-KIC master label

Onderwijsniveau
Verwevenheid in curriculum

HBO Bachelor
Minor Ondernemerschap

Het WAT

-

MSc- PhD
Deels extra-curriculair, deels
gekoppeld aan de MSc-thesis
en reguliere vakken op de
universiteit. Het label is alleen
toegankelijk voor een select
aantal opleidingen van een
select aantal universiteiten in
Europa.
Competenties die in verband
worden gebracht met
sustainable entrepreneurs,
change agents, in het bijzonder:
- Strategic Action
Competence
- Normative Competence
- Systems Thinking
- Foresighted thinking
- Diversity competence
- Interdisciplinarity

Dimensie
Methode

2

Mate van
zelfstandigheid/autonomie

3

Context/omgeving

Zelfstandigheid
Prestatiegerichtheid
Dominantie
Sociale oriëntatie
Doorzettingsvermogen
Risicobereidheid
Marktgerichtheid
Creativiteit
Flexibiliteit
Pro activiteit
Empathie
Plannen en organiseren
Financieel beheer
Leiderschap

De student staat centraal in
zijn/haar eigen leertraject, dat
bestaat uit een groeitraject voor het
bedrijf en een persoonlijk
ontwikkeltraject. De studenten
hebben dus al hun eigen bedrijf bij
de start van de minor. In een
portfoliobeoordeling wordt
nagegaan hoe ze omgaan met de
groeidoelstellingen voor het bedrijf
en hun persoonlijke ontwikkeling.
Hoog, flexibele leerlijn voor
studenten, geen standaard lineair
plan.
Gemiddeld, sterk regionaal, maar
studenten komen uit allerlei
opleidingen (bijvoorbeeld
bouwopleidingen, commerciële
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Studenten worden uitgedaagd
om naast hun klimaatgerichte
studie impact te creëren met
ondernemerschap.

Hoog, studenten zijn zelf
verantwoordelijk om het
master label in hun 2-jarige
masterprogramma te weven.
Internationaal, Europees, de
extra-curriculaire programma’s,
zoals ‘The Journey’, dagen
studenten uit om in
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opleidingen, Small
Business/Retail/ICT opleidingen).
Variabel, afhankelijk van de student,
maar de praktijk leert dat het
merendeel van de casussen die
studenten meenemen relatief
eenvoudig zijn (zelfstarters).

4

Complexiteit

5

Aard van
waardecreatieproces

Enkelvoudig, afhankelijk van de
student, maar focus ligt op
economische waard creatie, zoals
groei en overleven.

6

Kenniscreatie proces

Gemiddeld, 70% gaat over
persoonlijke groei, 30% is
vakinhoudelijk van aart.

7

Impact van het resultaat

Gemiddeld, in eerste instantie de
zakelijke doelstelling en in tweede
instantie persoonlijke ontwikkeling
(bewust op bepaalde competenties
gegroeid).

8

Samenwerking

Hoog: er wordt in het leertraject
bewust samengewerkt, zowel in
tweetallen (buddy’s),
groepsopdrachten voor externen als
intervisie groepen.

9

Rol van externe
stakeholders

10

Prototyperen en fouten
maken

Groot: veel interactie met coaches,
experts en klanten, meestal vraag
gestuurd. Daarnaast moeten de
studenten een eigen raad van advies
formuleren voor het zakelijke deel
die bij voorkeur ook na de minor
blijft bestaan.
Hoog: de route is flexibel! Er wordt
bewust aandacht besteed aan
fouten, door avonden (‘F*ck Nights)
te organiseren. Daarnaast wordt er
gewerkt met wekelijkse dagboeken
en actieplannen waar ‘buddy’ op
moet toezien voor wat betreft de
naleving daarvan.
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internationale teams te
ondernemen
Hoog, de focus is op de
complexe problematiek rondom
klimaatverandering, deze
‘challenges’ worden expliciet
genoemd (bijvoorbeeld Urban
Transition, Sustainable LandUse).
Meervoudig, naast
economische waarde worden
studenten voortdurend
uitgedaagd om sociale en
ecologische overwegingen in
hun ideeën en de uitvoering te
verweven.
Hoog, vakspecifieke kennis en
het combineren daarvan met
ondernemerschap en de
praktijk is noodzakelijk om het
programma succesvol te
doorlopen.
Hoog, het programma biedt
een springplank voor ideeën in
haar doorstroomprogramma’s
(zoals de Greenhouse
Challenges, Accelerators
programma)
Hoog, het werken in
interdisciplinaire, interculturele,
interuniversitaire teams is
standaard, zowel in Nederland
(Delft, Utrecht en Wageningen),
als in Europa.
Groot, studenten en teams
worden in contact gebracht met
gebruikers, experts, coaches,
ondernemers en andere
belanghebbenden.

Hoog, daarvoor is met name ‘de
journey’ de speeltuin om in 4-5
weken in verschillende iteraties
tot werkbare eerste concepten
te komen.
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12

Werken met rolmodellen

Gemiddeld, Studenten organiseren
inspiratie-sessies om rolmodellen
van buiten naar binnen te halen.

Hoog, Climate-KIC werkt in haar
intakes al met eigen
ontwikkelde case en biedt
studenten voortdurend de
mogelijkheid om andere
ondernemers te ontmoeten via
de zogenaamde ‘spark-events’.
Daarnaast is er ook een actieve
alumniverenging van eerdere
lichtingen die het programma
succesvol hebben afgerond.

Conclusies toepassen van de schuifjes
Het toepassen van de ontwikkelde heuristiek op de geselecteerde voorbeelden uit de Nederlandse
onderwijspraktijk heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd, zowel inhoudelijk als
procedureel. Hieronder zullen we de inzichten toelichten.
Praktische toepassing
Bij het bestuderen van de geselecteerde voorbeelden door de onderzoekers helpen de dimensies om
variatie tussen te kunnen duiden en te kunnen reflecteren op bestaande praktijken. Het hanteren
van twee niveaus, bijvoorbeeld laag-hoog zoals in tabel 5, voldoet niet helemaal omdat de meeste
praktijken vragen om meer nuancering, een tussencategorie (“gemiddeld”). Daarnaast zijn sommige
leertrajecten zo individueel ingericht (individuele leertrajecten) dat een aantal van de dimensies
variabel wordt en dus afhankelijk wordt van bijvoorbeeld de aard van de cases of de specifieke
leerwens van de student. De typering zoals in tabel 5 in laag en hoog is behulpzaam om op casussen
te reflecteren. De specifieke invulling op iedere dimensie (ergens tussen laag en hoog in) is echter
casus specifiek, afhankelijk van hoe onderwijsinstellingen de programma’s invullen in de praktijk.
Inhoudelijke analyse
De dimensies laten ook direct zien dat het niet moeilijk is om (grote) verschillen te vinden in
Nederland tussen de benadering van OO op onderwijsniveau, hetgeen te verwachten is aangezien er
geen nationale strategie in Nederland is (Eurydice, 2015). Desalniettemin laten de voorbeelden
duidelijk zien dat ongeacht de specifieke invulling of opleidingsniveau van het programma, dat het
generieke ondernemersproces van kansen zien, evalueren en exploiteren in alle programma’s de
rode draad is. Of het nu om de verkenning van de mogelijkheden van een vakantie-eiland of het
bijdragen aan duurzaamheid gaat, leerlingen of studenten komen met ideeën, bekijken die kritisch
en proberen iets concreets te creëren (van maquette tot start-up) om een eerste stap te zetten. Dit
laat goed zien hoe belangrijk en krachtig het denken in “ondernemerschap als (leer)proces” is.
Tijdens een meeting van de special interest group (SIG) Entrepreneurship Education aan de
Universiteit Utrecht 16 hebben docenten van verschillende faculteiten geoefend met het toepassen
van de dimensies op hun onderwijs. De docenten merkten op dat de dimensies over de verschillende
16

https://www.uu.nl/en/events/meeting-sig-entrepreneurship-education
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niveaus heen laten zien dat deze opschuiven van laag/eenvoudig naar hoog/variabel en complex. Een
‘hoge’ score op alle dimensies zou betekenen dat er ontzettend veel onzekerheid en
onvoorspelbaarheid wordt toegelaten in het onderwijs. Een logische maar belangrijke conclusie die
hieruit voortvloeide is dat ‘hoog’ of ‘laag’ scoren op bepaalde dimensies niet per sé ‘goed’ of ‘slecht’
is. Integendeel: juist afhankelijk van de context, de leerdoelen, de doelgroep en het onderwijsniveau
kan er gespeeld worden met de dimensies en kan er gezocht worden naar een juiste balans tussen
lage en hoge mate van complexiteit en onzekerheid. Dit is ook wenselijk met het oog op leerlijnen in
OO. Afzonderlijke dimensies kunnen op onderwijsniveaus behoorlijk verschillen, waarbij er
afhankelijkheid lijkt te zijn tussen specifieke dimensies. Twee dimensies lijken hierin cruciaal en
vragen aandacht in het ontwerp en evalueren van OO.
Ten eerste de dimensie zelfstandigheid/autonomie, deze neemt duidelijk toe over de
opleidingsniveaus heen, maar heeft ook een directe invloed op de andere dimensies. Op het moment
dat zelfstandigheid hoog is, en leerlingen/studenten dus op eigen initiatief hun idee gaan vormgeven,
worden er direct een aantal andere dimensies variabel (zoals context en complexiteit). Immers
afhankelijk van het idee/initiatief zal de context (lokaal/internationaal), de complexiteit (eenvoudige
problemen versus ‘wicked’-problems), maar ook de extern betrokkenen anders zijn. De rol van de
docent/begeleider lijkt hierin belangrijk te zijn, aangezien vanuit deze rol meer of meer minder
gestuurd kan worden op het omarmen van diversiteit, complexiteit en ambiguïteit (Hannon, 2018).
Dit bevestigt de bevindingen van Moberg en collega’s (2014) dat de rol van de ondersteunende
docent een mediërende factor is in onderwijs door ondernemerschap (zie hoofdstuk 5) waarbij
studenten het ondernemende waardecreatieproces doorlopen uitgaande van wie zij zijn, wat zij
willen/kunnen en tot hun beschikking hebben. Onderzoek zou moet uitwijzen wat varianten van
begeleiding of instructie kunnen zijn en wat de consequentie daarvan is: wat is er bijvoorbeeld nodig
om leerlingen/studenten (meer) complexiteit te laten omarmen? Immers, waarom zou je je eigen
idee complexer maken als er je er op korte termijn lekker mee kunt ondernemen?
Ten tweede is de aard van het waardecreatieproces belangrijk, met name ook in relatie tot
de dimensies ‘het kenniscreatie proces’, ‘impact van het resultaat’ en ‘samenwerken met anderen’.
Daar ligt duidelijk de verbinding van de onderwijsinstelling met andere maatschappelijke
doelstellingen, denk bijvoorbeeld aan het bijdragen aan regionale problematieken (leegstand, krimp,
duurzaamheid, etc.) en met name ook voor het hoger onderwijs doelstellingen met betrekking tot
kennisproductie en de verwaarding daarvan. Hier liggen de kansen voor breed OO, waarbij
leerlingen/studenten 1) verbindingen leggen met regionale projecten/uitdagingen (bijv. ‘de
juffenfiets’) 2) inhoudelijke/domein/vak specifieke kennis (bijvoorbeeld ‘ondernemen in de zorg’) en
3) innovatief ondernemerschap (bijvoorbeeld ‘verder brengen van patenten/nieuwe technologieën’).

De spanning van leerverrassingen: het waarderen van het ondernemende proces en ontwikkeling
Tenslotte laten de praktijken ook zien dat de ‘leerwinst’ (dus de wat-vraag), weinig specifiek is. De
‘wat’ vraag in termen van te ontwikkelen competenties wordt zeer verschillend opgepakt, terwijl wel
alle voorbeelden uitgaan van het doorlopen van het ondernemende, waardecreatieproces. De
voorbeelden bevestigen dus onze conclusie uit de analyse van de wat vraag (hoofdstuk 4) dat het
harmoniseren op de ‘wat’ vraag in termen van competenties en competentieniveaus weinig zinvol is,
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zeker wanneer bredere doelstellingen worden gehanteerd, zoals ‘ondernemend leren’ en ‘duurzaam
ondernemerschap’. Gesprekken met de contactpersonen van de beschreven voorbeelden laten zien
dat de initiatieven uitdagingen ervaren in het zichtbaar maken van de leerwinst, aangezien de
programma’s procesmatig veel ruimte bieden voor ‘onzekerheid’ en falen, fouten maken en opnieuw
proberen. Er is sprake van vele leerverassingen in het traject en juist deze leerverrassingen maken
OO zo inspirerend en uitdagend én echt ondernemend (zie ook Scardamalia et al., 2012). Aansluitend
bij eerdere argumentaties en conclusies uit de wat en de hoe vraag (hoofdstuk 4 en 5) sluiten de
besproken voorbeelden aan bij de opvatting dat het lastig is om vooraf geheel vast te leggen welke
competenties ontwikkeld worden en tot welk niveau door studenten in een OO programma (Lackéus,
2014; Lans & Gulikers, 2010). Zeker in OO dat meer gekenmerkt wordt door de hogere niveaus van
de 11 schuifjes, waarbij er variatie bestaat tussen het ondernemende waardecreatieproces dat
verschillende studenten in eenzelfde programma doorlopen. Dit vraagt dus andere, innovatievere
vormen van assessments in OO, waarbij studenten op meer individuele wijze laten zien op welke
manier zij het ondernemende proces doorlopen en wat zij hierdoor geleerd en ontwikkeld hebben
(Lackéus, 2014; Lans & Gulikers, 2010; Löbler, 2006).
Het ondernemende proces zou de basis moeten zijn voor zowel de leerdoelen /
leeruitkomsten als ook de beoordelingscriteria in OO programma’s en toetsing zal meer gericht
moeten zijn op het waarderen van ontwikkeling in plaats van het afvinken van bepaalde vereisten
(Lans & Gulikers, 2010). De systematiek die Gulikers en Oonk (2016) gebruiken voor het typeren van
assessment in leersituaties waarin studenten leren in multistakeholder settings biedt mooie
aanknopingspunten voor het denken over en vormgeven van assessments in OO waarin studenten
meer individuele ondernemende processen doorlopen. Het opbouwen van een portfolio, of een
portfolio-benadering wordt dan meestal genoemd om het leerproces zo goed mogelijk te
documenteren (bv. Naia et al., 2014). Het vraagstuk rondom het beoordelen en waarderen van leren
in OO is een nog sterk onontgonnen gebied en verdient veel aandacht, zoals eerder geduid in de
review studie van Voogt en Pareja-Roblin (2012) naar 21e eeuwse vaardigheden.
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Hoofdstuk 9. Conclusie
Deze overzichtsstudie richtte zich op breed ondernemerschap gedefinieerd door de EU als
“Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for
others. The value that is created can be financial, cultural, or social”. Centraal hierin staat het
waardecreatieproces waarbij de student kansen ziet en weet om te zetten in het creëren van een
artifact (een product of dienst) dat waarde heeft voor een ander. Kenmerkend voor breed
ondernemerschap, in tegenstelling tot smal ondernemerschap, is dat deze waarde niet perse of
alleen economisch hoeft te zijn, maar ook sociaal, cultureel en/of ecologisch kan zijn.
De volgende drie onderzoeksvragen stonden in deze overzichtsstudie centraal:
1. Welke leeruitkomsten zijn relevant voor (breed) ondernemerschapsonderwijs? (het wat)
2. Welke leeractiviteiten (didactiek) stimuleren deze leeruitkomsten? (het hoe)
3. Welke combinaties van leeruitkomsten en leeractiviteiten zijn doeltreffend in verschillende
lagen van het onderwijs?
Via de beantwoording van deze vragen proberen wij te komen tot ontwerpprincipes voor OO, en
daarmee een basis te leggen voor het vormgeven van OO leerlijnen.
Dit hoofdstuk vat puntsgewijs de belangrijkste conclusies samen per vraag, resulterend in conclusies
over de ontwerpprincipes en leerlijnen.
Verkenning van de ‘wat’-vraag (hoofdstuk 4)
-

De ‘wat’ vraag in OO blijft lastig te beantwoorden, afhankelijk van de definitie van
ondernemerschap, en de context en doelgroep waarin ondernemerschap(sonderwijs)
plaatsvindt. Er is een enorme heterogeniteit in ondernemers, met in toenemende mate aandacht
voor de sociaal en duurzame ondernemer en ook de ondernemende werknemers (ook wel
intrapreneurs genoemd, Lackéus, 2014). Duidelijk is wel dat het om een mix gaat van
persoonskenmerken, relevante domein- en vakspecifieke kennis, specifieke vaardigheden
relevant voor het ondernemende proces, een ondernemende manier van problemen oplossen
(de ondernemende mind-set) en een ondernemende identiteit.

-

Als we naar meer recente literatuur kijken zien we vooral een neiging van auteurs om lijsten van
competenties te formuleren die belangrijk zouden zijn voor OO. Toch blijft er stevige kritiek op
de neiging van onderzoekers om dergelijke competentiewaslijsten te produceren, omdat deze in
de onderwijspraktijk lastig te hanteren zijn. Ook is er weinig overeenkomstigheid tussen de
verschillende competentiewaslijsten. De enige duidelijke overeenkomst is dat het identificeren
(ontdekken, creëren) van kansen telkens terug komt.

-

Een manier om “voorbij’ de competentielijsten te komen is door het wat van ondernemerschap
te bekijken vanuit het ondernemende proces. In (breed) ondernemerschap gaat het om een
waardecreatieproces van 1) kansen identificeren, 2) kansen evalueren, en 3) kansen exploiteren
of omzetten in actie. Deze processen komen altijd, in iedere ondernemerschapscontext, domein
en doelgroep terug en bieden daarmee wellicht een handzamere basis voor OO en leerlijnen dan
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de competentielijsten. Overigens hoeven deze processen elkaar niet lineair op te volgen – het
ondernemende proces wordt juist gekenmerkt door chaos en de fasen kunnen elkaar dus
afwisselen.
-

Om het ondernemende proces meer handen en voeten te geven zijn in het ‘wat’ hoofdstuk
verschillende leertheorieën en waardecreatie theorieën besproken. Deze theorieën leren ons dat
het belangrijk is om in het OO ruimte te maken voor leren door te doen (divergeren,
experimenteren/prototyperen, risico’s nemen, fouten maken) en te reflecteren (convergeren) en
om in waardecreatie processen wisselend te werken vanuit vooraf gedefinieerde doelen
(causation) en vanuit je eigen resources (wie ben ik? Wie ken ik? Wat kan ik?) (effectuation).

Verkenning van de ‘hoe’-vraag en de wat-hoe verbinding (hoofdstuk 5)
-

Er is maar een zeer beperkt aantal studies dat überhaupt de hoe vraag expliciet stelt en in een
zekere mate van detail behandelt. Bovendien is het merendeel van deze studies, zeker in
wetenschappelijke tijdschriften, uitgevoerd in het hoger onderwijs.

-

Ondanks dat veel landen breed ondernemerschap hebben opgenomen in curriculum kwalificaties
(het wat), vindt dit nog weinig vertaling in didactiek in de lespraktijk (het hoe);

-

Veel bestaand OO is gericht op onderwijs over ondernemerschap gekenmerkt door
transmissiegericht passief onderwijs (het hoe) en focus op het leren en toepassen van
management, bedrijfs- en ondernemerschapstheorieën (het wat). Dit past niet bij breed
ondernemerschap dat meer vraagt om onderwijs door ondernemerschap;

-

Het ondernemende proces gericht op waardecreatie, zoals beargumenteerd in de wat vraag,
krijgt nog geen aandacht in studies naar het hoe van ondernemerschap;

-

Het merendeel van wetenschappelijke studies gaat over impact van OO en veel van deze studies
legt hierbij geen link naar de vormgeving van het OO programma (het hoe noch het wat);

-

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat OO met meer activerende didactiek en ervaringsleren
(onderwijs door ondernemerschap in plaats van over ondernemerschap) positievere, hogere
orde en langere termijn effecten hebben.

Samengevat kunnen we zeggen dat er in OO weinig sprake is van constructive alignment tussen wat
(leerdoelen/uitkomsten) en het hoe (didaktiek inclusief assessments), zeker waar het gaat om breed
ondernemerschap. Daarnaast is er in veel gevallen weinig expliciet en in weinig detail geschreven
over het wat en het hoe van OO interventies, cursussen of programma’s, zowel in wetenschappelijke
als in praktische en beleidsmatige rapportages.
Als we de conclusie voor de ‘wat’ vraag doortrekken naar het hoe, waarin we zeggen dat het
ondernemende proces centraal moet staan in plaats van vooraf en voor alle studenten gelijk
vastgestelde competenties, dan concluderen we dat dit andere didaktiek vraagt en andere
innovatievere assessment vormen waarin studenten niet allemaal dezelfde uitkomsten bereiken
maar wel het ondernemende proces doorlopen en ondernemende ervaring opdoen en als gevolg
daarvan bepaalde competenties tot bepaalde niveaus meer of minder ontwikkelen. Hierbij is
onderwijs door ondernemerschap nodig waarin het van belang is dat er ruimte is voor
Leren voor breed ondernemerschap

73

leerverrassingen die ontstaan door dit onzekere, ambigue maar creatieve en interactieve
ondernemerschapsspel (zie ook Scardamalia et al., 2012). In deze context is expliciete aandacht
nodig voor de coachende rol van de docent die een mediërende factor blijkt te zijn in onderwijs door
ondernemerschap (Moberg et al. 2014) en wellicht ook de reden is waarom de implementatie van
didactiek passend bij breed ondernemerschap lastig van de grond komt (European Commission,
2009). Dit punt nemen de nog mee naar het laatste hoofdstuk waarin we een aantal cruciale
resultaten nog bediscussiëren in het licht van de toekomst van OO.
Op weg naar ontwerpprincipes voor leerlijnen breed OO. De wat-hoe verbinding voor verschillende
onderwijsniveaus (hoofdstuk 6-7)
-

Omdat het overgrote merendeel van de studies over OO uitgevoerd zijn in het hoger onderwijs,
is een viertal leerlijn modellen (progression models) nog iets uitgebreider bestudeerd om meer
zicht te krijgen over het wat en hoe voor OO voor verschillende onderwijsniveaus (van
basisonderwijs tot hoger onderwijs).

-

De leerlijnen laten zien dat er een aantal kenmerken zijn van breed OO die altijd terugkomen, in
het bijzonder 1) het ondernemende proces staat centraal, 2) er is een authentieke opdrach,t 3)
het gaat om waarde creatie die, 4) resulteert in een artifact;

-

Daarnaast laten de modellen zien dat er een aantal kenmerken variabel zijn, en waar
leeromgevingen dus op kunnen verschillen, in het bijzonder 1) methode, 2) mate van automie,
3) context/omgeving, 4) complexiteit, 5) aard van het waardecreatieproces, 6)
kenniscreatieproces, 7) impact van het resultaat, 8) samenwerking, 9) rol van externen, 10)
prototyperen, fouten maken, en 11) blootstellen aan rolmodellen. Deze kenmerken zijn in
hoofdstuk 7 verwerkt in 11 ontwerpprincipes in de vorm van dimensies.

Inzichten uit de toepassing van ontwerpprincipes:
-

Het toepassen van deze ontwerp principes op Nederlandse voorbeelden laat zien dat de
dimensies helpen om variatie tussen verschillende voorbeelden te kunnen duiden en te kunnen
reflecteren op bestaande praktijken;

-

De dimensies laten ook direct zien dat er grote verschillen te vinden zijn in Nederland tussen de
benadering van OO op onderwijsniveau;

-

Over de verschillende onderwijsniveaus heen laten de dimensies ook zien dat dimensies
opschuiven van laag/eenvoudig naar hoog/variabel en complex.

-

Echter, afzonderlijke dimensies kunnen op onderwijsniveaus behoorlijk verschillen, waarbij er
afhankelijkheid lijkt te zijn tussen specifieke dimensies.

Alles bij elkaar, concluderen wij dat de laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van smal,
naar zowel smal als breed ondernemerschapsonderwijs; en van leren over, naar leren door en voor
ondernemerschap. Wat dan de precieze leeruitkomsten zijn van dergelijk onderwijs is onduidelijk,
en, in onze ogen, variabel voor verschillende leerlingen en studenten. En juist dat geeft ruimte voor
het ontstaan van waardevolle leerverrassingen die horen bij het ondernemerschapsspel. Het leren
gaat namelijk om meer dan het verkrijgen van (financiële, management en economische) kennis. Het
Leren voor breed ondernemerschap

74

gaat ook over passie, identiteit en het ontwikkelen van en mind-set. Terwijl blijkt dat veel landen
breed ondernemerschap en dit soort hogere orde leeruitkomsten hebben opgenomen in (nationale)
kwalificatieprofielen, blijkt de vertaling ervan in de didaktiek van de onderwijspraktijk nog weinig van
de grond te komen en/of waardering te krijgen. Met de gepresenteerde, praktische tool van
ontwerpdimensies (zie Tabel 5) willen wij evidence-informed inzicht geven in ontwerpcriteria die bij
de inrichting van breed OO altijd aanwezig dienen te zijn, en met welke ontwerpcriteria gespeeld kan
worden in mate van aanwezigheid. Breed OO gaat altijd over een authentiek opdracht, een
waardecreatieproces waarin leerlingen/ studenten verschillende fases, vaak iteratief, doorlopen,
resulteert in de creatie van een artefact. Afhankelijk van het opleidingsniveau kunnen autonomie,
complexiteit, de rol van anderen en de rol van kennis groter of kleiner worden.
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Hoofdstuk 10. Discussie
In het kader van de reviewstudie is zowel wetenschappelijke als meer praktische en beleidsmatige,
Europese literatuur geanalyseerd, heeft verdieping plaatsgevonden in het
ondernemerschapsonderwijsveld in Nederland, en zijn waardevolle gesprekken met verschillende
scholen en experts gevoerd. Deze aanvliegroutes hebben tot verschillende inzichten voor het veld
geleid, welke in dit afsluitende discussiehoofdstuk worden behandeld.
In Nederland is sinds 2005 geïnvesteerd via allerlei subsidieprogramma’s in OO en ook vanuit
internationaal perspectief doet Nederland het goed. Er zijn genoeg mooie voorbeelden van breed OO
te vinden, waarvan in hoofdstuk 8 een aantal is besproken. Desalniettemin zien we genoeg kansen
om OO –zeker vanuit het brede perspectief, zoals centraal staat in dit rapport – verder te
ontwikkelen en implementeren. Allereerst bespreken we hieronder drie punten die hierbij kunnen
helpen.
Ten eerste ontbreekt het vaak aan een systematische monitoring, analyse en rapportage
(praktische en wetenschappelijk) van het OO. De Scandinavische en Noordse landen hebben in deze
een veel rijkere traditie: denk aan Zweden en Estland en in het bijzonder Denemarken. Veel
ondernemend onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door bevlogen docenten. Hoewel we
dergelijke initiatieven alleen maar willen aanmoedigen, vinden we het tegelijkertijd zonde dat het
vaak bij incidentele, opzichzelfstaande initiatieven blijft die bovendien niet goed gedocumenteerd
zijn, noch in wetenschappelijke artikelen, noch in praktische, beleidsmatige (nationale) rapportages.
Door dergelijk OO programma’s meer gedetailleerd te beschrijven vanuit het wat en het hoe en meer
systematisch te volgen en te evalueren, is het mogelijk meer grip te krijgen op de verbinding tussen
het wat en hoe achter OO, om de onderwijspraktijk te verbeteren, en om succesvolle
onderwijspraktijken op te schalen naar andere contexten. Bovendien zou systematische analyse en
sterker empirisch onderzoek kunnen bijdragen aan het specifieker in kaart brengen van de impact, en
waardering van OO. Het is daarbij wenselijk om 1) meer in detail in te gaan op de vormgeving van het
onderzochte OO programma (het wat en het hoe) door te gaan werken met ontwerpprincipes zoals
in dit rapport geformuleerd en 2) verder te kijken dan ondernemerschapsintenties – wat in huidig
onderzoek veelal wordt gebruikt als proxi voor de effectiviteit van ondernemershapsprogramma’s en
vooral past bij de smalle definitie van ondernemerschap.
Ten tweede – en hierbij aansluitend – is het wenselijk meer aandacht te genereren voor
innovatieve assessments. Zeker op het moment dat in OO – zoals betoogd in dit rapport – wordt
gefocust op het leerproces in plaats van vooraf vastgestelde competenties/leeruitkomsten, heeft dat
consequenties voor het onderwijs. De focus verplaatst dan van het toetsen van (toepassing van)
kennis en cognitieve competenties (zoals het schrijven van een business plan) naar meer
procesmatige leeruitkomsten. Hierbij gaat het erom dat iedere student het ondernemende
waardecreatieproces (van kansen identificatie, -evaluatie en in actie komen) in samenwerking met
anderen en voor externe stakeholders doorloopt. Innovatieve assessments zouden erop gericht
moeten zijn in kaart te brengen hoe de student dit doorloopt en welke competenties en andere
vaardigheden hij/zij hierdoor ontwikkelt (zie Lackéus, 2014; Lans & Gulikers, 2010). De systematiek
van Gulikers & Oonk (2016) zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen. Zij hebben een
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beoordelingsrubric ontwikkeld voor het waarderen van leren met externe stakeholders. Hierin zijn
de vier leermechanismen van boundary crossing geoperationaliseerd in groeiniveaus (Akkerman &
Bakker, 2011; Gulikers & Oonk, 2016) Deze processen doorlopen studenten altijd in
samenwerkingsprojecten met externe stakeholders. In deze rubric kunnen individuele studenten
aantonen hoe en wat zij ontwikkeld hebben tijdens het doorlopen van deze processen. Andere
innovatieve assessment die in opkomst zijn in OO zijn kansen identificatie en –evaluatie performance
assessments (Baggen, Kampen et al. 2017), meer ontwikkelingsgerichte – formatieve- evaluatie (Lans
& Gulikers, 2010), portfolio’s (e.g Naia et al., 2014), situational judgment tests (Lans et al. 2018) of
innovatieve apps die realtime beslissingen, emoties/passie en 21ste eeuwse vaardigheden proberen
op te pikken (Nabi et al., 2017). Op Europees niveau wordt dit assessment vraagstuk op dit moment
breed opgepakt door op basis van EntreComp een innovatieve zelf-assessment en reflectiemethodiek
te ontwikkelen en te testen (het zogenaamde EntreSat4Youth EU project).
Ten derde is het wenselijk om meer aandacht te geven aan de rol van de docent in het
onderwijzen, begeleiden en beoordelen van OO. Zoals besproken in hoofdstuk 5, is juist onderwijs
door en voor ondernemerschap effectief gebleken en laat monitoring van het Deense OO zien dat
juist in onderwijs door ondernemerschap de rol van de ondersteunende docent het effect van dit
onderwijs op leerlingen medieert (Moberg et al., 2014). Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat het
opbouwen van netwerken, buiten de vertrouwde (onderwijs)omgeving van de student, niet vanzelf
gaat (Haring, 2014). Naast het faciliteren van het leren van en met betrokkenen buiten de
onderwijsmuren, zouden docenten ervaring moeten hebben (of opdoen) met het opbouwen van
vertrouwen in eigen kunnen, het ontwerp van authentieke leeromgevingen en het zichtbaar maken
van leerverassingen. Dit vraagt om andere rollen van docenten dan de traditionele rol van expert.
Docenten weten vaak wel dat dit soort nieuwe rollen passen bij modern onderwijs (Seikkula-Leino et
al. 2010), maar vinden het lastig om daadwerkelijk ook te implementeren (Zaleskiene & Zadiekaite,
2008). Niet veel docenten zijn vertrouwd met het geven van dergelijk onderwijs. Zo laat kwalitatief
onderzoek bijvoorbeeld zien dat doel en middel in ondernemerschapsonderwijs vaak door docenten
elkaar worden gehaald (Seikkula-Leino, et al. 2010). Het expert rapport van de Europese Commissie
(2009) over OO in Vocational Education and Training concludeert ook dat de magere implementatie
van OO (mede) verklaard wordt doordat docenten nog handelingsverlegen zijn om dit vorm te geven.
Uit het rapport van Gibcus, de Kok en Overweel (2011) blijkt bovendien dat docenten weerstand
voelen tegen het geven van OO. Vaak hebben docenten weinig tijd om zich te verdiepen in OO, is het
anders dan hun ‘eigen’ discipline en voelen ze er daarom geen verantwoordelijkheid voor en zien ze
niet direct de relevantie van OO. Daarbij komt dat de ontwikkeling van competenties, vaardigheden
en waarden gerelateerd aan OO zelden prioriteit heeft in lerarenopleidingen voor docenten in het
basis en voortgezet onderwijs, alsmede de professionaliseringsprogramma’s van universiteiten (met
uitzondering van Denemarken, Polen en het Verenigd Koninkrijk) (Europese Commissie, 2011).
Praktische ondersteuning bij het ontwerp en implementeren van OO (door het bijvoorbeeld
onderdeel te maken van BKO trajecten in het hoger onderwijs en er aandacht aan te besteden in de
pabo en lerarenopleidingen), het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden waarin bepaalde
taken en rollen gezamenlijk worden opgepakt (Seikkula-Leino, 2010) of ondernemende stages voor
docenten (Purdy & Gibson, 2008) worden in de literatuur als oplossingsrichting hiervoor genoemd.
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Naast deze drie punten om OO sterker te ontwikkelen en implementeren in Nederland,
verdienen een aantal andere punten aandacht. Zo is er discussie of iedereen ondernemend zou
moeten zijn en iedereen met ondernemerschapsonderwijs in aanraking zou moeten komen.
Aanpalend hierbij is de discussie of OO verplicht zou moeten worden. Zoals in hoofdstuk 1 besproken
heeft de Europese commissie “sense of initiative and entrepreneurship” als één van de acht
sleutelcompetenties voor levenslang leren benoemd. Dit impliceert dat alle leerlingen op enige
manier in hun onderwijsloopbaan hiermee in aanraking zouden moeten komen. Ook werkgevers
waarderen ondernemende werknemers, al is dit meer van belang voor werknemers in kennisinnovatieve bedrijven dan in productiebedrijven (bv. Baggen, 2017). Het gaat hier nadrukkelijk om
ondernemendheid (de brede definitie) - niet perse ondernemer zijn (de smalle definitie)- gericht op
zien en benutten van kansen om het eigen leren, leven en loopbaanpad te sturen en daarmee
waarde te creëren. Bovendien biedt breed ondernemerschapsonderwijs - met waardecreatie als kern
- een manier voor het bevorderen van een sociaal en maatschappelijk bewustzijn van de lerende.
Waardecreatie hoeft immers niet economisch van aard zijn, maar kan ook juist van sociale of
ecologische aard zijn. Hiertoe zou ondernemerschapsonderwijs geïntegreerd moeten zijn in andere
vakken in het onderwijs (e.g., SEECEL, 2016). De praktijk laat echter zien dat de meeste OO
programma’s facultatieve onderdelen zijn van een onderwijscurriculum (e.g. SEECEL, 2016).
Verplichten lijkt alleen interessant als het doel is om studenten kennis te laten maken met
ondernemerschap (is het iets voor mij?), en veel minder om daadwerkelijk ondernemende intenties
(Karimi et al., 2016) of ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen (Lee et al. 2018) of een
onderneming op te zetten. Voor deze laatste groepen - de leerlingen/studenten die zich echt thuis
voelen in ondernemend onderwijs of echt een onderneming op willen gaan zetten – is het belangrijk
dat er voldoende aanbod is dat hen verder helpt in het ondernemende proces. Zogenaamde
‘schoolbrede’ (University-wide’) aanpakken van OO, waarin ondernemerschap in de haarvaten zit –
worden dan steeds belangrijker (Morris et al. 2014).
Daarnaast is het opvallend dat elektronische leeromgevingen relatief weinig aandacht krijgen
in de ondernemerschaps-onderwijs literatuur, terwijl nieuwe technologieën het mogelijk hebben
gemaakt om digitale, krachtige interactieve leeromgevingen te creëren. Er zijn al wel stappen op dit
terrein gezet, zoals de ontwikkeling van Massive Open Online Courses (MOOCs) 17 en bijvoorbeeld
gamificatie van ondernemerschapsonderwijs (Hindle, 2002; Antonaci et al., 2015). Onderzoek
hiernaar is wenselijk aangezien dergelijk instrumentarium ook zeer gedetailleerde informatie
genereert in het leergedrag en leermotieven van lerenden (zogenaamde learning analytics).
Dergelijke inzichten kunnen ook helpen om ‘off-line’ onderwijs verder te versterken.
Tenslotte lijkt het adagio, jong geleerd is oud gedaan, ook van toepassing op de ontwikkeling
van ondernemerschapscompetenties (EU, 2015). Uit onderzoek gedaan met zogenaamde Life History
Calender methodes (waarin in retroperspectief wordt teruggekeken) weten we dat de adolescentie
periode een belangrijke voorspeller is van het starten van (meerdere) bedrijven in de toekomst
(Obschonka, Silbereisen, Schmitt-Rodermund, Stuetzer, 2011). Net de periode waarin in Nederland
alle kinderen en jongeren nog leerplichtig zijn. Variantie in leeromgevingen en ervaringen lijken het
Zie bijvoorbeeld in Nederland de MOOC ‘Entrepreneurship for Engineers’ ontwikkeld door de 4TUs,
https://www.edx.org/course/entrepreneurship-for-engineers

17
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toverwoord in de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden (Stuetzer, Obschonka, Davidsson &
Schmitt-Rodermund, 2013); slechts’ één cursus ondernemerschap volgen op het MBO of HBO is dus
onvoldoende. Een integrale aanpak waarbij OO onderdeel is van alle lagen van het onderwijs is, zoals
ook geduid in het meest recente GEM rapport (2018), cruciaal voor het verbeteren van het
ondernemerschapecosysteem in Nederland.
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