
IO9: Onderzoeksverslag over de competenties van studenten voor en na 

ondernemerschapsonderwijs. 

1. Introductie   

Dit verslag is gebaseerd op praktijkonderzoek en de systematische enquêtering naar de evaluatie van 

studenten met betrekking tot hun ondernemersvaardigheden voor en na hun deelname aan een op 

het curriculum gebaseerde module die driemaal plaatsvond (2018-20). De resultaten van het 

voorlopig onderzoek van de eerste twee modules werden gebruikt om de derde module te 

verbeteren. Deelnemers waren Erasmusstudenten uit verschillende Europese landen en Deense 

studenten, en gaandeweg vertoonden zij een vrij uiteenlopende mate van begrip van Innovation and 

Entrepreneurship Education (Innovatie- en Ondernemerschapsonderwijs). De ontwikkeling van 

ondernemersvaardigheden en een -mentaliteit is een van de acht sleuteldoelen voor een leven lang 

leren zoals deze in 2006 zijn vastgelegd door de Europese Commissie. Sindsdien hebben de EU-

lidstaten gewerkt aan de implementatie van innovatie en ondernemerschap in de nationale 

onderwijssystemen, maar vooralsnog is er geen gemeenschappelijk besef van de concepten 

ontwikkeld. Sommige lidstaten richten zich op het vermogen van studenten om zich aan te passen 

aan een dominante sociaaleconomische logica in de samenleving door in te zetten op 

ondernemerschap dat zich richt op een commerciële markt; ondertussen zetten andere landen in op 

ondernemerschap als het creëren van sociale en culturele waarden voor anderen. In deze module 

handelden de studenten hoofdzakelijk vanuit de tweede benadering.  

2. Het theoretisch kader  

Het curriculum van de modules werd in kaart gebracht middels een definitie van 

ondernemerschapsonderwijs zoals voorgesteld door de Danish Foundation for Entrepreneurship en 

het Ministerie van Onderwijs. “Ondernemerschap is wanneer men kan inspelen op kansen en deze 

om kan zetten in waarde voor anderen. De waarde die hierbij gecreëerd wordt kan financieel, 

cultureel, of sociaal zijn”. (FFE 2012)  

Deze definitie stelt het ondernemen van acties als een manier om waarde te creëren voor anderen 

en het tot stand brengen van een relatie tussen een individu/individuen en anderen centraal. 

Gebaseerd op deze definitie werd het curriculum ontworpen om een ondernemerschapsgerichte 

mentaliteit te cultiveren waarbij er vier dimensies – attitude, actie, externe oriëntatie en creativiteit 

– in het curriculum verankerd werden (Fig.1). Onder attitude wordt verstaan: een kerndimensie die 

invloed uitoefent op en wordt beïnvloed door creativiteit, actie, en externe oriëntatie. We erkennen 

dat er stromingen binnen het psychologisch onderzoeksveld zijn die aangeven dat verandering in 

attitude zich zal vertalen in verandering in gedrag wanneer men factoren as “intentiespecificiteit, 

actiemoeilijkheid, contextuele ondersteuning, gebruikelijk gedrag” hierin worden inbegrepen, en dat 

er daarom specifieke strategieën moeten worden toegepast om succesvol te kunnen zijn. 

(Arbuthnott, 2009, p.161).  

Fig. 1. De vier ondernemerschapsgerichte dimensies verankerd in het kerncurriculum van educatieve 

instellingen (Rasmussen, Moberg, Revsbech p. 12)  

3. De structuur van de module  

De module ‘Ondernemerschap op school’ werd ontwikkeld om studenten te ondersteunen bij de 

individuele ontwikkeling van de vier dimensies (Fig. 1) en gedurende drie jaar werd de module 

aangepast aan de veranderende interesses van de studenten en docenten. In de derde module werd 

de didactiek omgevormd tot e-learning in verband met het sluiten van de scholen wegens corona.  



De inspiratie voor de structuur van de module kwam uit voorgaande 

ondernemerschapsontwikkelingsstudies in de regio rond de Baltische zee. “Europa staat tegenover 

vele wereldwijde uitdagingen (zowel economisch als milieutechnisch) evenals een algemene 

verandering in werkcultuur. De maatschappij is van een industrie die gebaseerd was op dienstverband 

verschoven naar een wereldwijde kennismaatschappij die gebaseerd is op innovatie en werk op 

projectbasis. Dit vereist een nieuwe mentaliteit en cultuur van ondernemerschap. Scholen in Europa 

hebben een bijzondere en belangrijke taak, te weten het ondersteunen en ontwikkelen van de 

ondernemerschapsmentaliteit. Nadruk op ondernemerschap tijdens scholing en educatie bereidt 

studenten voor op een toekomstige vraag naar innovatie, initiatief en ondernemersgeest.” 

(Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region’, 2006)  

In de context van deze overtuigingen zal ondernemerschap een belangrijke rol gaan spelen in de 

leeromgeving, en wordt de definitie van ondernemerschap gezien als een sleutelcomponent van 

leeromgevingen in de echte wereld;  

In het verslag ‘Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region’, 2006;  

“De essentie van initiatief en ondernemerschap is het vermogen om ideeën om te zetten in acties. Dit 

omvat creativiteit, innovatie en risiconemen, evenals het vermogen om projecten zo te plannen en 

managen dat doelen behaald worden. Het individu is zich bewust van de context van zijn/haar werk, 

en is in staat in te spelen op kansen die zich voordoen. Het is de basis voor het verwerven van 

specifiekere vaardigheden en kennis die vereist zijn voor hen die sociale of commerciële activiteiten 

aangaan of daaraan bijdragen. Hieronder zou ook moeten worden verstaan het bewustzijn van 

ethische waardes en het aanmoedigen van goed bestuur.”  

Er werd verwacht dat de meeste studenten ervaring of competenties zouden hebben met betrekking 

tot creativiteit, innovatie en projecten, maar wellicht niet met betrekking tot ondernemerschap en 

risiconemen.  

Competentiegebieden en onderwerpen die deel uitmaken van de module  

Alle onderwerpen kunnen in de module geïmplementeerd worden. Onderwerpgebieden die in de 

module behandeld worden zijn Engels en pedagogische onderwerpen.  

Ondernemersvaardigheden beslaan vier verschillende competentiegebieden: creativiteit, acties 

creëren, milieubewustzijn en persoonlijke/ethische attitudes.  

1. Creatieve vaardigheden – zoeken naar en vinden van ideeën en kansen, toepassen van kennis, 

experimenteren en improviseren, probleemoplossingsmethodes  

2. Milieubewustzijn – wereldwijd en cultureel bewustzijn, bewustheid van context, duurzaamheid  

3. Persoonlijke/ethische attitudes - risiconemen, bewustheid van ethische problemen, 

zelfredzaamheid, acceptatie van ambiguïteit  

4. Acties creëren – het plannen en managen van projecten, het creëren van waarde, discussietaal, 

democratische vaardigheden, samenwerking  

Het leerresultaat van ondernemerschapsonderwijs en gedurende deze module zou zijn;  

Vaardigheidsdoelen: De student kan  

Kennisdoelen: De student dient weet te hebben van 

communicatie in verschillende contexten  



communicatieve en educatieve theorieën  

initiatief nemen, risico en verantwoordelijkheid  

theorieën over innovatie, creativiteit en ondernemerscompetenties  

zoeken naar en grijpen van kansen  

gegevensverzamelingsmethodes  

samenwerken  

co-creativiteit op verschillende manieren en tijdens verschillende processen 

ideeën omzetten in acties  

project- en procesmanagement in het klaslokaal   

transformeren van ideeën naar producten met toegevoegde waarde 

milieutechnische problemen in overweging nemen 

milieutheorie en ondernemerschapseducatie  

het evalueren van de geloofwaardigheid en waarde van ideeën en producten met betrekking tot 

ondernemerschap  

theorieën over verschillende manieren van evalueren  

het aanleren van ondernemersvaardigheden en het handelen in een creatieve schoolomgeving door 

de lesmethodes in plaats van de context te benadrukken  

didactische processen in verband met innovatie, creativiteit en ondernemerschap  

Fig.2.   

De modules werden gebaseerd op ondernemerschapstheorieën, en de ervaringen die studenten 

hadden vanuit stages werden meegenomen in de module. Het doel was om de studenten te helpen 

bij het ontwikkelen van ondernemerskennis en -vaardigheden om deze zo in hun toekomstige rol als 

leerkracht te kunnen toepassen. Ondernemersvaardigheid zal daarnaast tijdens praktische sessies 

verder doorontwikkeld worden. 

De inhoud van de module  

De module werd ontworpen door middel van een combinatie van theoretische kennis, bezoeken aan 

externe instituten en praktische vaardigheden. Aan het einde van een serie van theoretische 

discussies, praktische oefeningen en bezoeken, moesten de studenten één grotere taak afronden, 

dus drie in totaal. Door deze drie grotere taken (die verderop worden toegelicht) werden studenten 

in staat gesteld om hun eigen theoretische discussies, experimenten en bezoeken buiten de 

universiteit aan te gaan.  

Taak 1: “Maak je eigen lesmateriaal”. Op basis van een bezoek aan het Experimentarium (een 

experimenteermuseum in Denemarken) kozen de studenten één van de thema’s/activiteiten van de 

tentoonstelling. Ze moesten de gekozen tentoonstelling beschrijven en deze omzetten in 

lesmateriaal voor een gekozen leeftijdsgroep. Ze beschreven het lesmateriaal, dat elke vorm mocht 

hebben, en legden uit hoe dit materiaal ondernemerschapsgericht denken in de hand zou werken, op 

welke onderdelen van het ondernemersproces het materiaal gericht was, voor welke leeftijdsgroep 



het ontworpen was, welke studenten konden worden ingezet voor het gebruik van dit materiaal, hoe 

de doelen werden vastgesteld etc. Met andere woorden; ze dienden een lerarenhandleiding te 

maken voor het ontworpen materiaal!  

De studenten vonden deze taak zeer moeilijk en complex, maar ze werkten hard en goed aan het 

lesmateriaal. Er werden geweldige lesplannen en lerarenhandleidingen ontworpen.  

Taak 2: “Ondernemerschap in het lesgeven; bedenk/ontwikkel nieuwe spelletjes voor groep zes!” 

De studenten werd gevraagd in groepjes spelletjes te bedenken die zouden kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling en het testen van de democratische vaardigheden van leerlingen uit groep zes. Ze 

konden beginnen met een bekend spel (kaart-, bal-, bord-, computerspel) en van daaruit verder 

ontwikkelen, of ze konden een geheel nieuw spel ontwikkelen. Hierbij moesten ze rekening houden 

met de volgende regels en hindernissen:  

1. Je moet 1 of 2 VN doelen in het spel verwerken; 2. Je moet het doel van de basisschool 

(Folkeskolens formål) in je doelen verwerken; 3. Je mag enkel gerecyclede materialen voor het spel 

gebruiken; 4. ... en je moet het doel van het spel beschrijven! 5. De leerlingen in groep zes moeten 

het spel in ongeveer 20-25 minuten kunnen spelen.  

De studenten werkten gedurende twee weken aan hun spelletjes, en presenteerden deze aan elkaar 

om zo constructieve feedback te kunnen geven. Ze hadden zeer goede vragen en opmerkingen, zoals 

“Hoe ontwikkelt dit spel de democratische vaardigheden”? of “Als je het zó doet, zal het voor de 

kinderen makkelijker te begrijpen zijn”.  

Alle studenten gingen naar een plaatselijke school om de spelletjes in groep zes te testen, waarbij 

wij, de leraren en de universiteitsdocenten, de praktijk aandachtig observeerden. De studenten 

hadden zeer uiteenlopende spelletjes ontwikkeld, en kregen zeer bruikbare evaluaties van de 

leerlingen, die ze meteen konden omzetten in verbeterde spelvormen. Uiteindelijk speelden de 

studenten de spelletjes binnen de lerarenopleiding, en bespraken we hoe leraren leerlingen zover 

zouden kunnen krijgen om spelletjes gericht op ondernemerschap te ontwikkelen.  

Taak 3: Leg een tuin voor studenten aan  

Deze taak ging over het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin of schooltuin bij een 

universiteit, en de groepen werkten drie weken aan deze taak. In 2020, en wegens de corona-

uitbraak, werd de studenten gevraagd hun eigen buurt als locatie voor de tuin te gebruiken. De 

meeste initiatiefnemers hadden interesse in ervaringsleren en duurzaamheid, en hadden weinig 

kennis van tuinieren.  

Om aandacht voor het tuinproject te creëren, werd de studenten gevraagd een evenement te 

ontwikkelen dat meer studenten zou aantrekken. De studenten ontwikkelden workshops over 

zaadontkieming waarbij studenten zouden kunnen leren hoe ze oude aardappelen of overrijpe 

tomaten tot nieuwe planten konden transformeren. De workshops zouden enkel gebruik maken van 

afvalmaterialen, oude blikken, bloempotten uit doorzichtig of ondoorzichtig plastic als 

plantenhouders. Er werd ook aan ze uitgelegd hoe ze zouden kunnen experimenteren met zelf-

bewateringssystemen, en hoe ze raampjes in de plastic containers zouden kunnen maken om zo de 

voortgang van de aardappelen waar te kunnen nemen. Potentiële resultaten zijn moeilijk te 

voorspellen. Zo gaat bijvoorbeeld het observeren van een oude, verschrompelde aardappel die groeit 

in een oud blikje over het veranderen van rotzooi in iets van waarde. Het woord rotzooi heeft veel 

negatieve connotaties, zoals waardeloos of van slechte kwaliteit. In dit project, daarentegen, werd 

rotzooi omgevormd tot een poëtische basis voor het creëren van nieuw leven. 



De volgende stap was om te leren van de mogelijkheid om een schooltuin of gemeenschappelijke 

tuin aan te leggen in de zeer diverse buurten van Izmir tot Roskilde. De studenten hanteerden een 

methode van denken over design om te leren over gemeenschappelijk tuinieren/schooltuinieren, en 

over de interesses van belanghebbenden, studenten en het management. In 2019 werden de 

voorstellen van de studenten voor een gemeenschapstuin afgewezen door de belanghebbenden als 

zijnde te tijdrovend, duur en onrealistisch. Als alternatief werden plantenhouders voorgesteld die bij 

nabijgelegen studentenwoningen geplaatst konden worden. Een prototype gemaakt van gerecycled 

hout werd ontwikkeld bij de plaatselijke Makerspace, en deze kon verder doorontwikkeld worden.  

In 2020 presenteerden de studenten voorstellen voor schooltuinen/gemeenschappelijke tuinen in 

Turkije, Oostenrijk, België, Nederland en Denemarken via Zoom.  

4. Methodes  

Om de kwaliteit van de drie modules te verbeteren werd er praktijkonderzoek uitgevoerd. De data 

was afkomstig uit de analyse van moduleplannen, studentenproducten, vragenlijsten aan het begin 

en eind van de modules, informele interviews met studenten en observaties. De meeste data werd 

verzameld in de lente van 2019 en 2020 gedurende 2x14 weken onderwijs. In 2020 was de helft van 

de lessen afgerond als e-learning. Het totaal aantal studenten was 47.  

Meetinstrumenten  

De algemene onderzoeksvraag was gericht op de relatie tussen de doelen van de module 

ondernemerschapsgericht onderwijs en het begrip van de studenten met betrekking tot de 

ondernemerschapsgerichte benadering van onderwijs. Wij hadden interesse in het meten van de 

innovatieve en ondernemerschapsgerichte vaardigheden van de studenten voor en na dat zij hadden 

deelgenomen aan de module voor ondernemerschapsonderwijs. De definitie van 

ondernemerschapsonderwijs en het model (Fig.1) met vier dimensies van 

ondernemerschapsonderwijs werden gebruikt om de meetinstrumenten te ontwikkelen. We 

maakten korte vragenlijsten, en aan de studenten werd ook gevraagd over hun antwoorden uit te 

weiden. Aan het einde van de eerste twee modules werd aan de deelnemers gevraagd om een 

Delphi-formulier in te vullen. De derde module was nog in uitvoering op het moment dat dit verslag 

werd afgerond. 

5. Resultaten 

Vóór het starten van de module  

Sinds vele jaren zijn ondernemerschap en innovatie onderdeel van het European Lifelong Learning 

Program, maar veel van de studenten waren nog niet bekend met deze concepten (Fig. 2). Een 

student uit Oostenrijk schreef: “Ik weet niet precies wat het betekent, maar ik denk dat het in mijn 

thuisland een andere naam heeft, en dat het gaat over het plannen van onderwerpen, maar anders 

dan dat heb ik geen verdere informatie over ondernemerschap.” Dit citaat geeft een bepaalde 

tendens weer, en vaak denken studenten dat ze wel iets over ondernemerschap hebben geleerd, 

maar dat dit anders gecategoriseerd is. Volgens het merendeel van de studenten gaat 

ondernemerschap over het voorbereiden van leerlingen op de arbeidsmarkt. (Fig. 3)  

Fig. 3.  

Kijkend naar de uitweiding van studenten op hun antwoorden zijn er vele nuances zichtbaar: “...Het 

is niet enkel financieel of enkel cultureel. Het is een mix van allerlei verschillende dingen, maar 

superbelangrijk in de “grote” wereld”. Deze student uit Nederland gaf hier uiting aan een begrip dat 



soms moeilijk te integreren is in de traditionele cultuur van vakken en toetsing op veel scholen. De 

meeste studenten delen een begrip van ondernemerschap en innovatie als zijnde benaderingen van 

het voor zichzelf en anderen opkomen, en van het ondernemen van actie en soms risico’s nemen. 

(Fig. 4)  

Fig. 4.  

Woorden als innovatie en ondernemerschap zijn niet bedacht om onderwijs te ondersteunen, maar 

zijn verweven met een politiek besluit. (Fig. 5)  

Fig. 5.  

De meeste studenten hebben geen negatieve zakelijke associaties met het woord ondernemerschap. 

Een student uit België schrijft: “Ik denk dat efficiëntie goed kan zijn. Bijvoorbeeld, als je een 

efficiëntere manier bedenkt om boeken te verbinden op school, dan heb je meer tijd om die studenten 

te helpen die hulp nodig hebben” In fig. 2 was te zien dat studenten onbekend zijn met 

ondernemerschap in een educatieve context.  

Het Einde van de Module  

Aan het einde van de module werd aan alle deelnemers gevraagd om een ander soort 

evaluatieformulier, Delphi-evaluatie (Fig.6) genaamd, in te vullen; de studenten moesten stellingen 

op het formulier schrijven en deze rondgeven. Alle studenten lazen alle stellingen en zetten een 

streep onder elke stelling waar ze het mee eens waren, en geen streep als ze het er niet mee eens 

waren. Alle stellingen waren zeer belangrijk, en de positieve stellingen waren hoofdzakelijk indicaties 

en bevestigingen van de inhoud en vorm van het onderwijs, maar er waren ook stellingen die niet 

direct verband hielden met ondernemerschapsonderwijs. De kritische stellingen hadden 

commentaar op de inhoud of organisatie van het vak, het lesgeven, of een gebrek aan lesgeven. De 

stellingen konden worden beschouwd als uitdrukkingen van constructieve wijzigingsvoorstellen. De 

lerarenopleiding moest alle stellingen samenvoegen in een schema, en enkele van de stellingen 

(zowel de positieve als de negatieve) uitkiezen om met de studenten uitgebreider te bespreken. De 

methode vereiste wat tijd, maar kon worden gebruikt om in kaart te brengen wat en hoe studenten 

denken, of wat zij van een toekomstig vak verwachten.  

Noteer 3 stellingen die je goed vindt in deze module (zet een X als je het er mee eens bent.)  

1. 2. 3.  

Noteer 3 stellingen die beter zouden kunnen in deze module (zet een X als je het er mee eens bent)  

1. 2. 3.  

Fig. 6  

We hadden een groot aantal verschillende stellingen in deze evaluatie, en verkregen een zeer goed 

inzicht in de meningen van studenten over de sterktes en zwaktes in de module. 

Aan de positieve kant werden de volgende stellingen sterk ondersteund:  

1. De module verandert je mentaliteit 2. De praktijkervaring/het buiten het klaslokaal zijn was 

geweldig 3. De module zet aan tot creativiteit 4. Een spel bedenken en dat presenteren op 

school/testen op leerlingen was fantastisch 5. Het maakt je bewust van het belang van 

ondernemerschap 6. Een goede balans tussen theorie en praktijk 7. We hadden zeer goede ideeën 

om ondernemerschap in de gebruikelijke schoolonderwerpen te verwerken  



Aan de negatieve kant werden de volgende stellingen sterk ondersteund:  

1. Twee dagen per week was niet genoeg 2. Het was leuker geweest om wat diepgaandere 

theoretische kennis te hebben 3. Soms is het moeilijk om het doel van een taak te begrijpen 4. Meer 

geschreven feedback op de taken 5. Zou graag wat meer tijd willen voor het werken aan een spel  

De evaluatie vereiste dat we met de studenten praatten over sommige van de stellingen om 

diepgaander begrip te creëren. Hierbij bespraken we de paradox dat ze de balans tussen theorie en 

praktijk goed vonden, maar tegelijk vroegen om diepgaandere theoretische kennis. We begrepen uit 

deze gesprekken dat het specifiek om tijdsgebrek ging, zowel wanneer de docenten de theorie 

bespraken als wanneer de studenten naderhand de theoretische kennis in de praktijk moesten 

toepassen.  

Het was duidelijk dat het bedenken en presenteren van de spelletjes de activiteit was die het best 

gewaardeerd werd door alle studenten, en we bespraken waarom deze zo veel beter was dan het 

zelf maken van lesmateriaal of een schooltuin. We kwamen er hierbij achter dat het niet alleen om 

de mogelijkheid tot het ontwerpen van een spel ging, maar ook dat de mogelijkheid dit spel uit te 

proberen met leerlingen zoveel logischer voelde vanuit een ondernemerschapsgericht perspectief; 

studenten moesten creatief zijn bij het bedenken, ze moesten didactisch innovatief zijn, en extern 

georiënteerd om de democratische vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen.  

6. Discussie en conclusies  

Hebben we onze doelen bereikt? In veel opzichten is het antwoord hierop: JA. De evaluaties door de 

studenten toonden aan dat ze alle elementen van ondernemerschapsgericht onderwijs perfect 

begrepen en konden gebruiken terwijl ze aan de spelletjes werkten.  

“Het voelde vanzelfsprekend dat we spelletjes ontwikkelden en ze op school testten. Het was een 

geweldige ervaring voor ons en de kinderen. Ze hebben veel geleerd op het gebied van democratie – 

en wij ook. En de kinderen waren zeer ondernemend” (Studentevaluatie juni 2019). De processen 

waren ook geweldig voor de studenten; hun energie en enthousiasme op het praktische vlak waren 

hoog, en ze gebruikten ook hun theoretisch kennis om de vaardigheden van de leerlingen middels de 

spelletjes te ontwikkelen. De leraren op school hadden grote waardering voor de spelletjes, en 

vroegen naderhand of de studenten er kopieën van wilden maken en ze verder door wilden 

ontwikkelen. De studenten ervoeren dit gedeelte van het vak als een authentieke ervaring.  

In 2019 was het theoretisch kader van ondernemerschap niet duidelijk voor de studenten die aan het 

werk waren met het project schooltuin/gemeenschappelijke tuin. De studenten zagen het project als 

een oefenvak zonder leerlingen. Sommige studenten reageerden daarop door een passieve 

leeromgeving te maken; echter, de meesten waren positief over het werken buiten het klaslokaal en 

in een andere omgeving.  

In 2020 werd de didactiek aangepast tot e-learning, en de algemene benadering van de studenten 

met betrekking tot de gemeenschappelijke tuin/schooltuin was veranderd. Wegens het sluiten van 

de scholen door corona verwachtten de studenten te moeten werken met voorbeelden, in plaats van 

producten in een klaslokaal te gaan testen. Ze waren ook geïnteresseerd geraakt in duurzame 

ontwikkeling, en hadden een nieuwe waardering van het gebruik van grondstoffen. De evaluatie 

toonde aan dat vertrouwen, timing en taken zeer nauw gerelateerd waren. De studenten 

accepteerden de transitie naar e-learning met goede moed. Ze onderhielden contact met hun docent 

via Zoom, de telefoon en Skype, en het belang van deze eenvoudige mogelijkheid om te sparren met 

de docent is, volgens de evaluatie door de studenten, essentieel. De methode van het denken over 



design hield het nemen van risico in. Deze uitdaging was onderdeel van de evaluatie van het vak, en 

door in de loop van het vak voldoende aandacht aan risiconemen te hebben besteed, hadden de 

studenten het vertrouwen dat het geen probleem zou zijn als een taak zou mislukken. De groepen 

hadden een logboek gemaakt en hierin werden hun processen uitgelegd. Het concept van de ‘leraar 

als onderzoeker’ resulteerde in een oriëntatie op onderzoek tijdens de modules. De verzamelde data 

toonde aan dat de leraren-in-opleiding verwacht hadden authentieke uitdagingen met betrekking tot 

het vak van leraar te zullen tegenkomen, en dat zij hun nieuwe kennis en vaardigheden zouden 

kunnen relateren aan hun toekomstige werkzaamheden in het klaslokaal. Ze wilden leren door 

actieve deelname aan ondernemerschapsgericht onderwijs, en niet over ondernemerschapsgericht 

onderwijs middels kunstmatige scenario’s. De studenten begrepen de relatie tussen 

ondernemerschapsgericht onderwijs en democratische vorming, en waren in staat om deze in de 

concrete voorbeelden te gebruiken en zich verantwoordelijk te voelen voor de ontwikkeling van de 

democratische en ondernemerschapsgerichte vaardigheden van de leerlingen. Voor de studenten 

was het complex en riskant om zich op zoveel dingen tegelijk te richten, en af en toe waren de door 

ons ontworpen uitdagingen te veel van het goede. Ondernemerschapsgericht onderwijs en de 

lerarenopleiding moeten de studenten authentieke leermogelijkheden bieden als hun 

ondernemerschapsgerichte vaardigheden gestimuleerd moeten worden.  

Het is voor ons (lerarenopleiders) duidelijk dat we door de jaren heen specifieker en gerichter zijn 

geworden met onze opdrachten voor studenten. Het volgen van de evaluaties maakte het makkelijk 

om de taken preciezer te organiseren om zo de ondernemerschapsgerichte vaardigheden bij de 

studenten te ontwikkelen. De beschrijvingen werden preciezer, en de studenten leerden veel meer 

wanneer ze de taken sneller begrepen. Enkele studenten namen deel aan zowel onze module als aan 

enkele van de intensieve weken van het EIPTE-project, en het is duidelijk dat deze deelname voor 

hen flinke vruchten heeft afgeworpen. Eén van het schreef:  

“Het heeft mij een kritische en ethische blik op lesgegeven gegeven, en het heeft me ook voorzien van 

een zeer goed inzicht in het ontwikkelen van creatief en innovatief lesgeven in al mijn vakken” 

(Evaluatie 2019)  
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