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‘A fixed mindset leads to a desire to look smart and therefore a 

tendency to avoid challenges, give up easily and ignore useful 

negative feedback. A growth mindset leads to a desire to learn and 

therefore a tendency to embrace challenges, persist in the face of 

setbacks and learn from criticism.’

Carol Dweck, The new psychology of success, 2011

Iedereen stelt eigen leervragen. Bij de beantwoording zijn er vele 

perspectieven en methodieken die kunnen worden ingezet. In twee 

jaar ’sH Ondernemend Onderwijs zijn we daar inmiddels wel achter. 

De insteek van de gemeente ’s-Hertogenbosch als actieve deelnemer 

in het lerend netwerk ’sH Ondernemend Onderwijs is dat we een 

goed functionerende arbeidsmarkt willen waarbij mensen perspec-

tief op een baan hebben en vooral ook zelfredzaam zijn in de samen-

leving. We willen een energieke samenleving. Dat kan op verschillen-

de manieren worden bereikt en een manier die we daarvoor vinden 

binnen ’sH Ondernemend Onderwijs is het stimuleren en mogelijk 

maken van ondernemend gedrag in een doorgaande ontwikkelings-

lijn.

Het lerend netwerk ’sH Ondernemend Onderwijs maakt zich daar-

voor sterk door een actief en zichtbaar scala van activiteiten en 

leerprojecten samen met leraren, leerlingen, ouders, schoolbesturen 

en ondernemers vorm te geven. 

’sH Ondernemend Onderwijs is binnen twee jaar geëvolueerd van 

een project, naar een programma, naar een lerend netwerk. 

Stel je eigen 
leervragen

Katja Brooijmans



’sH Ondernemend Onderwijs is op weg om, vanuit leervragen van 

studenten en de specifieke kracht van docenten, een leeromgeving 

te maken die ruimte biedt aan ondernemend gedrag, aan creativi-

teit, aan samenwerking, aan verbetering van kwaliteit van het 

onderwijs en echte leerervaringen. Een rijke leeromgeving die de 

complexiteit van het leven buiten school niet uitsluit. Binnen ’sH 

Ondernemend Onderwijs kiezen we voor Onderwijs-helpt-Onderwijs 

als methodiek: je helpt elkaar en krijgt daar in die interactie een 

leerervaring voor terug. Sociaal ontwerpend leren als pedagogische 

onderbouwing waarbij je informatie vanuit allerlei bronnen leert 

waarderen en gebruiken. Leren vanuit de gedachte dat je daarbij 

vooral ook op jezelf en anderen reflecteert en dat alles dan liefst in 

een doorgaande ontwikkelingslijn van PO tot aan HBO/WO en 

arbeidsmarkt.

’sH Ondernemend Onderwijs heeft zich voor 2016 als doel gesteld om 

het lerend netwerk dat van PO tot HBO/WO in nauwe samenhang 

met het bedrijfsleven reikt, te verduurzamen. Dat betekent een 

continue en zelfsturend netwerk met kartrekkers uit onderwijs, 

bedrijfsleven en overheid op thema’s zoals Voeding & Gezondheid, 

Kunst & Cultuur, Natuur & Groen, Wetenschap & Techniek.

Als we elkaar weten te vinden is het blijven leren en kennisdelen met 

elkaar meer vanzelfsprekend. Het is daarbij ook absoluut noodzake-

lijk voor een doorgaande ontwikkeling. Wij nodigen u daartoe uit. 

Neemt u de uitdaging aan?

Katja Brooijmans

Programmamanager 

’sH Ondernemend Onderwijs

Gemeente ’s-Hertogenbosch
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Heleen Herbert (1972) studeerde 

Industrial Engineering en Manage-

ment aan de Universiteit van 

Twente. Na haar studie, begon ze 

haar carrière bij de Nederlandse 

Spoorwegen, waar ze verschillende 

posities in het lijnmanagement en 

op het gebied van organisatie 

ontwikkeling innam. 

In 2012, stapte ze over naar bouwbedrijf Heijmans waar ze lid werd 

van de directie van één van de business units. Vorig jaar werd ze 

benoemd tot Commercieel Directeur, een rol waarin ze de commerci-

ele kracht van Heijmans versterkt. Heleen hecht groot belang aan 

het bouwen van bruggen tussen mensen en hun ideeën. Ze gelooft in 

het potentieel van mensen en in nieuwe, onorthodoxe partnerschap-

pen en is volledig gericht op het benutten van dit potentieel en deze 

partnerschappen. 

Het is haar missie om de bouwsector meer open, kennis gebaseerd 

en innovatief te maken. Heleens geanimeerde pitch op TEDxBinnen-

hof-2014 is hiervan een overtuigend bewijs.

Gastspreekster 
Heleen Herbert 

Commercieel Directeur Heijmans
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Ik geloof in het creëren van nieuwe verbindingen tussen sectoren, 

disciplines, mensen en culturen. Het principe van kruisbestuiving 

levert net als in de natuur nieuwe dingen met andere kwaliteiten en 

eigenschappen op. Uitgangspunt hierbij is altijd de mens, zijn talent, 

motivatie en zelfreflectie. Onderzoekend en ontwerpend leren ligt 

het dichtst bij de nieuwsgierige, hongerige lerende mens. Daarvoor 

moet hij vragen stellen, andere perspectieven toelaten, inlevingsver-

mogen hebben, wendbaar zijn en zijn creativiteit leren toe te passen. 

Leiders moeten hiervoor voorwaarden scheppen en de aanwezige 

kennis en vaardigheden van mensen in een organisatie slim gebrui-

ken. Hiervoor zijn inspirerende leer- en werkomgevingen waarin 

creatieve intelligentie verbonden wordt met persoonlijke groei én 

economische ontwikkeling cruciaal.
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Don’t stop learning, trying, 
navigating and changing 
to find your own way!

Anne Mieke Eggenkamp
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Anne Mieke is opgeleid als ontwerper, ondernemer en educator. 

Later heeft zij als directeur en bestuurder (Collegevoorzitter Design 

Academy Eindhoven) deze expertise in onderwijs toegepast. Inmid-

dels zijn ontwerp, ondernemen en onderwijs in elkaar geschoven en 

werkt ze als creatief strateeg voor bedrijfsleven, overheid en onder-

wijsinstituten.

Ze is tevens dagvoorzitter op 20 januari 2016 bij Ondernemend 

Onderwijs 2.0.

Meer informatie

Anne Mieke Eggenkamp

Egg | creative strategy and intelligence

https://www.linkedin.com/pub/anne-mieke-eggenkamp/14/297/246

annemieke.eggenkamp@icloud.com



Duurzame motivatie

Een belangrijk kenmerk van Ondernemend Onderwijs is de (her-

nieuwde) zoektocht naar de (intrinsieke) motivatie van leerlingen of 

studenten. Duidelijk is dat leren vanuit een ‘flow’ veel fijner en 

effectiever is dan wanneer het moet om bijvoorbeeld geen straf of 

een voldoende te krijgen. Door leren opnieuw betekenisvol of 

authentiek te laten zijn sluit Ondernemend Onderwijs aan bij 

maatschappelijk relevante vragen uit de samenleving. Dit levensecht 

leren sluit aan bij vragen of problemen uit de lokale omgeving van de 

school of de buurt waaruit de leerlingen afkomstig zijn. Deze vragen 

krijgen een centrale plek in het onderwijs. In de meeste gevallen 

gaat dit op een projectmatige manier waarbij vakoverstijgend en/of 

vak integrerend te werk wordt gegaan. Voorbeelden van dit levens- 

echt leren vindt u in deze congresbundel te over.

Divergeren en convergeren

Een ander belangrijk kenmerk van Ondernemend Onderwijs is dat de 

oplossing of uitkomst niet in een antwoordenboekje is terug te 

vinden. En nog erger, ook de docent weet het juiste antwoord niet. 

Hoe dit kan? De docent is bij Ondernemend Onderwijs veel meer een 

procesbegeleider dan een instructeur. De docent kent de stappen 

van het leerproces en loodst de studenten hier stap voor stap of fase 

voor fase doorheen. De belangrijkste fase in dit gehele proces is de 

zogenaamde idee-ontwikkelingsfase, afkomstig uit het sociaal 

ontwerpend leren. Een brainstormachtige fase waarbij de denk-

kracht van elke leerling of student van belang is. Deze creatieve fase 

levert tientallen ideeën en/of potentiële oplossingen op. Van diver-
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De kracht van Onderzoekend, 
Ontwerpend en Ondernemend Leren

Programmateam ’sH Ondernemend Onderwijs

‘Op deze manier werken we samen aan het verspreiden 
van een nieuw soort denken, leren en leven.’
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geren gaat het proces over in een fase van convergeren. Dit is een 

fase van kritisch zijn, hard werken, doorvragen, weggooien, parkeren 

en keuzes maken. Het zal nu wel duidelijk zijn dat het juiste ant-

woord niet bestaat. Juist deze idee-ontwikkelingsfase vormt een 

essentieel onderdeel van Ondernemend Onderwijs.

Externe samenwerking

Het is veel makkelijker om maatschappelijke projecten zo veel als 

mogelijk binnen de eigen organisatie uit te voeren. Intern overleg en 

afstemming verloopt dan meestal sneller en beter. Toch heeft het 

voor het onderwijs veel voordelen om samen te werken met andere 

organisaties, zoals (semi)overheden en ondernemers. Op de eerste 

plaats zijn het de toekomstige werkgevers van de huidige leerlingen 

of studenten. Nu de maatschappelijk stages in het VO niet meer 

verplicht zijn kunnen ondernemende projecten met externe samen-

werking hier een belangrijke rol vervullen. Op de tweede plaats 

kunnen deze werelden elkaar verrijken qua leef- en denkwijze. Twee 

of drie weten vaak meer dan één. Op de derde plaats vergroot het de 

horizon van een ieder. Het echte leven speelt zich met name buiten 

het onderwijs af. 



21e eeuwse vaardigheden

Ondernemend Onderwijs draagt bij aan het ontwikkelen en toepas-

sen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, 

probleem oplossend vermogen, communiceren, samenwerken, 

digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden. 

Er is nog weinig bekend over effectieve invoeringspraktijken en 

haalbare leeropbrengsten. Gegeven het belang van de 21e eeuwse 

vaardigheden voor de toekomst van leerlingen en de beperkte 

aandacht in de huidige curricula, is het wenselijk de positie van de 

vaardigheden in de curricula te versterken. Scholen en leraren 

spelen daarbij een cruciale rol en moeten voldoende ruimte krijgen 

er invulling aan te geven. Met daarbij een aanbod van nascholings-

activiteiten en de mogelijkheid om te participeren in netwerken van 

scholen en bedrijven voor kennisdeling.
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Monitoren van de opbrengsten

Om bovenstaande 21e eeuwse vaardigheden ook te kunnen onder-

bouwen met data maakt elke deelnemer aan Ondernemend Onder-

wijs gebruik van de zogenaamde monitor Ondernemend Onderwijs. 

De basis van de monitor zijn uiteraard de 21e eeuwse vaardigheden. 

Ook de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen maken onderdeel 

uit van de monitor. Aan het eind van elk project vragen we alle 

deelnemende docenten en leerlingen een monitor in te vullen en op 

te sturen. Het programmateam verzamelt, verwerkt en publiceert de 

gegevens.

Voor een blijvend resultaat

Adviesraden

Voor een duurzaam en blijvend resultaat is het belangrijk dat 

ondernemers, overheden en onderwijs meer van elkaars krachten 

gebruik maken. Om deze bundeling van krachten een duurzaam 

karakter te geven heeft het programmateam van Ondernemend 

Onderwijs vier adviesraden in het leven geroepen, te weten de Kunst 

& Cultuurraad, de Wetenschap & Techniekraad, de Natuur & Groen-

raad en de Voeding & Gezondheidsraad. De raden bestaan uit ten 

minste zeven personen, afkomstig uit het onderwijs van po tot hbo, 

van overheden en uit het bedrijfsleven. Het betreft sleutelfiguren of 

personen met grote netwerken die weten wat er speelt in hun eigen 

achterban. De personen kunnen zelf de agenda bepalen, zelf het 

aantal bijeenkomsten regelen, maar brengen in ieder geval vraag en 

aanbod bij elkaar. In 2016 gaat de gemeente ’s-Hertogenbosch deze 

raden van een officiële status voorzien.

Trainers en begeleiders

Steeds meer bedrijven, zorginstellingen en scholen melden zich bij 

het programmateam van Ondernemend Onderwijs met hulpvragen, 

verzoeken om te bemiddelen, voor advies- en begeleiding en om 

scholing. Om aan deze toenemende belangstelling naar onderne-



mend onderwijs tegemoet te komen heeft het programmateam 

naast de diverse basiscursussen voor ondernemend onderwijs, een 

train-de-trainerscursus opgezet. Op deze manier hoopt het program-

mateam voldoende trainers en begeleiders op te kunnen leiden met 

kennis en ervaring op het gebied van ondernemend onderwijs en de 

daarbij behorende procesbegeleiding, van introductie tot implemen-

tatie- en borging. Het aanbod van workshops en cursussen is op de 

site weergegeven en wordt altijd voor elke organisatie op maat 

uitgewerkt. In 2016 worden de workshops en trainingen nog zeer 

aantrekkelijk onder het programma ’sH Ondernemend Onderwijs 

uitgevoerd.

Digitale ondersteuning van vraag en aanbod

Het netwerk rondom het programma van ’s-Hertogenbosch Onderne-

mend Onderwijs groeit in rap tempo. Steeds meer partijen die 

eveneens gericht zijn op ondernemendheid in de breedste zin van 

het woord haken aan. Op deze manier ontstaat een groeiend net-

werk van ondernemende initiatieven in de regio Den Bosch. Om het 

overzicht te behouden, maar ook om vraag- en aanbod te kunnen 

blijven koppelen werkt Ondernemend Onderwijs met digitale 

hulpmiddelen. De website is daarvan de eerste en de bekendste. 

Deze wordt in 2016 voorzien van een Forum-optie, waar vraag en 

aanbod elkaar kunnen vinden. 

Een ander voorbeeld is het matchingsplatform Na-school, hierop 

kunnen kinderen in een wijk naschoolse activiteiten aanvragen die 

ze graag zouden willen ondernemen. En aanbieders kunnen daarop 

reageren met hun aanbod.

Tot slot de laatste ontwikkeling. Ondernemend Onderwijs gaat 

gebruik maken van het digitale platform van KennisCloud. 

KennisCloud stimuleert het kennisdelen en samenwerken van 

personen, communities en organisaties in de regio. Hierin kunnen 

dus alle partijen die actief zijn op het gebied van ondernemendheid 

contact met elkaar leggen en onderhouden. 

Op deze manier werken we samen aan het verspreiden van een 

nieuw soort denken, leren en leven.
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21e eeuwse vaardigheden in het 
curriculum van het funderend onderwijs 

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
(samenvatting)

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs 

van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag 

welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te 

bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze 

vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse 

vaardigheden’. Het betreft generieke vaardigheden en daaraan te 

koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functio-

neren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. 

Het Ministerie van OCW heeft SLO gevraagd te onderzoeken wat 

deze vaardigheden precies inhouden en in hoeverre ze aandacht 

krijgen c.q. zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs (het 

basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). 

Daarbij is gevraagd specifiek aandacht te besteden aan digitale 

geletterdheid, mede naar aanleiding van de conclusies van de KNAW 

(2012). 

In de eerste fase van het onderzoek zijn de vaardigheden gedefini-

eerd op basis van literatuuronderzoek en expertbevraging. Deze 

verkenning resulteerde in een conceptueel kader bestaande uit acht 

vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardig-

heden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale 

en culturele vaardigheden en zelfregulering. Bij digitale geletterd-

heid gaat het om een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden 

(kunnen omgaan met ICT en computational thinking), informatie-

vaardigheden en mediawijsheid. 
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‘De 21e eeuwse vaardigheden komen weinig 
doelgericht en structureel aan de orde.’ 



aandacht te besteden aan de vaardigheden. Samenwerken, sociale 

en culturele vaardigheden en kritisch denken komen relatief het 

meest aan de orde. Uit de case studies blijkt echter dat deze aan-

dacht over het algemeen weinig doelgericht en structureel is. 

Leraren hebben de intentie er aandacht aan te besteden, maar in de 

praktijk blijkt het vaak complexer dan gedacht lesactiviteiten te 

ontwikkelen die de 21e eeuwse aspecten van de vaardigheid vol-

doende tot uitdrukking brengen. Met name kritisch denken en 

probleemoplosvaardigheden worden als lastig ervaren. Verder valt 

op dat leraren in de bovenbouw po significant meer aandacht 

besteden aan de vaardigheden dan leraren in de onderbouw vo. 

Scholen die meer aandacht besteden aan de vaardigheden, doen dat 

vaak vanuit hun pedagogische visie of schoolprofiel (bijvoorbeeld 

technasium, cultuurprofielschool). Er zijn geen scholen die alle 

vaardigheden in de volle breedte aan de orde stellen. 

Leraren hebben de intentie in de toekomst de 21e eeuwse vaardighe-

den een grote(re) rol te laten spelen in hun lessen. De meerderheid 

van de leraren voelt zich echter onvoldoende toegerust om de 

vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Leraren hebben 

behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, 

lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden. De conclusie van het 

onderzoek is dat de 21e eeuwse vaardigheden weinig doelgericht en 

structureel aan de orde komen in het huidige curriculum voor het 

funderend onderwijs. 

Gegeven het belang van de 21e eeuwse vaardigheden voor de toerus-

ting van leerlingen en de beperkte aandacht in het huidige curricu-

lum, is het wenselijk de positie van de vaardigheden in het beoogde 

en uitgevoerde curriculum te versterken. Scholen en leraren spelen 

daarbij een cruciale rol en moeten voldoende ruimte krijgen er 

lokaal invulling aan te geven. Ruimte voor innovatie van onderop is 

echter niet voldoende: scholen hebben steun en stimulans nodig om 

de ruimte productief te benutten. 

19

De conclusie van deze fase is dat internationaal brede overeenstem-

ming bestaat over het belang van de genoemde vaardigheden, maar 

dat nog weinig bekend is over effectieve invoeringspraktijken en 

haalbare leeropbrengsten in het funderend onderwijs. 

In de tweede fase van het onderzoek is nagegaan op welke wijze 21e 

eeuwse vaardigheden zijn beschreven in het beoogde curriculum. 

Daartoe zijn de kerndoelen, referentieniveaus en een selectie van 

leermiddelen voor po en onderbouw vo onderzocht op basis van het 

conceptueel kader. 

De conclusie van deze analyse is dat het huidige curriculum scholen 

en leraren weliswaar de ruimte biedt een schooleigen invulling te 

geven aan de vaardigheden, maar weinig richting en stimulans 

verschaft. In de kerndoelen en referentieniveaus komen de vaardig-

heden weinig expliciet voor, en in de reguliere methodes weinig 

substantieel en systematisch. Wel zijn er veel additionele leermidde-

len met activiteiten gericht op de vaardigheden, maar de inzet 

daarvan is afhankelijk van individuele keuzes van leraren. Voor de 

vaardigheden creativiteit en probleemoplosvaardigheden is er 

zowel in kerndoelen, referentieniveaus als leermiddelen relatief de 

minste aandacht. Dit geldt ook voor alle aspecten van digitale 

geletterdheid in het po. 

In de onderbouw van het vo is er relatief wat meer aandacht voor 

basiskennis ICT en informatievaardigheden, maar komen mediawijs-

heid en computational thinking beperkt aan de orde. 

In de derde fase van het onderzoek is aan de hand van een vragen-

lijst onder ruim 1600 leraren po en onderbouw vo en via case studies 

in negen po- en tien vo-scholen, onderzocht op welke wijze de 21e 

eeuwse vaardigheden deel uitmaken van de lespraktijk. Dit onder-

zoek laat zien dat leraren in po en onderbouw vo bekend zijn met de 

21e eeuwse vaardigheden en het belangrijk vinden er bewust aan-

dacht aan te besteden. Leraren geven aan soms tot regelmatig 

18



Het programmateam van ’s-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs 

heeft mij gevraagd een onderzoek te verrichten naar Ondernemende 

Leeromgevingen (OLO’s) in de stad Den Bosch. Waarom? Omdat in de 

toekomst steeds meer scholen, bedrijven en (semi)overheden 

ondernemendheid willen bevorderen en daarvoor zijn ze opzoek 

naar leeromgevingen waar dit vorm en inhoud kan krijgen. Hebben 

ze die dan niet zelf? Ja, zeker, deels hebben deze scholen, bedrijven 

en organisaties al fantastische leeromgevingen die ondernemend-

heid stimuleren, maar soms ook niet. En veelal weten deze organisa-

ties van elkaar niet dat ze een ondernemende leeromgeving zijn of 

hebben. Nu is het begrip Ondernemende Leeromgeving nog heel 

jong. Of nog beter gezegd het programmateam van Ondernemend 

Onderwijs heeft het ingevoerd. Om hierin meer inzicht te krijgen en 

ideeën te verzamelen, is het mijn (afstudeer)opdracht een definitie 

te formuleren voor een OLO, ze in kaart te brengen en te achterhalen 

wat er nodig is om ze een functionele en duurzame bijdrage te laten 

leveren aan het bevorderen van ondernemendheid binnen de regio 

’s-Hertogenbosch. Dit is tevens de hoofdvraag van mijn afstudeeron-

derzoek.

Om hier antwoord op te kunnen geven heb ik een enquête gehouden 

en interviews afgenomen met sleutelfiguren in het netwerk dat 

betrokken is bij ’s-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs.

Vooruitlopend op de definitieve resultaten van mijn afstudeeronder-

zoek, een primeur dus, wil ik alvast een tipje van de sluier oplichten. 

Mijn definitie van een OLO luidt: 

Afstuderen bij ’s-Hertogenbosch 
Ondernemend Onderwijs

Fenna Nijssen 
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‘Veelal weten organisaties van elkaar niet dat ze een 
ondernemende leeromgeving zijn of hebben.’ Om leraren te stimuleren zijn vier vormen van ondersteuning van 

belang: 

•  curriculaire uitwerking: concretisering van de vaardigheden uit 

het conceptueel kader in de vorm van voorbeeldlesmateriaal; 

•  toetsing: ontwikkeling van bruikbare kaders en instrumenten 

voor het volgen en beoordelen van leerlingen; 

•  professionalisering: ruim aanbod van nascholingsactiviteiten en 

netwerken van school voor kennisdeling; 

•  leermiddelen: meer aandacht voor de vaardigheden in methodes 

en een bredere ontsluiting van additionele leermiddelen. Ook 

wordt aanbevolen de 21e eeuwse vaardigheden een meer zichtba-

re plek in de landelijke leerplankaders te geven. 

Om leraren meer richting en houvast te bieden ten aanzien van de 

21e eeuwse vaardigheden, is het van belang niet-verplichtende 

concretiseringen te ontwikkelen van de huidige kerndoelen. 

Een tweede aanbeveling is de 21e 

eeuwse vaardigheden als expliciet 

thema mee te nemen in een 

periodieke herijking van het 

curriculum. Mocht het naar 

aanleiding daarvan tot een 

herziening van de kerndoelen 

komen, dan wordt aanbevolen de 

vaardigheden expliciet te benoe-

men als onderdeel van een 

overkoepelende visie en ze meer 

zichtbaar te maken in de kerndoe-

len voor de verschillende leerge-

bieden. Daarbij valt te overwegen 

de drie onderscheiden aspecten 

van digitale geletterdheid – ICT-(basis)vaardigheden, informatievaar-

digheden en mediawijsheid – apart te benoemen vanwege hun 

verschillende accenten.
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21e eeuw
se vaardigheden in het curricu
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 van het funderend onderw

ijs

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

21e eeuwse vaardigheden
in het curriculum van 
het funderend onderwijs



Bij één ster is er sprake van het gebruik maken van de 21th century 

skills. Vanaf drie sterren staan de OLO’s ook open voor extern 

gebruik en bij vijfsterren voldoet een OLO aan alle criteria. Een vijf 

sterren logo is voor intern en extern gebruik, er is altijd iemand 

aanwezig van de ontvangende organisatie en het bedrijf is voor 

iedereen toegankelijk. Maar het belangrijkste is en blijft dat er heel 

veel ruimte is voor eigen ondernemendheid van de deelnemers in de 

breedste zin van het woord.

Enkele mogelijke voorbeelden van OLO’s zijn:

Jenaplanschool Antonius Abt: De essenties van een Jenaplan school 

sluiten aan bij de kenmerken en eigenschappen van een OLO. 

Jenaplanschool Antonius Abt heeft een actieve rol binnen ’s-Herto-

genbosch Ondernemend Onderwijs, omdat zij voortdurend bezig zijn 

met het leren van ondernemende vaardigheden. De kinderen mogen 

op veel verschillende manieren hun kennis vergaren en krijgen 

ruimte om fouten te maken. Ook heeft Jenaplanschool Antonius Abt 

al verschillende projecten uitgevoerd waarbij er samenwerking was 

met andere scholen, op verschillende niveaus met bedrijven en 

semi-overheid.

De Muzerije: de locatie van de Muzerije is een ontmoetingsplek waar 

vele verschillende doelgroepen van alle leeftijden samen komen om 

kennis te maken met kunst en cultuureducatie. Daarnaast bieden zij 

verschillende trainingen aan voor zowel het onderwijs als voor 

bedrijven. 

De Waterfabriek (KW1C): De Waterfabriek is een mooi voorbeeld van 

hoe je je als ondernemende leeromgeving open kunt stellen voor 

partijen vanuit de Triple Helix. Zij bieden een plek aan voor hun eigen 

leerlingen om ondernemende competenties te ontwikkelen, maar 

bieden ook een stageplaats aan voor studenten van een andere 

opleiding zowel intern als extern. Tevens worden er rondleidingen 

gegeven aan leerlingen en leerkrachten van basisscholen en bezoe-

ken verschillende landen de Waterfabriek. 

23

Een ondernemende leeromgeving is een leerrijke omgeving waarin 

onder andere 21th century skills de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Deze bestaan uit: creativiteit, samenwerken, kritisch denken, 

communiceren, digitale geletterdheid, probleemoplossend vermo-

gen, ict geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden. Ook is 

een OLO een plek waar zowel leerlingen/studenten als leerkrachten/

docenten, werknemers als ondernemers fouten mogen maken. Een 

flexibele, ondernemende en actieve houding en initiatief durven 

nemen, scoren tevens hoog als basis voor ondernemendheid. 

Samenwerking tussen de 3 O’s versterkt alle leerervaringen en 

maakt ze levensecht.

Een OLO heeft dus een aantal kenmerken. Op basis van deze kenmer-

ken is het mogelijk OLO’s te zoeken, te selecteren, te ordenen, enz. en 

te voorzien van een soort keurmerk, bijvoorbeeld een sterren logo. 
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Laten we ons even voorstellen. Wij zijn Kimberly van Doorenmalen, 

Thelma van den Bosch & Janne Coppens, derdejaars studenten van 

de Fontys Pabo te ’s-Hertogenbosch. Samen met Margo van den Oord 

vormen wij het communicatieteam dat de samenwerking tussen de 

Pabo, de externe instanties en Ondernemend Onderwijs inhoud geeft. 

Vanuit de Pabo kregen wij de opdracht om innovatief onderwijs te 

ontwerpen en uit te voeren, dit in samenwerking met externe 

instanties. Iedere student heeft hierdoor de kans gekregen om zijn 

eigen unieke ontwerp vorm te geven. 

Ondernemende competenties voor Pabo studenten

Tijdens het kennismaken en de presentaties van de instanties, 

kwamen wij in aanraking met Ondernemend Onderwijs. Een unieke 

kans waarin wij als studenten de volgende ondernemende compe-

tenties konden tonen: Samenwerken, Communiceren, Lef, Probleem- 

oplossende vaardigheden, Creativiteit, Kritisch denken, Sociale 

vaardigheden, ICT- vaardigheden. Wij zijn vol enthousiasme en lef, de 

uitdaging aangegaan om tussen de totale studentengroep van 66 

personen, de begeleidende docenten en de externe instanties te 

functioneren en daarin de communicatie te verzorgen. Deze commu-

nicatie hebben wij door een kritisch en probleemoplossend oog 

bekeken om zo het maximale te halen uit onze samenwerking. 

Ondernemend Onderwijs 
meets Pabo ’s-Hertogenbosch

Kimberly van Doorenmalen, Thelma van den Bosch 
en Janne Coppens
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‘Wij hebben met veel plezier en bewondering 
gezien wat al deze projecten hebben opgeleverd.’

Na het schrijven van mijn scriptie ga ik mijn plannen implementeren 

en ga onder andere meewerken aan het maken van een App waarop 

alle OLO’s van Den Bosch te vinden zijn, inclusief het aantal sterren. 

Oproep

Denkt u naar aanleiding van mijn beschrijving een OLO te zijn en wilt 

u graag opgenomen worden in de nieuw te ontwikkelen app? 

Meld u dan bij mij: Fenna Nijssen, fennanijssen@hotmail.com.

Fenna Nijssen is student Pedagogisch Management in de Kinderop-

vang (PMK) aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ’s-Hertogen-

bosch. Fenna is momenteel bezig met haar afstudeeronderzoek bij 

’s-Hertogenbosch Ondernemend Onderwijs in opdracht van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch.

24



studenten, hebben wij met veel plezier en bewondering gezien wat 

al deze projecten hebben opgeleverd voor zowel de ontwikkeling 

van de studenten als de betrokken leerlingen. Om u hiervan een 

indruk te geven, hebben wij een aantal praktijkvoorbeelden in beeld 

gebracht: 

Project ‘Met dank aan’ 

Externe instantie: Het Noordbrabants Museum 

Vakdomeinen: Geschiedenis & Beeldende Vorming

Project ‘Tijd voor Dieren’ 

Externe instanties: Het Noordbrabants Museum & Stichting Kinder-

Trots. Vakdomeinen: Geschiedenis en Beeldende Vorming
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Dit vergde de nodige creativiteit en ICT-vaardigheden. Dankzij een 

positieve houding ten opzichte van de diversiteit aan situaties, 

hebben wij ons optimaal kunnen ontwikkelen in sociale vaardigheden. 

Ondernemende competentie voor basisschoolleerlingen

Dankzij de monitor vanuit Ondernemend Onderwijs, die alle studenten 

in hun stageklas hebben afgenomen, hebben wij een concreet beeld 

van het effect van een innovatief onderwijsconcept binnen het 

basisonderwijs. De monitor toetst de ondernemende competenties 

van de basisschoolleerlingen en gaf ons als studenten een meetin-

strument voor de ontwikkeling van onze ontwerpcapaciteiten. 

Naast het verzorgen van presentaties en ondersteuning voor de 

26



Project ‘Dokter, dokter, kom eens kijken!’

Externe instanties: Yvonne Scherphof (Early English) & Chloe Pinn 

(student Canterbury University).

Vakdomeinen: Engels, Geschiedenis, Drama en Rekenen

Meer informatie

De externe samenwerkingsprojecten van alle 3e jaars studenten van 

Fontys Pabo Den Bosch zijn vanaf eind januari 2016 te zien op 

www.ondernemend-onderwijs.nl/scholen/fontys-hogeschool- 

kind-en-educatie

 

De voorgaande twee projecten werden samen gepresenteerd in de 

vorm van een expositie:

Project ‘Bouw jouw eigen knikkerbaan’

Externe instantie: NEXT

Vakdomeinen: Natuur, Techniek en Drama 
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7 kinderen vormen het MT van de versfabriek. Activiteiten: kweken 

en verkopen van eigen groente, inkopen van vruchten en maken van 

appelmoes en Jam. Het vervolg daarop was het inzamelen van 

kleding voor vluchtelingen. In het voorjaar 2016 worden er zomer-

bloeiers (bijen) gezaaid die uitgezet gaan worden in de bloementuin 

van kinderboerderij de Bossche Hoeve. Alle activiteiten worden 

zoveel mogelijk samen met groepen van de scholen uitgevoerd.

 

De toekomstige activiteiten hoeven niet altijd gelinkt te zijn aan 

gezonde producten en productie. Het kunnen ook andere onderne-

mende activiteiten zijn. De keuze daarvan worden bepaald door het 

MT. De inkomsten komen ten goede aan de activiteiten. Zo worden in 

het voorjaar bloemen gekweekt die uitgezet gaan worden in de 

bloementuin van de kinderboerderij. Tevens zullen veldjes met bijen 

minnende bloemen gezaaid gaan worden.

De Versfabriek

BBS De Kruiskamp

‘Het netwerk van vele activiteiten 
en partners vormen de meerwaarde.’

33

Bij SPARK Campus versnellen we innovatie in de gebouwde omgeving 

door cross-over kennis te verbinden. Hiervoor bieden we diverse 

innovatie programma’s aan. In deze programma’s verwelkomen we 

studenten van vrijwel alle opleidingen om mee te denken over onze 

vraagstukken en om daarbij vaardigheden op te doen in bijvoorbeeld 

(sociaal) ondernemerschap of innovatieontwikkeling. Zie onze 

filmpjes van SPARK Talent en Starters4Communities@SPARK.

Ondernemend Onderwijs is door hun actieve bemiddeling voor ons 

een waardevolle link met het onderwijs. SPARK heeft een groot 

netwerk om zich heen van meer dan 50 organisaties uit vrijwel alle 

sectoren. Daarnaast hebben we een 5-tal partners: Avans Hogeschool, 

Tu/e, Gemeente Den Bosch, Provincie Noord-Brabant, Heijmans. 

Meer informatie 

Booy Rodermond, booy@sparkcampus.nl, www.sparkcampus.nl

SPARK Campus

Booy Rodermond

‘SPARK heeft een groot netwerk om zich heen van meer 
dan 50 organisaties uit vrijwel alle sectoren.’

spark
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De scholen willen de Vreedzame school uitdragen naar de wijk. 

Tevens willen zij dat leerlingen aan het begrip Burgerschap invulling 

geven.

Kinderen gaan bij wijkbewoners, beroepskrachten en organisaties 

die in de wijk werkzaam zijn vragen waar de wijk/bewoners behoef-

te aan hebben. Waar kunnen kinderen een rol spelen bij het leef-

baarder maken van een stukje van de wijk. Uitgangspunt is dat 

kinderen zelfstandig ( ondernemend) aan het werk gaan. Informatie 

zoeken, keuze maken wat uitgevoerd gaat worden, door wie, wat is 

er voor nodig etc t/m de uitvoering. Leerkrachten krijgen training 

hoe ze leerlingen hierbij kunnen coachen. Daarnaast willen we d.m.v. 

een simpele flyer wijkbewoners informeren over de vreedzame 

school. Doel is om dit jaarlijks terug te laten komen.

In samenwerking met

Wijkraad, Wijkmanager, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Bs Nour en 

Bs De Kruisboelijn

Meer informatie

René Dullaart, rene@bredebosschescholen.nl 

www.bbsdekruiskamp.nl

Vreedzame school neemt de wijk

BBS De Kruiskamp

‘Wat de ene school ontwikkelt kan 
door anderen overgenomen worden.’In samenwerking met

Groenrijk Den Bosch, Intratuin, Kwekerij Van den Berg, De Bossche 

Hoeve, OKcreations, BS De Kruisboelijn, BS Nour en KC Westerbreedte 

Meer informatie 

René Dullaart, rene@bredebosschescholen.nl 

www.bbsdekruiskamp.nl
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Na schooltijd spelenderwijs verder leren voor alle kinderen van 4 t/m 

12 jaar. Een matchingsplatform dat de vraag van kinderen matcht 

met leuke en leerzame naschoolse activiteiten in de wijk, waarmee 

kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. 

Samen met kinderen, professionals en vrijwilligers in de wijk De 

Groote Wielen, Rosmalen starten we met Na-School.nl. Dit is dé plek 

waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten 

samen de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen 

Na-school
Nu ook in Den Bosch

Ant Schlooz

‘Goede ideeën en mensen de ruimte geven,  
weg met de belemmeringen en aan de slag!’
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Het doel van het Changement is leerlingen positief te prikkelen, een 

beter inzicht te geven in wie ze zijn, wat ze wél kunnen en wat er in 

hun toekomst mogelijk is. De Sancta Maria Mavo boekt al negen jaar 

zeer positieve resultaten met het Changement. Het Changement is 

een onderwijsconcept van de Sancta Maria Mavo. Sander van Roy, 

docent biologie en KickChange, is het brein achter dit onderwijscon-

cept.

Changement 1.0 was alleen toegankelijk voor leerlingen die dreigden 

vast te lopen, zittenblijvers en potentiele schoolverlaters. 

Het Changement 2.0

Sander van Roy

‘Van voorprogramma 
naar hoofdact.’vinden, vragen, organiseren en aanbieden. Naschoolse activiteiten 

waarmee alle kinderen tot en met 12 jaar hun talenten spelend 

ontwikkelen. Kinderen kiezen wat ze leuk vinden en organiseren zelf. 

Een initiatief dat door lokale coöperatie van professionals en 

vrijwilligers via een web platform zorgt voor naschoolse activiteiten 

en projecten in de buurt. Een rijk aanbod van sport, cultuur, natuur 

en techniek afgestemd op de vraag en behoefte van kinderen, 

ouders en leerkrachten. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. 

Ouders combineren makkelijker arbeid met de zorg voor hun kinde-

ren. Professionals kunnen beter organiseren, vrijwilligers uit de 

buurt kunnen makkelijk meedoen en bestaande voorzieningen in de 

buurt worden beter benut. Iedereen kan meedoen, meedenken of 

meehelpen!

Door inspiratie, netwerk en praktische ondersteuning stimuleert 

ondernemend onderwijs mensen om mee te doen en op een prakti-

sche manier hun vernieuwende en ondernemende projecten op te 

zetten en te realiseren: Goede ideeën en mensen de ruimte geven, 

weg met de belemmeringen en aan de slag!

In samenwerking met

Windkracht 5 en Basisscholen Wittering.nl, De Groote Wielen, 

De Hoven en De Sprong in Rosmalen

Meer informatie 

Ant Schlooz, ant@na-school.nl

www.na-school.nl
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Changement 2.0 is er nu voor alle leerlingen en dus niet alleen voor 

leerlingen die last hebben van blokkades, negatieve ervaringen, of 

niet verder kunnen of willen, of buiten de boot vallen. De Sancta 

Maria Mavo heeft de uitgangspunten van Het Changement opgeno-

men in haar nieuwe beleid en daarmee structureel een plaats 

gegeven in haar curriculum. 

Sander van Roy verzorgt ook workshops en trainingen met als 

uitgangspunt mensen te informeren over het Changement, mensen 

te trainen positief te begeleiden en/of de boel eens op te schudden. 

Van het doorbreken van vastgeroeste overtuigingen tot het ontdek-

ken van de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs. 

Meer informatie 

Sander van Roy, svroy@desancta.nl
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Al enige tijd werkt onze school samen met Ondernemend Onderwijs 

’s-Hertogenbosch. Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch heeft 

als doel de ondernemende kwaliteiten van de kinderen via onderwijs 

te stimuleren en te bevorderen. Bij Ondernemend Onderwijs werken 

basisscholen onder andere samen met voortgezet onderwijsscholen 

en het bedrijfsleven. In het project Techniek en Zorg, dat bij Onderne-

mend Onderwijs is ontstaan, werken het Jeroen Bosch College, 

TechXperience, IVT Thuiszorg en Jenaplanschool Antonius Abt samen 

en zijn alle partijen betrokken bij de voorbereidende activiteiten op 

onze school rondom Techniek en Zorg.

Haal de wereld de school binnen!

Jenaplanschool Antonius Abt 

‘Door de wereld de school binnen te halen, creëer je 
levensechte situaties waardoor de betrokkenheid 
van de kinderen vergroot wordt.’



Door de wereld de school binnen te halen, creëer je levensechte 

situaties waardoor de betrokkenheid van de kinderen vergroot 

wordt. Kinderen van onderbouw, middenbouw en bovenbouw 

werken samen, spelen samen, spreken samen en vieren samen 

binnen het cluster. Ze zoeken creatief naar oplossingen, ze nemen de 

verantwoordelijkheid voor elkaar, zichzelf én de omgeving. 

De komende periode zullen ook leerlingen van het Jeroen Bosch 

College met kinderen van cluster Spiegelzaal in gesprek gaan over 

het Project Techniek en Zorg. Samen gaan ze kijken naar de mogelijk-

heid om een prototype te ontwikkelen voor het probleem wat zij aan 

willen gaan pakken om IVT Kraamzorg verder te helpen.

Meer informatie 

Hanneke Jansen, ha.jansen@antoniusabt.nl

www.antoniusabt.nl
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ONDERNEMEND ONDERWIJS

Iedereen kan meedoen, 
meedenken of meehelpen!

Na-School.nl 
dé plek waar kinderen, ouders, aanbieders, 

vrijwilligers en leerkrachten samen de leukste 
en leerzaamste naschoolse activiteiten

vinden, vragen, organiseren en aanbieden.

Banners ’sH Ondernemend OnderwijsBanners ’sH Ondernemend Onderwijs
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De Waterfabriek van het Koning Willem I College is een fabriek 

gebaseerd op een actieve leermethode waarin de praktijk centraal 

staat, waarbij de theorie voortdurend wordt gekoppeld aan de 

praktijk en waarbij interactie, inspiratie en leerplezier gegarandeer-

de onderdelen van de leerervaring zijn. De Waterfabriek levert een 

professioneel merk water in flesjes met een maatwerk boodschap op 

het etiket, verkrijgbaar in iedere gewenste ordergrootte. Het gehele 

verkoop- en productieproces wordt uitgevoerd door studenten 

middels een gecontroleerd werk- en leerproces. 

In de Waterfabriek proberen we het beste uit de student te halen 

door te sturen op verantwoordelijkheid, eigenaarschap, beroepshou-

ding, ondernemendheid en creativiteit.

De Waterfabriek 

Koning Willem I College 

‘Coming together is a beginning. Keeping together is 
progress. Working together is success.’ Henry Ford

46

Samen maken we

onze Droomstad!
Droomstad Den Bosch is de online plek voor iedereen die een Droom voor een 

locatie in de stad heeft of wil meehelpen aan de Droom van een ander. Of je nu 

een bewoner bent, een student, een docent, een bedrijf of een school, als je in 

de stad aan de slag wil met jouw Dromen dan is dit de plek voor jou.

Den Bosch

Zij doen al mee!

droomstaddenbosch.nl
Meer weten over de mogelijkheden van Droomstad

voor jouw school / stad / organisatie?

info@droomstaddenbosch.nl



Acht leerlingen van basisschool Wittering.nl bezochten de Waterfa-

briek. Projectleider Vasco van Oosterwijck had hun sollicitatiebrie-

ven in goede orde ontvangen. Prachtige brieven met veelbelovende 

ideeën!

De leerlingen doorliepen een boeiend programma. Oefenen met 

verbeeldingskracht volgens De Bono, rondleiding Waterfabriek en 

ideeën op papier zetten volgens het positieve denken. Edith Hens-

kens nam de leiding.
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Op bezoek bij de Waterfabriek 

Leerlingen basisschool Wittering.nl

‘Als je iets heel goed kunt verbeelden, 
dan krijg je veel meer zin om iets te bereiken.’ 
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Denk Drank

Alles begint met verbeeldingskracht. De leerlingen experimenteer-

den met de Denk Drank gebaseerd op de zes denkhoeden van 

Edward de Bono. De leerlingen namen een slokje van een roodge-

kleurd drankje en schreven op wat ze proefden en wat ze hadden 

verwacht te proeven. Daarna mochten ze zelf een smaak aangeven 

die ze wilden proeven en ze moesten deze smaak proberen te 

herinneren. Mynthe had ‘kersentaart’ opgeschreven. Mynthe deed 

haar ogen dicht en nam weer een slokje....’Het is zoeter. Het proeft 

bijna als kersentaart!’ Een beetje verbeeldingskracht helpt dus om 

een gewilde smaak te proeven.

Sollicitatie

Verbeeldingskracht helpt ook bij het schrijven van bijvoorbeeld een 

sollicitatiebrief. Bedenk het hoogste, beste aan wie je de sollicitatie-

brief schrijft. De leerlingen dachten aan Ajax, Rutte, Maartje Paumen, 

etc. Als je iets heel goed kunt verbeelden, dan krijg je veel meer zin 

om iets te bereiken. Het kan net iets extra’s geven, ook bij het 

schrijven van een sollicitatiebrief.

Rondleiding

De leerlingen kregen te zien hoe de waterflesjes over de band rollen, 

gespoeld en gevuld worden, en voorzien worden van een etiket. 



Deze keer met Wittering erop!, gemaakt door studenten van de 

studierichting Media Vormgevers KWIC. Ook bezochten de leerlingen 

de kwaliteitscontrole. Daar kregen studenten van Helicon veel 

vragen over de houdbaarheid.

Ideeën zoeken tegen waterverspilling

De leerlingen verzonnen ideeën, wilde ideeën, vooral veel ideeën 

waarbij ze niet mochten oordelen en geen ja maar. Geen idee is te 

gek, meeliften op andermans ideeën waarbij je met elkaar mag 

lachen, maar niet uitlachen. Oordelen stel je uit. De leerlingen waren 

gretig en schreven volop ideeën op. Ze bedachten ideeën en maak-

ten plaatjes erbij. Ook werden ideeën doorgeschoven en werd er een 

nieuw idee van gemaakt. En wat als je het belangrijkste weglaat, 

water dus. Ook daar kwamen creatieve ideeën uit voort.

We bieden de studenten 

Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, doorlopende 

leerlijnen en samenwerking met Primair, VMBO, MBO en HBO, leren 

vanuit de praktijk, echtheid, betekenisvol onderwijs, een zinvolle 

stageperiode.

In samenwerking met

Consortium Werkend leren in Procestechniek (WLP) 14 ROC’s in 

Nederland 

KWIC afdelingen HTM, M&C, MAP, FBI, FBO, KMVO, Avans Hogeschool, 

HAS, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool, Helicon, de Leijgraaf, 

Elde College, diverse basisscholen in ’s-Hertogenbosch en omgeving, 

84 leer- en werk-bedrijven in Brabant en Gelderland. GrowCampus

Diverse projecten: Week van Procestechniek, Rendabel Water, 

TechXperience, DOE-dag

Meer informatie

Frank Ermes (projectleider Waterfabriek), f.ermes@kw1c.nl

www.kw1c.nl
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Helaas komt het veel te vaak voor. Mensen die iedere dag alleen 

moeten eten met de krant en de televisie als gezelschap. Reden voor 

basisschool ’t Schrijverke om haar deuren open te gooien en deze 

mensen uit te nodigen voor een wekelijks gezamenlijk diner.

Op woensdag 4 februari 2015 zijn ze gestart met de wekelijkse 

eettafel. Basisschool ’t Schrijverke met medewerking van oa Plus 

Bart Bakers, Vivent en Divers. Elke week wordt er op woensdag 18.00 

door enthousiaste vrijwilligers een 3-gangen maaltijd bereid voor 

iedereen op de Maaspoort die het alleen eten beu is. Het motto: 

schuif gezellig aan, geniet van het eten, van nieuwe mensen ontmoe-

ten en het er even uit zijn.

Rol van de leerlingen 

Leerlingen van groepen 7-8 zijn hierin betrokken. Ze werken in de 

bediening, in de keuken, en onderhouden de contacten met de 

gasten en ze eten mee. Dit blijkt een mooie formule. De doelgroep 

heeft zo’n behoefte om met kinderen samen te zijn. Ze ontvangen 

warmte, spontaniteit en genieten van hun performance.

De school gaat dit uitbreiden naar: boodschappen doen, een optre-

den of presentatie verzorgen tijdens de avond tussen de gangen 

door (bijv. tweede wereldoorlog, hebben kinderen prachtige teksten 

over geschreven). Kinderen zien deze gasten ook in de week weer 

terug in de buurtwinkel en zo zijn ze bereid een keer extra in te 

springen bij hen als dat nodig is. Kinderen zoeken ook mee naar 

sponsors. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, 5 euro per 

keer. Aanmelden voor dinsdag 16.00 uur

De Eettafel 

’t Schrijverke

‘Ze werken in de bediening, in de keuken, en onderhouden 
de contacten met de gasten en ze eten mee. Dit blijkt een 
mooie formule.’
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We willen kinderen goed onderwijs in kunstvakken geven in een 

inspirerende omgeving waarbij creativiteit en ondernemerschap 

ontwikkeld wordt. Ze krijgen een kans zich te ontwikkelen en kennis 

te maken met professionals die als voorbeeld functioneren door het 

netwerk van Ondernemend Onderwijs. Ze ontwikkelen zich vanuit 

eigen kracht doordat ze weten waar ze naartoe werken en ruimte 

krijgen om initiatieven te nemen.

De Kunstuitleen 

’t Schrijverke, Marcia van der Wens-Gruijters

‘Kinderen ontwikkelen zich vanuit eigen kracht 
doordat ze weten waar ze naartoe werken en 
ruimte krijgen om initiatieven te nemen.’

 

Meer informatie

de.eettafel@ziggo.nl 

of telefonisch via Leo: 06-81929142

facebook.com/Eettafel

Speciale dieetwensen graag doorgeven zodat ze er rekening mee 

kunnen houden.

Wilt u dit initiatief sponsoren of actief meehelpen, ook dan bent u 

van harte welkom. Neem dan contact op via bovenstaande contact-

gegevens.

52



55

Pitch 073 is een platform van en voor professionals die betrokken 

zijn bij de kindcentra, scholen, kinderopvanglocaties in ’s-Hertogen-

bosch. Centraal staat: samen ontwikkelen, kennis en ervaringen 

uitwisselen en groeien rondom de ontwikkeling van kinderen. 

Professionals kunnen hier leer- of ontwikkelvragen stellen over 

eigentijds onderwijs & ontwikkeling, inspirerende voorbeelden 

vinden en zelf laten zien waar ze trots op zijn.

Vanaf 1 februari 2016 is de app Pitch 073 beschikbaar. 

Meer informatie

info@pitch073.nl

Pitch 073 

Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch

‘Hoe zien we in Den Bosch Eigentijds Onderwijs & 
Ontwikkeling? Welke mooie voorbeelden zijn er al?’Basisschool ’t Schrijverke biedt serieus ondernemend onderwijs in 

en door de kunstuitleen. Die kunstuitleen is als een spin in een web 

van kunst met wel 8 poten:

1  De kunstuitleen waar iedereen uit de omgeving een abonnement 

voor aan kan schaffen. Zodat het kunstwerk zich uitbreid naar de 

omgeving van de kinderen thuis en de wijk. In spin de kunst gaat 

in, uit spuit de kunst gaat uit. 

2  Het kunstatelier waar kunst gemaakt wordt onder begeleiding 

van heuse kunstenaars. Waar kinderen spinnen en ideeën 

vormgeven. 

3  Het schrijverslab waar kunstwerken beschreven worden en zo de 

catalogus wordt gemaakt. Het Stedelijk Museum is onze partner 

in het leren kijken naar kunst en het reflecteren en beschrijven.

4  Het financieel web waar nauwgezet in de gaten gehouden wordt 

hoeveel er binnen komt waar activiteiten van kunnen worden 

voortgezet in alle poten van de kunstuitleen. 

5  Onderhoud en beheer waar alle kunstwerken een plekje krijgen 

en onderhouden worden onder toeziend oog van architectenbu-

reau de Twee Snoeken. 

6  Communicatie en Marketing waar reclame gemaakt wordt en 

evenementen aangekondigd worden. 

7  Evenementenbureau waar openingen en presentaties georgani-

seerd worden. 

8  ICT voor het inrichten van de website en het aantrekkelijk maken 

daarvan, onze partner de Bieb ondersteund.

In samenwerking met

Het Stedelijk Museum, de Bieb, Verschillende scholen en kunstenaars

Meer informatie 

Marcia van der Wens-Gruijters, mg@bsschrijverke.nl

www.bsschrijverke.nl
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Elk jaar krijgen alle leerlingen uit groep 5 de kans om in de klas 

kennis te maken met kunst en creatief denken. Ruim 1800 leerlingen 

van 75 Bossche klassen zijn twintig uur op actieve en onderzoekende 

wijze bezig met muziek, dans, theater en kunst en ontdekken hun 

plezier en talent voor cultuur. Naast doen is er ruimte voor kijken en 

laten zien; met culturele uitstapjes, presentatiemomenten en 

inspiratietrainingen voor leraren uit het PO.

Door ondernemend onderwijs groeien kinderen op tot creatieve en 

kritische wereldburgers die zich staande kunnen houden in een snel 

Klas en Kunst 

Muzerije, Leonie Gossens

‘Kinderen groeien op tot creatieve 
en kritische wereldburgers.’
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Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en 

overleg tussen de schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze 

samenwerking is in juli 2009 geformaliseerd met de oprichting van 

SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogen-

bosch. In de stichting werken drie schoolbesturen samen: ATO 

Scholenkring, SIGNUM en Leijestroom. Ook de basisscholen Iman 

Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting verte-

genwoordigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk 

secretariaat. 

SSPOH is een platform voor afstemming en overleg over het lokaal 

primair onderwijsbeleid. De stichting voert dit onderwijsbeleid uit 

en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente. Centraal staan 

de speerpunten: eigentijds onderwijs & ontwikkeling, kwaliteitsbe-

leid & kwaliteitszorg, personeel, integrale kindcentra 0-13 en aanslui-

ting PO-VO.

Meer informatie

Marcel Roovers, marcel.rovers@s-hertogenbosch.nl 

Strategisch beleidsplan SSPOH op www.signumdonderwijs.nl

SSPOH: Stichting Schoolbesturen 
Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch 

Marcel Roovers

‘Den Bosch kent een jarenlange traditie van  
samenwerking en overleg tussen de schoolbesturen.’



59

Steeds meer scholen ontdekken de meerwaarde van spelenderwijs 

leren. Met grote projecten zoals Klas-en-Kunst, de activiteiten in 

Brede Bossche Scholen of bijvoorbeeld de workshops tijdens de SJOK 

en Uitlokdag laat Muzerije kinderen en jongeren op een actieve 

manier kennis maken met cultuur. Leerlingen ontdekken waar hun 

passie ligt of waar ze talent voor hebben en werken aan hun creatie-

ve vaardigheden. Zodoende groeit Muzerije uit tot culturele partner 

van scholen, kindcentra en kinderopvang. 

Met onze projecten op scholen willen we door middel van kunstedu-

catie een wezenlijke bijdrage leveren aan de individuele ontplooiing 

en talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat niet alleen 

om het werken aan de kerndoelen van K.O. en CKV, maar we stimule-

ren kinderen en ook leerkrachten tot een creatieve en out of the box 

manier van denken, oplossingsgerichte werkwijze, te leren door 

samen te werken aan creatieve producties en vooral te leren door te 

ontdekken en doen. Op deze manier bereiken we jaarlijks zo’n 4.500 

Bossche kinderen en jongeren met binnen –en naschoolse projecten 

in het PO en VO (en MBO).

Via ons aanbod deskundigheidsbevordering ondersteunen we 

docententeams in het implementeren en uitvoeren van cultuur-

educatieplannen op hun school. Om ook de toekomstige generatie 

leerkrachten te voeden met culturele inspiratie en vooral ook 

praktische know how begeleiden we jaarlijks meerdere studenten 

van de Pabo bij Muzerije.

Muzerije en 
Ondernemend Onderwijs 

Muzerije

‘Bij ons werk op scholen komen 
we vaak talenten in de dop tegen.’veranderende wereld. Ze zijn initiatiefrijk, actief, inventief, communi-

catief en sociaal.

In samenwerking met

Scholen PO, Pabo, diverse culturele instellingen zoals het Stedelijk 

Museum ’s-Hertogenbosch, Sjors Creatief

Meer informatie

Leonie Gossens (projectleider), leoniegossens@muzerije.nl

www.muzerije.nl
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De Moesfabriek, kinderen als boer, ondernemer en producent.

Stadslandbouw zorgt voor vernieuwing en innovatie van steden, 

maar ook voor vernieuwing en innovatie in het onderwijs. Onderne-

mend onderwijs en 21st century skills vormen de kern van ‘De 

Moesfabriek’. Kinderen leren op een ondernemende manier wat 

stadslandbouw is en wat daarbij komt kijken. De buurtmoestuin 

wordt binnen dit programma ingezet als voedingsbodem voor het 

leren van een breed scala aan kennis en vaardigheden. Naast 

gangbare (methode) vakken zoals taal, rekenen en natuur komen 

juist ook de 21e eeuwse vaardigheden aan bod, zoals creativiteit,  

ICT vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen.

De Moesfabriek 

Stadse Boeren

‘Kinderen leren op een ondernemende manier wat 
stadslandbouw is en wat daarbij komt kijken.’Bij ons werk op scholen komen we vaak talenten in de dop tegen. 

Muzerije ondersteunt deze kinderen – jongeren bij de verdere 

ontplooiing van hun talent – bijvoorbeeld met extra coaching op 

maat of lessen door professionals. En daarnaast ontwikkelt Muzerije 

verschillende projecten om kinderen en jongeren op een innoveren-

de manier uit te dagen deel te nemen aan cultuur en zichzelf te 

ontwikkelen. Deze projecten zijn zowel gericht op talent vóór als 

talent achter de schermen: werken aan skills om jezelf te presente-

ren of om te leren hoe je anderen kunt motiveren en inspireren, of 

zelf iets kunt opzetten en organiseren. We doen dit op eigen initia-

tief via Studi073 of met samenwerkingspartners zoals ’s-PORT met 

bijvoorbeeld Citytrainer Cultuur.
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RijkenVermaat is een groene ondernemer die scholen ondersteunt 

met diverse groene activiteiten. Zoals het maken van NME leerroutes 

zodat de kinderen met de rugzak op pad gaan voor een biologie les 

buiten. Het ontwerpen, in overleg met kinderen, ouders en leerkrach-

ten voor het inrichten van een groen schoolplein en –omgeving. 

Groene naschoolse activiteiten, vanuit de context van de groene 

beroepen. Zij ondersteunt Ondernemend onderwijs bij het program-

ma ‘Hoe helpt jouw school de bij?’. 

Natuur en Milieu 
Educatieprogramma’s

RijkenVermaat, Elly Vermaat en Marlies Rijken 

‘Ondernemend Onderwijs, 
een waardevol netwerk.’ Het educatieve concept ‘de Moesfabriek’ speelt in op het onderne-

merschap van kinderen. Dit programma biedt scholen schoolbreed 

de kans om diverse lesonderdelen en de schoolmoestuin samen te 

brengen. Door samen te werken aan een tastbaar, eetbaar en 

verkoopbaar eindproduct stimuleren we de leerervaring. Jam, soep, 

smoothies, ze zitten allemaal in het assortiment van ‘de Moesfa-

briek’.

In een AgriFood-hoofdstad leer je van jongs af aan AgriFood-onder-

nemen met De Moesfabriek.

In samenwerking met

Provincie Noord Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Buurttuin 

Bietje bij Bietje, Aquaponicslab De Mengfabriek, Stapeltuin Tolbrug, 

Stadsstrand De Witte Sieb, Pluktuin de Vliert, Zadenbieb ’s-Hertogen-

bosch

Meer informatie 

info@stadseboeren.nl

www.stadseboeren.nl
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Eigentijds groen onderwijs, veelzijdige opleidingen. Met duurzaam-

heid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Onze vier 

scholen voor vmbo en negen scholen voor mbo vind je in Noord-Bra-

bant en Gelderland. Cursussen en trainingen bieden we zowel vanuit 

onze scholen als op locatie aan. Helicon VMBO Den Bosch wil écht 

van betekenis zijn voor de leerlingen. Daar zorgen we voor met goed 

onderwijs, sterke begeleiding en oprechte aandacht. Gericht op 

persoonlijke ontwikkeling, beroepsgerichte vorming en vakgerichte 

vaardigheden. Zo helpen we onze leerlingen groeien.

Het groen onderwijs op VMBO Den Bosch is een aantrekkelijke vorm 

van onderwijs voor leerlingen die zich betrokken voelen bij natuur, 

voeding, recreatie, milieu of dier. Het leren gebeurt binnen maar ook 

buiten school. Ondernemend in een contextrijke omgeving maken 

leerlingen kennis met de verrassend brede groene sector en ontdek-

ken zij waar hun talenten liggen.

Meer informatie 

Henk Cuppen (directeur), h.cuppen@helicon.nl

www.helicon.nl 

Helicon Opleidingen

Helicon VMBO Den Bosch

‘Gastschool voor manifestatie 
2 jaar Ondernemend Onderwijs!’Hiervoor is een NME-programma ontwikkeld voor alle groepen, een 

banner voor de promotie, en mooie poster voor de scholen met 

informatie over bijen en bijenactiviteiten waar zij bij aan kunnen 

sluiten en met een oproep naar de scholen om mee te doen en de bij 

te helpen.

In samenwerking met

Imkerij stad en streek, Helicon en de Brede Bossche Scholen

Meer informatie 

Elly Vermaat, e.vermaat@rijkenvermaat.nl 

Marlies Rijken, m.rijken@rijkenvermaat.nl

www.rijkenvermaat.nl
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Een project waarbij op initiatief van leerlingen van Helicon, leerlin-

gen van het primair, voortgezet en hoger onderwijs ondernemende 

activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om de bij te helpen. 

Samenwerking

In dit project werken scholen en verschillende bedrijven samen.  

Ze helpen elkaar met informatie en door educatie te delen over hoe 

de bij geholpen kan worden. Bijvoorbeeld door drachtplanten in de 

omgeving te zetten, een bijenhotel of bijenkast te plaatsen. 

Waarom helpen we de bij?

De bij wordt bedreigd omdat er te weinig voedsel is, ook in Den 

Bosch. De bij helpt bij de bestuiving van planten, en die kunnen 

alleen groeien als zij worden bestoven door de bijen. Planten zijn de 

voedselbron voor de mens; zoals groente en fruit. Kortom, als de bij 

verdwijnt hebben we geen voedsel meer. 

Hoe helpt jouw school de bij? 

Ambassadeurs, leerlingen Helicon VMBO Den Bosch

‘Scholen en verschillende bedrijven helpen 
elkaar met informatie en delen educatie 
over hoe de bij geholpen kan worden.’
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In 2015 is ons schoolgebouw aan de Hervensebaan in ’s-Hertogen-

bosch compleet gerenoveerd. Een flink karwei, met groots resultaat, 

waar we echt trots op zijn!

Vanaf 5 januari 2016 maken onze leerlingen gebruik van de vernieuw-

de school. Het is een gebouw geworden dat helemaal past bij de 

manier waarop we het beste onderwijs kunnen geven. Naast les- en 

praktijklokalen met moderne technische mogelijkheden, beschikken 

we ook over leerpleinen en een stiltewerkplek. Zo kunnen we nog 

beter inspelen op wat onze leerlingen nodig hebben en lesstof op 

verschillende manieren aanbieden. De grote aula in het midden is de 

ontmoetingsplek. En de naam van de school? Die hebben de leerlin-

gen onder begeleiding van een echte graffiti kunstenaar in graffiti 

uitgewerkt!

Graffiti, Helicon Wall of Art 

Leerlingen Helicon VMBO Den Bosch

‘Als jij een Graffiti Artist zou zijn, hoe zou 
jouw Graffiti voor onze school er dan uit zien?’



In 2013 heeft de gemeenteraad van Den Bosch het initiatiefvoorstel 

‘De Bij hoort erbij in Den Bosch’ van Groen Links aangenomen en in 

het ‘Actieplan Biodiversiteit 2014-2015’ van de gemeente Den Bosch 

is de wens uitgesproken om de terugloop van het aantal bijen tegen 

te gaan. De uitvoer van ‘Hoe helpt jouw school de bij’ geeft invulling 

aan deze wens.

Meer informatie

Andries Kamstra, a.kamstra@helicon.nl

Louis-John Aquina, l.aquina@helicon.nl
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Als afsluiting van het project Openbaar Kunstwerk voor het pleintje 

de Bijenkoningin heeft de vakgroep KC op maandag 1 juni een 

expositie georganiseerd. Deze werd bezocht door bewoners van het 

pleintje, medewerkers van wijkbeheer Zayaz en de gemeente. Deze 

afgevaardigden waren tevens de jury. Alle werkstukken zijn bekeken 

en bewonderd. De jury was verrast en verbaasd over de kwaliteit 

van de werkstukken en interessante ideeën van onze leerlingen. 

 

Uit iedere klas zijn 1 of 2 werkstukken genomineerd. Deze werkstuk-

ken zijn meegenomen voor de expositie in de wijk. Daar hebben alle 

bewoners de kans gekregen om op een winnend ontwerp te stem-

men.

Afsluiting Project KC, 
De Bijenkoningin

Leerlingen leerjaar 1 Helicon VMBO

‘Uiteraard zou het fantastisch zijn als we de 
samenwerking voort kunnen zetten met het Helicon.’ 



De winnaars zijn:

Nr. 1: Klas 1D > Sanne, Rosa, Bo, Chayenne

Nr. 2: Klas 1D > Vince, Indy, Isa

Nr. 3: Klas 1E > Laura, Suzanne, Vannety, Sharona

Alle leerlingen mogen trots zijn op hun prestatie, het zag er vrolijk en 

kleurrijk uit. Er was ook een officiële fotograaf aanwezig, die foto’s 

worden wellicht in de toekomst gepubliceerd als het plein officieel 

geopend wordt door alle betrokkenen. De winnaars en de jongens 

van de afdeling groen worden dan ook uitgenodigd. Ook komt er een 

stukje over de avond op de site van Hambaken Actief en op onze 

facebookpagina.

 

Zayaz zal samen met de gemeente verder kijken welk ontwerp 

daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, er moet een plan bijgevoegd 

worden waarbij de kosten ook beschreven worden. Uiteraard zou 

het fantastisch zijn als we de samenwerking voort kunnen zetten 

met het Helicon mbt de uitvoering ervan! 

De samenwerking tussen de bewoners, wijkbeheer Zayaz, de ge-

meente en Helicon vmbo is tot nu toe met succes verlopen. Wij kijken 

uit naar het vervolg van dit traject, de realisering van het openbaar 

kunstwerk.

Meer informatie 

Anne-Marie Slegers, a.slegers@helicon.nl
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Waarom worden kinderen rustig als ze in de buurt van bijen zijn? 

Kinderen komen vaak druk bij de imkerij aan … willen de bijen zien … 

en worden vervolgens stil. Mogelijk is het omdat ze weten dat bijen 

kunnen steken. Mogelijk is het ook dat ze een glimp opvangen van 

het grotere geheel. Elke bij heeft een andere taak? En ze werken 

allemaal samen? In elke kast zit 1 koningin? En wij kunnen hun 

helpen? Kinderen worden enthousiast en raken er niet over uitge-

praat. Ze waren enkele minuten deel van een onvoorstelbaar 

complex geheel. 

Stichting Imkerij Stad en Streek

Thomas Freitag

‘Alles hangt met alles samen. Ondernemend  
Onderwijs is de kern van alle netwerken.’
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Het Groene Woud is prima in staat om goede projectideeën mede te 

ontwikkelen tot aansprekende en waardevolle projecten die de 

kwaliteit van Nationaal Landschap Het Groene Woud verder verster-

ken. Hiervoor heeft de organisatie de beschikking over kennis, 

vaardigheden, netwerk, menskracht en financiële middelen. Dit 

geldt voor projecten van ondernemers, maatschappelijke organisa-

ties, overheden, maar zeker ook voor onderwijsprojecten. 

Specifiek voor Ondernemend Onderwijs wil Het Groene Woud 

Doeboeken inzetten voor een onderwijsproject. Het project draagt 

hierdoor concreet bij aan natuurbeleving van Het Groene Woud door 

jongeren en bovendien wordt hiermee ook een verbinding gemaakt 

tussen de stad en het omliggende landelijk gebied. 

Er valt zoveel te ontdekken …in Het Groene Woud

Nationaal Landschap Het Groene Woud is het prachtige land-

schapshart in de stedendriehoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en 

Tilburg. Het biedt gastvrijheid om van te genieten, natuur om te 

bewonderen en activiteiten om te beleven. Gewoon bij jou om de 

hoek! Het Groene Woud (35.000 hectare) omvat indrukwekkende 

natuurgebieden, van de Oisterwijkse Bossen en Vennen tot De 

Mortelen, van de Kampina tot het Dommeldal en De Geelders. Maar 

ook gezellige dorpen zoals Oisterwijk, Oirschot en Sint-Oedenrode.

Organisaties, ondernemers en burgers in Het Groene Woud zijn 

samen in touw om dit unieke landschap steeds aantrekkelijker te 

maken. Hun gedrevenheid leidt steeds weer tot zichtbare land-

schapsverfraaiing en volop bedrijvigheid, waardoor het hier voor 

jong en oud prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Het Groene Woud

Johan van Cuyck

‘Wij willen graag via Ondernemend Onderwijs jongeren 
betrekken bij de kwaliteitsverbetering van Het Groene 
Woud.’

Deze korte beschrijving is 1 op 1 over te dragen op Ondernemend 

Onderwijs. Een netwerk waarin iedereen zijn eigen passie kan volgen 

… er ruimte is om elkaar te inspireren …. en kinderen de ruimte 

krijgen om deze creativiteit te benutten. Stichting Imkerij Stad en 

Streek is blij om hier en bijdrage aan te kunnen geven. 

In samenwerking met

HAS, Helicon, ZLTO, Gemeente ’s-Hertogenbosch, De Groentekist, 

RijkenVermaat, Stadsboerderij Eyghentijds, Stadseboeren, en 

anderen

Project ‘Red de bij’

Imkerij Stad en Streek komt op voor de honingbij. We zijn een 

belangrijk project binnen Ondernemend Onderwijs. We proberen 

kinderen en hun ouders, maar ook bedrijven en samenwerkingspart-

ners enthousiast te maken. Iedereen kan iets doen voor de bij. Het 

project ‘Red de bij’ wordt door alle scholen omarmt. Er zijn weinig 

lessen die zo spannend en tegelijk leerzaam zijn. Veel bedrijven 

nemen de bij als basismodel voor hun eigen bedrijfsvoering. 

Iedereen is welkom

Kinderen en hun ouders zijn altijd welkom op onze imkerij bij 

Stadsboerderij Eyghentijds. Ze kunnen hier onder begeleiding met 

bijen werken. Voor onze netwerkpartners hebben we bijentuinen 

ingericht. Partners kunnen bijenkasten adopteren. 

Meer informatie

info@imkerijstadenstreek.nl

www.imkerijstadenstreek.nl
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Het belang van de OhO-t-methode

Het voornaamste doel van de OhO-t-methode is 

kinderen op de basisschool in een vroeg stadium 

effectief met Natuur&Techniek (N&T) in aanraking te 

brengen. Kinderen die daarmee bezig zijn, ontwikkelen 

als vanzelf een onderzoekende en ondernemende houding. Dat is 

wat het Nederlandse onderwijs dringend nodig heeft. Het extra 

effect van de OhO-t-methode komt van jongeren uit techniekoplei-

dingen die de N&T-programma’s op basisscholen verzorgen, daarbij 

ondersteund door pabostudenten.

Belangrijk bij de OhO-t-methode is de kosten voor techniekeducatie 

in het basisonderwijs zo laag mogelijk te houden en de leerkrachten 

in dat onderwijs niet extra te belasten.

Ervaringen met OhO-t

De afgelopen vijf jaar is voor OhO-t een ontwikkel- en testperiode 

geweest, waarbij een groeiend aantal basisscholen in Den Bosch e.o. 

met ca. 4500 leerlingen betrokken waren. Diverse teams leerlingen 

en studenten, afkomstig uit de Bossche Vakschool, het Jeroen Bosch 

College, Het KW1C en de Fontyshogeschool, hebben zich daarvoor 

ingezet. 

De jongste OhO-t-uitvoering in deze regio vond plaats op 16 en 24 

oktober 2015. Op acht basisscholen zijn toen 27 techniekprojecten 

over Lucht uitgevoerd: zes bij stichting KW1C, twaalf bij de ATO-scho-

lengroep en twaalf bij de stichting Signum. In totaal hebben ca. 800 

OhO-t voor een ondernemende 
kwaliteitsimpuls in het onderwijs!

De OhO-t-methode

‘Kinderen op de basisschool in een vroeg stadium  
effectief met Natuur&Techniek in aanraking brengen.’ Meer informatie

Johan van Cuyck, jvcuyck@hetgroenewoud.com

www.hetgroenewoud.com
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Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de 

arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller veran-

dert? Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf 

dagen per week, van 9 tot 5. Tegenwoordig wisselen we vaak van 

baan, worden steeds meer mensen ondernemer en werken bedrijven 

veel met flexwerkers. Om goed te functioneren in deze snel verande-

rende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een onderne-

mende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de verande-

ringen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen. 

Jong Ondernemen is een stichting die vol enthousiasme en deskun-

digheid scholen al 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschap-

sprogramma’s. Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze 

ontdekken en ontplooien hun talent en ontwikkelen een onderne-

mende houding. Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit 

het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfs-

leven. De economie vraagt om ondernemende werknemers en 

baanbrekende ondernemers. 

Meer informatie

Thera Cornelis (regiomanager)

thera@jongondernemen.nl

www.jongondernemen.nl

Goed voorbereid 
op de toekomst!

Jong Ondernemen

‘Het is noodzakelijk dat jongeren 
een ondernemende houding ontwikkelen.’leerlingen, verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw, aan het 

Lucht-programma meegedaan. Zo’n dertig technasiumleerlingen van 

het Jeroen Bosch College hebben in zes techniekteams dat program-

ma voorbereid en de uitvoering ervan begeleid bij de volgende 

scholen: Jenaplanschool Antonius Abt, Acquamarijn, De Hobbit, De 

Sprong, De Overlaet, Jeroen Boschschool, De Borch, ’t Wikveld.

Meer informatie

Klaas Stegeman, klaasstegeman@oho-t.nl

Dick de Jong, dickdejong@oho-t.nl

www.OhO-t.nl
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Studenten van Avans Hogeschool onderzoeken de nieuwste zonne-

celtechnologie PV en mogelijke toepassingsvormen. Daarvoor 

ontwikkelen en bouwen ze een levensgrote zonneboom: ElekTree. 

Deze boom beschikt over ongeveer 6000 organische zonnecellen. 

Deze zonnecellen, in de vorm van eikenbladeren, wekken stroom op 

die direct ter beschikking wordt gesteld voor het opladen van 

apparatuur van leerlingen van Avans in Den Bosch. 

Elektree

Avans Hogeschool, Sandra in ’t Groen, 
Vasco van Oosterwijck

‘Een netwerk opbouwen van Young professionals,  
draagvlak creëren op het gebied van duurzaamheid  
bij de jongere generaties.’
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Hij was er nog niet, ‘Bosch was here’. Maar hij komt: een nieuwe 

doorlopende leerlijn van Helicon VMBO Den Bosch en Bureau Babel, 

rond het Jheronimus Bosch 500 themajaar in 2016.

‘Bosch was here’ wordt een leerlijn voor drie leerjaren. Uitgangspunt: 

leven en werk van Jheronimus Bosch, de wereldberoemde schilder 

die zich tijdloos aan onze stad verbonden heeft.

Voor de leerlijn maken we natuurlijk gebruik van de Culturele 

Ladekast, waarin de vaardigheden van de leerling worden benoemd 

op basis van culturele competenties (receptief, creërend, reflectief 

en analyserend vermogen) in combinatie met de kerndoelen en 

eindtermen. De ontwikkeling van ‘Bosch was here’ wordt mede 

betaald uit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie in het VMBO’, 

uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie i.s.m. het Prins 

Bernhard Cultuurfonds.

Boschplay leerjaar 2 vindt in 2016 plaats in april (workshops anime-

ren en gamen tijdens het Shinefestival Den Bosch) op dinsdag 19 

april.

Meer informatie 

Anne-Marie Slegers, a.slegers@helicon.nl

Bosch was here

Helicon VMBO Den Bosch uitgelicht bij 
Bureau Babel kunsteducatie regio Den Bosch

‘Hij was er nog niet, 
maar hij komt.’
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Starters4Communities is er voor jonge, proactieve starters op de

arbeidsmarkt, in de leeftijd van 22 tot 32 jaar. Het programma is 

bestemd voor hoger opgeleiden die hun talenten verder willen 

ontwikkelen en bereid zijn in zichzelf en anderen te investeren. 

Jonge professionals die een inspirerende carrière willen als onderne-

mer of ondernemend professional, en een positieve bijdrage willen 

leveren aan de wereld.

Starters4Communities

Raoul Becher

‘Ondernemend Onderwijs, een fijn netwerk 
van gelijkgestemde en ondernemende mensen.’

Ook wordt hier de wifi console mee gevoed. Dit zorgt voor een grote 

bewustwording bij de leerlingen die gebruik maken van de wifi. 

Voordat men gebruik wil maken van het internet, dient men akkoord 

te gaan met de voorwaarden, op deze ‘akkoord pagina’ wordt men 

bewust gemaakt van de ecologische toestand in de wereld. Hierdoor 

wordt het duurzaam bewustzijn vergroot bij de leerlingen.

In samenwerking met

Solliance (TNO), interne organisaties/opleidingen Werktuigbouwkun-

de, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Communication and 

Multimedia Design

Meer informatie

Sandra in ’t Groen, sace.intgroen@avans.nl

Vasco van Oosterwijck, vascovanoosterwijck@hotmail.com

www.facebook.com/ElekTree

www.avans.nl/elektree
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De Bibliotheek Midden-Brabant ontwikkelt en beheert de Kennis-

Cloud, een platform waarop mensen en communities uit de regio 

kennis delen en creëren. Op de KennisCloud vindt men elkaar 

rondom bepaalde thema’s, waarbij verrassende verbindingen en 

samenwerkingen tot stand kunnen komen. De KennisCloud vindt zijn 

kracht in de combinatie van een online platform en hierop aanslui-

tende fysieke bijeenkomsten. 

Visualiseer je netwerk 
met de KennisCrowd

KennisCloud en KennisCrowd

‘U ontdekt welke bezoeker uw interesses deelt en 
met wie het interessant is om contact te leggen.’ Tijdens ieder Starters4Communities programma koppelen we een 

groep van 20 starters op de arbeidsmarkt aan ondernemende 

wijkinitiatieven. In een interdisciplinair team van ongeveer vier 

starters zet jij je tanden in een maatschappelijk vraagstuk. Je gaat 

werken aan een wijkinitiatief dat de ambitie heeft om door te 

groeien tot een sociale onderneming. Je maakt kennis met de 

nieuwste innovatie- en design technieken, en maakt de vertaalslag 

van theorie naar praktijk. Je ontwikkelt een nieuwe kijk op

ondernemerschap en het creëren van maatschappelijke én financië-

le waarde.

Op 3 maart begint ons volgende programma in Den Bosch, waarin je 

alles leert over sociaal ondernemen. 

In samenwerking met

Spark, Divers, Koningstheateracademie, Gemeente Den Bosch 

Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie

Meer informatie 

Raoul Becher, raoul@starters4communities.nl

www.starters4communities.nl 
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In Nuenen is in 2014 het zogenaamde Van Gogh Roosegaarde pad 

geopend. Een fietspad met een schilderachtig patroon van lichtge-

vende steentjes, zoals dat is ontstaan uit de vernieuwende samen-

werking tussen kunstenaar/ontwerper Daan Roosegaarde en 

bouwer Heijmans.

Vernieuwing en ondernemerschap lopen als een rode draad door de 

ontwikkeling van Heijmans. Vandaag de dag speelt Heijmans een 

voortrekkersrol in de bouwsector door een frisse, andere blik op de 

ruimtelijke inrichting van ons land, door vernieuwende ideeën te 

ontwikkelen en kleur te bekennen in de markt.

Smart Mobility

Heleen Herbert, commercieel directeur Heijmans

‘Als je verrassende doorbraken wilt bereiken, zul je  
het potentieel van andersdenkende mensen moeten 
combineren. Uit de verschillen ontstaat vernieuwing.́  

Zo kunnen discussies op de KennisCloud leiden tot een fysieke 

bijeenkomst, waar nieuwe kennisvragen gesteld worden die vervol-

gens op het online platform weer verder uitgewerkt kunnen worden. 

Ondernemend Onderwijs onderzoekt samen met bibliotheek Mid-

den-Brabant de mogelijkheden om een dergelijk platform ook voor 

het netwerk van Ondernemend Onderwijs te realiseren.

De KennisCrowd van ‘Ondernemend Onderwijs  

voor een ondernemende samenleving 2.0’

Om het netwerk van thema’s in de KennisCloud meer inzichtelijk te 

maken, ontwikkelde de Bibliotheek ‘de KennisCrowd’. Hierin is in één 

oogopslag te zien welke thema’s men (de crowd) samen belangrijk 

vindt. Tijdens de manifestatie ‘Ondernemend Onderwijs voor een 

ondernemende samenleving 2.0’ op 20 januari biedt de Bibliotheek 

Midden-Brabant bezoekers de mogelijkheid gebruik te maken van de 

KennisCrowd, in een speciaal voor deze dag ontwikkelde versie.  

U ontdekt welke bezoeker uw interesses deelt en met wie het 

interessant is om contact te leggen. 

Meer informatie 

Marja Heusschen, marjaheusschen@bibliotheekmb.nl

www.bibliotheekmb.nl
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Het Jheronimus Bosch jaar is van start! En wij van Bosch Beweegt 

draaien volle toeren in de voorbereidingen naar het Bosch Beweegt 

cultuurfestival op zaterdag 7 mei. Voor het Bosch Beweegt cultuur-

festival zoeken wij weer deelnemers & vrijwilligers! 

Om deze dag een fantastisch geheel neer te zetten, hebben we jouw 

hulp nodig! Net als voorgaande jaren bieden we met Bosch Beweegt 

een plek voor creatieve talenten om hun kunsten te vertonen! We 

zijn op zoek naar acteurs, dansers, circusartiesten, muziekgroepen, 

kunstenaars, maar ook acrobaten, skaters, schermers, freerunners, 

freestyle voetballers, vechtsporters, noem maar op! Als jij een kunst 

of sport beoefent in welke vorm dan ook, dan hebben we jou nodig!

Geef je interesse om mee te doen door op onderstaand e-mailadres 

en wij gaan er voor zorgen dat je een toffe plek krijgt op het festival. 

Daarbij nemen wij dan spoedig contact met je op, over wat er precies 

van je verwacht wordt en hoe de uitvoering zal verlopen.

Maak deel uit van een uniek cultuurfestival binnen het Jheronimus 

Bosch jaar, waar het gedachtegoed van Bosch op een innovatieve 

manier vormgegeven wordt. 

Meer informatie 

info@BoschBeweegt.nl

www.BoschBeweegt.nl

 

Bosch Beweegt

Cultuurfestival

‘Als jij een kunst of sport beoefent 
in welke vorm dan ook, dan 
hebben we jou nodig!’

De samenleving van morgen stelt hoge eisen aan de bebouwde 

omgeving, en vraagt om een andere manier van denken en (samen)

werken. Heijmans speelt daarbij adequaat in op de behoeften van 

consumenten/eindgebruikers en wil een waardevolle partner zijn 

voor opdrachtgevers. Het is onze missie om een voortrekkersrol te 

vervullen in het slimmer en efficiënter maken van de bouw in 

Nederland. Wij nemen hierbij verantwoordelijkheid om verandering 

en innovatie te realiseren, partnerships aan te gaan en klanten zo 

van de beste inzichten te voorzien. 

Binnen de markten van Heijmans (wonen, werken en verbinden) 

richten we ons op: Smart mobility, Smart energy, Smart materials.

We doen dit in samenwerking met vele verschillende grote en kleine 

ketenpartners, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, kunstenaars 

en designers. Eigenlijk proberen we iedere keer opnieuw om samen 

te werken met niet voor de hand liggende partijen. Als we een 

gezamenlijk doel hebben en elkaar wat te bieden hebben is elke 

samenwerking denkbaar en mogelijk. 

Meer informatie 

info@heijmans.nl

www.heijmans.nl
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Het nieuwe jaar staat nu bijna voor de deur. Het kan niemand 

ontgaan zijn dat daarom ook het IAG2016 steeds dichterbij komt! 

Het belooft weer een fantastisch gymnastisch spektakel te worden. 

Heel het team gaat met ontzettend veel motivatie het nieuwe jaar 

in. We gaan er allemaal voor zorgen dat van 5 t/m 8 mei 2016 dagen 

worden om nooit meer te vergeten.

Vanaf januari zullen wij langzaam steeds meer bekendmaken over 

alles wat met de nieuwe editie van het IAG te maken heeft. Dus 

liefhebbers van de Gymnastische sport! Hou onze social media 

kanalen goed in de gaten!

Meer informatie 

www.iagsportevent.nl

IAG Sportevent

Flik Flak Den Bosch 

‘Liefhebbers van de Gymnastische 
sport, hou onze social media 
kanalen goed in de gaten!’

Ondernemerslift+ heeft een kraamkamer voor ondernemend talent. 

Hier verhogen we het ondernemend denken van alle mbo- en 

hbo-studenten (en de medewerkers van de scholen) in de regio. We 

scouten ondernemende talenten. We creëren binnen het onderwijs 

mogelijkheden om talent te laten groeien naar ondernemerschap.

We delen onze successen en onze uitdagingen. Hiermee realiseren 

we een open omgeving: wat op een school werkt, kan een andere 

school benutten. Zo bouwen we aan een ondernemende regio, waar

alle studenten ondernemend onderwijs krijgen en ondernemende 

competenties verankerd zijn in het curriculum. 

We bieden alle studenten daarbij het onderne-

merschapspaspoort aan als portfolio om de 

eigen ontwikkeling vast te leggen en inzichte-

lijk te maken. 

We helpen de scholen/docenten om ondernemendheid en onderne-

merschap in te bouwen in het onderwijs. Alle medewerkers van de 

instellingen beschikken over ondernemende competenties en 

hebben ondernemend gedrag van studenten leren herkennen en 

stimuleren. Alle studenten die ondernemer willen worden, krijgen al 

tijdens hun studie ruimte en ondersteuning aangeboden om hun 

eigen bedrijf te beginnen. Dit doen we door ondernemerschapson-

derwijs aan te bieden op de scholen.

 

Ondernemerslift+

Alle MBO en HBO studenten + medewerkers van de scholen 

‘Wat we doen, doen we samen.’
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Onze scholen

HAS Hogeschool, Koning Willem I College, ROC de Leijgraaf, Helicon 

MBO Den Bosch, Jongerenprogramma Ondernemerschap ZLTO, 

Koningstheateracademie

Meer informatie 

info@ondernemersliftplus.nl

www.ondernemersliftplus.nl
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AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, 

overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. 

Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duur-

zaamheid, voeding en gezondheid. 

AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als 

dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een 

excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle 

AgriFood Capital

Samenwerkingsverband van ondernemers, 
overheden en onderwijsinstellingen

‘Sowing innovation, 
harvesting the future.’
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innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder 

het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Meer informatie 

communicatie@agrifoodcapital.nl

www.agrifoodcapital.nl

www.jongerenopgezondgewicht.nl
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Het programmateam ’sH Ondernemend Onderwijs

>   Margo van den Oord, programmaleider 

>   Katja Brooijmans, programmamanager  

namens de gemeente ’s-Hertogenbosch

>   Jan Raemaekers, onderwijsadviseur en begeleider  

onderwijsinnovaties

>   Els Roest-de Bekker, groepsleider domein  

Wetenschap & Techniek

>   Madeleine Mouwen, groepsleider domein  

Voeding & Gezondheid

>   Hanny Post, communicatie en secretariële 

ondersteuning

>   Angela van den Dungen, communicatie en website

post@ondernemend-onderwijs.nl

www.ondernemend-onderwijs.nl
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