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Hoe te gebruiken
Leg jullie eigen ondernemerschapsonderwijs (OO) langs de dimensies van deze tool. Begin met de drie 

basisprincipes: zitten deze drie vereiste kenmerken er in en hoe zien die er dan uit (gele principes)? 

En waar positioneren jullie je eigen onderwijs op de 11 dimensies van links naar rechts in de tabel 

hiernaast? Hoe ziet het ondernemende proces eruit? (blauwe principes)? Hoe ziet de taak eruit (oranje 

principes)? En wat is de rol van anderen (groene principes?) Er is geen goed of fout. Je kunt juist 

een meer bewuste afweging maken in hoeveel complexiteit en onzekerheid je in je onderwijs wilt 

aanbrengen passend bij je leerdoelen en doelgroep. Ga het gesprek aan over hoe deze dimensies nu 

in jullie OO zitten, welke variatie of opbouw jullie hierin hebben binnen een groter programma of juist 

binnen een bepaalde cursus. Bedenk samen in hoeverre de huidige vormgeving van OO past bij hoe 

jullie het eigenlijk zouden willen, en wat je dus zou willen veranderen. 

Kortom, gebruik de tabel om samen je OO te visualiseren in de dimensievakken op de volgende 

pagina, door hier de blauwe/blauw-groene/groene kaartjes op te leggen. Ontdek waar jullie 

ontwikkelprioriteiten zitten. Formuleer vervolgens samen concrete acties! Hiervoor gebruik je het 

invulformulier dat bij deze tool hoort. De definitie die wij hanteren voor OO: “Ondernemerschap is 

het zien en creëren van ideeën en kansen en deze omzetten in waarde voor anderen. Deze waarde kan 

financieel, cultureel, sociaal en/of ecologisch zijn.”

Enkele kritische vragen
• Hoe komt het hele ondernemende proces aan bod? 

• Welke waarde(n) wordt gecreëerd? En voor wie?

• Is er een helder en vooraf bepaald doel of werkt de leerling vanuit zijn eigen kunnen en wensen 

(methode)?

• Hoe krijgt het iteratieve proces (experimenteren – reflecteren – aanpassen) vorm?

• Wat is de rol en zeggenschap van de leerling, docent en externen in het proces? 

• Wat is de rol van vakkennis in het OO? 

• Hoe hangen de verschillende dimensies met elkaar samen?

De dimensies zijn te clusteren in drie categorieën:

Aan het werk met de tool 

            De drie basisprincipes die altijd aanwezig moeten zijn:
1. Het doorlopen van het ondernemende proces van 1) kansen creëren;  2) kansen evalueren en 

3) in actie komen, niet perse in lineaire volgorde;

2. Een authentieke taak met meerdere oplossingen;

3. Maken van een artifact dat waarde heeft voor een ander.

= Ondernemende proces = Taak = Relaties & omgeving

Methode

 – Vertrekpunt

 – Proces

Helder doel als vertrekpunt

Lineair proces (causation)

Persoon en zijn/haar bronnen als vertrekpunt 

(wie ben ik, wat kan ik, wie ken ik?)

Iteratief proces (effectuation)

Mate van autonomie over het 

waardecreatie proces (van idee 

tot resultaat)

Onder begeleiding, docentgestuurd proces Onafhankelijk beslissingen maken, 

leerlinggestuurd proces

Prototyperen, fouten maken en 

reflecteren

Uitproberen en reflecteren in een veilige 

omgeving zonder tijdsdruk

Korte-cycli van prototyperen-uittesten-

reflecteren waarbij maken van fouten onderdeel 

is van het proces en tijdsdruk aanwezig is

Bereik Lokaal/dichtbij, subsysteem Internationaal, systeemniveau

Complexiteit Simpel, maar authentieke casus met meerdere 

oplossingsrichtingen

Ambiguïteit aan de vraagkant en de 

oplossingenkant  (i.e, ‘wicked problem’)

Hoog innovatiegehalte  

Kenniscreatie proces Vak/domeinkennis is niet noodzakelijk, creatie 

proces is intuïtief en nieuwsgierigheid gedreven

Creëren van nieuwe vak/domeinkennis

Innovatief ondernemerschap

Aard van waardecreatie 

proces

Focus op enkelvoudige waardecreatie Uitdagen van meervoudige waardecreatie, 

zoals economische, sociale, culturele en/of 

ecologische waardecreatie

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

Rolmodellen Helden en rolmodellen ter inspiratie Mentoren en coaches die je verder helpen in 

jouw specifieke gebied

Gericht op identiteitsvorming

Impact van het resultaat Resultaat voor de docent/peers Resultaat voor domein/sector/maatschappij

Naam van dimensie Blauw > < Groen< Blauw-Groen >



Methode (vertrekpunt, proces)

Mate van autonomie over het waardecreatie proces 
(van idee tot resultaat)

Prototyperen, fouten maken en reflecteren

Een authentieke taak met meerdere oplossingen Maken van een artifact dat waarde heeft voor een ander
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Rolmodellen Impact van het resultaat
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Het doorlopen van het ondernemende proces: kansen 
creëren, kansen evalueren, in actie komen


