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Deze inhoud geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer. De EU Commissie is niet 

aansprakelijk voor het gebruik van de informatie die erin staat.  

Hoe zou een Ecosysteem Ondernemend 

Leren Voor Initiële Lerarenopleidingen 

Basisonderwijs eruit kunnen zien?  

Abstract  

Analyses van Europese beleidsdocumenten tonen een toenemende prioriteit 

betreffende ondernemend leren (entrepreneurship education, oftewel EE). 

Echter, de implementatie van EE varieert significant in de verschillende 

Europese landen,  met name daar waar het basisscholen en lerarenopleidingen 

basisonderwijs betreft. Tijdens het EIPTE-project deden aankomend 

basisschoolleraren uit zes verschillende landen mee aan diverse intensieve 

weken. Om ervoor te zorgen dat meer toekomstige basisschoolleraren met EE 

competenties zullen volgen, zelfs nadat het project is afgerond, moeten we het 

ecosysteem van hun onderwijs begrijpen. Daarom analyseerden we eerst 

theorieën voor universitair gebaseerde EE ecosystemen en hun nut voor 

lerarenopleidingen (basis)onderwijs. Ten tweede, gebaseerd op interviews met 

experts op het gebied van EE uit zes verschillende landen, die allemaal 

betrokken waren bij het EIPTE-project, hebben we een overzicht gemaakt van 

de verschillende fases van ecosystemen in zes verschillende landen en een 

serie van eerste aanbevelingen verstrekt voor de ontwikkeling van een 

omvangrijk ecosysteem voor EE in initiële lerarenopleidingen basisonderwijs.  
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1. Introductie  



De afgelopen twintig jaar is ondernemend leren, oftewel EE (entrepreneurship education), in 

Europa steeds belangrijker geworden. Analyses van Europese beleidsdocumenten tonen een 

toenemende prioriteit voor EE aan. Bijvoorbeeld,  

“Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through  

education and learning” (Commission of the European Communities, 2006); “Entrepreneurship 

in  

Vocational Education and Training” (European Commission, 2009); “Policy Brief on Youth  

Entrepreneurship” (European Commission, 2012a). Deze documenten laten zien dat het “gevoel 

van initiatief en ondernemerschap” wordt geïdentificeerd als een van de acht belangrijkste 

competenties van de Europese Unie.  

Andere officiële documenten zoals de “Council conclusions on entrepreneurship in education 

and  

training” (Official Journal of the European Union, 2015), the “Entrepreneurship 2020 Action Plan”  

(European Commission, 2013) of het document “Rethinking education: investing in skills for 

better  

socio-economic outcomes” (European Commission, 2012b), hebben ook de noodzaak 

aangetoond voor  

ondernemersvaardigheden en dus EE op verschillende niveaus: “Lidstaten moeten 

ondernemersvaardigheden aanmoedigen via nieuwe en creatieve manieren van onderwijs, 

beginnend op de basisschool, en zich tevens focussen op het middelbaar tot hoger onderwijs” 

(European Commission, 2012).  

Echter, EE loopt sterk uiteen binnen de Europese Unie (EU), vooral daar waar het de opleiding 

van basisschooldocenten betreft. Om deze reden heeft “Entrepreneurship in Initial Primary 

Teacher Education” (EIPTE)  

als doel om bij instellingen voor hoger onderwijs EE te implementeren in hun onderwijs en/of de 

kwaliteit van bestaand ondernemend leren te verbeteren. Ons idee van   

van EE is gebaseerd op de volgende definitie: “Ondernemerschap is het reageren op kansen en 

ideeën om deze vervolgens zo te transformeren dat ze van waarde zijn voor anderen. De 

waarde die wordt gecreëerd kan financieel, cultureel of sociaal zijn” (FFE 2012).  

Aanstaande basisschooldocenten uit zes verschillende landen namen deel aan de intensieve 

weken van het EIPTE-project. Om er zeker van te zijn dat meer aankomende 

basisschooldocenten met EE-competenties zullen meedoen, zelfs na afronding van het project, 

moeten we het ecosysteem van hun opleiding begrijpen.  

Door een gebrek aan onderzoek op het gebied van ondernemersecosystemen die speciaal zijn 

gericht op het onderwijs van (basisschool) docenten, zal dit verslag in twee stappen de 



ecosystemen voor EE analyseren, samen met hun toepasbaarheid in de opleidingen voor 

basisschooldocent:  

Ten eerste zullen we bestaande theorieën en aanbevelingen voor  

ondernemende ecosystemen met een universitaire basis analyseren. Ten tweede, gebaseerd op 

interviews met EE-experts uit zes verschillende landen, die allen betrokken waren bij het EIPTE-

project, zullen we voorzien in een overzicht van de verschillende fases van ecosystemen  

in zes verschillende landen en zorgen voor een serie van eerste aanbevelingen ter ontwikkeling 

van een uitvoerig ecosysteem voor EE in de opleidingen tot basisschooldocent.  
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2. Theoretisch kader  

2.1 Ecosystemen in Ondernemerschap 

Onderwijs  

Isenberg (2011) is de eerste die melding maakt van ecosystemen in ondernemerschap als een 

kosteneffectieve strategie  

en een nieuw paradigma voor het stimuleren van economische welvaart. EE kan worden gezien 

als een sub-ecosysteem van  

ondernemerschap (Regele & Neck, 

2012).  

Gebaseerd op zes casussen bepalen Rice, Fetter en Greene (2014) zeven succesfactoren die 

het mogelijk maken  

voor universiteiten om tot een duurzaam ondernemend ecosysteem met 

grote impact te komen:  

1. Senior leiderschapsvisie, betrokkenheid en  

sponsorschap  

2. Sterk programmatisch en facultair 

leiderschap  

3. Duurzame inzet gedurende langere tijd  

4. Toezegging van substantiële financiële 

hulpmiddelen  

5. Toezegging tot aanhoudende innovatie in curriculum en studies  

6. Een relevante organisatorische 

infrastructuur  

7. Voornemen om te bouwen aan een verruimde onderneming en de kritieke 



massa te bereiken.  

Echter, deze analyse is gebaseerd op het leiding geven aan universiteit gerelateerde 

ondernemende ecosystemen en vereist de aanwezigheid van bepaalde structuren en is 

misschien niet direct van toepassing op de lerarenopleiding (basis)onderwijs,  

met name in een land als Duitsland waar EE nog steeds als iets 

“exotisch” wordt gezien.  

Afgezien van deze succesfactoren zijn er diverse modellen die EE ecosystemen beschrijven 

(b.v. Basu,  

2014; Brush, 2014; Matlay 2015). Als belangrijk voorbeeld wordt het model van Brush (2014) 

uitgelegd in onderstaande.  

Brush (2014) identificeert het “interne ondernemende ecosysteem” als een essentiële 

component van een universiteit gerelateerd ondernemende ecosysteem. Interne 

ondernemersactiviteiten bevinden zich binnen de gemeenschap en school 

en bestaan uit het curriculum, buitenschoolse activiteiten, en onderzoek. Dit zijn de belangrijkste   

werkgebieden waar universiteiten en hogescholen zich mee bezig houden met betrekking tot 

ondernemerschap (Alberti, Sciascia, & Poli, 2004; Kuratko, 2005). Afgeleid uit Fetters et al. 

(2010), paste Brush (2014)  

de dimensies infrastructuur, belanghebbende, hulpmiddelen en cultuur toe om het interne  

ondernemende onderwijsecosysteem te karakteriseren en deze te definiëren voor school of 

universiteit. Afbeelding 1 illustreert  

hoe de dimensies ondernemerschapsactiviteiten omsluiten binnen een 

school/universiteit/college en de gemeenschap.  

Afb. 1: Domein van Intern Ecosysteem Ondernemend Leren (Brush, 2014)  
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De domeinen in het midden bevatten het curriculum, zoals lesmaterialen, onderwijsmethodes en 



aflevermechanismes; buitenschoolse activiteiten als programma’s, workshops, netwerken, 

wedstrijden voor ondernemingsplannen en ook beslissingen over leiderschap, hulpmiddelen, 

doelgroep,  faculteitsstimuli,  

en middelentoewijzing; en onderzoek dat betrekking heeft op zowel theoretisch en toegepast 

onderzoek waaronder  

beslissingen over onderzoeksgebieden, faculteitsstimuli, financiële ondersteuning, toegang tot 

gegevens en de verspreiding van bevindingen.  

De dimensie belanghebbenden wil zeggen alle sociale en menselijke componenten in een 

school: medewerkers, docenten en studenten. Belanghebbenden hebben verschillende 

belangen en zijn betrokken in netwerken en individueel verbonden met de school en de 

gemeenschap. Het vaststellen van de verschillende behoeftes van belanghebbenden, 

verbindingen en beweegredenen  

is essentieel bij het opbouwen van een ecosysteem.  

Bij Hulpmiddelen gaat het om financiële factoren, maar ook technologie, fysieke faciliteiten, 

sociaal kapitaal,  

organisatorische partnerschappen, bekwaamheden en de 

vaardigheden van docenten en medewerkers.  

Over het algemeen verwijst Infrastructuur naar de fysieke campus (wegen, gebouwen, 

faciliteiten), maar ook de   

technologische of digitale omgeving.  

Cultuur duidt op symbolische aspecten, normen, waarden en de tradities van de school. Het 

vertegenwoordigt de kernwaardes die het werk in de schoolcultuur sturen, de stemming op de 

campus, het ongrijpbare en de kernwaardes die het werk in de school aansturen.  

In dit stadium is het belangrijk op te merken dat dit model er een van vele is. Bedrijfsgerichte 

universiteiten zijn al geanalyseerd in diverse casussen en de belangrijkste conclusie die 

getrokken kan worden uit deze onderzoeken  

is dat er “net zo veel modellen zijn als universiteiten om aan te studeren” (Müller & Toutain, 

2015, p. 8).  

2.2 Ecosysteem ondernemend leren in de lerarenopleiding  

Hoewel er wel ecosystemen voor EE bestaan, legt onderzoek sterk de nadruk op bedrijfs- of 

economische opleidingen   

of studieprogramma’s, b.v. het prominente onderzoek van Rice et al. (2014) die zeven 

succesfactoren 



identificeerden gebaseerd op de analyse van zes universiteiten die geselecteerd waren aan de 

hand van de levensduur, breedte, en de looptijd van hun  

ondernemerschapsprogramma’s. De structuren van dergelijke instituten zijn misschien niet 

overdraagbaar naar b.v.  

de lerarenopleiding  basisonderwijs, vooral in landen waar EE 

onderontwikkeld is.  

Bovendien kunnen EE-definities verschillen in verschillende contexten. Zoals Lackeus (2015) 

benadrukt, is er aan de ene kant de nogal beperkte definitie van ondernemerschap als het 

starten van een bedrijf. Aan de andere kant, en dit is vergelijkbaar met ons begrip van EE, wordt 

ondernemerschap gedefinieerd in een bredere zin en gaat het over creativiteit, gelegenheid, 

innovatie, en proactief zijn en derhalve de relevantie voor verschillende aspecten van het leven 

in plaats van enkel een bedrijf beginnen.  

Eén EE-ecosysteemmodel dat is gebaseerd op een vergelijkbaar begrip van EE als het onze is 

dat van Müller &  

Toutain (2015). In hun thematische document kijken Müller & Toutain (2015) naar ecosystemen  
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van ondernemend leren met het algemene doel om de zakelijke leerprocessen te stimuleren.  

Hun model is ontworpen om met name toegepast te worden op scholen, zowel basisscholen als 

middelbare scholen, maar ook voor de ontwikkeling van zakelijke competenties van docenten.  

Het model toont vijf dimensies die elkaar wederzijds beïnvloeden. Elke dimensie zal hieronder 

worden uitgelegd. Het originele model van Müller & Toutain (2015) bevat ook “motivatie”.  

Als het gaat om de verschillende dimensies wordt aangenomen dat motivatie individueel 

gekoppeld kan zijn aan   

een van de vijf dimensies en invloed kan hebben op het ecosysteem van ondernemend 

onderwijs.  

Echter, “motivatie” wordt verder niet besproken omdat dit veel verder gaat dan de strekking van 

dit paper. 

Alle relevante dimensies van het huidige onderzoek worden gevisualiseerd in Afbeelding 2 en 

als volgt afgebeeld.  



Het kader beschrijft of er een geschikte context voor EE is gegeven. In het kort kan dit verwijzen 

naar het niveau van de docenten maar ook naar dat van de studenten. De EE-competenties1 

van de docenten en de studenten, inclusief de didactische en methodologische kennis van de 

docenten met betrekking tot de  

ondernemersgeest-georiënteerde lessen, vallen ook onder deze dimensie. Praktijk valt ook 

onder deze dimensie: activiteiten die zich richten op, onder meer, de creatie van economische 

en sociale waardes en de ontwikkeling van een ondernemersmentaliteit. Voor ons   

onderzoek, gebaseerd op ons begrip van wat een kader met zich meebrengt, gingen we nog 

een stap verder en overwogen we ook  

curriculastandaarden voor deze dimensie.  

De dimensie connecties verwijst naar verklaringen die zijn gericht op het ontwikkelen of 

handhaven van links in je eigen onderwijsinstituut en met belanghebbenden van buiten het 

onderwijsinstituut.  

Mogelijke partners kunnen diverse achtergronden hebben. Cruciale factoren die heel 

nauwkeurig deze dimensie beschrijven  

1 Lees, voor meer informatie over de kaders en competenties van het EIPTE-project, “Framework: 

Entrepreneurship Education for HEI ́s with Initial Primary Teacher Education” op de website www.eipte.eu, sectie 

“Dissemination”. En zie ook het volgende artikel: Arruti, A., & Paños-Castro, J. (2020). How do future primary 

education student teachers assess their entrepreneurship competences? An analysis of their self-perceptions. Journal 

of Entrepreneurship Education, 23(1).  
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zijn: de intensiteit van relaties die we interpreteren als afhankelijkheid, inclusief financiële  

afhankelijkheid, vergelijkbaar met de “hulpmiddelen” van Brush uit 2014, langdurige netwerk 

ontwikkeling en steun. Connecties hebben 

wil zeggen openstaan voor de buitenwereld en ontwikkeling van nauwere samenwerking 

toestaan (Tuunainen, 2005).  

Cultuur in de zin van “ondernemerscultuur”. Het beschrijft het potentieel van scholen en 

buitenschoolse actoren om proactief een gedeelde visie te ontwikkelen. Cultuur ontwikkelt zich 

gebaseerd op bestaande verbanden.  

De doelen van de verbanden kunnen van uiteenlopende aard zijn. Kort samengevat zijn de 

beslissende factoren voor deze dimensie communicatie en initiatief.  

Pedagogieën betekenen in deze context experimentele leermethodes die ernaar streven om het 

proactieve gedrag van zowel docenten als studenten te bevorderen en kan worden gebruikt als 

een brug tussen externe partners. Het omvat “activiteiten die studenten aanmoedigen om actie 



te ondernemen gebaseerd op hun individuele interesses, waarden  

en ideeën” (Müller & Toutain, 2015, p. 18). We vatten deze dimensie samen in twee 

categorieën: eigenschappen van  

ondernemerschap en opvattingen ten opzichte van ondernemend leren. Opvattingen leken ons 

belangrijk,  

omdat, zoals Falk-Lundqvist et al. (2011) ontdekten, politieke druk  om ondernemerschap te 

implementeren in  

onderwijs heeft geleid tot een negatieve houding aan de kant van 

de docenten.  

In de dimensie Ruimtes worden door Müller en Toutain (2015) zowel extracurriculaire 

leerlocaties en  

passend ontwerp van leerlocaties 

opgenomen.  

We hebben om vier redenen besloten om ons onderzoek rond dit 

model te structureren:  

1. Hoewel het met name ontworpen is om toegepast te worden op (basis- en middelbare) 

scholen, stellen de auteurs dat het toegepast kan worden in elke schooldiscipline ongeacht de 

leeftijd van de student. We houden  

zelfs rekening met het feit dat het voornamelijk ontworpen is om in een schoolcontext te worden 

gebruikt als troef, want niet alleen  

kan het nog steeds worden toegepast op instituten van hoger onderwijs, maar toekomstige 

docenten zullen allereerst ervaren dat ze   

deel uitmaken van een dergelijk ecosysteem tijdens hun eigen studie en die ervaring en kennis 

vervolgens meenemen naar hun toekomstige werkplek.  

2. Müller & Toutain nemen de competenties van docenten in 

overweging.  

3. De onderliggende veronderstellingen over EE zijn 

vergelijkbaar met die van ons.  

4. Het heeft talrijke overlappingen met het model van 

Brush (2014):  

- Brush’s (2014) dimensie belanghebbenden heeft een grote overlapping met de dimensie 

verbindingen waarbij ze wijst op verschillende belangen, betrokkenheid bij netwerken en 

individuele verbindingen in de school  



en de 

gemeenschap  

- De dimensie hulpmiddelen van Brush (2014), vertoont overeenkomsten met kader (wat betreft 

competenties en praktijk), ruimtes (wat betreft fysieke faciliteiten) en verbindingen (op het gebied 

van organisatorische partnerschappen).  
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- De dimensie infrastructuur van Brush (2014) beslaat, onder andere, de fysieke campus en de 

technologische en digitale omgeving, die vergelijkbaar is met ruimtes  

- Cultuur komt op vergelijkbare manier in beide 

modellen voor  

- Het domein van Brush (2014) (dat niet mag worden verward met dimensie) curriculum is 

inclusief lesmateriaal en  

Afleveringsmechanismen, wat vergelijkbaar is met kader wat betreft de praktijk. Daarnaast 

verwijst zij naar  

pedagogiek, een afzonderlijke categorie in het model van Müller & 

Toutain.  

Het domein “onderzoek” (Brush, 2014) heeft geen directe overlapping met het Müller & Toutain 

(2015) model,  

maar is, uiteraard, wel cruciaal. In de context van het EIPTE project werden verschillende 

onderzoeksresultaten geproduceerd welke belangrijke resultaten en inzichten naar voren 

brachten2. Echter, omdat de implementatie van EE enorm varieert onder de deelnemende 

instituten, was het onderzoeksdomein niet specifiek opgenomen of beter gezegd  

“toegevoegd” aan het model van Müller & Toutain (2015) in het 

huidige onderzoek.  

3. Methodes  

3.1 Semigestructureerde interviews met EE-

experts  

We voeren semigestructureerde interviews met experts over EE in ITE uit zes verschillende 

landen die   

meededen aan het EIPTE-project: Spanje, België, Denemarken, Duitsland, Zweden en 

Litouwen. Voor dit   

soort interviews is een richtlijn ontwikkeld (Flick, 2016) die is gebaseerd op een vraag voor elke 



dimensie,  

zoals voorgesteld door Müller & Toutain (2015) welke diende als een hulpmiddel voor oriëntatie, 

een herinnering, en die alle belangrijke vragen omvatte, maar ook instructies over hoe 

individuele vragen moeten worden geïnitieerd  

(Stigler & Felbinger, 2012). Het beoogde gebruik van een richtlijninterview is om concrete 

verklaringen te verzamelen over het onderzoeksonderwerp en om een vergelijking tussen de 

individuele interviews mogelijk te maken. De  

richtlijn moet ook structuur geven aan de interviewsituatie en als leidraad dienen; met als doel 

om invloeden op de interviewer zo laag mogelijk te houden (Stigler & Felbinger, 2012).  

Twee interviews werden persoonlijk gehouden en vier andere werden via Skype gevoerd, vijf 

werden in het Engels gedaan en een in het Duits.  

3.2 Interview partners  

Voor de interviews hebben we zes experts op het gebied van ondernemend leren geselecteerd, 

afkomstig uit de zes landen die betrokken zijn bij het EIPTE-project: Denemarken (University 

College Absalon), België (AP Hogeschool),  

Duitsland (Leuphana Universiteit), Litouwen (Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences), 

Spanje  

(Universiteit van Deusto) en Zweden (Mid Sweden University) en met uitzondering van de 

respondent  

uit Duitsland, waren ze allemaal direct betrokken bij het project. Vier van de interviewpartners  

zijn vrouw, twee zijn man. Ze waren gemiddeld 40-49 jaar en hadden een gemiddelde  

2 Wil je meer lezen, ga dan naar we EIPTE-website 

www.eipte.eu  
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ervaring van vijf tot zes jaar met ondernemend leren. Vijf van hen werken als lector en een is  

hoogleraar op een 

universiteit.  

3.3 

Gegevensevaluatie  



Ten eerste werden alle interviews getranscribeerd met het transcriptiesysteem van Kuckartz 

et al. (2008). Dit systeem  

is vooral geschikt voor dit onderzoek omdat het een goede combinatie is van 

commentaar en  

leesbaarheid en daarom is het ook geschikt voor de evaluatie van  

kwalitatieve contentanalyse.  

Bij een tweede stap werd het materiaal geëvalueerd met behulp van kwalitatieve 

contentanalyse (Mayring, 2010) en  

MAXQDA software. Gebaseerd op het theoretisch kader werden deductieve categorieën op 

het materiaal toegepast. Na het materiaal meerdere keren te hebben doorgenomen, werd het 

categorische systeem (zie bijlage) afgerond.  

4. Resultaten en 

discussie  

In dit deel zullen de resultaten worden weergegeven en besproken. De focus hier is om de 

verschillende fases te zien van de verschillende meer of minder ontwikkelde ecosysteem  

dimensies.  

Kader 

Curriculum en competenties:  

Ondernemend leren is officieel verankerd in de curricula van Denemarken, Litouwen en   

Zweden3.  

Wat betreft Denemarken zijn de richtlijnen duidelijk en is het opgenomen in de wet voor het 

onderwijs en de lerarenopleiding.  

Bovendien heeft het instituut van de geïnterviewde een module voor EE. EE-richtlijnen zijn ook 

opgenomen in  

het Litouwse curriculum van basisscholen. Er is geen differentiatie tussen de vakken en de 

beslissing over hoe EE concreet kan worden geïmplementeerd, ligt bij de school. In Zweden 

wordt EE slechts kort vermeld in het  

curriculum, maar een concrete benadering ontbreekt. De Zweedse interviewpartner zegt dat  

de status quo te weinig ruimte overlaat voor EE. Hoewel er op de lerarenopleidingen een flink 

aantal vakken is dat EE competenties bevordert, is er geen goed plan voor aandacht op de 

lange termijn. Het is daarom cruciaal  



om meer nadruk te leggen op EE in het curriculum (als een 

eerste stap).  

In Spanje zijn de richtlijnen in de wet en het curriculum minder duidelijk omdat, ook al is EE niet 

rechtstreeks opgenomen in de wet, er talrijke duidelijk gedefinieerde competenties zijn die 

gerelateerd zijn aan EE. De geïnterviewde  

uit Spanje benadrukt het belang om EE op concrete wijze te implementeren in het curriculum, 

omdat EE-competenties essentieel zijn voor (toekomstig) docenten. Docenten moeten 

onderdeel uitmaken van een voortdurend leerproces  

en hun studenten aanmoedigen om initiatief te 

nemen.  

3 Lees voor meer informatie over officiële documenten en de implementatie van EE in de verschillende 

landen, het “Report for Policy Makers” op de EIPTE website www.eipte.eu, sectie “Dissemination”.  
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In België en Duitsland is EE als term niet officieel opgenomen in de curricula van basisscholen 

of lerarenopleidingen. Gevraagd naar officiële richtlijnen of beter gezegd het gebrek daaraan, 

benadrukte de Duitse geïnterviewde het belang van een bredere definitie van EE in Duitsland. 

Op dit punt wordt het wederom duidelijk hoe belangrijk een bredere definitie van EE in feite is 

(Lackeus, 2015).  

Praktijk:  

Met betrekking tot de feitelijke praktijk vermelden de geïnterviewden uit België en Duitsland 

beiden de noodzaak van goed lesmateriaal op zowel scholen als lerarenopleidingen. De 

geïnterviewden uit Spanje  

en Litouwen benadrukten de professionele kennis en de ondernemersgeest van (toekomstig) 

docenten.  

Connecties  

Afhankelijkheid

:  

De Deense interviewpartner beschrijft een afhankelijkheid tussen belanghebbenden die niet 

financieel is. De  

financiële hulpmiddelen zijn voldoende. De Spaanse interviewpartner prefereert de term 



“relatie”, maar   

wijst er ook op, net als de Belgische geïnterviewde, dat financiële hulpmiddelen onontbeerlijk 

zijn. Zowel de Duitse als de Zweedse geïnterviewden richten zich uitsluitend op financiële 

afhankelijkheid. De financiële factor  

wordt niet expliciet, maar eerder impliciet, vermeldt in het model van Müller & Toutain (2015); 

deze factor  

komt echter wel voor in het model van Brush (2014) en valt daar onder de 

dimensie hulpmiddelen.  

Samenwerking en langdurige 

netwerkontwikkeling:  

Het instituut van de Deense geïnterviewde heeft verschillende samenwerkingspartners, zoals 

projecten en musea. Daarnaast heeft het instituut een solide en langlopend netwerk ontwikkeld 

met een stichting die al meer dan tien jaar bestaat.   

Deze stichting is ook een van de partners in het EIPTE-project.  

De geïnterviewde uit Litouwen spreekt over een verscheidenheid aan verbindingen: ze zijn 

betrokken bij andere instituten en hebben connecties met basisscholen die EE implementeren. 

Wat betreft netwerken hebben ze  

formele en informele netwerken aangelegd waar zowel beleidsmakers als 

basisscholen bij betrokken zijn.  

Het instituut van de Zweedse geïnterviewde heeft contacten gelegd met basisscholen en er is 

ook een goede samenwerking met een wetenschappelijk centrum dat tevens onderdeel uitmaakt 

van het  

EIPTE-project.  

Het Spaanse instituut heeft banden met verschillende scholen en instituten in Baskenland. Ze 

hebben ook contacten die op het instituut b.v. workshops geven en/of bijeenkomsten over EE-

gerelateerde onderwerpen.  

Het instituut in België werkt ook samen met partners en scholen die proberen contact te leggen 

met meer belanghebbenden. De geïnterviewde concludeert dat er al met al wel ruimte is voor 

verbetering. Hetzelfde is het geval in Duitsland; de geïnterviewde verklaart wat het belang is van 

zowel interne als externe connecties. Want zich openstellen voor de buitenwereld is essentieel 

voor nauwere samenwerking (Tuunainen, 2005) wat van belang is voor een zakelijke opleiding 

(Müller & Toutain, 2015).  

Ondersteu



ning:  

De diverse geïnterviewden spraken over ondersteuning op verschillende manieren. Sommige 

antwoorden richtten zich op het niveau van de lerarenopleiding en andere antwoorden op het 

niveau van de basisschool. Wat betreft het eerste zou de Duitse geïnterviewde graag wat meer 

actieve manieren zien om belanghebbenden te ontmoeten voor het eigen instituut. De Spaanse  

geïnterviewde legde een link tussen de twee en ziet oud-studenten als een grote steun voor 

scholen. Wat betreft dat laatste, spreekt de Zweedse geïnterviewde onder meer over een 

museum waar studenten op interactieve wijze producten kunnen verkopen op een kerstmarkt. In 

Litouwen bestaan ook samenwerkingen met musea. Bovendien is steun van ouders essentieel; 

er bestaan schoolbezoeken voor ouders en er is zelfs een “familiedag” op school.  

In Denemarken is steun heel ingewikkeld en strekt het zich uit richting verschillende lagen van 

de gemeenschap. Zo is de kroonprins van Denemarken bijvoorbeeld een prominent supporter.  

Cultuur  

Initiatief en projecten:  

Wat betreft initiatief waren de antwoorden van alle interviewpartners redelijk vergelijkbaar. Ze 

beschrijven allemaal een actieve benadering als terugkerende actie die begint bij een 

ondernemersgeest. Het gaat meer om onconventioneel denken dan dat het grotendeels op winst 

georiënteerd is. Deze antwoorden worden weergegeven door het soort projecten waar de 

geïnterviewden het over hebben: in Zweden nemen studenten deel aan projecten die, in 

sommige gevallen, meer economisch georiënteerd worden naarmate de studenten ouder 

worden. In Litouwen hebben de studenten de optie om  

daadwerkelijk deel te nemen aan beurzen of om 

zakenmensen uit te nodigen.  

Communicatie:  

Wat betreft communicatie noemt de partner uit België interactie als relevant om meer te weten te 

komen over de vaardigheden en gedachtes van andere mensen. De Spaanse partner noemt 

communicatie belangrijk voor verspreiding naar mensen van buiten EE en naar beleidsmakers. 

Voor de Deense partner is de dialoog met in het bijzonder kinderen belangrijk om te kunnen 

begrijpen van hen bezig houdt. Al deze verschillende vormen van communicatie zijn belangrijk 

en maken deel uit van een gedeelde visie en cultuur. Zoals Müller & Toutain (2015, p. 17) 

stellen: “Taal wordt hier geïnterpreteerd in een bredere zin en heeft raakvlakken met gedeelde 

meningen en gedragingen en een gemeenschappelijke visie voor de gemeenschap”.  

Onderwijsmet

hodes 



Kenmerken van 

ondernemerschap:  
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De Belgische interviewpartner verklaart dat er waardecreatie kan ontstaan vanuit alle aspecten 

van EE. De  

geïnterviewde uit Denemarken benadrukt het sociale gedeelte en gebruikt de term “Sociaal 

ondernemerschap”. De Duitse  

interviewpartner richt zich op zelfredzaamheidservaring, empowerment, leren in combinatie met 

ontdekken als doelen die moeten worden bereikt. Hij maakt ook duidelijk dat dit een best-case 

scenario is dat nog niet is gerealiseerd in Duitsland.  

Het antwoord illustreert wederom de mogelijke variatie van ervaringsgerichte leermethodes in 

EE zoals ook aangegeven door   

Müller & Toutain (2015).  

Opvattingen betreffende ondernemend 

leren  

Wat betreft opvattingen over ondernemend leren, beschrijft de interviewpartner uit België   

onwil om met nieuwe methodes om te gaan als een soort angst. Volgens de Deense 

interviewpartner,  

lijken docenten en/of studenten niet geïnteresseerd in nieuwe methodes en dus ook niet in EE. 

De interviewpartner  

uit Litouwen verwijst naar historische redenen, op grond waarvan zaken doen een negatieve 

lading heeft en   

voegt er ook aan toe dat traditionele leermethodes nog steeds 

heel gebruikelijk zijn.  

Deze verklaringen komen overeen met het onderzoek van Falk-Lundqvist et al. (2011) die in hun 

onderzoek hebben aangetoond   

dat de politieke druk om ondernemerschap te implementeren in het onderwijs heeft geresulteerd 

in een negatieve  

houding. Bovendien is er nog steeds een voortdurende discussie die contrasteert tussen een 

“traditionele” manier van lesgeven en een “zakelijke” manier (Lackeus, 2015).  

Ruimtes 



Betreffende  buitenschoolse leerlocaties stelt de Spaanse geïnterviewde dat elke ruimte een 

leeromgeving kan zijn en verwijst met name naar de leersituaties buiten het instituut. Naar 

buiten gaan om te leren wordt ook aangehaald door partners uit België, Denemarken en 

Litouwen. Denemarken en Litouwen vermelden in het bijzonder het bezoeken van musea.  

Daar waar het gaat om geschikte ontwerpen van leerlocaties, verklaart de partner uit 

Denemarken dat lokalen op universiteiten in sommige gevallen beperkend en niet-flexibel zijn en 

dat ze daarom liever naar buiten gaat met haar studenten. Het probleem met niet-flexibele 

klaslokalen als strikt afgescheiden vertrekken met traditionele apparatuur, krijgt ook kritiek van  

Müller & Toutain (2015). De interviewpartner uit Zweden zegt dat hun leerruimtes technisch 

uitgerust zijn en op verschillende manieren en naar behoefte kunnen worden ingericht en aldus 

veel flexibeler zijn. De Spaanse interviewpartner geeft ook aan dat de organisatorische structuur 

beter is geworden en dat er meer speciale ruimtes en faciliteiten beschikbaar zijn dan voorheen.  
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5. Aanbevelingen en beperkingen  

Voordat we aanbevelingen doen voor de verschillende dimensies, willen we eerst een algemene 

aanbeveling doen voor het gebruik van het model van  

Müller & Toutain (2015). Het is niet alleen waardevol om een idee te hebben van hoe een huidig 

ecosysteem eruit ziet, maar ook om je ervan bewust te worden welke belanghebbenden reeds 

onbewust betrokken zijn.  

Tegelijkertijd is het van belang om in gedachten te houden dat het een op theorie gebaseerd 

model is en dat er “net zoveel modellen zijn als universiteiten om aan te studeren” (Müller & 

Toutain, 2015,  

p. 8). In het geval van landen waar EE al is opgenomen in het curriculum en zich al in een 

vergevorderde ontwikkelingsfase bevindt, zoals in het geval van Litouwen en Denemarken, 

adviseren we ook het gebruik van meer bedrijfsgebaseerde modellen of onderdelen hiervan. Dit 

zou het mogelijk maken om ook de dimensie onderzoek  

op te nemen, wat we zouden adviseren te overwegen bij 

toekomstige analyses.  

Voor de ontwikkeling van een omvangrijk ecosysteem voor EE in ITE voor basisschooldocenten, 

moeten verschillende dimensies in overweging worden genomen en moet de status quo worden 

geïdentificeerd.  

In het hiernavolgende zullen we aanbevelingen presenteren voor de 

verschillende dimensies.  

Kader 



Op officieel niveau adviseren we dat EE een integraal onderdeel wordt van de 

lerarenopleidingen  basisonderwijs.   

Het zou verplichte kost moeten zijn voor elke aankomende docent voor hij/zij aan het werk gaat 

op een (basis)school. Zoals al meerdere keren benadrukt, gaat het bij EE en een 

ondernemersinstelling niet over het onderwijzen van economie en zakendoen. Het gaat er juist 

om dat je leert hoe je een persoonlijkheid en professional kunt worden met  

adequate competenties.4  

Concreter gezegd, er is nog steeds een sterke behoefte aan modules en geschikt lesmateriaal.  

Voor beide heeft het EIPTE-project getracht in de behoeften te voorzien. Er is een module EE 

voor de lerarenopleiding primair onderwijs ontwikkeld die drie keer heeft plaatsgevonden en die 

constant is geëvalueerd.5 Bovendien is er een toolbox gecreëerd met daarin verschillende tools 

en soorten lesmateriaal in verschillende talen. Deze tools zijn met name  

bedoeld om te worden gebruikt op lerarenopleidingen, maar zijn ook toepasbaar in andere 

contexten.6 Wij adviseren, met name voor landen en instituten die nog aan het begin staan van 

EE-implementatie, om deze hulpmiddelen te gebruiken.  

Verbindingen 

Omdat verbindingen en netwerken een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van een 

ecosysteem, is het van belang om allereerst bestaande belanghebbenden en verbindingen te 

identificeren.  

4 Zie voor meer informatie over aanbevelingen voor beleidsmakers, het “Report for Policy Makers” op de 

website van EIPTE www.eipte.eu, sectie “Dissemination”. 5 Je kunt er meer over lezen in het “Research paper 

on students ́ competences pre and post entrepeneurship education in ITE” op de EIPTE-website www.eipte.eu, 

sectie “Dissemination. 6 Gedurende het EIPTE-project is een toolbox gecreëerd met hulpmiddelen en 

onderwijsmaterialen die EE-competenties aanmoedigen. Ga voor meer informatie naar de EIPTE-website 

www.eipte.eu, sectie “Toolbox”.  

13  

Het doel moet bestaan uit langdurige netwerkontwikkelingen, omdat deze bewezen hebben 

gunstig te zijn, zoals we konden zien in het geval van b.v. Denemarken in dit onderzoek.   

De financiële factor speelt ook een rol want in sommige gevallen kunnen unilaterale 

afhankelijkheden worden geproduceerd die een disbalans zouden kunnen creëren. Onderlinge 

verbindingen en langdurige en transparante financiële toewijding zouden beter/ideaal zijn.  



Samengevat is het belangrijk om te na te denken over alle belanghebbenden in het onderwijs 

die reeds bewust of misschien wel onbewust betrokken zijn in een gezamenlijk leerproces omdat 

ze allemaal onderdeel zijn van een educatief ecosysteem.  

Cultuur  

We willen graag benadrukken hoe belangrijk het is om een gemeenschappelijke taal 

te spreken op verschillende niveaus:  

1. Om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen die zich niet richt op winst, maar op buiten 

het kader denken en op waardecreatie.  

2. Om betekenisvolle interacties te hebben met andere mensen, verschillende belanghebbende, 

collega’s, studenten en scholieren.  

Een goed uitgangspunt is het besef en de ontwikkeling van een ondernemersgeest. Bovendien 

moeten positieve ervaringen en initiatieven worden uitgebeeld en verspreid. Er moeten 

mogelijkheden zijn om deel te nemen aan projecten of om je eigen projecten te starten.  

Pedagogieën  

Ondanks de voordelen van EE in sommige landen, heeft ons onderzoek laten zien dat EE om 

verschillende redenen nog steeds een overwegend negatieve bijklank heeft. Derhalve raden we 

aan de meningen over EE te inventariseren. Op  

basis van de resultaten hiervan kunnen belemmeringen op 

verschillende manieren worden benaderd.  

Ruimtes 

Met betrekking tot ruimtes, adviseren wij dat klassikaal leren vaker moet worden gecombineerd 

met buitenschoolse leerruimtes, ook al betekent dit extra werk. Daarnaast zouden scholen en 

universiteiten de inrichting van het onderwijs en studieruimtes flexibeler en multifunctioneler 

moeten maken omdat studieruimtes een actieve impact kunnen hebben op kennisoverdracht.  
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Bijlage 

Categoriesysteem  

Categorie Hoofdcategorie (Main category,.MC) Subcategorie (SC)  

Definitie Voorbeelden  

MC – Verbindingen Uitwerking die erop is gericht om verbindingen binnen het eigen onderwijssysteem of met 

belanghebbenden binnen het eigen onderwijsinstituut te ontwikkelen of te continueren. Mogelijke partners 

kunnen afkomstig zijn uit een grote verscheidenheid aan sectoren (Mueller & Toutain, 2015). Een beschrijving 

van de content van de relatie valt niet onder deze categorie. SC – Afhankelijkheidsverklaringen over de mate 

waarin de verbinding met belanghebbenden wordt beschreven als vrijelijk of als afhankelijkheidsrelaties.  

Afhankelijkheid in de Deense maatschappij, waar we zeer op elkaar rekenen en er ook op rekenen dat de 

vaardigheden en de vaardigheden van de school worden gecontinueerd op het gymnasium en universiteiten en 

dergelijke. Dus we zijn afhankelijk van elkaar en van de belanghebbenden. SC - Samenwerking Tekstpassages 

die deze samenwerking beschrijven worden beschouwd als een veelbelovende voorwaarde.  

Ik denk dat vijf ministeries er hard aan werken door het hele land en op veel verschillende niveaus. SC - 

Langdurige netwerkontwikkeling  

Alle tekstpassages die nadruk leggen op een uitwisseling met mogelijke belanghebbenden of een 

ondernemend leersysteem waar actief op wordt gefocust over een langere periode.  



Ik denk dat sommige scholen proberen dat te doen, om veel connecties te hebben met belanghebbenden 

zonder andere onderwijsniveaus. Maar dat zou beter kunnen in België. SC – Aanbod van steun en 

mogelijkheden voor studenten die betrokken zijn bij ondernemend leren of dit steunen.  

Voormalig studenten zijn ook goede verbinders omdat ze op verschillende scholen hebben gezeten of omdat 

ze hun eigen educatieve bedrijf zijn gestart MC – Cultuur Cultuur zoals hier vermeldt beschrijft het potentieel 

aan scholen en belanghebbenden buiten de school om op proactieve wijze een gedeelde visie te ontwikkelen 

en te delen. De cultuur ontwikkelt zich op basis van de bestaande verbindingen. Een gemeenschappelijke taal 

en een differentiatie van gedeelde waarden ontwikkelt zich die op positieve wijze van invloed is op het 

ecosysteem (Mueller & Toutain, 2015). De doelen van de verbindingen kunnen van verschillende types zijn 

(Mueller & Toutain, 2015). SC - Initiatief Uittreksels die de bevordering beschrijving en het aanpakken van 

ideeën, idealiter helemaal tot aan implementatie, maar in elk geval tot aan de planning.  

Uiteraard om een cultuur van ondernemerschap te promoten en dat het iets goeds is om je eigen bedrijven te 

starten. En goed, we willen ook meer particuliere initiatieven die bedrijven beginnen. Dus dat zou een gewenst 

cultureel effect kunnen zijn, maar of we dat bereiken of niet  
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is heel moeilijk te zeggen SC – Communicatie Verklaringen die verwijzen naar het feit dat  

communicatie een significantie manier is voor het leveren van een bijdrage aan een toename van kennis over 

ondernemend leren.  

Met elkaar praten en elkaars vaardigheden kennen. Dus dat je elkaar kunt helpen en het onderwijssysteem 

sterker kunt maken door een cultuur van praten met mensen, kinderen op de basisschool, maar vooral 

studenten in het hoger onderwijs SC - Projecten Tekstpassages die projecten beschrijven binnen het kader van 

ondernemend leren of het opstarten van projecten binnen het kader van ondernemend leren.  

Projecten om dit te implementeren op een casus-gestuurde schaal. Deze school neemt deel aan een project 

waarin wordt getracht ondernemend leren te implementeren. MC – Kader Verklaringen die beschrijven of er al 

dan niet een kader is voor ondernemend leren. 

Ondernemend leren kan zich op diverse dingen richten: een bedrijfsplan ontwikkelen en zowel economische 

als sociale waardes creëren en/of een ondernemersgeest ontwikkelen (Mueller & Toutain, 2015). De focus ligt 

op het creëren van waarde voor de maatschappij of de plaatselijke gemeenschap (Mueller & Toutain, 2015). 

SC – Competenties Teksten beschrijven dat de houding van de docent, zijn/haar professionele kennis, alsook 

de methodologie en didactiek, een impactfactor zijn bij het vorm geven van Ondernemend Leren.  

Dus gezien het feit dat ik niet weet welke/ondernemend leren past in het kader, denk ik dat een van de eerste 

stappen moet zijn om een duidelijk doel te hebben betreffende ondernemerscompetentie en de ontwikkeling 

ervan in juridische documenten. SC – Curriculum Verklaringen die aantonen dat Ondernemend Leren is 

opgenomen in het curriculum of juist niet is opgenomen in het curriculum.  

Ondernemend Leren als zodanig is niet echt opgenomen in het onderwijssysteem, maar we hebben er wel 

andere benamingen voor. SC – Praktijk Tekstpassages die de houding van de docent beschrijven, of zijn/haar 

professionele kennis en methodologie en didactiek beschrijven, welke een impactfactor vertegenwoordigen 

voor het ontwerp van ondernemend leren.  

Het hangt af van de houding van de docenten. Al die tijd die professionals hebben, natuurlijk, om bijvoorbeeld 

naar de universiteit te gaan.  

MC – Pedagogieën Pedagogieën betekent onafhankelijke leermethodes die gericht zijn op proactief gedrag 

van zowel docent als student. Het is belangrijk dat er een link wordt gelegd met coöperatieve benaderingen die 

zijn gebaseerd op samenwerking die verder gaat dan het klaslokaal. Onderwijsleersituaties moeten zijn 

gebaseerd op de echte wereld. Daarnaast moeten studenten erop worden gewezen dat ‘mislukking” is 

toegestaan (Mueller & Toutain, 2015). SC – Eigenschappen van ondernemerschap  

Het moet worden benadrukt dat ondernemerschap multidimensionaal is en niet uitsluitend kan worden 

toegekend aan een economische of sociale dimensie.  

Het is van groot belang, en daarom zeg ik ook dat democratisch onderwijs voor mij onderdeel is van 

ondernemend leren. Het is voor mij dus niet zo moeilijk om te zien   
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dat het belangrijk is omdat we dat altijd al hebben gedaan, of in elk geval een deel daarvan. Misschien hebben 



we aan dit economische deel niet zoveel gedaan, maar we hebben al het andere wel gedaan. In Denemarken 

zeggen we sociaal ondernemerschap. Dat is belangrijk voor ons. SC – Overtuigingen ten opzichte van 

ondernemend leren  

Beschrijving van de uitdaging dat docenten om verschillende redenen bedenkingen hebben over ondernemend 

leren of een mindset die bevorderlijk is voor het laatste. Daarnaast is onderwijzen "met (alleen) studieboeken)" 

een obstakel.  

Maar dit is een systeem dus moeten we het veranderen. O, ik heb het antwoord ook niet, ik weet niet hoe ik het 

moet doen.  

MC – Ruimtes Verklaringen die de geschiktheid behelzen van leeromgevingen. SC - Extracurriculaire 

leerlocaties  

Verklaringen die beschrijven dat ondernemend leren niet verbonden is met het klaslokaal.  

Ik ga er graag op uit met studenten naar verschillende scholen, met verschillende systemen, met verschillende 

mensen, ook mensen die helemaal niks met onderwijs van doen hebben SC – Gepast ontwerp van leerlocaties  

Tekstpassages die beschrijven of leerlocaties zijn ontworpen om activerend te zijn of geschikt (of niet).  

Dus dat is het technische deel van het lokaal, maar ik moet zeggen dat het allerbelangrijkst in relatie tot 

ondernemend leren de groepsinrichting is die het mogelijk is samen te denken en misschien ook het 

whiteboard als een tool voor het samen denken en ook om samen te werken en samen dingen te ontwikkelen.  


