
Over BEA en BEP en WHY de HUB’s belangrijk zijn! 
Mijn oproep: krachten in en om het onderwijsveld bundelen om meer slagkracht te genereren!  
En aan de slag bij HUB’s! 
 

De Gouden Cirkel van Simon Sinek 
 
Een paar weken geleden was ik als lid van het programmateam van ’s-H Ondernemend Onderwijs 
aanwezig bij de aftrap van de Bossche Educatieve Agenda (BEA) in aanwezigheid van een groot deel 
van de Bossche Educatieve Partners (BEP).  
De BEP is een groep van organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn of zich betrokken 
voelen bij de opvoeding en het onderwijs van 0 tot 18 jarigen in de regio Den Bosch. De 1e 
bijeenkomst stond met name in het teken van kennismaken. Bij de 2e bijeenkomst  werd de 
deelnemers een keuze geboden uit een aantal themagroepen, te weten Natuur, Cultuur, 
Gezondheid, Techniek, enz. Bij ondernemend onderwijs gaat het om ruimte te bieden aan 
ondernemend gedrag van leerlingen en docenten. Het onderwerp of thema speelt daarbij geen rol 
van betekenis. Dus ik kon elk van de thema’s kiezen. Ik koos voor de tafel met het thema 
Gezondheid.  
Midden op onze tafel stond op een groot papieren tafellaken in een cirkel het woord WHY? Volgens 
de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Waarom is gezondheid belangrijk? Opdracht was het hierover te 
hebben en vervolgens het gesprek samen te vatten in één zin. Ik zal u de discussie en dialogen 
besparen en volstaan met onze zin van de tafel Gezondheid en met enkele begrippen uit de 
samenvatting op het einde van de bijeenkomst. Onze samenvattende zin was:  
Samen werken aan de gezondheid van kind en leeromgeving van gezonde geest naar een gezond 
lichaam. Zie foto. 

 
 
De begrippen die ik genoteerd heb als een soort samenvatting van de gehele bijeenkomst: gebrek 
aan afstemming; verbinden; onderzoekend leren; vraag en aanbod bij elkaar brengen; ontzorgen; 
bekendheid; een totaal loket; samenwerken; wat kan wel? 
 
En op het eind van de bijeenkomst was het mij duidelijk. Er is grote behoefte aan fysieke en digitale 
ontmoetingsplekken waar vraag en aanbod uit de Triple Helix kan worden gekoppeld.  
Ondernemend Onderwijs is dus met haar HUB’s op de goede weg.  
Onze 3 actieve HUB’s zijn te vinden bij Pabo (Fontys Hogeschool Kind en Educatie), Muzerije en het 
Jeronimus Bosch Art Center. De 4e komt waarschijnlijk bij ZLTO / HAS, hierover worden momenteel 
afspraken gemaakt. Verder heeft Ondernemend Onderwijs deze fysieke HUB’s aangevuld met een 
padlet d.w.z. een digitale HUB. Iedereen kan elke vraag en elk aanbod op dit digitale prikbord 
plaatsen. Zeven studenten gaan vervolgens met uw vraag of uw aanbod aan de slag.  
Dus HUP allemaal naar ……..onze HUB’s!!  
 
Jan Raemaekers 
Lid programmateam ’s-H Ondernemend Onderwijs 
 
Lees hier meer over BEA en BEP   

https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
https://ondernemendonderwijs.padlet.org/post34/ruimte_voor_ondernemendheid
http://ondernemend-onderwijs.nl/nieuws/

