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Module Summary
Teaching and Training
Aims
Description

Intended
learning
outcomes

Main
learning
methods
Content

Assessment
Indicative time

To provide an overview of the teaching and learning strategies that support
entrepreneurial education
This module provides an overview of the teaching and learning
strategies to support entrepreneurial education. It focuses on
providing real-world contexts to motivate students so that they
can see the relevance of classroom work to the wider world.
The module provides guidance on teaching through a projectbased approach using a model which aims to engage, explore,
enrich, evaluate and energize entrepreneurial learning. Finally,
the module discusses how educators can foster self-awareness
and promote such skills as observation and collaboration to
support entrepreneurial learning.
By the end of this module you should:
• discuss a range of teaching strategies to engage and interest
students in entrepreneurial learning
• discuss the meaning of creating value for others
• explain the importance of real-world contexts for
entrepreneurial learning
• plan a project-based approach to entrepreneurial learning
• apply strategies to build students’ self-awareness and support
effective collaborative learning
• Guided reading
• Video observations
• Creative exercises
• Self-directed activities
• Reflecting on personal experience
3.1 Teaching to inspire and engage students
3.2 Creating value for others
3.3 Teaching through real-world contexts
3.4 Encouraging self-awareness and self-confidence to support learning
3.5 Promoting productive working with others

Self-assessment exercises and reflection
6 hours
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MODULE INTRODUCTION
ACTIVITY
WATCH: Introduction to EntreCompEdu Module 3 – Teaching and training

https://www.youtube.com/watch?v=zbRlrHIz-vM
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3.1 Lesgeven om leerlingen te inspireren en betrekken
Als leerkracht neem je verschillende rollen op in je professionele leven. Je biedt
je leerlingen bijvoorbeeld zorg en ondersteuning, je hebt administratieve taken en
je gaat om met ouders. Maar het is je lesgeven dat de grootste invloed heeft op
het verbeteren van het leren bij je leerlingen. 1 Onderzoek leert ons dat leerlingen
geïnspireerd en betrokken worden door goed lesgeven met een reeks strategieën
die een sterke kennis weerspiegelen van zowel je vak als je pedagogische aanpak.
2

Inspireren betekent letterlijk “in actie doen komen.” Voor EntreComp is “In Acties”

nu net één van de drie brede ondernemingscompetenties, samen met “Ideeën en
Opportuniteiten” en “Hulpmiddelen.”
Maar wat is nu je exacte rol in het proberen inspireren en betrekken van leerlingen
bij ondernemerschapsleren? Er werd al veel geschreven over de rol van de
leerkracht als facilitator. Dit betekent dat jouw focus eerder ligt op het leren dan
op het lesgeven, vaak beschreven als de “gids aan de zijkant” eerder dan de “wijze
op het podium.” In de praktijk komt dit neer op leerlingen regelmatig kansen
aanbieden om te “leren door te doen” (bv. onderzoeken, problemen oplossen uit
de echte wereld en discussies). Succes wordt beoordeeld in de mate waarop
leerlingen hun ondernemerschapsvaardigheden tonen bv. hoe goed zij leren
onafhankelijk te werken, middelen te beheren en vaardigheden op het vlak van
financiële geletterdheid toepassen in echte-wereld contexten.
De aard van je rol kan natuurlijk flexibel zijn afhankelijk van wat je probeert te
bereiken. De kans is groot dat er momenten zullen zijn waarop je een meer
didactische rol als instructeur opneemt, die leerlingen precies uitlegt wat je wil dat
ze doen (bv. rekening houden met veiligheid en hygiëne-richtlijnen op de
werkplek of tijdens een bezoek) of hen het gewenste gedrag toont met

1 Sutton Trust (2011) Improving the impact of teachers on pupil achievement in the UK – interim findings,
Sutton Trust
2 Shulman noemt dit Content Knowledge (PCK). Shulman, L. S. (1986). ‘Those who understand: Knowledge
growth in teaching’. Educational Researcher, 15, p. 9.
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demonstraties door een expert. En er zullen momenten zijn waarop leerlingen
eerder op zichzelf moeten leren i.p.v. als groep (bv. om een individueel doel te
bereiken of een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen).

Zowel de

afhankelijke als onafhankelijke vaardigheden zijn belangrijk bij ondernemend zijn
en in het leven in het algemeen.
De hoofdboodschap in deze module is dat jouw rol als opleider in
ondernemerschapsleren niet beperkt mag zijn tot ofwel…ofwel-keuzes – dit is een
nutteloze tweesprong. Je kan leerlingen inspireren in de rol van instructeur of
facilitator.

Je kan leerlingen betrekken door hen individuele opdrachten of

groepstaken te geven. En leerlingen kunnen goede vooruitgang boeken, of ze nu
geleid worden door jou of hun eigen leerproces beheren.
In het algemeen echter, is een verschuiving nodig van leerstof overbrengen door
het af te leveren naar een interactievere vorm, zo dat leerlingen een grotere en
betekenisvollere rol krijgen in hun leren.

Het staat vast dat de meeste

pedagogische benaderingen die met ondernemerschapsleren geassocieerd
worden waarde hechten aan de primaire rol van leerkracht als facilitator bv. in het
ondersteunen van leerlingen die samenwerken – (samenwerkend leren), leren
door en van ervaringen (ervaringsgericht leren) en het aanpakken van problemen
uit de echte wereld (probleemgericht en projectgericht leren).

Leerlingen inspireren om opportuniteiten op te merken
Het ondernemingsproces begint met het verkennen van de wereld rondom ons
en het “opmerken van opportuniteiten”. Dit is competentie 1.1. in EntreComp.
Leerlingen kunnen inspiratie opdoen door aandachtig te kijken naar zowel de
natuurlijke als de menselijke wereld. Heel veel ontwerpers halen bijvoorbeeld hun
inspiratie uit dieren, vogels en planten (Tabel 3.1). Steve Jobs, medeoprichter van
Apple Computers geloofde er sterk in dat de grootste uitvindingen in de 21ste
eeuw het product zullen zijn van een combinatie tussen technologie en biologie.
6

Velcro zou nooit ontdekt zijn zonder het observeren van klisplanten en hoe zij zich
beschermen tegen roofdieren, extreme weersomstandigheden en vijandelijke
leefomgevingen.

Bedrijf/individu

Idee

Inspiratiebron

Nike

Goatek Traction

De bewegingen van geiten in

schoen

Oregon Zoo.

Diepvriesvoeding

Het eten van Canadese vis

Clarence Birdseye

die natuurlijk bevroren was
en nadien ontdooide.
Rene Laennac

Stethoscoop

Een kind gezien dat zijn oor
tegen een lange, holle buis
hield.

Jorn Utzon

Sydney Opera House

Het eten van een
opengesneden appelsien.

George de Mestral

Velcro

Een wandeling maken met
de hond en zien hoe
plantklitten zich aan zijn
vacht vasthechten.

Hideo Shima

Japanse kogeltrein

De aerodynamische bek van
een ijsvogel.

Herzog en de Meuron

Beijing Olympisch

Een vogelnest.

Stadium
Tabel 3.1 Inspiratie uit de natuur
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Planten (bv. de lotusbloem) die water afstoten vormden de inspiratiebron voor
buitenverf die dezelfde functie heeft
Natuurlijk, gewoon momenten organiseren waarop leerlingen het leven voorbij
zien trekken, zal misschien geen Eureka!-momenten opleveren. Deze momenten
zijn zeldzaam. Dat neemt niet weg dat er genoeg onderzoek is dat aantoont dat
gewoon wandelen ons helpt om creatief te denken.

3

Wel kunnen er aan

leerlingen bepaalde technieken aangeleerd worden om hun vaardigheden op het
vlak van observatie te verbeteren (zie Ga Dieper 3.1 voor meer info). Zo kunnen de
leerlingen bijvoorbeeld gebruik maken van de SCAMPER-techniek (Tabel 3.2).

SCAMPER
Substitute (vervangen), Combine (combineren), Adapt (aanpassen), Modify
(veranderen), Put to another use (voor iets anders gebruiken), Eliminate
(elimineren), Rearrange (herschikken)
Vervangen
•

Wat kan ik vervangen om te verbeteren?

•

Hoe kan ik de plaats, tijd, materiaal en mensen vervangen?

•

Kan ik één onderdeel door een ander vervangen of onderdelen
veranderen?

•

Kan ik een betrokken persoon vervangen?

•

Kan ik de regels veranderen?

•

Moet ik de naam veranderen?

•

Kan ik andere ingrediënten of materialen gebruiken?

•

Kan ik andere processen of procedures gebruiken?

•

Kan ik de vorm, kleur, ruwheid, klank of geur veranderen?

•

Kan ik dit idee gebruiken voor andere projecten?

3

For example, see Oppezzo M. and Schwartz, D.L. (2014) ‘Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of
Walking on Creative Thinking’, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol.
40 (4), 1142–1152. Available at: https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf
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•

Kan ik mijn gevoelens of houding er tegenover veranderen?

Combineren
•

Welke

ideeën,

materialen,

eigenschappen,

processen,

mensen,

producten of componenten kan ik combineren?
•

Kan ik dit combineren of samenvoegen met andere voorwerpen?

•

Wat kan ik combineren om het maximaal te kunnen gebruiken?

•

Wat kan ik combineren om de productiekosten te verlagen?

•

Welke materialen kan ik combineren?

•

Waar kan ik synergie bouwen?

•

Welke zijn de beste elementen om samen te brengen om tot een bepaald
resultaat te komen?

Aanpassen
•

Welk deel van het product kan ik veranderen?

•

Kan ik de eigenschappen van een onderdeel veranderen?

•

Kan ik inspiratie putten uit andere producten of processen, maar dan in
een andere context?

•

Biedt de geschiedenis oplossingen?

•

Welke ideeën kan ik aanpassen, kopiëren of lenen uit de producten van
anderen?

•

Welke processen moet ik aanpassen?

•

Kan ik de context of doelgroep aanpassen?

•

Wat kan ik hier in aanpassen, op welke wijze dan ook, om dit resultaat te
krijgen?

Veranderen
•

Wat kan ik uitvergroten of groter maken?

•

Wat kan ik kleiner maken of wissen?

•

Kan ik overdrijven met knoppen, kleuren, grootte…?

•

Kan ik de doelgroep uitbreiden?

•

Wat kan hoger, groter of sterker gemaakt worden?

•

Kan ik de snelheid of frequentie verhogen?
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•

Kan ik extra opties toevoegen?

•

Hoe kan ik extra waarde toevoegen?

•

Wat kan je verwijderen, kleiner maken, inkorten, verlagen, verkorten,
verlichten, versnellen?

•

Wat kan ik veranderen om dit of dat resultaat te bekomen?

Voor iets anders gebruiken
•

Waar kan het nog voor gebruikt worden?

•

Hoe zou een kind dit gebruiken? Een ouder persoon?

•

Hoe zouden mensen met verschillende beperkingen het gebruiken?

•

Welke andere doelgroep zou voordeel kunnen halen uit dit product?

•

Welke andere soort gebruiker zou mijn product willen of nodig kunnen
hebben?

•

Wie of wat anders zou het kunnen gebruiken?

•

Kan het door andere mensen gebruikt worden dan diegenen waarvoor
het oorspronkelijk bedoeld was?

•

Zijn er nieuwe manieren om het te gebruiken in zijn huidige vorm of
uitvoering?

•

Zouden er nog mogelijke toepassingen zijn, als ik het product zou
aanpassen?

•

Wat moet ik er mee doen om het zeker te kunnen hergebruiken?

Elimineren
•

Wat kan ik verwijderen zonder de functie te veranderen?

•

Kan ik tijd of onderdelen beperken?

•

Wat zou er gebeuren als ik een onderdeel of een deel ervan weg zou
nemen?

•

Kan ik de inspanning beperken?

•

Kan ik kosten besparen?

•

Hoe kan ik het eenvoudiger maken?

•

Wat is niet essentieel of overbodig?

•

Kan ik de regels overboord gooien?
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•

Kan ik het kleiner maken?

•

Kan ik mijn product opsplitsen in verschillende onderdelen?

•

Wat kan ik elimineren en hoe?

Herschikken
•

Wat kan ik herschikken, op welke manier dan ook? Kan ik onderdelen
omwisselen, het patroon of de lay-out?

•

Kan ik het tempo of schema aanpassen?

•

Wat zou ik doen als een deel van je probleem, product of proces
omgedraaid zou werken?

•

Hoe kan ik iets zo veranderen zodat dit gebeurt?

Tabel 3.2 SCAMPER techniek 4

De menselijke wereld biedt leerlingen ook veel inspiratie om ondernemend te
denken. Het ontwerp van straatmeubilair, gebouwen of voorwerpen kunnen de
interesse van leerlingen wekken. Een voorraad catalogi van Ikea of een andere
winkel kan een discussie over design uitlokken. Edward de Bono stelde dat alle
leerlingen aangeleerd zou moeten worden om te denken als een ontwerper en de
wereld door die ogen te zien. Bronnen zoals het Guiness Book of Records en de
bijhorende website bevatten lijsten met ongelofelijke verwezenlijkingen door
ondernemers en hoe ze op diverse vlakken waarde toegevoegd hebben.
In zijn book Good Ideas, suggereert de bekroonde dichter Michael Rosen dat je
inspiratie kan vinden door gewoon rond te kijken:
•

thuis

bv.

de

keuken,

badkamer,

zitkamer,

toilet,

“mini-monster”,

bouwvakkers
•

4 Eberle,

buiten bv. de tuin, park, hemel, strand, zee, bos, camping

B. (1971). Scamper: Games for Imagination Development. Prufrock Press Inc
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•

op straat bv. putten in de grond, namen van winkels, uithangborden aan
cafés, straatnamen, naar boven kijken

•

op reis en vakantie bv. quizjes, treinstations, in het buitenland zijn

•

op dagtripjes, uitjes en bezoekjes bv. musea, galerijen, theaters, landhuizen,
concerten

Alhoewel de focus bij Rosen ligt op creatief schrijven, kunnen zijn ideeën
gemakkelijk bekeken worden met een ondernemersblik. Neem bijvoorbeeld het
bedenken van een naam voor een nieuw gemeenschapsinitiatief, zaak of sociale
onderneming. Bestudeer het creatief denken en mogelijkheden om met woorden
te spelen in deze voorbeelden:
•

Wokaholic (Chinees Wok restaurant)

•

Exchange and smart (tweedehands kleding)

•

Wooden it be nice (reparatie van deuren)

•

Abra Kebabra (kebab tent)

People who think entrepreneurially can spot opportunities to add value to even
the most insignificant of objects.
Mensen die ondernemend denken kunnen opportuniteiten om waarde toe te
voegen opmerken in de meest prominente voorwerpen. Een groep creatieve
schrijvers bijvoorbeeld, wilde te weten komen of ze geld konden verdienen door
goedkope voorwerpen aan te kopen en ze te verkopen met winst door er een
fictief verhaal rond te vertellen. Ze ontdekten dat de verhalen een enorm verschil
maakten – en maakten aanzienlijke winst op de meest alledaagse producten bv.
asbakken, een bokaal met knikkers en een stalen borstel.

5

5 Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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Toewijding
Toewijding ontstaat wanneer leerlingen tijd en moeite investeren in hun leren. Het
houdt in: aandachtig zijn, bij de zaak blijven en enthousiasme tonen door het
initiatief te nemen om vragen te stellen, een bijdrage te leveren aan de groep en
gelijken te helpen. Toewijding kan versterkt worden door leerlingen keuzetaken
aan te bieden, naar contexten uit de echte-wereld te verwijzen en je ervan te
verzekeren dat het aangeboden werk interessant en voldoende uitdagend is. Een
voorbeeld: een groep van 12-jarigen werd gevraagd om een recensie te schrijven
over een cd die ze gekozen hadden uit een breed aanbod bv. country, pop en
rapmuziek. De leerlingen lazen muziekrecensies uit verschillende bronnen (bv.
muziekmagazines, kranten en online). Vervolgens, na een discussie met gans de
groep en klas, bepaalden de leerkracht en leerlingen een aantal criteria voor de
CD bespreking. De uiteindelijke recensies werden gedeeld op de website van de
school.

Deze simpele activiteit bleek erg motiverend en gaf leerlingen de

mogelijkheid om iets van waarde te scheppen.
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ACTIVITY
Explore: Opportuniteiten opmerken
Lawrence Peter (Yogi) Berra, de beroemde Amerikaanse basketbalcoach zei
ooit: “Je kan veel observeren door gewoon te kijken.” Zet je een paar minuten
buiten neer om de wereld te observeren (gebruik je pauze als je op school bent),
zonder je mobiele telefoon.
Probeer dit elke dag te doen gedurende een week, elke dag om dezelfde tijd
bv. je pauze.

Kies elke dag een ander thema (bv. kleur, licht, lawaai,

temperatuur, gelukkig, triest, wonder). Neem nota van wat je ziet.
Welke gelegenheden tot ondernemerschap merkte je op?

ACTIVITY
Watch: EntreCompEdu Principle 1
Creative thinking throughout the learning process
In this module, creativity will be mentioned many times as a core competence
to develop with learners. It is one of the EntreCompEdu Guiding Principles.
In this video, Kath and Andy Penaluna share their perspectives on creative
thinking in learning.
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LoopMe Trainingstaak 3.1: Innoverende pedagogische
benaderingen
READ: Take a look at the Innovating Pedagogies blogs and reports shared by
the Open University.
http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/
In 2020, the most recent blog offers help sheets on different digital learning
methods to support teachers who are trying out distance learning and online
education, sometimes for the first time.

How do these complement

entrepreneurial learning? Bookmark the website and you can keep up to date
with each year’s release. You might also like to browse through pedagogies
from previous years. For example, the 2012 release includes ‘Personal inquiry
learning’ which celebrates active exploration of an open question, while the 2015
edition features ‘crossover learning’ discusses linking formal and informal
learning.
REFLECT:
Has this website inspired you with new ideas (what?), or did it just bring up
things that are already obvious to you as a teacher?
Which help sheet do you see having the best potential for entrepreneurial
learning
Identify one idea that you can use in your teaching…
GROUP FORUM REPORT: Share your reflections through a REPORT loop in the
Group Forum
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LoopMe Individual Training Task 3.1
Using the idea you came up with for your teaching in the previous task, use the
EntreComp in Your Teaching link to plan out a simple activity for your students.
Go here: https://s.surveyanyplace.com/activities
Then take action in one of the following ways:
1.

Discuss your idea with a colleague. What innovative pedagogies do they

use in their teaching?
2.

Do the activity with your learners. How did it go? What EntreComp

competences did they use?
After conducting this exercise, reflect on the following questions.
1.

From your teaching, share one example where you have used an

innovative pedagogical approach
2.

Where else could you innovate your teaching, using the ideas from this

section and its supporting documents?
TRAINER REPORT - Share your reflections with your trainer in LoopMe
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3.2 Waarde creëren voor anderen
Het woord “waarde” betekent de mate
waarin iets belangrijk gevonden wordt
en beschrijft niet alleen de waarde in
geld. Waarde is subjectief en varieert
van persoon tot persoon. Waarde zit
niet in het product zelf, maar in
hoezeer

we

reflecteert
voorkeuren.

iets

willen

en

het

onze

wensen

en

Een

boterham

met

pindakaas is waardevol voor iemand
die honger heeft, maar fataal voor iemand die allergisch is voor pindanoten.
Het heeft niet veel zin om iets nieuws te creëren als het voor niemand waarde
heeft. Hoe meer mensen waarde hechten aan een goed of dienst, hoe meer ze
bereid zijn om ervoor te betalen en dus hoe hoger de prijs zal zijn. Op deze manier
wordt waarde weerspiegeld in marktprijzen voor goederen en diensten. Soms
hechten we waarde aan de ervaring van dingen, zoals popcorn eten in de cinema.
We zijn bereid een veel hogere prijs te betalen dan wanneer we de popcorn in de
supermarkt zouden kopen. En zo wordt waarde niet alleen bepaald door de
productiekosten alleen.
Ondernemers zijn innovatief omdat ze waarde creëren – bijvoorbeeld met nieuwe
goederen en diensten – door ideeën of middelen op een nieuwe manier te
combineren.

Ze begrijpen wat andere mensen willen.

Bijvoorbeeld, de

ondernemers die Uber opstarten zagen de noodzaak om waarde toe te voegen
voor stadsreizigers door een app te gebruiken om passagiers te verbinden met de
dichtstbijzijnde auto, te tonen hoe lang ze moeten wachten en de kosten, terwijl
de bestuurders betaald worden en zowel de bestuurder als de passagier de kans
krijgt om feedback achter te laten.
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Iets van waarde creëren hoeft niet altijd in economische vorm te zijn. Heel veel
leerlingen houden bijvoorbeeld erg van voetbal.

Toen in 2010 Nederlandse

ingenieurs Zuid-Afrika bezochten tijdens de FIFA-wereldbeker, viel hen twee
dingen op: Zuid-Afrikanen zijn gek van voetbal en hebben een tekort aan
drinkwater. De ingenieurs brachten deze twee dingen samen en ontwikkelden
een project waar voetbalpleinen met kunstgras werden aangelegd vlak naast de
school, maar met de mogelijkheid om regenwater te filteren en op te slaan terwijl
de kinderen voetbalden. Probeer sociale en gedrukte media in te zetten om dit
soort verhalen te verzamelen en met leerlingen te delen zodat zij toepassingen
van waarde toevoeging uit de echte wereld zien, of dit nu in economische, sociale
of culturele vorm is.
Martin Lackéus argumenteert dat in scholen waar leerlingen leren door dingen
van waarde te creëren voor anderen, er ook een waarde scheppende
pedagogische aanpak gevolgd moet worden. Hij benadrukt dat het in onderwijs
zeldzaam is dat leerlingen de kans krijgen om iets van waarde te maken voor ten
minste één publiek buiten de school. 6

6 Martin Lackéus's website over waarde-creërende pedagogie vind je op https://vcplist.com/
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Activity
Watch: EntreCompEdu Principle 3 - Martin Lackeus:
Encourages students to create value for others through their
learning
Watch the video on Value Creation Pedagogy by Martin Lackeus. Then reflect
on what three points you might take from this and apply to your own
professional context.

Als facilitator is één van de dingen waar jij goed in bent leerlingen te leiden door
het proces om iets van waarde te creëren. Hier zijn enkele aanzetten om in
overweging te nemen die gelinkt zijn aan de ondernemerschapsvaardigheden in
EntreComp:

Wat is mijn/ons grote idee?

Opportuniteiten opmerken 1.1

Hoe is dit anders?

Creativiteit 1.2

Hoe zou succes er uit zien?

Visie 1.3

Wie

is

hier

misschien

in Ideeën naar waarde schatten 1.4

geïnteresseerd? Waarom?
Hoe zal dit anderen en de omgeving Ethisch en duurzaam denken 1.5
beïnvloeden?
Wanneer starten we?

Initiatief nemen 3.1

Wat is ons plan? Doelen? Prioriteiten?

Planning en management 3.2
19

Wie is er goed in deze taak?

Zelfbewustzijn en zelf-efficiëntie 2.1

Wat doen we als we vastlopen?

Motivatie en volharding 2.2

Welke middelen hebben we nodig?

Middelen mobiliseren 2.3

Wat zijn de kosten? Hoe kunnen we ze Financiële

en

laag houden?

geletterdheid 2.4

Wie zou ons kunnen helpen?

Anderen mobiliseren 2.5

economische

Welke risico’s zijn er? Hoe kunnen we Omgaan met onzekerheid… 3.3
deze minimaliseren?
Wat hebben we geleerd?

Leren door ervaring 3.5

Het 4E model bevat gedetailleerdere aanzetten die je kan gebruiken om
leerlingen te leiden door elke fase van het ondernemersproces (zie Ga Dieper 2.2
Een ondernemersproject plannen).

Activity
Watch: SDGs in teaching - Felicity Healey Benson
Watch Felicity Healey-Benson discussing how teachers can use the United
National Sustainable Development Goals in teaching

20

LoopMe Group Forum Task 3.2: Creating value through the SDGs
REFLECT: Reflect on the videos you have just watched by Martin Lackeus and
Felicity Benson-Healey. The SDGs can be a great way to identify value that can
be created for others. What kind of value could your students create for others,
linked to the SDGs, through their learning experience with you?
GROUP FORUM REPORT: Share your reflections through a REPORT loop in the
Group Forum

LoopMe Individual Training Task 3.2: Learning Design
PLAN: How can your students create value for others through their learning?
Design a practical activity which includes both of the following EntreCompEdu
principles (link: https://s.surveyanyplace.com/activities)
1. Real-world context – the activity links to the world outside the classroom
which is familiar to the learners
2. Value creation – the students identify the value they create. This can be any
kind of value from bringing joy to others, community value or economic value.
Share your reflections with your trainer through a report in LoopMe
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3.3 Lesgeven in contexten uit de echte wereld

Contexten

uit

de

echte

ondernemerschapsleren.

wereld

gebruiken,

is

essentieel

voor

De Europese Commissie erkent het belang van

“ondernemend leren relevant te maken voor de echte wereld door actief
engagement tussen onderwijs, zakenwereld en gemeenschap, vooral in het
ontwerpen en ontwikkelen van praktische ondernemerservaringen.” Wanneer
leerlingen evolueren van vragen beantwoorden op werkblaadjes of in leerboeken
naar het verkennen van authentieke problemen in hun school, onmiddellijk
omgeving of wijdere wereld, dan is de kans groter dat ze harder zullen werken en
dieper zullen nadenken. 7
Er zijn veel verschillende echte-wereld contexten die gebruikt kunnen worden
om de interesse van leerlingen te prikkelen en die hen in staat stellen om
ondernemerschapsvaardigheden in de praktijk toe te passen.

Sommige zijn

geschikt voor oudere leerlingen, zoals leren gebaseerd op werkervaring in
beroepsopleidingen.

Andere daarentegen zijn meer generiek zoals gebruik

maken van de schoolomgeving of het plaatselijke park om creatieve ideeën te
inspireren. Tabel 3.3 stelt enkele startpunten voor.

7 Maxwell, M., Stobaugh, R., & Tassell, J. H. (2015). Chapter 1: Real-world learning. In Real-world learning for
secondary schools: Digital tools and practical strategies for successful implementation. Bloomington, IN:
Solution Tree.
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Voorbeelden

Plaatsen met ondernemersactiviteit bezoeken bv.
plaatselijk winkelcentrum, fabriek, kantoor of
handelaars in de winkelstraat.
De schoolomgeving: uithangborden in de klas, de
gangen, de foyer, de hall, de bibliotheek,
vergaderruimtes,

buitengebouwen,

de

speelplaats, bosland en wandelwegen.
Bezoek van ondernemers die model staan voor
ondernemerschapscompetenties.
Projecten in de gemeenschap waarbij leerlingen
leren hun competenties toe te passen bv.
financiële geletterdheid.
Gebruik maken van de ondernemersachtergrond
of expertise van ouders en collega’s bv. mensen
die recent een zaak opgestart hebben.
Actuele

nieuwsberichten

herdenkingen,

gebruiken

natuurrampen,

bv.

menselijke

verwezenlijkingen.
Sociale media bv. een klasgemeenschap creëren,
polls in de klas over diverse onderwerpen,
bijblijven

met

evenementen

het
posten,

nieuws,
nieuws

huiswerk
met

en
een
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Voorbeelden
ondernemersachtergrond

posten,

schakel

ondernemersgerichte punten uit sociale media in
zoals feedback krijgen op producten en diensten
of marketingideeën.
Virtual reality werelden e.g. Kaneva, Cybertown,
Entropia Universe, Secret Builders, Heritage Key .
8

Werkplekleren.
Stages / oefenperiodes.
Speciale

evenementen

zoals

conferenties,

workshops en beurzen.
Job schaduw opportuniteiten.
Mogelijkheden aan oudere leerlingen aanbieden
om “de expert te zijn” en de jongere leerlingen een
zelfgekozen

ondernemersvaardigheid aan

te

leren.
Tabel 3.3 Voorbeelden van contexten uit de echte wereld voor ondernemerschapsleren

8 Voor een bespreking van het gebruik van virtuele werelden in onderwijs, zie de Virtual Reality Society
website - https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-education/virtual-worlds.html
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Dagdagelijkse producten uit de wereld rondom gebruiken is een nuttige insteek
tot ondernemerschapsleren. Toen in de jaren 1900 de eerste cornflakes dozen,
door Kellogg’s gecreëerd uitkwamen, was dit de start van een revolutie in de
voedingsverpakkingsindustrie omdat dozen houten kratjes vervingen. Vandaag
zien we dozen in allerlei vormen en formaten en hebben ze veel toepassingen.
Een klasje uit de lagere school kreeg één uur om hun collectie dozen om te
vormen tot iets nieuws of anders. Het resultaat was onder andere een cinema om
door te rijden, een minigolfparcours, een theatershow, een fort, een robot, een
geheim mini schattendoosje en een hol. 9

Wat kunnen we nieuw maken met deze doos?

Figuur 3.1 Gebruik een simpel voorwerp om ideeën te genereren.

9

Zie Grigg, R. and Lewis, H. (2018) Teaching on a Shoestring, Crown House.
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Een belangrijk punt om te benadrukken is dat echte-wereld-contexten voor
ondernemerschapsleren niet noodzakelijk dure middelen of veel meer planning
vragen.

Je kan rondkijken in de schoolomgeving om opportuniteiten voor

leerlingen om vragen te stellen en op te zoeken op te merken. Bv. “Waarom is dit
hoe het is?” “Zou dit meer efficiënt kunnen gebeuren?” “Wat als we dit doen?”
“Kunnen we x en y combineren?”

Je kan ook onvoorbereid gelegenheden

gebruiken, wanneer leerlingen bijvoorbeeld enkele minuten staan wachten op de
start van hun les of tussen de sessies in.

Activity
Find some simple everyday objects that you could use to engage students to
think innovatively. Make a collection of these objects and, once a week, ask your
students to brainstorm their ideas as to alternative uses e.g. a water bottle,
plastic lid, peg, sticky note.

Inspirerende leerkrachten zien het potentieel van levensecht leren in de klas. Een
project over voeding zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen een dag een
restaurant gaan runnen, terwijl een studie van planten kan uitdraaien op een
bezoek aan een plaatselijk tuincentrum om te observeren hoe het personeel voor
de planten zorgt en hoe ze klanten te woord staan. Om toegevoegde waarde te
creëren, zouden leerlingen hun eigen tuintje kunnen opzetten of in de
gemeenschap gaan werken en helpen in een moestuin.
In deze tijden van massamedia, halen inspirerende leerkrachten ook het meeste
uit sociale en gedrukte media zodat leerlingen niet alleen met hun ouders delen
wat ze in de klas leren maar waarde creëren door hun eigen apps te maken.
Inspirerende opleiders zien ondernemerschapsleren niet zozeer als een extra
belasting van het leerplan dat vaak al overladen is. Ze zullen de vakken eerder op
een ondernemende manier aanbrengen.
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ACTIVITY
Watch: EntreCompEdu Principle 2
Promotes active entrepreneurial learning through real-world
contexts
Using real world contexts in learning is one of the EntreCompEdu Guiding
Principles, as mentioned in Module 1.
In this video, Lea Oksanen of LUT University in Finland shares her perspectives.
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LoopMe Forum onderwerp 3.3:
Voorbeelden van echte-wereld-leren delen
Denk na over de voorgestelde benaderingen van echte-wereld-leren in Tabel
3.2 en schat in hoe goed je deze gebruikt in je lesgeven. Kan je een concreet
voorbeeld geven van iets dat goed werkte?
Deel je voorbeeld op ENTRECOMPEDU FORUM

LoopMe Individual Task 3.3:
Your teaching
Inspired by the ideas so far, design one way of real-world learning for your
teaching.
Then take action in one of the following ways:
1.

Discuss your idea with a colleague. What innovative pedagogies do they

use in their teaching?
2.

Do the activity with your learners. How did it go? What EntreComp

competences did they use?
Share your reflections with your trainer in LoopMe.
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3.4 Bouwen aan zelfbewustzijn, eigenwaarde en
zelfvertrouwen om het leren te ondersteunen

Traditioneel hebben schoolrapporten zich altijd gericht op prestatie en inspanning
van de leerling. We weten nu dat een derde factor van belang is – zelfbewustzijn
of hoe goed leerlingen zichzelf kennen als individu en niet gewoon als een ander
mens. Individuen met veel zelfrespect kennen hun sterktes en aanvaarden wat ze
moeten verbeteren. Zelfvertrouwen gaat over het gevoel iets waard te zijn en iets
te verdienen. Deze concepten zijn relevant want ze dragen bij tot succesvol
ondernemerschap.
Zo leidt een beter zelfbegrip tot beter beslissingen nemen.

Zelfbewuste

ondernemers leren uit hun vergissingen, aanvaarden kritiek en luisteren naar
anderen en begrijpen hun gevoelens. Voor leerlingen betekent zelfbewust zijn
dat ze begrijpen welke impact ze hebben op anderen. Dit betekent dat ze kunnen
empathie tonen, hun gevoelens afstemmen en realistische persoonlijke doelen
stellen.
Leerlingen die een gebrek aan zelfvertrouwen hebben kunnen een voorbeeld
nemen aan veel artiesten, schrijvers en ondernemers die hetzelfde voelen, nu en
in het verleden. John Lennon, bijvoorbeeld, schreef de tekst voor het nummer
“Help” om uiting te geven aan zijn gevoelens bij de plotse bekendheid die de
Beatles overviel. Lennon gaf toe dat hij “dik en depressief was en om hulp
schreeuwde.” Vastberadenheid, hard werken en zelftwijfel zien als deel van de
leerervaring zijn hier belangrijk.
Tabel 3.4 geeft voorbeelden hoe je zelfbewustzijn en zelfvertrouwen bij leerlingen
kan stimuleren.

29

Zelfbewustzijn

Zelfvertrouwen

Bouw eerlijke conversaties in over Moedig

leerlingen

aan

om

meer

wat het meest verwarrend kan zijn verantwoordelijkheden op te nemen bv.
in de les.

wegzetten en ophalen van middelen,
feedback aanbieden i.v.m. hun leren, een
bezoekende

spreker

verwelkomen,

evenementen organiseren.
Praat open over “blinde vlekken” Promoot vaardigheden ter zelfverdediging
(aspecten van onze persoonlijkheid bv. een spreker vragen om iets ter herhalen
die uit het zicht verborgen blijven) als je hem niet begrepen hebt.
en persoonlijke vooroordelen bv.
leer leerlingen hoe ze hier tegen in
kunnen gaan.
Bespreek de “selfie”-generatie en Bouw op leerlingen hun interesses en
waarom uiterlijk zo belangrijk lijkt te sterktes.
zijn.
Gebruik de Johari window techniek Bied leerlingen kansen om regelmatig in
(zie taak 3.3) die als doel heeft om interactie te treden bv. conversatie per
wederzijds begrip aan te moedigen. twee of in groep.
10

10 De naam is afgeleid van een combinatie van lettergrepen uit de makers hun voornamen: Joseph Luft and
Harrington Ingham, en gaat over de relatie en wederzijds begrip tussen de groepsleden.
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Zelfbewustzijn

Zelfvertrouwen

Moedig leerlingen aan om een Houd

regelmatig

dagboek met bedenkingen bij te bijeenkomsten
houden tijdens projecten.

om

“verwezenlijkings”bv.

leerlingen

die

initiatief, creativiteit of volharding toonden
in het zonnetje te zetten.

Leer metacognitieve strategieën Benadruk het belang van zelfdiscipline
aan bv. zelfkritiek, doelen stellen, door verhalen uit het echte leven.
inoefenen wat je gaat zeggen
(tegen jezelf praten).
Gebruik uitdrukkingen zoals

Leer leerlingen om om te gaan met
tegenval en “mislukking” te zien als een

”vroeger dacht ik …, nu denk ik … “.

deel van ondernemerschapsleren bv. door
persoonlijke

anekdotes

te

delen

en

verhalen met “briljante mislukkingen.”
Prijs leerlingen hun inspanning, attitude en
teamwork tijdens de lessen.
Tabel 3.4. Hoe de leerlingen hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen opbouwen

Het is belangrijk dat leerlingen zien wat het betekent om zelfbewust te zijn. Je zou
bijvoorbeeld met hen een aantal uitdagingen kunnen delen die op jouw pad
kwamen toen je iets nieuws wilde leren zoals een instrument bespelen of leren
koken. Sprekers, ook ouders, kunnen uitgenodigd worden op school om te praten
over de kick en uitdagingen bij het opzetten en runnen van een eigen zaak. Ook
de strategieën uit Tabel 3.3 bieden praktische manieren waarop leerlingen hun
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

Van op een positieve

manier tegen jezelf praten, is bijvoorbeeld geweten dat het je prestatie op het vlak
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van sport en andere verbetert. 11 Korte zinsneden kunnen gebruikt worden om
leerlingen aan te moedigen tegen zichzelf te praten in een groot aantal contexten
en met verschillende doelen bv.
•

“Zou ik dit proberen” (3.1, initiatief nemen)

•

“Wat is het ergste dat hier kan gebeuren?” (3.3, omgaan met onzekerheid),

•

“Ik moet dit doen want het is dringend” (3.2, planning en management),

•

“Is dit het juiste om te doen?” (1.5, ethisch en duurzaam denken),

•

“Ik kan dit” (2.1, zelfbewustzijn en zelfkracht) en

•

“Wat als ik het zo probeer?’ (1.1, opportuniteiten opmerken).

Zelfkracht
In het EntreComp kader, wordt zelfkracht (2.1) gedefinieerd als “geloven in je
vermogen om de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks onzekerheid,
tegenval en tijdelijke mislukkingen.” Zelfkracht is belangrijk, want wanneer deze
hoog is, is de kans veel groter dat leerlingen meer zullen bereiken. Het concept
zelfkracht is echter niet zo éénduidig.

12

Waar zelfrespect zich richt op het gevoel

iets waard te zijn, gaat zelfkracht eerder over de beoordeling van persoonlijke
capaciteiten.

Het kan dus gebeuren dat leerlingen het gevoel hebben

incompetent in iets te zijn, maar toch veel zelfrespect hebben. Of misschien
voelen ze zich uiterste competent, maar hebben ze niet veel trots in wat ze doen.
Gewoon zeggen dat iemand iets kan, is niet noodzakelijk zelf-overtuigend.

11

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/self-talk
The concept was introduced by Bandura. See Bandura, A. (1977). ‘Self-efficacy: Toward a unifying theory of
behavioral change’. Psychological Review, 84, 191–215.
12
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Zelfkracht kan versterkt worden door verwezenlijkingen te vieren (grote en kleine),
zich te spiegelen aan gelijken en leerlingen regelmatig te laten oefenen in het
bepalen en opvolgen van realistische doelen.

Activity:
Watch: Self-efficacy
What is self-efficacy? Watch this video. What are the implications for including
self-efficacy in your teaching?

Om zelfkracht op het vlak van ondernemen aan te moedigen, zou je strategieën in
overweging moeten nemen die leerlingen aanmoedigen af en toe stil te staan en
na te denken over hoe ze dingen doen en de mogelijke consequenties van de
beslissingen die ze nemen (metacognitiviteit). Om hen daarbij te helpen, zou je
denktaal (Kader 3.1) zichtbaar in de klas moeten maken door bv. mobiles en
posters.
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plannen... ontwikkelen...reflecteren...
denktijd... ideeën suggereren ... brainstormen... opties genereren...
succes criteria verkennen ... verbeteren... criteria evalueren...
sorteren... groeperen... in volgorde zetten... rangschikken...
gelijkenissen en verschillen... vergelijken... voor- en nadelen... patronen zoeken
oorzaak en effect... beredeneren... voorspelen... uitzoeken... concluderen...
rechtvaardigen... evalueren...
raden... afwegen... zich verbeelden... schatten... gevolgen trekken... speculeren...
analyseren...
in vraag stellen... beslissen... oplossingen bespreken... resultaten samenvatten...
meningen... vooroordeel... betrouwbaarheid...
in overneming nemen... kies... vorm geven... opvolgen... bespreken... leren/denken
strategie... nadenken... ...metacognitief...
verbanden leggen... verbindingen maken... relaties... overbruggen
Kader 3.1 Denktaal. 13

13

Welsh Government (2004) How to develop thinking and assessment for learning in the classroom, p.20.
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LoopMe Forum onderwerp 3.4: Met jezelf praten
Self-talk is mentioned a lot in table 3.4.
Praat jij met jezelf? We weten dat met jezelf praten één van de minst gebruikte,
maar potentieel krachtigste leerstrategieën is. Waarom is dit, denk je, en hoe
kan

dit

leerlingen

helpen

in

de

verschillende

fasen

van

een

ondernemersproject?
Deel je bedenkingen op through a report in the LoopMe Group Forum.

LoopMe Group Forum Task 3.4: Self-efficacy in my teaching
Why is self-efficacy is important for your learners. Share one online information
source which you find helpful to build understanding of self-efficacy in learning.
Share your reflections through the Group Forum in LoopMe.
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LoopMe Trainingstaak 3.4: Johari Window Techniek

A practical tool for self-efficacy - use or adapt a lessons idea using the Johari
Window

technique

together

with

your

students.

See

this

link:

https://www.businessballs.com/self-awareness/johari-window-model-andfree-diagrams/
Using the Johari technique, Welke effecten kon je bij leerlingen waarnemen?
Deel je bedenkingen met je trainer in LoopMe - click on the report button below.
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3.5 Productief werken met anderen aanmoedigen
Een van de belangrijkste ontdekkingen na hersenonderzoek is dat wij gebouwd
zijn om samen te werken met anderen. Neurowetenschappers hebben ontdekt
dat zelfs het ontwerp van onze hersenen sociaal is.12 Wanneer mensen met elkaar
kennis maken, start er een lus van feedback en beginnen de hersenen een stroom
aan signalen te zenden en ontvangen. Jonge mensen hebben er plezier in om
deel uit te maken van een groep en met elkaar te praten. Zij hebben nood aan
samen zijn.

14

Teamwork is essentieel in de echte wereld. Onderwijssystemen in gans Europa,
op alle onderwijsniveaus erkennen de vaardigheid om samen te werken als een
na te streven doel.

Maar zoals richtlijnen i.v.m. samenwerken leren van de

Education Endowment Foundation (2018) ook stellen, leerlingen moeten
ondersteund worden en regelmatig oefenen en ervaring opdoen in het
samenwerken. Minder presterende leerlingen hebben zeker aanmoediging nodig
om over hun denkproces, in taken die samenwerking vragen, te praten om er
zeker van te zijn dat ze er het meeste uithalen.
Van belang is de interactie tussen leerlingen en dit komt neer op voorzichtig
plannen en implementeren. Gewoon leerlingen in kleine groepjes plaatsen is niet
genoeg.

15

Ideaal zou zijn om te werken naar een “groepsflow”, wat het collectief

equivalent is van Mihaly Csikszentmihalyi’s bekende “flow”, waarbij individuen zo
ingenomen worden door het moment dat ze de tijd vergeten. Je mag zo een flow
echter niet onmiddellijk verwachten.

Er zijn fasen die een groep doormaakt

vooraleer hij productief samenwerkt en deze worden verder besproken in Ga
Dieper 3.5.

14
15

Rudduck, J. And McIntyre, D. (2007) Improving Learning through Consulting Pupils, Routledge, p.68.
Hattie, J. (2009) Visible Learning, Routledge.
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Activity
Watch: EntreCompEdu Principle 4 – Collaboration
Russell Grigg
Watch the video by Russell Grigg about EntreCompEdu Principle 3.- Fosters
purposeful collaboration both in and beyond the school.
Then reflect on what three points you might take from this and apply to your
own professional context.

Samenwerkend leren faciliteren
De rol van de opleider is om productief groepswerk te faciliteren, op te volgen en
te evalueren. Er zijn verschillende groepstechnieken die je hiervoor kan gebruiken.
Onder andere deze:
Gecontroleerd gesprek - ofwel stelt de opleider de leerlingen vragen, ofwel
stellen de leerlingen vragen en geven ze commentaar. Dit is nuttig voor feedback
en om het leren samen te vatten maar het verhindert open communicatie met
verlegen leerlingen, die hoogstwaarschijnlijk over het hoofd gezien worden.
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Stap-voor-stap gesprek - waarbij de opleider een tekst, voorwerp, afbeelding,
geluid of video deelt om het gesprek aan te moedigen op een ordelijke wijze en
stap-voor-stap. Het voordeel van deze techniek is dat de “autoriteit” geïnvesteerd
wordt in de aanmoediging in plaats van te zwaar te steunen op de opleider, maar
het kan ook zijn dat deze vooraf vastgelegde structuur niet aan de noden van de
leerlingen tegemoetkomt.
Buzz groepen/gesprekspartners - waarbij leerlingen gevraagd wordt om per
twee hun antwoord op een vraag of probleem te bespreken. Dit laat de opleider
toe om het begripsniveau te controleren en geeft mentaal een pauze in een
groepswerk met een grote groep. Als dit niet kort en gefocust gehouden wordt,
is de kans groot dat leerlingen afgeleid worden door hun partner.
Sneeuwbalgroepen - twee paren komen samen om een viertal te vormen, dan
van vier naar acht. Het gesprek vormt zo een sneeuwbal tot aan de plenaire
feedback. Het startpunt kan het schrijven van een individuele lijst zijn als antwoord
op een vraag, die dan wordt gedeeld met een partner gedurende 5 minuten,
waarna de twee lijsten onder het viertal gedeeld worden (10 minuten) en in de
groep van acht de voorstellen/prioriteiten waar consensus over bestaat terecht
komen (15 minuten). De les eindigt met een klassikaal plenair moment (15-20
minutes).
Overgangsgroepen (“Legpuzzel”) - deze techniek kent varianten, allemaal
ontworpen om de leerlingen in staat te stellen om aandachtig te luisteren en
kennis en begrip te communiceren. Leerlingen krijgen binnen de groep een
nummer en werken aan een taak alvorens naar een andere tafel door te schuiven
en zich bij een nieuwe groep te voegen om uiteindelijk naar hun “thuistafel” terug
te keren en verslag uit te brengen over wat ze nieuw geleerd hebben. Dit werkt
goed wanneer aspecten van een onderwerp aan verschillende groepen gegeven
worden.
Alhoewel samenwerking essentieel is in ondernemerschapsleren, zijn er
potentiële beperkingen. Onder meer “groepsdenken” waar de individuele mening
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van leerlingen wordt “opgeofferd” om de harmonie in de groep te bewaren.
Individuen met veel zelfvertrouwen kunnen domineren wat gezegd wordt en
andere standpunten opzijschuiven, terwijl deze essentieel zijn om ideeën te laten
evolueren. In organisaties, bestaat het gevaar dat “groepsdenken” alle ideeën
buiten de “norm” van tafel veegt of ze niet eens geuit zullen worden, wat kan
resulteren in producten die stagneren of verzwakken.
Enkele nuttige strategieën om dit tegen te gaan:
•

Groepen regelmatig opnieuw samenstellen.

•

Iedereen er aan herinneren wat de focus is i.e. “Welk probleem proberen
we op te lossen?”

•

Specifieke rollen toewijzen en roteren.

•

Viskom-activiteit – wanneer je denkt dat sommige leerlingen minder
bijdragen dan zou moeten, vorm dan twee groepen. Eén groep gaat in het
midden zitten en bespreekt een gekozen onderwerp; de andere groep
observeert en luistert in de kring er rond. Ze gebruiken een checklist van
gedragingen die gelinkt zijn aan de leerresultaten. Breng beide groepen
samen en bespreek hun verschillende meningen over de groepsdynamica.

•

Bereid leerlingen voor op mogelijke conflicten en hoe ze opgelost kunnen
worden.

•

Stel een keukenwekker ter beschikking en stel de tijd in die elk groepslid
moet bijdragen.

•

Spreek apart met individuen en herinner hen aan de groepsregels.
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Rollen en verantwoordelijkheden
Om leerlingen succesvol in groep te laten samenwerken, moeten zijn op de
hoogte zijn van hun rollen en verantwoordelijkheden. De aard van deze rollen kan
variëren. Er zou een secretaris kunnen zijn (die de beslissingen noteert), een
tijdsverantwoordelijke (die de timing in het oog houdt zodat de taak op tijd
volbracht wordt), een onderzoeker (die relevante informatie opzoekt) en een
voorzitter (die de vorderingen met regelmatige tussenpozen opsomt). In een
project voor het vak Engels bij 12-jarigen, werkten leerlingen bijvoorbeeld in teams
om een schoolkrant te maken. De leerlingen kregen specifieke rollen toegewezen
bv. redacteur, assistent-redacteur, journalist, fotograaf. Leerlingen bekeken echte
kranten om de norm te zetten waartegen ze hun eigen werk konden evalueren.
Ze werden op die manier vertrouwd met verschillende schrijfstijlen bv. editoriaal,
sportverslag, commentaarstukken.

Alle leerlingen werden beter van het

uitwisselen en herschrijven van kladteksten. De uiteindelijke edities voegden
sociale en culturele waarde toe aan de schoolgemeenschap en boden
mogelijkheden aan de leerlingen om hun verwezenlijkingen over een reeks van
onderwerpen te tonen.
Rollen kunnen opgenomen worden op roterende basis, er kan over gestemd
worden door de groep of ze kunnen door de leerkracht toegewezen worden.
Cotton (1995) stelde voor om een nominatieformulier voor de rollen op te stellen
waarbij leerlingen kruisjes zetten al naargelang de rol die hij of zij het meest in de
groep opgenomen heeft en dat leerkrachten zichzelf in dat formulier opnemen.
“Anti-groepsrollen” bv. de blokkeerder, de dominante, de ontwijker, kunnen ook
benoemd worden en besproken tijdens een eerlijk reflectiemoment na het
groepswerk.
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Activity
Watch: EntreCompEdu Principle 5 – Reflection
Russell Grigg
Watch the video on Reflection by Russell Grigg about the fifth EntreComp
principle: 5. Stimulates reflection, flexible thinking and learning from experience.
Reflect on how important reflection is for your learners.

Ga Dieper 3.5 bespreekt enkele van de uitdagingen die groepswerk met zich
meebrengt en hoe je deze kan overwinnen. 16
Je zou zo veel mogelijk kansen moeten grijpen om leerlingen die samenwerken
te observeren. Jaques (1991) toonde dat participatiepatronen tijdens de dag
kunnen variëren.

17

Het ene moment kan de groepsinteractie gedomineerd

worden door de leider die tegen de andere leden van de groep praat, of ze kan in
de twee richtingen stromen, of in verschillende richtingen wanneer alle leden met
elkaar in gesprek gaan en met de groep in haar geheel. Welk patroon de voorkeur
geniet hangt af van wat voor de taak van belang is, maar meestal geldt dat hoe

16

Cotton, J. (1995) The Theory of Learning Strategies, Kogan Press, p.69.
17 Jacques, D. (1991) Learning in Groups, Kogan Press, p.30.
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groter de interactie tussen de leden van de groep, hoe meer interesse en
betrokkenheid er zal zijn.

Regels
Leerlingen moeten zich bewust zijn van de regels voor productief groepswerk.
Deze regels kunnen met de leerlingen onderhandeld worden. Het is belangrijk
dat leerkrachten de succescriteria expliciet maken alsook de soorten sociale
vaardigheden die nodig zijn om een groep goed samen te laten werken. Je zou
klasregels om samen te werken moeten bespreken en uithangen.

Simpele

posters met aanzetten in de aard van wat een goede luisteraar, spreker of
groepslid doet, kunnen nuttig zijn als visuele geheugensteun van het verwachte
gedrag. Leerlingen kunnen deze visuele geheugensteuntjes zelf tekenen.

Ideeën genereren
Vanuit een ondernemend standpunt, is het hoofddoel van samenwerking ideeën
te genereren en kritisch te bekijken. Edward Clapp stelt dat het proces van
creëren sociaal en zichtbaar zou moeten zijn.

18

Een manier om dit te doen is het

vertellen van verhalen over hoe een idee zich ontwikkelt bv. met behulp van
storyboards in de klas. Dit storyboard kan digitaal zijn (met apps zoals Paper van
WeTransfer

19

, korte video’s of geluidsfragmenten), als een verhaal in tekst,

tekeningen of 3D vorm. De biografie van een idee wordt een middel waardoor
leerlingen hun bijdrage “zien”, mogelijke kantelpunten, wanneer probleempjes
zich stelden en hoe het vooruitging.
Tijdens het proces van in groep ideeën genereren, zouden leerlingen moeten
leren hoe ze het op een respectvolle manier het eens en oneens kunnen zijn.
Nuttige zinnen kunnen aangebracht worden zodat de dialoog een model volgt
(Kader 3.2). Deze zouden in de kamer zichtbaar moeten gemaakt worden.

18 Clapp,

E. (2018) Participatory Creativity, Routledge.

19 https://paper.bywetransfer.com/
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•

Mag ik je een vraag stellen?

•

Laat ons bespreken hoe we dit probleem aanpakken.

•

Mag ik een suggestie doen?

•

Heb je / Hebben we aan … gedacht?

•

Ja, ik ben het er mee eens dat dat hier waar is, maar wat met…?

•

Voor we beslissen, denk je dat we alle factoren in overweging genomen
hebben?

•

Mag ik je vertellen over het onderzoek dat ik gedaan heb om mijn idee te
staven?

•

Ik begrijp wat je zegt. Heb je dit vanuit een ander standpunt bekeken?

•

Wist je dat…?

•

Er zijn een paar dingen die we niet mogen vergeten

•

Ik wil graag je mening horen over…

•

Welke opties denk je dat we hebben?

•

Heb je deze benadering in overweging genomen?

•

Misschien kan je erop terugkomen, aangezien…

•

Ik dacht dat ook, maar nu denk ik…

•

Ik ben op dat punt van mening veranderd omdat…

•

Ik weet daar niet veel over, jij wel?

Kader 3.2 Zinnen om leerlingen aan te zetten anderen te overtuigen

Een populaire techniek om ideeën te creëren is brainstorming.

Dit werd

oorspronkelijk bedacht in de jaren ’50 als oplossing voor het verkrampte denken
dat vaak in zakelijke meetings voorkwam.

20

Het is de intentie om denkruimte vrij

te maken zodat ideeën gegenereerd kunnen worden, initieel zonder kritiek.
Deelnemers worden aangemoedigd om op elkaars ideeën te bouwen, ze te
verbeteren en te combineren tot nieuwe. Het is echter de moeite waard om in het
achterhoofd te houden dat onderzoek in de decennia nadien aangetoond heeft

20 Osborn,

A. (1963) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Scribners.
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dat individuen zonder brainstorming met meer ideeën komen dan zij die er wel
gebruik van maken.

De boodschap is hier dat je leerlingen vooral moet

geruststellen dat brainstorming nuttig is om veel ideeën te genereren en ze zich
niet te veel zorgen hoeven te maken over de mening van anderen
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LoopMe Forum onderwerp 3.5: Schat diversiteit naar waarde
Leerlingen hebben de neiging om het eens te zijn met groepsleden die ze graag
hebben en het oneens te zijn met groepsleden die ze niet graag hebben, zelfs
als beiden hetzelfde standpunt innemen. Wat kan hieraan doen?
Deel je bedenkingen in EntreCompEdu Forum

LoopMe Trainingstaak 3.5: Samenwerkend Leren
Bekijk de 20 strategieën aanbevolen voor samenwerkend leren die getoond
worden in deze blog. Hoe zou je sommige van deze strategieën kunnen
gebruiken in een ondernemersproject?
https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tipsand-strategies/ {also contained in an annex to this document]
Deel je bedenkingen met je trainer op ENTRECOMPEDU Module 3 Taak 3.

LoopMe Training Task 3.5: Collaboration
Implement one strategy for collaborative learning in your classroom –
something you have not used before.
Feedback on the experience to your trainer, reflecting on the following
questions:
1.

Did this engage more students than usual techniques?

2.

What could you do differently next time?
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Share your reflections with your trainer in LoopMe

ANNEX 1 - Collaborative Learning Tips
Source:

https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-

tips-and-strategies/
Written by Miriam Clifford
20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers
1. Establish clear group goals
Effective collaborative learning involves the establishment of group goals, as well
as individual accountability. This keeps the group on task and establishes an
unambiguous purpose. Before beginning an assignment, it is best to define goals
and objectives to save time.
2. Keep groups midsized
Small groups of three or fewer usually lack enough diversity and may not allow
divergent thinking to occur. Groups that are too large create ‘freeloading’ where
not all members participate. A moderate size group of four or five is ideal.
3. Establish flexible group norms
Research suggests that collaborative learning is influenced by the quality of
interactions. Interactivity and negotiation are important in group learning. In the
1960’s studies by Jacobs and Campbell suggested that norms are pervasive, even
deviant norms were handed down and not questioned.
If you notice a deviant norm, you can do two things: rotate group members or
assist in using outside information to develop a new norm. You may want to
establish rules for group interactions for younger students. Older students might
47

create their own norms. But remember, given their durable nature, it is best to have
flexible norms. Norms should change with situations so that groups do not
become rigid and intolerant or develop sub-groups.
4. Build trust and promote open communication
Successful interpersonal communication must exist in teams. Building trust is
essential. Deal with emotional issues that arise immediately and any interpersonal
problems before moving on. Assignments should encourage team members to
explain concepts thoroughly to each other. Studies found that students who
provide and receive intricate explanations gain most from collaborative learning.
Open communication is key.
5. For larger tasks, create group roles
Decomposing a difficult task into parts to saves time. You can then assign different
roles. A great example in my own classroom was in the science lab, fifth grade
students assumed different roles of group leader, recorder, reporter, and factchecker. The students might have turns to choose their own role and alternate
roles by sections of the assignment or classes.
6. Create a pre-test and post-test
A good way to ensure the group learns together would be to engage in a pre and
post-test. In fact, many researchers use this method to see if groups are learning.
An assessment gives the team a goal to work towards and ensures learning is a
priority. It also allows instructors to gauge the effectiveness of the group. Changes
can be made if differences are seen in the assessments over time. Plus, you can
use Bloom’s taxonomy to further hone in on specific skills.
Individuals should also complete surveys evaluating how well the group
functioned. ‘Debriefing’ is an important component of the learning process and
allows individuals to reflect on the process of group learning.
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7. Consider the learning process itself as part of assessment
Many studies such as those by Robert Slavin at Johns Hopkins have considered
how cooperative learning helps children develop social and interpersonal skills.
Experts have argued that the social and psychological effects on self-esteem and
personal development are just as important as the learning itself.
In terms of assessment, it may be beneficial to grade students on the quality of
discussion, student engagement, and adherence to group norms. Praise younger
groups for the following (for digital collaborative learning, for example) standards.
This type of learning is a process and needs explicit instruction in beginning stages.
Assessing the process itself provides motivation for students to learn how to
behave in groups. It shows students that you value meaningful group interactions
and adhering to norms.
8. Consider using different strategies, like the Jigsaw technique.
The jigsaw strategy is said to improve social interactions in learning and support
diversity. The workplace is often like a jigsaw. It involves separating an assignment
into subtasks, where individuals research their assigned area. Students with the
same topic from different groups might meet together to discuss ideas between
groups.
This type of collaboration allows students to become ‘experts’ in their assigned
topic. Students then return to their primary group to educate others. Strategies
here include using clusters, buzz groups, round-robin, leaning cells, or fishbowl
discussions.
9. Allow groups to reduce anxiety
When tackling difficult concepts, group learning may provide a source of support.
Groups often use humor and create a more relaxed learning atmosphere that
allows for positive learning experiences. Allow groups to use some stressreducing strategies as long as they stay on task.
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10. Establish group interactions
The quality of discussions is a predictor of the achievement of the group.
Instructors should provide a model of how a successful group functions. Shared
leadership is often useful here. Students should work together on the task and
maintenance functions of a group. Roles are important in group development.
Task functions include:
•

Initiating Discussions

•

Clarifying points

•

Summarizing

•

Challenging assumptions/devil’s advocate

•

Providing or researching information

•

Reaching a consensus

Maintenance involves the harmony and emotional well-being of a group.
Maintenance includes roles such as sensing group feelings, harmonizing,
compromising and encouraging, time-keeping, relieving tension, bringing people
into the discussion, and more.
11. Use real-world problems
Experts suggest that project-based learning using open-ended questions can be
very engaging. Rather than spending a lot of time designing an artificial scenario,
use inspiration from everyday problems. Real world problems can be used to
facilitate project-based learning and often have the right scope for collaborative
learning.
12. Focus on enhancing problem-solving and critical thinking skills
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Design assignments that allow room for varied interpretations. Different types of
problems might focus on categorizing, planning, taking multiple perspectives, or
forming solutions. Try to use a step-by step procedure for problem-solving. Mark
Alexander explains one generally accepted problem-solving procedure:
1.

Identify the objective

2.

Set criteria or goals

3.

Gather data

4.

Generate options or courses of action

5.

Evaluate the options using data and objectives

6.

Reach a decision

7.

Implement the decision

13. Keep in mind the diversity of groups
Mixed groups that include a range of talents, backgrounds, learning styles, ideas,
and experiences are best. Studies have found that mixed aptitude groups tend to
learn more from each other and increase achievement of low performers. Rotate
groups so students have a chance to learn from others.
14. Consider demographics
Equally, balanced gender groups were found to be most effective. Some research
suggests that boys were more likely to receive and give elaborate explanations
and their stances were more easily accepted by the group. In majority male groups
girls were ignored. In majority girl groups, girls tended to direct questions to the
boy who often ignored them. You may also want to specifically discuss or establish
gender equality as a norm. This may seem obvious, but it is often missed. It may
be an issue you may want to discuss with older students.
15. Use scaffolding or diminished responsibility as students begin to understand
concepts. At the beginning of a project, you may want to give more direction than
the end. Serve as a facilitator, such as by gauging group interactions or at first,
providing a list of questions to consider. Allow groups to grow in responsibility as
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times goes on. In your classroom, this may mean allowing teams to develop their
own topics or products as time goes on. After all, increased responsibility over
learning is a goal in collaborative learning.
16. Include different types of learning scenarios
Studies suggests that collaborative learning that focuses on rich contexts and
challenging questions produces higher-order reasoning. Assignments can include
laboratory work, study teams, debates, writing projects, problem-solving, and
collaborative writing.
17. Technology makes collaborative learning easier
Collaboration had the same results via technology as in person, increased learning
opportunities. Try incorporating free savvy tools for online collaboration such as
Stixy, an online shared whiteboard space, Google groups, or Mikogo for online
meetings. Be aware that some research suggests that more exchanges related to
planning rather than challenging viewpoints occurred more frequently through
online interactions. This may be because the research used students that did not
know one another. If this is your scenario, you may want to start by having students
get to know each other’s backgrounds and ideas beforehand on a blog or chatboard.
18. Avoid ‘bad group work’
As with any learning strategy, it’s important to have a balanced approach. Cynics
usually have a valid point. A New York Times article, cites some criticism of
collaboration for not allowing enough time for individual, creative thinking. You
may allow some individual time to write notes before the groups begin. This may
be a great way to assess an individual grade.
19. Be wary of ‘group think‘
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While collaborative learning is a great tool, it is always important to consider a
balanced approach. At times, group harmony can override the necessity for more
critical perspectives. Some research suggests that groups favored the more
confident members. Changing up groups can help counter this problem.
20. Value diversity
Collaborative learning relies on some buy-in. Students need to respect and
appreciate each other’s viewpoints for it to work. For instance, class discussions
can emphasize the need for different perspectives. Create a classroom
environment that encourages independent thinking. Teach students the value of
multiplicity in thought. You may want to give historical or social examples where
people working together were able to reach complex solutions. By definition,
learning is social in nature. Using different mediums, whether it be books,
discussions, technology or projects we study and develop new ideas. We impart
ideas and share perspectives with others. Collaboration is a learned process. If
managed correctly, it is a powerful tool that can allow educators to tap into new
ideas and information.
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