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Deze module beschrijft de factoren die in overweging genomen moeten worden
bij

het

plannen

en

organiseren

van

omgevingen

voor

ondernemerschapsonderwijs. Het bespreekt mogelijke benaderingswijzen van
planning, de interdisciplinaire aard van ondernemerschapsleren en ethische en
duurzaamheidsproblemen. Ook uitdagingen in verband met het schrijven van
leerdoelen, doelstellingen en resultaten komen aan bod. Tot slot doet deze
module enkele suggesties om een stimulerende leeromgeving te creëren. We
hebben het onder andere over creatief gebruik van ruimte, tijd, klasopstelling en
andere hulpmiddelen om ondernemerschapsleren te faciliteren.
Bij deze module horen drie “Ga Dieper” documenten:
Ga Dieper 2.1

Ondernemersdoelen, leerdoelen en resultaten

Ga Dieper 2.2

Een ondernemersproject plannen

Ga Dieper 2.3

Haal het meeste uit leerruimten en andere hulpmiddelen
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Moduleoversicht
Ondernemerschapsleren plannen en organiseren.
Doelen

De factoren bepalen die je in overweging dient te nemen wanneer
je ondernemerschapsleren plant en organiseert..

Beschrijving

Deze module beschrijft de factoren die je in overweging
moet nemen wanneer je ondernemende leeromgevingen
plant en organiseert. Het bespreekt verschillende
benaderingen tot planning, het interdisciplinaire karakter van
ondernemerschapsleren en ethische en duurzame kwesties.
De uitdagingen geassocieerd met het schrijven van
ondernemende
lesdoelstellingen,
leerdoelen
en
leerresultaten worden ook besproken. Tot slot geeft de
module suggesties i.v.m. het opzetten van een stimulerende
leeromgeving. Dit omvat creatief gebruik van ruimte, tijd,
klasopstelling en andere middelen die faciliteren.

Beoogde
leerresultaten

Tegen het einde van de module kan je:
• het debat rond het schrijven van ondernemende
lesdoelstellingen, leerdoelen en leerresultaten
bespreken.
• reflecteren over verschillende planningsmodellen die
ondernemerschapsleren onderbouwen;
• uitleggen waarom ondernemerschapsplanning ethisch en
duurzaam zou moeten zijn;
• het potentieel van het plannen van ondernemende
leeropportuniteiten over de leerplannen heen determineren;
• de factoren beschrijven die je in overweging moet nemen
wanneer je een omgeving die ondernemerschapsleren
bevordert creëert.

Belangrijkste
leermethode

• Geleide lectuur.
• Video observaties.
• Creatieve oefeningen.
• Zelfgestuurde activiteiten.
• Reflecteren over persoonlijke ervaring.

Inhoud

2.1. Ondernemende lesdoelstellingen en leerresultaten
plannen die ethisch en duurzaam zijn.
Welke modellen en theorieën onderbouwen
ondernemerschapsleren?
Hoe schrijf je ondernemende lesdoelstellingen en
leerresultaten?
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Hoe zou er bij het plannen rekening gehouden moeten
worden met ethische en duurzame acties?
2.2 Verbanden leggen.
- Wat is het interdisciplinaire karakter van
ondernemerschapsleren?
- Hoe ben je van plan om de verbinding te leggen tussen je
klaslokaal en leren in de echte wereld?
2.3 Een krachtig en versterkende omgeving creëren voor
ondernemerschapsleren.
Hoe maak je het best gebruik van tijd, ruimte,
klasopstelling en andere hulpmiddelen om
ondernemerschapsleren te faciliteren?
-

Evaluatie

Zelfevaluatie oefening.
Groepsreflectie.
Persoonlijke reflectie.

Indicatieve tijd

5 uur
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BEKIJK
Video inleiding tot Module 2.

https://youtu.be/egf0eJy0jnI
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2.1 Ondernemende leerdoelen en resultaten plannen die
ethisch en duurzaam zijn
2.1.1 Ondernemende leerdoelen en resultaten plannen
Hoe zie jij plannen? Is plannen voor ondernemerschapsleren anders dan een
typische planning voor je lessen of hoofdstukken?
Waar je ook lesgeeft, de kans is groot dat je lessen, modules en/of werkschema’s
moet plannen. Of misschien krijg je wel plannen die je zelf moet aanpassen? In
welke context je ook zit, hoe zie jij planning?
Wanneer je denkt aan je lesvoorbereidingen voor de komende week, zijn er dan
opportuniteiten om specifieke ondernemerschapsvaardigheden erin op te nemen,
bv. leerlingen aanmoedigen om kansen op te merken of initiatief te tonen?
Het

is

belangrijk

om

hier

te

benadrukken

dat

het

plannen

van

ondernemerschapsleren zich moet richten op leerlingen de kans geven om hun
vooruitgang naar het verwerven van ondernemerschapsvaardigheden te tonen.
Zoals met alle lessen, moet er overeenstemming zijn tussen leerdoelen of resultaten, activiteiten en evaluatie.
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Constructive Alignment gebruiken
Algemeen onderwijsadvies ziet plannen als een reeks fasen, die samengevat
worden in het principe van “Constructive Alignment”.

Dit suggereert dat

leerdoelstellingen gedeeld zouden moeten worden met de leerlingen, activiteiten
aangeboden zodat zij deze kunnen bereiken en een geschikte evaluatiestrategie
wordt gekozen.

Figuur 2.1. Principes van Constructive Alignment
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Doelen, doelstellingen en beoogde resultaten bepalen

Ga Dieper
Er zijn ook extra leesbronnen die je kunnen helpen om je kennis op bepaalde
vlakken te verdiepen. Dit is de Module 2 Ga Dieper – voor sectie 2.1, kan het
hoofdstuk

over

ondernemende

lesdoelstellingen,

leerresultaten

en

doelstellingen nuttig zijn..
Link:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2_2.1_dutch_10
43ba1a51874e

Doelen bepalen is zowel een belangrijk aspect van ondernemerschap als van
leerlingen hun leren in het algemeen. Onderzoek toont aan dat het bepalen van
doelen het meest efficiënt is wanneer leerlingen betrokken worden bij het stellen
van hun eigen doelen. Het is bewezen dat wanneer leerlingen zelf betrokken
worden bij het bepalen van doelen, dit impact heeft op hun motivatie,
zelfmanagement en zelf-kracht (het geloof in eigen kunnen). Simpel gesteld, door
zelf hun leerdoelen te bepalen, zijn ze al bezig met het ontwikkelen van sommige
van de EntreComp competenties (i.e. 2.1 Zelfbewustzijn, zelf-kracht en 2.2 Motivatie
en vastberadenheid).
Onderzoek toont ook aan dat de aard van de doelen die leerlingen zichzelf
opleggen belangrijk is. Doelen moeten uitdagend zijn, eerder dan van het “doe je
best”-soort. Wanneer leerlingen vooral geïnteresseerd zijn in het halen van hoge
punten of het overtreffen van anderen (prestatiedoelen), dan is de kans groot dat
op langere termijn hun leren oppervlakkiger zal zijn dan bij diegenen die zich willen
verbeteren omwille van het leren zelf en daar het nodige harde werk voor
opbrengen (meesterdoelen).
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There are implications here for planning entrepreneurial learning. You should think
about:
•

leerlingen betrekken bij het stellen van hun eigen doelen
o om te motiveren en zelf-kracht op te bouwen (EntreComp 2.1 en 2.2)

•

uitdagende taken aanbieden met een open einde
o om leerlingen inzicht te laten opbouwen over hoe hun leren zich zal
ontwikkelen, vastberadenheid te oefenen en dieper leren aan te
moedigen (EntreComp 1.3 en 2.2)

•

een omgeving creëren waarin “briljante mislukkingen” in een positief licht
gezien worden
o om hen te leren omgaan met onduidelijkheid, mislukkingen en risico’s
beheren (EntreComp 3.3)

•

zowel de leerlingen hun inspanning als hun resultaten belonen
o om hen te helpen leren uit ervaring (EntreComp 3.5)

•

gewoontes

ontwikkelen

waarbij

leerlingen

regelmatig

hun

eigen

vooruitgang bekijken
o om hen te helpen leren uit ervaring (EntreComp 3.5)

EntreComp gebruiken om beoogde leerdoelen en resultaten te
bepalen
Het EntreComp model streeft ernaar om leerkrachten te ondersteunen bij het
bepalen van welke ondernemerschapsdoelstellingen zij al ontwikkelen of zouden
kunnen plannen om te ontwikkelen in hun lespraktijk. Het doet dit door elk van de
15 competenties op te splitsen in leer-bouwstenen, die leerkrachten en opleiders
helpen om te zien wat leerlingen moeten ervaren of oefenen om een specifieke
competentie te ontwikkelen.
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EntreComp gebruiken om een specifieke leeractiviteit in kaart te
brengen of te plannen
Op het hoogste niveau kunnen leerkrachten gewoon de lijst van vijftien
competenties en de bouwsteentjes van elke gebruiken om na te gaan welke van
deze competenties zij kunnen of zouden moeten ontwikkelen met een bepaalde
activiteit. Het kan helpen om dit in kaart te brengen en te tonen wat je zou kunnen
doen.

Dit kan betekenen dat je het leren een klein beetje bijstuurt om een

bepaalde competentie in het leerproces te bereiken of een grotere verandering
wanneer je een meer veeleisende ondernemerschapsprojectaanpak in je lesplan
wil opnemen.

Figuur 2.2 De EntreComp Bouwstenen
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EntreComp gebruiken als woordenboek van leerresultaten
EntreComp gebruiken als “woordenboek” betekent dat je kan nagaan of sommige
leerresultaten in EntreComp nuttig zouden kunnen zijn om in je planning op te
nemen. Voor elk van de bouwstenen biedt EduComp een leerresultaat over acht
progressieniveaus.
Deze acht niveaus komen niet overeen met onderwijsniveaus, maar tonen in de
plaats leerresultaten die de autonomie van de leerling verhogen en bewijzen de
toenemende complexiteit van een leeractiviteit.
Deze niveaus bieden opleiders een inkijk in het begrijpen van de vooruitgang die
hun leerlingen boeken in hun leren en ook hoe hun leeractiviteiten kunnen
evolueren om aan te moedigen en meer autonomie en complexiteit te vragen van
de leerlingen
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EntreComp Competentie 3.4: Met anderen samenwerken
De niveaus weerspiegelen een toenemende mate van autonomie (onafhankelijk van de leerkracht werken) en toenemende complexiteit van het leren
BOUWSTEEN

Emotionele
intelligentie
ontwikkelen.

1

Ik kan empathie
tonen naar
anderen.

Actief
luisteren.

Ik kan empathie
tonen naar
anderen.

Een team
vormen.

Ik sta open om
zowel alleen als
met anderen te
werken,
verschillende
rollen te spelen en
enige
verantwoordelijkhe
id op te nemen.

Samenwerke
n.

TUSSENNIVEAU

BASIS

Ik sta open om
anderen te
betrekken bij mijn
waarde-creërende
activiteiten.

2

6

7

Ik kan conflicten
aanvaarden en
oplossen.

Ik kan waar nodig
compromissen
sluiten.

Ik kan omgaan met
niet-assertief
gedrag dat mijn
waarde-creërende
activiteit hindert
(bv. destructieve
attitudes).

Ik kan conflicten
efficiënt
behandelen.

Ik kan zonder
vooroordelen
luisteren naar de
ideeën van
anderen om
waarde te creëren.

Ik kan luisteren
naar mijn
eindgebruikers.

Ik kan
verschillende
technieken
beschrijven om
mijn relaties met
eindgebruikers te
beheren.

Ik kan strategieën
implementeren om
actief te luisteren
naar mijn
eindgebruikers en
handelen naar hun
noden.

Ik kan informatie uit
een breed aanbod
van bronnen
samenbrengen om
de noden van mijn
eindgebruikers te
begrijpen.

Ik ben bereid om
mijn manier van
werken te
veranderen in een
groep.

Ik kan met een
spectrum aan
verschillende
individuen of
teams werken.

Ik deel het
eigenaarschap van
waarde-creërende
activiteiten met de
leden van mijn
team.

Ik kan een team
bouwen gebaseerd
op de individuele
kennis,
vaardigheden en
attitudes van elk
lid.

Ik kan bijdragen
aan het creëren
van waarde door
samen te werken
met verspreide
gemeenschappen
door digitale
technologie.

Ik kan fysieke en
virtuele ruimten
ontwerpen die
teamleden
aanmoedigen om
samen te werken.

Ik kan de capaciteit
om waarde te
creëren van een
organisatie
opbouwen door
mensen aan te
moedigen samen
te werken.

Ik kan bijdragen tot
simpele waardecreërende
activiteiten.

Ik kan constructief
bijdragen tot het
nemen van
beslissingen in
groep.

Ik kan een team
creëren van
mensen die samen
kunnen werken in
een waardecreërende
activiteit.

Ik kan gebruik
maken van tools en
technieken die
mensen helpen om
samen te werken.

Ik kan mensen de
hulp en steun
bieden die zij nodig
hebben om zo
goed mogelijk in
een team te
presteren.

Ik kan werken met
een team op
afstand van
mensen die
zelfstandig kunnen
bijdragen tot een
waarde-creërende
activiteit.

Ik kan
werkmethodes en
aanmoedigingen
ontwerpen die
teamleden in staat
stellen goed
samen te werken.

Ik kan mijn (of mijn
teams) waardecreërende ideeën
assertief
uitdrukken.
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EXPERT

5

Ik kan de rol
herkennen van
emoties, attitudes
en gedragingen bij
het vormen van de
attitudes en
gedragingen van
anderen.
Ik kan de
voordelen
bespreken van het
luisteren naar
anderen om mijn
doelen (of die van
mijn team) te
bereiken.

3

GEVORDERD
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Praktisch voorbeeld: Onze Gemeenschapstuin
De “Ik kan…” stellingen binnen EntreComp zijn opgevat als een manier om meer
specifieke leerresultaten te ontwikkelen, geschikt voor de context waarin je werkt.
Stel je bijvoorbeeld voor dat je je leerlingen de uitdaging oplegt om een
gemeenschapstuin

op

te

zetten

als

geschikte

context

om

hun

ondernemerschapsleren te laten plaatsvinden. Kader 2.XX toont hoe het breder
doel, een gemeenschapstuin opzetten, kan onderverdeeld worden in kleinere
projecten en lesdoelstellingen.
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Project: Onze Gemeenschapstuin
Ondernemersdoel
• sociale, culturele en economische waarde creëren voor de school of
gemeenschap door het opzetten van een gemeenschapstuin in de school
Doelstellingen project
• tegen september een planningscomité opstellen dat bestaat uit een
leerlingenvertegenwoordiging uit elk jaar
• een zakenplan opstellen dat door de schoolleiders voor eind september
goedgekeurd wordt
• leden van de gemeenschap raadplegen om deel te nemen aan het ontwerpen
en uitbaten van de schooltuin
• 10% winst maken voor het einde van het eerste jaar
Lesdoelstellingen
• Tegen het einde van de les(sen) zouden leerlingen moeten kunnen
• verschillende soorten sociale, culturele en economische waarde identificeren die
kunnen bekomen worden door het opzetten van een gemeenschapstuin
(EntreComp 1.1)
• werken als team om een inspirerende visie op een gemeenschapstuin te
ontwikkelen (EntreComp 1.3 / 3.4)
• efficiënt communiceren wanneer ze deelnemen aan een gestructureerde
discussie (EntreComp 2.5)
• opportuniteiten opmerken om financiële waarde te creëren uit de tuin door
specifieke producten of diensten (EntreComp 1.1)
• een zakenplan opstellen of ideeën-canvas om een gemeenschapstuin te
ontwerpen en dit aan de schoolleiders voorleggen (EntreComp 3.2)
Kader 2.1. Ondernemersdoelen en doelstellingen
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Ondernemerschapsleren aanpassen aan verschillende vakcontexten:
De lesdoelstellingen in de tabel zijn aangepast van EntreComp (de gelinkte
competenties staan tussen haakjes). Er bestaat ook een mogelijkheid om het leren
uit deze activiteit te linken met specifieke vakgebieden, zoals wiskunde (het
financiële luik opbouwen en probleemoplossend denken), aardrijkskunde
(natuurwetenschap en milieu-thema’s) of talen (woordenschat ontwikkelen om
met klanten en leveranciers om te gaan in verschillende talen). Dit betekent dat
ondernemerschapsleren nog steeds plaats heeft, maar de leerdoelstellingen
worden aangepast of andere er in opgenomen.

Evaluatie afstemmen op ondernemerschapscompetenties
In ondernemerschapsleren is het vooral belangrijk om evaluatiestrategieën te
kiezen die leerlingen in staat stellen hun competenties te tonen en die dus niet
alleen zouden mogen draaien rond geschreven woorden en wat ze zich kunnen
herinneren (zie module 4).
Sterker nog, bij het plannen van dit afstemmen, zou je diep moeten nadenken over
een

duidelijke,

authentieke

en

stimulerende

omgeving

waar

ondernemerschapsleren kan plaatsvinden. Overweeg, indien mogelijk, het stellen
van doelen samen met de leerlingen te doen en maak duidelijk aan leerlingen hoe
zij geëvalueerd zullen worden zodat het leren zichtbaar wordt i.e. deel met hen de
succescriteria.
Neem het voorbeeld van leerlingen uit het lager onderwijs die een project doen
rond gezonde voeding als leeractiviteit.
1. DOEL: het doel van deze leeractiviteit is om een idee te lanceren om
gezonde voeding in de gemeenschap aan te moedigen en de ideeën voor
te stellen aan gelijken. Leerlingen komen misschien met een idee voor een
gezonde granola-reep voor kinderen en verkennen dan manieren om deze
te promoten in de lokale gemeenschap.
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2. LEERDOELSTELLING: terwijl ze dit doen, nemen leerlingen de middelen die
ze zelf hebben en de middelen waartoe ze toegang hebben in overweging
– op het vlak van kennis, vaardigheden en materiële middelen – en zullen
ze waarde creëren door van die middelen gebruik te maken. Vanuit een
ondernemend standpunt, zullen de leerdoelstellingen draaien rond
aanmoedigen van communicatie, werken in team en vaardigheden op het
vlak van planning en zal creatief denken geïntegreerd worden zowel bij
aanvang (met het idee op de proppen komen) als tijdens het leerproces.
3. SUCCESCRITERIA: succescriteria worden uitgedrukt in wat leerlingen zullen
zeggen, doen, maken of schrijven om aan te tonen dat ze vorderingen
maken naar het bereiken van de leerdoelstellingen.
4. EVALUATIE: evaluatie keert dan terug naar de mate waarin de leerlingen de
succescriteria bereiken en kan geïmplementeerd worden door:
a. feedback van de leraar tijdens het proces wanneer leerlingen hun
posters maken;
b. zelf-evaluatie van groepen door het gebruik van rubrics gelinkt aan
succescriteria;
c. evaluatie onder gelijken in groep;
d. plenaire discussie waarbij de vooruitgang vergeleken wordt met de
beoogde leerresultaten.
Terwijl zulke aanpak haar waarde heeft in het aan de leerlingen duidelijk maken
van het doel en de richting van de lessen, valt ondernemerschapsleren niet te
voorspellen. Dit is dan ook één van haar aantrekkelijkste eigenschappen. Dat wil
zeggen dat leerlingen niet noodzakelijk op elke moment de voorgeschreven
doelen hoeven te volgen, want zij hebben de ruimte nodig om creatief,
verbeeldingsrijk en vindingrijk te zijn. De uitdaging van deze aanpak ligt er dus in
om gestructureerd te werken, maar de leerlingen de nodige flexibiliteit te gunnen
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om

maximale

diepgang

te

bereiken

in

het

ontwikkelen

van

ondernemerschapsvaardigheden. De “Ga Dieper 2.1” lectuur gaat hier verder op in.
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Hoe kan deze aanpak de leidende principes in ondernemerschaps
leren opbouwen?
Creativiteit

Faciliteert creatief denken doorheen het proces als
leerervaring door leerlingen de kans te geven meerdere
ideeën te onderzoeken en verschillende problemen aan
te pakken wanneer ze er mee te maken krijgen.

Echte-wereld

Promoot actief leren in echte-wereld contexten door
leerlingen aan te moedigen de relevantie van hun idee af
te toetsen aan de echte wereld.

Waardecreatie

Moedigt leerlingen aan om waarde voor anderen te
creëren – dit kan door hen te vragen naar de waarde van
hun idee voor de gemeenschap als onderdeel van het
projectoverleg.

Samenwerking

Koestert zinvolle samenwerking zowel binnen als buiten
de school – dit kan door leerlingen te ondersteunen bij het
productief samenwerken en een teamworkbenadering.

Reflectie

Stimuleert reflectie, flexibel denken en leren door
ervaring – dit kan door een reflecterend evaluatieproces.

Zichtbaarheid

Maakt van ondernemerschapscompetenties een expliciet
deel van het leren en evaluatie – door leerlingen hun
doelen te laten bepalen en door de evaluatiecriteria van
bij aanvang met de leerlingen te delen.
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2.1.2 Planning houdt rekening met ethische en duurzame acties
EntreComp

stelt

“ethisch

en

duurzaam

denken”

(1.5)

als

een

ondernemerschapscompetentie die moet aangetoond worden. Dit betekent dat
de leerlingen altijd de potentiele impact van hun product of dienst op mensen hun
leven en het milieu in het achterhoofd moeten houden.

Ethisch bewustzijn
Ethisch bewustzijn betekent morele problemen en dilemma’s die zich voordoen
identificeren. Het houdt een bereidheid in om na te denken over de gevolgen van
gedrag, inclusief je eigen, op het leven van anderen en de nodige veranderingen
aan te brengen. Kader 2.2 bevat voorbeelden van praktische strategieën die je kan
toepassen om je ervan te verzekeren dat er een ethische dimensie zit in het
plannen en onderwijzen van ondernemersprojecten.
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Mogelijke strategieën om ethisch bewustzijn te ontwikkelen
• Vraag “Welke basiswaarden vertoont ons idee?” Bijvoorbeeld, willen we dat dit
degelijk is, betrouwbaar, vriendelijk of voor iets anders staat, zoals plezier of
betaalbaarheid?
• Bespreek of de doelen van het project vermoedelijk voordeel voor de omgeving
zullen opbrengen en, als dat zo is, voor wie? Als dat niet zo is, waarom niet?
• Biedt “Wat zou je doen?” scenario’s aan zodat leerlingen beginnen na te denken
over hun verantwoordelijkheid - zie bijvoorbeeld, deze scenario’s voor een
kruidenier.
• Bespreek zaken in verband met ethisch ondernemen die uit het leven gegrepen
zijn

door

gebruik

van

internet,

kranten

of

andere

media

bv.

http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2019/05/08/ethical-entrepreneurshipeducation/.
• Houd met leerlingen uit de middelbare school een groep- of klasdiscussie over
“Wat zou jij doen?” in deze werkplekscenario’s.
• Bespreek bekende voorbeelden van Klokkenluiders bv. Mark Whitacre die
prijsafspraken in de landbouw naar boven bracht en waarover de film “The
Informant” met Mat Damon gemaakt werd.
• Rollenspel gericht op potentieel ethische dilemma’s bij het plannen van een
nieuw product of dienst bv. een nieuw videospel voor jongeren dat mild geweld
bevat.
• De klas opstellen als een ethisch comité of “rechtbank” om naar zaken te luisteren
in verband met mogelijk onethisch gedrag, waarbij je individuen de rol geeft van
aanklager, verdediging en rechter of jury.
• Gebruik verhalen met een sterkt ethische dimensie.
Kader 2.2 Praktische strategieën om ethisch bewustzijn aan te moedigen
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De meeste organisaties en instituten, zoals scholen en hogescholen, beschikken
over een waardekader dat een goed startpunt voor een discussie vormt. Ze zijn
meestal vastgelegd in een missie- of visietekst. Ze omkaderen vaak de intentie
om goed te doen, bv. bij het ondersteunen van mensenrechten, bescherming van
het milieu en welzijn voor de gemeenschap. Leerlingen kunnen de visieteksten
verzamelen en bespreken (Kader 2.3), voor hun favoriet stemmen en uitleggen
waarom. Ze kunnen ook hun eigen merk ontwerpen gebaseerd op hun eigen
waarden en identiteit.

Barclays Life Skills is een organisatie die op dit vlak

lesvoorbereidingen ter beschikking stelt.

Voorbeelden van visieteksten
• The Humane Society - Opgedragen aan dieren, tegen wreedheid.
• Oxfam – Om blijvende oplossingen te bieden voor armoede, honger en sociale
onrechtvaardigheid.
• Starbucks Coffee – Koesteren de menselijke geest – één person, één kop per
keer.
• Google – De informatie in de wereld organiseren en ze universeel toegankelijk
en nuttig maken.
• Association for the Blind and Visually Impaired [American] - Ik ben mijn zicht kwijt,
niet mijn visie.
• Sony – Een bedrijf zijn dat inspireert en tegemoetkomt aan je nieuwsgierigheid.
• TED – Ideeën verspreiden.
• Virgin – Ontwrichting zit in ons DNA.
• Walmart – We besparen mensen geld zodat ze beter kunnen leven.
• Coca Cola – De wereld verfrissen in gedachten, lichaam en geest.
• World Wildlife Fund – De natuur beschermen en de meest dringende
bedreigingen voor de diversiteit op aarde verminderen.
• Microsoft – Elke persoon en organisatie op de planeet de kracht geven om meer
te bereiken.
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Kader 2.3. Voorbeelden van visieteksten

Hoe langer hoe meer organisaties hebben visieteksten die een weerspiegeling
vormen van hun toewijding om voor het milieu te zorgen. Leerlingen kunnen de
top 10 van meest milieuvriendelijke bedrijven in de wereld bespreken en in
overweging

nemen

hoe

deze

voorbeelden

het

concept

van

sociale

verantwoordelijkheid in de bedrijfswereld illustreren.

Duurzaamheid
Door de grotere bewustwording van de menselijke impact op het milieu tijdens de
voorbije tientallen jaren,

is onderwijs in functie van duurzaamheid

in veel

onderwijssystemen over gans Europa opgenomen. De Europese Commissie wil
tegen 2030 tot een duurzaam Europa komen daarbij gebruik makend van de
United Nation’s Sustainable Development Goals als referentiepunt. Het verwacht
meerbepaald

dat

nieuwe

zakelijke

modellen

(gebaseerd

op

“groen”

ondernemerschap) gecombineerd met onderwijs de juiste omstandigheden voor
duurzaamheid

zullen

scheppen.

In

deze

context,

heeft

ondernemerschapsonderwijs duidelijk een belangrijke rol te spelen.

Bij het

opstellen van leerplannen en bij de dagelijkse gang van zaken in een school of
hogeschool is “lokaal handelen, globaal denken” een erg nuttig principe om te
volgen. Tabel 2.1 geeft tien suggesties om duurzaamheid te promoten.

Mogelijke activiteiten
1.

Neem deel aan een boomplantactie.

2. Begin en onderhoud een moestuin of tuin in de school.
3. Vraag leerlingen om deel te nemen aan een quiz om hun individuele
voetafdruk (impact) op het milieu te controleren: http://myfootprint.org).
Nadien kunnen leerlingen plannen maken om hun ecologische impact op
de aarde te verminderen.
4. Daag leerlingen uit om 10 manieren te vinden waarop de school het gebruik
van papier kan vermijden.
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5. Neem deel aan een internationale Te Voet Naar School-dag.
6. Begin een recyclageclub voor leerlingen.
7. Gebruik gerecycleerd materiaal en houd een wedstrijd op zoek naar de
meest creatieve kunstwerken.
8.

Nodig een “groene ondernemer” uit op school om over zijn/haar werk te
praten.

9. Bezoek een bioboerderij en interview de boer over zijn bedrijf.
10. Word een eco-school (https://www.ecoschools.global/).
Tabel 2.1. Suggesties voor duurzaamheid

Naast deze algemene ideeën, zou je leerlingen moeten aanmoedigen om na te
denken over het traject van hun nieuwe idee of dienst vanuit duurzaamheid - ze
zouden dit kunnen tonen op een verhalenbord. In een zakelijke context, verwijst
dit naar de levenscyclus van een product met duurzame innovaties gebaseerd op
de 3 P’s Profit, People, Planet (winst, mensen, planeet).
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LoopMe Groepsforumtaak 2.1
Kan je EntreComp aantonen in je onderwijsactiviteiten uit het
verleden?
Baseer je op het model van constructieve afstelling en toon hoe een simpele
activiteit die je eerder gebruikte, één (of meer) EntreComp competenties
ontwikkelt. Je kan dit invullen in de link hier onder en download dan de pdf van
je werk. Deel de pdf met collega’s in het groepsforum – je geeft best ook
feedback op de bijdragen van anderen.
GROEPSFORUM VERSLAG: Deel uw reflecties in het LoopMe Groepsforum (taak
2.1) - je moet ook feedback geven op de bijdragen van anderen.

LoopMe Individuele Taak 2.1
Duurzame ontwikkeling
UNESCO heeft een aanzienlijke hoeveelheid online materiaal ontwikkeld over
duurzame ontwikkeling. Bezoek de website en kies één van de actuele
onderwerpen om over na te denken (bv. ecologisch toerisme).
Link: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c.html
(Je zal gebruik moeten maken van een vertaaltool voor websites als je dit in een
andere taal dan Engels wil lezen.)
REFLECTEER: Neem een paar minuten tijd om na te denken over hoe je deze
bron kan gebruiken als basis om de ondernemerschapsvaardigheden van je
leerlingen te trainen.
BIJVOORBEELD: Hoe kan je de SDG’s opnemen in je lespraktijk? Maak gebruik
van de SDG’s en ontwerp een simpele activiteit, relevant voor jouw lespraktijk,
die één van de EntreComp competenties bij je leerlingen ontwikkelt. Gebruik de
activiteitensjabloon om je plan te maken.
Link: https://s.surveyanyplace.com/sdgsdu
Verslag uw reflecties met je trainer in LoopMe.
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2.2 Leg verbanden
De vaardigheid om verbanden te leggen is een essentieel element van
ondernemend zijn. Dit betekent bijvoorbeeld verbanden leggen met:people e.g.
customers, employees, and other stakeholders
•

mensen bv. klanten, werknemers en andere belanghebbenden;

•

plaatsen bv. op lokaal, regionaal, nationaal en globaal niveau;

•

culturen bv. gewoontes, tradities, wetgeving, kleding, religie ;

•

tijd bv. verleden, heden en toekomst;

•

ideeën bv. oud en nieuw, groot en klein;

•

bronnen bv. materialen, kosten, duurzaamheid;

•

diensten bv. technologieën, transport, communicatie.

Als opleider ben je zeker op de hoogte van het belang om bij leerlingen verbanden
te leggen met eerder opgedane kennis en ervaring.

Door het gebruik van

bijvoorbeeld pre-evaluatie taken, mindmaps, KWL-tabellen (know/want/learn),
waarin leerlingen vastleggen wat ze over een onderwerp al weten, wat ze (later)
nog te weten willen komen en wat ze al geleerd hebben. Er bestaat nog een ander
niveau van verbanden leggen in scholen en hogescholen die interdisciplinaire
studie nastreven of projecten over de leerplannen heen.
Doorheen Europa zijn scholen en hogescholen anders georganiseerd bv. volgens
projecten, thema’s, onderwerpen, vakken (kern- en bijkomende), interdisciplinaire
studie of werkplekleren. Wat je specifieke context ook is, het kan een geschikt
startpunt zijn om te verkennen welke natuurlijke verbanden er kunnen gelegd
worden tussen EntreComps 17 competenties en jouw leerplan.
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We geven drie voorbeelden:
1. Lagere school

thema over het leerplan heen

2. Middelbare school

gebaseerd op vakken (geschiedenis)

3. Beroepsonderwijs

stageprogramma (haartooi)

2.2.1. Lagere school – een thema over de leerplannen heen
Lagere scholen plannen op verschillende manieren (bv. onderwerpen, thema’s,
vragen, leergebieden en meer traditionele vakken). Velen gebruiken een aanpak
over de leerplannen heen omdat leerkrachten de leerervaringen proberen te
integreren in een gemeenschappelijke interesse of thema. Plannen en lesgeven
over de leerplannen heen krijgt veel kritiek vanuit de bezorgdheid over de
vorderingen in vakgerelateerde kennis en vaardigheden. Wat je aanpak ook is, als
je lesgeeft in de lagere school, is het altijd de moeite waard om eens na te denken
over hoe jij het meest efficiënt de integratie van ondernemerschapscompetenties
over verschillende “vakken” van het lagere school leerplan kan plannen.
Een oplossing is om een Probleemgerichte Leeraanpak (PBL) te volgen bij het
plannen. Dit maakt gebruik van scenario’s uit het echte leven en met een open
einde om de interesse van leerlingen aan te wakkeren en mogelijkheden te bieden
tot toegepast leren bv. het toepassen van vaardigheden zoals teamwork,
onderzoek, creativiteit en kritisch denken. Je zou je leerlingen volgend probleem
kunnen voorleggen:
•

werk in groep om een 5-daagse vakantie te plannen op een Europese
bestemming naar keuze voor een familie van 4 personen met een budget
van €1000. Je mag kiezen wanneer je tijdens het jaar gaat.
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In dit scenario kunnen leerlingen zelf het profiel van elk familielid bepalen of je zou
hen deze details kunnen geven. Je wil misschien het stereotype gezin van vader,
moeder en twee kinderen van tafel vegen. Het kan ook een singel vader zijn met
drie kleine kinderen of een lesbisch koppel met kinderen.
Je kan geleidelijk aan extra informatie toevoegen aan de taak, week na week, net
zoals in het echte leven en je dwingt leerlingen om opnieuw na te denken over hun
aanpak. Een voorbeeld:
•

één van je familieleden heeft ontdekt dat hij of zij een onverwachte
verplichting thuis heeft tijdens de geplande vakantie waarbij ze graag
aanwezig zijn;

•

je

ontdekt

dat

op

je

gekozen

bestemming

verhoogde

veiligheidswaarschuwingen gelden na een terroristisch incident;
•

het weer is compleet omgeslagen op je geplande bestemming.

De

voorspelling is nu stortregen;
•

Een vriendin van de familie die beloofd had om tijdens de vakantie voor je
hond te zorgen, heeft moeten afzeggen omdat haar moeder die week in het
ziekenhuis een operatie moet ondergaan.

De

‘levende’

aard

van

probleemgericht

leren

leent

zich

ertoe

om

ondernemersvaardigheden en -ingesteldheid te integreren.
Figuur 2.2 biedt een overzicht van sommige vakgebieden die in zo een scenario
kunnen meegenomen worden. Ze zijn erbij vermeld als vragen om te reflecteren
over de onderzoeksgebaseerde aard van PBL.

Links naar EntreComps

ondernemerschapsvaardigheden staan tussen haakjes genoteerd.
Zoals met alle interdisciplinaire benaderingen, dringt zich enige voorzichtigheid op
om geen kunstmatige links te gaan “afdwingen” – bv. het kan verbeeldingsrijk zijn
voor een groep uit het Verenigd Koninkrijk om Italië als bestemming te kiezen om
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aan noden en interesses van hun “familie” tegemoet te komen, maar niet zo heel
praktisch om er heen te zwemmen om geld uit te sparen!
Bij het plannen van de integratie van ondernemerschapscompetenties is het
essentieel dat je reflecteert over de aard ervan.

De nadruk moet liggen op

leerlingen die ondernemend zijn. In Figuur 2.2 bijvoorbeeld stellen we de vraag:
“Hoe blijven we in contact met het de mensen thuis terwijl we weg zijn?” Om hier
potentieel te hebben in functie van ondernemerschapsleren moeten leerlingen
innovatief nadenken over hoe ze iets kunnen creëren van sociale waarde.
•

Maak een online vakantiealbum aan met Shutterfly, Apple Photos, Amazon
Prime Photos of Google.

•

Start

een

emailketting

waarin

je

je

favoriete

vakantierecept

of

bezienswaardigheid deelt.
•

Schrijf een reisblog.

En natuurlijk zijn er veel apps die mensen in staat stellen om in contact te blijven.
In Japan, ging LINE in 2011 van start als reactie op de tsunami en aardbeving en het
noemt zichzelf nu de snelst groeiende mobiele messenger-app in de wereld.
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Het verband tussen verschillende vakgebieden in kaart brengen (EntreComp competentielinks tussen haakjes)
WISKUNDE
•

Hoe verhouden de verschillende reisorganisaties zich op het vlak van

COMMUNICATIE & TALEN
•

prijzen? Kunnen we een betere deal onderhandelen of organiseren we beter

Hoe kunnen we deze vakantie best plannen en beheren? Hebben we een
schema nodig? Doen we dit op papier of elektronisch? Word? Excel? (1.4)

zelf iets? (2.4)

•

Welke zijn de essentiële hulpmiddelen die we nodig hebben? (2.3)

•

Hoe reizen we naar onze bestemming(en)? (1.5)

•

Hoe blijven we in contact met het thuisfront terwijl we weg zijn? (3.2)

•

Wat is de meest rendabele vorm van transport die we zullen gebruiken? (2.4)

•

Hoe bereiden we ons voor op kansen om Engels/Frans/Spaans (moedertaal)

•

Wat is ons dagbudget? Gaan we beroemde bezienswaardigheden

te spreken? (1.1)

bezoeken? Indien ja, hoeveel kosten de inkomgelden? Wat met drankjes
tussendoor? (2.4)
•

Hoe kunnen we inkomen genereren terwijl we weg zijn? (1.2)

HUMANE WETENSCHAPPEN
•

Wat zijn de beroemdste historische figuren/bezienswaardigheden waar we

WETENSCHAP
•

heen gaan? (1.4)
•

we reizen? (3.3)

Zijn er gewoontes of tradities waarvan we op de hoogte moeten zijn bv.

•

kleding, voeding, houding? (3.3)
•

Aan welke gezondheids- en veiligheidsfactoren moeten we denken wanneer
Heeft één van onze familieleden een medische aandoening? Indien ja, waar
moeten we rekening mee houden? (3.2)

Hoe kunnen we op een duurzame manier reizen? (1.5)

•

Moeten we weerbestendige kleding inpakken? (3.2)

•

Bezoeken we weilanden, stranden, bergen, etc? Indien ja, wat moeten we
weten over planten en dieren en hun habitat? (3.2)

KUNST

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

•

Where do we want to go and why? (1.1, 1.2)

•

Waar willen we heen en waarom? (1.1, 1.2)

•

What if we disagree? (3.4)

•

Wat als we het niet eens worden? (3.4)

•

What will be the profile of our family of 4? (1.2)

•

Wat is het profiel van ons gezin van 4? (1.2)

•

Who will do which tasks in our group? (3.4)

•

Wie doet welke taken in onze groep? (3.4)

•

What are our deadlines? (3.2)

•

Wat zijn onze deadlines? (3.2)

•

What are our contingency plans? (3.3)

•

Wat zijn onze alternatieve plannen? (3.3)

•

Would we go again? (3.5)

•

Zouden we nog een keer gaan? (3.5)
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2.2.2 Middelbare schoolvakken - geschiedenis
Alhoewel er voor het vak geschiedenis op secundair niveau over gans Europa heel
wat verschillen zijn op inhoudelijk vlak en hoe het vak gepland en onderwezen
wordt, is er toch een brede consensus dat Europese geschiedenis een continu
proces is van het verleden bouwen en heropbouwen. In de praktijk betekent dit
begrijpen waarom dingen gebeurd zijn, welk effect gebeurtenissen hadden, hoe
en waarom het leven veranderd is en hoe het verleden op verschillende manieren
werd geïnterpreteerd. Doorheen de geschiedenis zijn mensen altijd ondernemend
geweest, zelfs voor het woord in de 16de eeuw uitgevonden werd. Tabel 2 toont
voorbeelden van ondernemend gedrag (van EntreComp) dat in de verf gezet kan
worden doorheen verschillende historische gebeurtenissen, thema’s, periodes en
vragen.

Alhoewel bekende figuren vernoemd worden, is het belangrijk dat

leerlingen zien hoe mensen met een verschillende levenswandel – buiten de
“groten der aarde” – een ondernemende geest getoond hebben.
Neem de 14de-eeuwse Zwarte Dood als voorbeeld.

Dit was de grootste

demografische ramp in de geschiedenis van Europa met naar schatting tot 60%
dodelijke afloop.

In deze donkere tijden, gingen mensen om met risico en

onzekerheid. Italiaanse wijnhandelaren verdeelden hun vracht bijvoorbeeld over
verschillende schepen om zo het verlies te beperken mocht de bemanning
besmet geraken en hun waren vernietigd worden. Arbeiders onderhandelden voor
hogere lonen, kortere werktijd en langere vakanties omdat er veel vraag was naar
hun diensten.
De voorbeelden uit Tabel 2 kunnen leiden tot discussie over veel meer
ondernemerschapscompetenties dan deze die opgelijst zijn. Terwijl de leerkracht
bijvoorbeeld kan spreken over de volharding van de Suffragettes in het trouw
blijven aan hun overtuiging, kunnen opportuniteiten opmerken en samenwerken
ook genoemd worden. Voor de film Suffragette in 2015 uitkwam, was de meeste
aandacht gericht op de heldin Emmeline Pankhurst. Maar een team dat volledig
uit vrouwen bestond (een schrijver, regisseur en twee filmproducers) zag een kans
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om het verhaal te vertellen van Maud Watts, één van de vele duizenden vrouwen
zonder gezicht, die zichzelf omvormde tot een leidinggevende figuur in de
Suffragette-beweging.

Dit is een voorbeeld van culturele waarde die wordt

toegevoegd door een hedendaags team dat nauw samenwerkt.
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Thema
Historische
gebeurtenissen

Voorbeelden
•
•
•
•
•

Zwarte Dood; De Kruistochten; De Eerste Wereldoorlog
Franse Revolutie
Grote Depressie
Ontstaan van de Europese Economische Gemeenschap
Val van de Berlijnse Muur

•

Pericles; Alexander De Grote; Hannibal; Julius Caesar; Constantinus; Karel de Grote;
Ferdinand en Isabella van Spanje; Elizabeth I; Louis XIV; Peter de Grote; Frederik De
Grote; Napoleon; Bismarck
Uitvinders en hun uitvindingen op het vlak van wetenschap, geneeskunde, industrie,
technologie, communicatie, recreatie, transport, kunst, sport, boekdruk.

Historische
figuren
•

Historische
thema’s

Historische
periodes

Historische
vragen

•
•
•

Geboorte en verspreiding van Christendom en/of Islam
Handel, banken en zaken (Benelux landen)
Suffragettes

•
•
•
•
•
•
•
•

Stenen Tijdperk: technologie, bouwen van gebedsplaatsen
Gouden Eeuw van Athene: uitvinding van democratie
Spanje en Portugal en de ontdekkingstochten
Frankrijk en de Verlichting
Italië en de Renaissance
Duitsland en de Reformatie
Engeland en Wales en de industriële revolutie
Computertijdperk

•

Hoe probeerden steden en staten de problemen die de modern tijden met zich
meebrachten aan te pakken bv. armoede?
Wat herdenken we op 11 november?

•

Mogelijkheden tot ondernemerschap
Omgaan met onzekerheid (3.3)
Ideeën naar waarde schatten (1.4)
Financiële en economische geletterdheid
(2.4)
Samenwerken (3.4)
Opportuniteiten opmerken (1.1)
Opportuniteiten opmerken (1.1)
Visie (1.3)
Creativiteit (1.2)

Visie (1.3)
Financiële en economische geletterdheid
(2.4)
Motivatie en volharding (2.2)
Samenwerken (3.4)
Creativiteit (1.2)
Ideeën naar waarde schatten (1.4)
Middelen mobiliseren (2.3)
Visie (1.3)
Creativiteit (1.2)
Initiatief nemen (3.1)
Opportuniteiten opmerken (1.1)
Creativiteit (1.2)
Visie (1.3)
Middelen mobiliseren (2.3)
Zelf-bewustzijn (2.1)

Tabel 2.2. Voorbeelden van verbanden tussen ondernemerschapscompetenties en geschiedenis
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2.2.3. Beroepsonderwijs – stageprogramma
Beroepsonderwijs heeft als doel om de leerlingen hun werkcompetenties te
ontwikkelen inclusief het zich eigen maken van dagelijkse procedures in een
specifiek domein, bredere aanleg (bv. veerkracht), vakmanschap en begrip van de
economische en sociale kant van werk. Stages worden in Europa breed gebruikt
om de overgang van school naar tewerkstelling vlotter te doen verlopen en
onevenwicht op de arbeidsmarkt aan te pakken. Meestal krijgt de stagiair opleiding
op de werkvloer (60-80 percent van de tijd) en woont de overige tijd technische
opleiding bij op de school of instituut.
Tabel 3 bevat planning voor een stage in haartooi en mogelijke referenties naar
ondernemerschapscompetenties. Bijkomend bij deze taken, wordt meestal van
stagiairs verwacht dat ze toegewezen taken uitvoeren in lijn met de kwaliteits- en
productiestandaard die door de sector vereist wordt bv. het veilig gebruik van
uitrusting. Haartooi biedt mogelijkheden voor stagiaires om opportuniteiten op het
vlak van ondernemerschap te observeren (bv. verkoop van haarproducten,
diensten met betrekking tot haarverzorging aanbieden), plannen op te stellen om
met een eigen salon te beginnen, ofwel mobiel, ofwel van thuis uit of in een fysieke
winkel.

Ze kunnen overwegen om hun eigen haarverzorgingsproducten te

ontwikkelen, aangezien sommige fabrikanten hun producten willen verpakken
onder het merk van de kapper.
Tijdens geplande opleidingssessies met stagiaires op de school zelf zouden
verhalen kunnen gedeeld worden over innovatieve kappers, nu en in het verleden,
om hun ondernemersgeest te illustreren. Bv. Toni Mascuolo (medeoprichter van
Toni & Guy) gebruikte als eerste samurai scharen, die veel scherper waren dan
gewone scharen en hem meer ruimte voor creativiteit gaven. Hij introduceerde
ook “Look Books” met stijlen waaruit de klanten kiezen konden. Maar zijn advies
was “knip niet noodzakelijk wat de klant wenst. Vaak denken klanten dat ze naar
het kapsel aan het kijken zijn, terwijl ze in realiteit bewonderen hoe fantastisch het

model er uit ziet.” Plannen volgens ondernemerschapsvaardigheden kan ook
inhouden dat je leerlingen aanleert hoe ze:
•

bloggen over haar of een haarvlog (korte video) starten;

•

een YouTube hairstylist worden;

•

een haartentoonstelling organiseren;

•

een stijlgids schrijven;

•

advies bij huwelijken aanbieden of een haarrecyclagezaak starten.

Haarkapper competenties

EntreComp linken

Haar knippen bv. patronen in haar ontwerpen en knippen.

Visie (1.1)
Creativiteit (1.2)

Haar stylen bv. hoe verschillende factoren de keuze en

Ideeën naar

richting van een gevlochten of gedraaide stijl

waarde schatten

beïnvloeden.

(1.4)

Verkoop van haarproducten: promoot en verkoop

Opportuniteiten

producten en diensten aan klanten.

opmerken (1.1)

Tabel 2.3. Voorbeelden van haartooi en ondernemerschapscompetenties
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Ga Dieper 2.2
Er zijn ook extra leesbronnen die je kunnen helpen om je kennis op bepaalde
vlakken te verdiepen. Dit is de Module 2 Ga Dieper – voor sectie 2.2, kan het
hoofdstuk over het Plannen van een Ondernemersproject nuttig zijn.
Link:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2_2.2_dutch
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LoopMe Groepsforumtaak 2.2
Verbanden leggen
REFLECTEER: Bedenk een thema dat je in je lespraktijk kan gebruiken om je
leerplan te linken aan ervaringen uit het echte leven bij je leerlingen.
PLAN: Plan op basis van dit thema een eenvoudige activiteit die je in de les kan
gebruiken, zowel in de klas als in een online klas. Als je het nuttig vindt, kan je
het eenvoudige activiteitenplan opnieuw gebruiken.
Link: https://s.surveyanyplace.com/activitydu
GROEPSFORUM VERSLAG: Deel uw reflecties in het LoopMe Groepsforum (taak
2.2) - je moet ook feedback geven op de bijdragen van anderen.

LoopMe Individuele Taak 2.2
Je lespraktijk
DOE Implementeer je plan op één van de volgende manieren:
1. Bespreek je activiteit met een collega. Feedback van collega’s is belangrijk
– welke feedback geeft jouw collega om je activiteit te verbeteren?
2. Doe de activiteit met je leerlingen. Feedback van leerlingen is belangrijk!
Welke feedback geven je leerlingen over de activiteit en denken ze dat meer
van dergelijke activiteiten nuttig zouden zijn voor hun leerproces?
REFLECTEER Nadat je deze oefening afgewerkt hebt, denk je na over deze
vragen.
1. Wat zou je veranderen rekening houdend met de feedback van je collega’s
en/of leerlingen?
2. Welke EntreCompEdu principes heb je in deze activiteit gebruikt – kan je dit
nog uitbreiden?
TRAINER RAPPORTAGE - Verslag uw reflecties met je trainer in LoopMe
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2.3 Een krachtige ondernemende leeromgeving creëren
De leeromgeving verwijst naar diverse locaties, contexten en culturen waarin
leerlingen leren.

Ga Dieper 2.3
GA DIEPER: Er zijn ook extra leesbronnen die je kunnen helpen om je kennis op
bepaalde vlakken te verdiepen. Dit is de Module 2 Ga Dieper – voor sectie 2.3,
kan het hoofdstuk over Het meest halen uit leeromgevingen en andere
leermiddelen, nuttig zijn.
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_cpd_module_2__go_deeper_2.3

Ons begrip van wat een leeromgeving kan zijn verbreden
Meer en meer, in een digitaal tijdperk, moeten we vaststellen dat leren buiten de
schoolmuren gebeurt in andere openbare ruimtes zoals musea, galerijen,
laboratoria en virtuele werelden.
Deze ruimtes kunnen innovatieve werkmethodes met leerlingen mogelijk maken
en laten leerlingen toe nieuwe kennis op te doen.

In het Verenigd Koninkrijk

bijvoorbeeld, liep er een project waarbij musea lagere schoolklassen voor een
trimester te gast hadden . En hoewel er wel wat logistieke uitdagingen aan te pas
kwamen, verzonken deze in het niets bij de brede voordelen.

Bij het

museumpersoneel groeide een dieper begrip voor hun jonger publiek, wat hen de
mogelijkheid gaf om meer relevante en aantrekkelijkere programma’s te plannen
en aan te bieden. Voor scholen en leerkrachten illustreerde dit project perfect het
creatieve potentieel van leren in de gemeenschap. Voor leerlingen waren de
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voordelen: groeiend zelfvertrouwen, verbeterde sociale en communicatieve
vaardigheden, grotere betrokkenheid door een “eigendomsgevoel” in lokale
ruimtes en plaatsen.

De keuze van leeractiviteiten is cruciaal voor de

leerresultaten, maar welke EntreComp vaardigheden zouden het gebruik van een
andere leeromgeving potentieel kunnen helpen ondersteunen?
•

Visie – zich openstellen voor nieuwe mogelijkheden door het potentieel van
verschillende leeromgevingen.

•

Samenwerken met anderen – door de ervaring van samen te werken met
nieuwe mensen (andere dan hun medeleerlingen) die deel uitmaken van de
nieuwe of andere leeromgeving.

•

Omgaan met twijfel, onzekerheid en risico – door in een nieuwe omgeving
te zijn waar ze niet zeker zijn van de gedragsnormen of het leerproces.

Pedagogische visies zoals place-based learning kunnen leerlingen kansen bieden
om hun ondernemerschapsvaardigheden toe te passen in de echte wereld.
Leerlingen zouden bijvoorbeeld kunnen verkennen hoe het plaatselijke
transportsysteem werkt en hoe het verbeterd kan worden. De ontwikkeling in
technologie biedt leerlingen de kans om gegevens vast te leggen en te analyseren
op een originele en efficiënte manier.

Leren met drones bijvoorbeeld, geeft

leerlingen toegang tot plaatsen die anders misschien te ontoegankelijk of
gevaarlijk zouden zijn. Het is met zulke innovaties dat leerlingen nieuwe routes
kunnen plannen en het landschap kunnen interpreteren om nieuwe inzichten te
verwerven.

Je blik verbreden over hoe je tijd en ruimte in je leeromgevingen kan
gebruiken
Hoe jij tijd en ruimte gebruikt, zijn typerend voor je houding tegenover de
leeromgeving – zie tabel onder.
Hier zijn praktische stappen die je kan zetten om na te gaan hoe je het meeste kan
halen uit tijd en ruimte.
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Tijd anders gebruiken
Blokkeer tijdsblokken op vaste
momenten tijdens het trimester of
semester om je de kans te geven
duurzamer te werken op bv.
ondernemerschapsleren.
Houd een jaarlijkse week van de
innovatie of het ondernemen en
nodig de ouders en anderen uit in
de school om de resultaten te
bekijken.
Maak gebruik van informele
momenten tijdens de dag om
gelegenheden
tot
ondernemerschap aan te stippen
bv. rij tijdens de lunch, pauzes,
tijdens het wachten op vervoer.
Netwerk met andere scholen en
werk samen om een evenement te
organiseren.

Leg geschikte verbanden over de
individuele leerplannen heen om te
tonen
hoe
ondernemerschapscompetenties
vakoverschrijdend
geïntegreerd
kunnen worden.

Heb eerlijke gesprekken in de klas
over de vraag of er tijd “verspild”
wordt tijdens de dag.

Herbekijk het gebruik van tijd op
verschillende momenten van de

Ruimte anders gebruiken
Vraag de leerlingen om een audit te doen
over het huidige gebruik van de
schoolruimte. Vinden ze ruimtes die beter
gebruikt kunnen worden bv. als
innovatieplekken?
Herschik
tafels,
dossierkasten,
schildersezels en boekenkasten om
ruimte te maken en plekken om te kunnen
noteren, onderzoeken, brainstormen en
experimenteren.
Als je een interactief smartboard hebt,
denk dan eens na over hoe goed het
gebruikt wordt door jou en door je
leerlingen.

Geef leerlingen mogelijkheden om zelf
leermiddelen en uit te voeren taken te
kiezen, op voorwaarde dat ze gebruikt of
afgewerkt
worden
binnen
een
vastgestelde tijd.
Neem een radicale herinrichting van je
klas of school in overweging in plaats van
gewoon wat meubilair te verplaatsen.
Nodig leerlingen uit om een volledige
klas- of school-makeover te ontwerpen
en laat hen suggesties doen over de
financiering ervan.
Maak teams met
studenten-architecten.
Zorg ervoor dat er in de omgeving stille
plaatsen zijn waar leerlingen zich kunnen
concentreren. Betrek leerlingen bij het
inrichten van deze plek en het bedenken
van een naam bv. “bergtop”, “de grot”, “de
retraite”, “kampvuur”.
Maak
groepjes
studenten
verantwoordelijk
voor
verschillende
delen van de schoolomgeving. Welke
40

dag: doe een tijd-en-beweging
studie.
Onderzoek verschillende manieren
om de lessenrooster te organiseren.

mogelijkheden zien zij om de ruimte beter
te gebruiken?
Ontwerp een flexibele klasomgeving om
tegemoet te komen aan het leerdoel bv.
verander de zitopstelling om samen te
werken, voor individuele begeleiding of
praktische opdrachten.
Reflecteer over momenten tijdens Bespreek met de bredere gemeenschap
het jaar die beter gebruikt kunnen mogelijkheden om leerlingen regelmatig
worden om leerlingen te betrekken ruimtes te laten gebruiken om in te leren
bv. direct na de examens.
bv.
musea,
parken,
galerijen,
kleinhandelszaken.
Tabel 2.4. Creatief gebruik van tijd en ruimte ondernemerschapsleren te ondersteunen

Wat echt van belang is in ondernemerschapsonderwijs is leerlingen in staat stellen
en de kracht geven om zelf het eigenaarschap van hun eigen omgeving op te
nemen.

Dit begint al met hen kansen te geven om op verantwoorde wijze

hulpmiddelen te kunnen vinden en gebruiken.

Tijdens projecten moeten

leerlingen ervaring opdoen in het beheren en ontvouwen van een spectrum aan
hulpmiddelen (boeken, papierwaren, visueel materiaal, technologie, voorwerpen,
financiën, elkaar).

Door dit regelmatig te ervaren en te reflecteren zouden

leerlingen meer vertrouwen en handigheid moeten krijgen in het inzetten van
hulpmiddelen.

Dit kan bereikt worden door routines in het klasleven in te bouwen. Bv. leerlingen
weten wat van hen verwacht wordt, wanneer ze een hulpmiddel nemen of
terugzetten of initiatief tonen wanneer je geen hulpmiddel hebt.

Posters en

signalisatie kunnen dienst doen als herinnering waar hulpmiddelen na gebruik
terug geplaatst moeten worden en de gedeelde verantwoordelijkheid bij het zorg
dragen voor de hulpmiddelen. Dit breidt zich uit tot hulpmiddelen buiten de klas
en gelegenheden waarop leerlingen sites bezoeken.
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Kan je je eigen leeromgevingen opnieuw vormgeven?
De leeromgeving die je het meeste gebruikt, waarschijnlijk een klaslokaal, kan ook
hervormd worden om het leren te vergemakkelijken. Vaak vormen gebrek aan
budget of beperkte middelen een hinderpaal.
Je zou leerlingen kunnen betrekken bij een herontwerpen met een beperkt
budget. Dit kan voor je school betekenen dat de leerling meer centraal gaat staan
en het kan een gevoel van gemeenschap creëren tegenover de leeromgeving.
Vertrek eerder vanuit de ervaring van de leerling i.p.v. uit de fysieke ruimte of
meubilair.
1

Is het huidige ontwerp aangepast aan de ruimte of aan de betrokken
leerlingen?

2

Hoe groot is de “lerarenruimte” in je klas? In sommige klaslokalen neemt de
ruimte vooraan tot 25% van het totaal in. Door dit te veranderen maak je
meer plaats vrij voor je leerlingen.

3

Draagt het ontwerp van de klas voor jou als lesgever bij tot het ontwikkelen
van een ondernemende lesaanpak zoals regelmatig samenwerken met
anderen?

4

Hoe weet je of de inrichting of zitopstelling van deze leeromgeving werkt
om je lesgeven te ondersteunen? Verander dingen niet te drastisch tot je
zeker bent dat het zal werken.

Het kan nuttig zijn om over sommige van de onderstaande woorden na te denken:
•

Flexibel: de ruimte kan veranderd worden.
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•

Soepel: kan snel veranderd worden om aan te passen aan verschillende
leerervaringen.

•

Opzettelijk:

ontworpen

om

de

leerervaring

van

leerlingen

te

ondersteunen.
•

Technologisch:

helpt

bij

de

ondersteuning

of

invoering

van

verschillende technologieën.

ACTIVITEIT
BEKIJK: Lene Jensby Lange
Kijk naar Lene Jensby Lange, die praat over ideeën om je leeromgeving te
kraken:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D9OCe2HbfU&feature=emb_logo
Wat ze zegt…”Veel leerkrachten zeggen misschien “Ik heb geen geld om iets aan
mijn leeromgeving te doen” of “mijn klaslokaal is zo klein, dus ik kan niets doen”.
Maar vaak is de vraag niet wat je moet bijvoegen of welke nieuwe spullen je moet
kopen, maar wat je uit die klas moet uithalen en opnieuw nadenken wat je met die
ruimtes wil zeggen. Dus kijk naar de ruimte als naar een Zwitsers zakmes voor
leren, wat moet je weten en hoe kan je dat vlotjes aanpassen, hoe kan je ruimtes
creëren die vlot aanpasbaar zijn als bruikbaar hulpmiddel voor de leerkracht.
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Vaak kan je een deel van het meubilair er uithalen en eens naar de gangen kijken,
de hoeken en kelder. Elke school die ik ken heeft meubilair dat niet gebruikt wordt
en dat op een andere manier ingezet kan worden. De leerlingen kunnen helpen
om die meubelen te herwerken, opnieuw vorm te geven. Het moet niet nieuw zijn,
want dat is helemaal niet belangrijk. Dus bekijk wat je al hebt en wees creatief en
innovatief. Het belangrijkste is dat je praat over hoe leren er in jouw school moet
uitzien.”

LoopMe Groepsforumtaak 2.3
Leeromgeving - brainstorm-activiteit
Het groepsforum in LoopMe is een ruimte om je reflecties en resultaten te delen
met andere deelnemers aan de cursus. Ga daarheen en deel je resultaten van
de volgende taak:
PLAN: Plan een eenvoudige brainstorm-activiteit met je leerlingen over hoe je
hun leeromgeving kan verbeteren - ofwel online als in de klas zelf.
Denk aan:
• verschillende fysieke ruimtes of online ruimtes en tools gebruiken om te leren;
• leerlingen helpen om samen te werken met anderen op een andere manier;
• tijd anders gebruiken.
GROEPSFORUM VERSLAG: Deel uw reflecties in het LoopMe Groepsforum (taak
2.3) - je moet ook feedback geven op de bijdragen van anderen.

LoopMe Individuele Taak 2.3
Leeromgeving

DOE: Implementeer je plan op één van de volgende manieren:
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1.

Doe deze activiteit met een collega – wissel ideeën uit over hoe je een
versterkende leeromgeving kan creëren.

2.

Doe deze brainstorm activiteit met je leerlingen. Deel de drie ideeën die
bij je leerlingen het populairst zijn. Maak bijvoorbeeld gebruik van een
simpele stemming.

REFLECTEER: Denk terug na over de ervaring.
• Wat had je verwacht?
• Wat had je niet verwacht?
• Welke ideeën kon je gebruiken?
TRAINER RAPPORTAGE - Verslag uw reflecties met je trainer in LoopMe
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