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VOORWOORD
Lieve Margo en Programmateam,

Voor jullie ligt het Onderzoeksrapport en het Conceptboek voor Ondernemend Onderwijs. 
Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier gewerkt aan dit project, met als insteek 
een sterke onderbouwing te creëren van het belang van Ondernemend Onderwijs in de 
samenleving, en om draagvlak te creëren binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
In dit Onderzoeksrapport is alle informatie te vinden over het verdiepende onderzoek 
en het conceptontwikkelingsproces. Het Conceptboek geeft een concreet beeld van het 
uiteindelijke concept, en biedt richtlijnen voor het verder uitwerken daarvan.

Ik heb me binnen het Programmateam erg op mijn gemak gevoeld. Dank jullie wel 
voor het enthousiasme, het vertrouwen en al de input die ik van jullie gekregen heb. 
Ik vond het bijzonder om in zo’n complex programma mee te mogen draaien en jullie 
vanuit een ander oogpunt kon inspireren. Ik ben erg onder de indruk van de enorme 
hoeveelheid werk die jullie samen met elkaar verzetten en de continue uitdagingen en 
ontwikkelingen elke keer weer aangaan. Ik vond het heel spannend om daar een inkijkje 
in te krijgen!

Ontzettend veel succes met de verdere ontwikkelingen!
We houden contact!

Anna Freitag
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SUMMARY
Achtergrond van Ondernemend Onderwijs

“Ondernemend Onderwijs, voor een ondernemende 
samenleving”.

Ondernemend Onderwijs (OO) is een netwerk organisatie in 
’s-Hertogenbosch, die ongeveer 3 jaar geleden is ontstaan 
vanuit de vraag van de gemeente, hoe een ondernemende 
samenleving gecreëerd kon worden en hoe het onderwijs 
daaraan zou kunnen bijdragen.
Onder leiding van Margo van den Oord, wil OO een 
permanente verandering teweeg brengen in het gehele 
onderwijssysteem, van het basisonderwijs tot en met het HBO. 
Zij willen via het onderwijs ‘ondernemendheid’ stimuleren 
en bevorderen bij de leerlingen. Hierbij is ‘ondernemendheid’ 
een breder begrip dan ‘ondernemen’. Het gaat niet om het 
leren opzetten van een eigen onderneming, maar om het 
ontdekken van de eigen kwaliteiten en identiteit, en deze ten 
volle in kunnen zetten. 

Leerlingen leren via de 21ste eeuwse vaardigheden, 
om ondernemendheid in te zetten bij levensechte 

maatschappelijke vraagstukken uit de omgeving. Tevens wil 
Ondernemend Onderwijs onze‘ondernemende samenleving’ 
versterken door een cross sectorale samenwerking op gang 
te brengen tussen de ‘Tripple Helix’ of de ‘3 O’s’: Onderwijs, 
Ondernemers en (semi)Overheid.Op deze manier ontstaat 
er een sterke wisselwerking tussen de samenleving en het 
onderwijs. 

Het is de bedoeling dat OO in de zomer van 2016 
getransformeerd is in een ‘zelfsturend netwerk’ en dat 
het belang van ondernemend leren opgenomen is in de 
gemeentelijke Onderwijsagenda voor de komende jaren. Zo 
verdwijnt het gedachtengoed van OO de komende tijd niet 
meer van de publieke agenda. 

Aanleiding tot het project

Dit project is bedoeld om een sterke onderbouwing te 
creëren van het belang van Ondernemend Onderwijs in de 
samenleving. Het hele onderzoek wordt ingezet om draagvlak 
te creëren binnen de gemeente om het programma op 
te nemen in de politieke agenda. Daarnaast versterkt dit 
onderzoek OO op alle vlakken en brengt het een verbinding 
teweeg tussen alle losse onderdelen.

Het is van groot belang dat het bestaande draagvlak 
en het belang van een ondernemende samenleving 
geborgd, verduurzaamd en breed uitgezet gaat worden.
Een mogelijkheid om dat te doen ziet het Programmateam 
van OO in het overdragen van hun verantwoordelijkheid 
en werkzaamheden aan een grotere groep kartrekkers: de 
Adviesraden van OO. Dit project is ontstaan omdat deze 
Adviesraden nog niet van de grond kwamen, en omdat het 
gedachtengoed en het maatschappelijk belang van OO niet 
lijken te landen bij een groter publiek. Binnen dit project heb 
ik de rol aangenomen van Conceptadviseur. Er is volgens 
het ‘Serious Concepting’ principe van International Lifestyle 
Studies gekeken naar het hele ontwikkelingsproces van OO 
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tot nu toe. Hieruit zijn de sterke en zwakke punten in het 
conceptingproces inzichtelijk gemaakt, versterkt, aangescherpt 
en met elkaar verbonden.
De reden voor van deze aanpak is dat OO hun eindgebruikers 
(leerlingen en docenten) al goed hebben onderzocht. Zij 
weten op welke behoeften er ingespeeld moet worden 
en hebben voor deze eindgebruikers al een eindproduct/
concept ontwikkeld dat in de basis sterk is en veelvuldig 
wordt uitgevoerd op scholen. Het is vanuit OO ook niet de 
bedoeling geweest om een nieuw concept te ontwikkelen 
voor de leerlingen en docenten. Echter, een aanscherping 
van het bestaande concept is wel nodig om de kwaliteit 
van leven van de eindgebruikers van OO te verbeteren, en 
om de meerwaarde en het draagvlak van het concept in de 
maatschappij te vergroten. 

Ontwerpdoelstelling:
“Het ontwikkelen van een conceptversterking van 
Ondernemend Onderwijs, met als doel om het gedachtengoed 
te verduurzamen en echt van de grond te krijgen, en om 
leerlingen in ’s-Hertogenbosch zo goed mogelijk te helpen 
om zich een ondernemende houding eigen te maken. De 
conceptversterking gaat hierbij helpen door het onderzoeken 
en optimaliseren van de 4 Adviesraden van OO, en het gehele 
werkproces daaromheen.”

Proces

Om het conceptingproces van Ondernemend Onderwijs aan 
te kunnen scherpen, is er onderzoek gedaan in vorm van de 
DOTS analyses: Trendanalyse, Sectoranalyse, Organisatie 
analyse en de Doelgroep analyse. De volgende conclusies 
zijn in het conceptingproces meegenomen: 

Trends:
Uit de analyse van de macrotrends Synergise, Reset en Push 
Borders komt naar voren dat er een duidelijke beweging 
gaande is in de maatschappij over het ontwikkelen van 
persoonlijke kwaliteiten en talent. Het is interessant om te 
experimenteren met het aangaan van samenwerkingen 
met mensen of organisaties die een vergelijkbare 
visie hebben, maar in een totaal verschillende branche 
opereren. Daarnaast is het aannemen van een gidsende rol 
interessant voor Ondernemend Onderwijs. Zij zijn de spil in 
de samenwerking tussen partijen die allemaal te kampen 
hebben met veranderende structuren. Daarom is het richting 
geven aan de nieuwe ontwikkelingen belangrijk. Betrokkenen 
kunnen onderdeel uitmaken van een nieuwe transitie, die de 
grenzen van eerdere mogelijkheden overschrijdt. Een transitie 
die het leven zal verrijken en een leven lang waardevol blijft. 

Sector:
In de sectoren Living en Work staat ‘diffuus worden van 
branches en leef functies’ centraal.  Net als andere leeffuncties 
in de stad, wordt ook ‘leren’ diffuus in de toekomst, en 
gaat leren ook buiten het schoolgebouw plaatsvinden. Het 
is interessant om te kijken hoe de scholen kunnen gaan 
fungeren als nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. 
Zowel in het onderwijs, binnen het bedrijfsleven en de 
gemeente wordt er vastgehouden aan oude systemen en 
structuren. Het is belangrijk dat de 3 O’s gestimuleerd worden 
om zich te ontwikkelen in branche en grens overstijgend 
denken en werken. Als werk en leef functies in elkaar gaan 
overlopen, is het van belang om buiten deze kaders te 
kunnen denken en nieuwe combinaties op te zoeken. 

Organisatie:
Vanuit de organisatie analyse komt naar voren dat er in het 
concept van OO een betere samenwerking tussen de 3 O’s 
nodig is. Het is juist die combinatie die OO tot een sterk geheel 
maakt, en die het meeste draagvlak creëert voor het belang van 
ondernemend leren in de maatschappij.
Daarnaast is het voor het verduurzamen en borgen van OO 
belangrijk om de grote middengroep te bereiken. Daarom 
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is het van belang om naast de Postmaterialistenen de 
Kosmopolieten,ook de Opwaarts Mobielen ( vanuit het 
mentality model) in te zetten in de Adviesraden. Zij zullen 
zorgen voor een praktische vertaling en inzetbaarheid van 
OO voor anderen.

Doelgroep:
Zowel Generatie Y als Generatie Z ervaart een significant 
grote prestatiedruk en keuzestress door het huidige 
onderwijssysteem. Zij hebben de eigenschap om hoge 
eisen te stellen aan zichzelf om hun beoogde toekomst uit 
te kunnen stippelen; zij moeten ‘alles goed doen’ om hun 
toekomst veilig te stellen. Beide groepen hebben tevens een 
druk leven en willen dat lessen actueel en uitdagend zijn, 
met een duidelijk doel en relevantie voor hun individuele 
ontwikkeling. Het huidige onderwijs systeem komt niet 
overeen met de manier waarop deze leerlingen in het leven 
staan, het  biedt  te weinig handvatten bij  het ontwikkelen 
van ondernemende vaardigheden om optimaal te kunnen 
functioneren op de toekomstige arbeidsmarkt.
Vanuit deze analyses is een ‘valuefit’ gevormd, waarbij de 
belangrijke elementen uit het onderzoek omgezet worden 
in kansen voor het ontwikkelen van een concept. Tevens is 
er een conceptstatement geformuleerd, waaruit meerdere 
concepten ontworpen kunnen worden:

“Grensoverstijgend leren”

Blijf aansluiting vinden in een maatschappij die continu verandert.
Kijk verder dan kaders en verbind doelgericht.

Zet je kern in als drijvende kracht en kom als mens en 
maatschappij vooruit.

Aangezien OO al een werkend concept had voor hun 
eindgebruikers, heeft dit conceptingproces een andere route 
doorlopen. Vanuit de Valuefit en het Conceptstatement zijn 
3 conceptontwerpen ontwikkeld, waarin voor de versterking 
van het huidige concept van OO tevens de huidige 
werkzaamheden zijn meegenomen. Zo is er nu een duidelijke 
onderverdeling in focus te zien, ieder ontwerp is gericht op 
een andere ‘kring’ in de maatschappij. Conceptontwerp 1 is 
direct toegespitst op de leerlingen, en wordt al in zijn geheel 
uitgevoerd. Conceptontwerp 2 is gericht op de docenten en de 
trainers van OO, en wordt voor een groot deel al uitgevoerd. 
Conceptontwerp 3 is gericht op de laag van de 3 O’s en laat 
zien dat er op dit niveau urgentie is om draagvlak te creëren 
om OO op de lange termijn te borgen. Dit ontwerp dient 
verder uitgewerkt te worden om de andere conceptontwerpen 
te laten slagen. 

Oplossing

Om leerlingen uit te dagen en te begeleiden in het 
ontwikkelen van hun kwaliteiten en identiteit, is er ruimte 
nodig in het onderwijs voor ondernemendheid. Om dit voor 
de lange termijn mogelijk te maken en te borgen, wordt 
een samenwerking opgezocht tussen de 3 O’s (onderwijs, 
ondernemers en overheid), met de bedoeling om een sterke 
aansluiting te bieden van het onderwijs op de maatschappij.

‘Ruimte voor ondernemendheid’
Een fysieke ruimte in een ondernemende en 
vernieuwende omgeving, waarin grensoverstijgend leren en 
ondernemendheid centraal staan. Hier kunnen onderwijs, 
ondernemers en de overheid elkaar fysiek ontmoeten, cross-
overs maken en de maatschappelijke vraagstukken letterlijk 
op tafel leggen en uitwerken. Leerlingen kunnen hier tevens 

hun eigen leeromgeving vormgeven.

Waarom is dit een sterk concept?

‘Ruimte voor Ondernemendheid’ is belangrijk voor het 
slagen van Ondernemend Onderwijs op de lange termijn 
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en de borging van het belang van ondernemendheid in de 
samenleving. Zonder fysieke ruimte zijn zowel de visie, het 
netwerk, als de werkzaamheden van alle betrokken partijen 
ongrijpbaar en is het betrekken van een grotere groep volgers 
én blijvende steun vanuit de gemeente lastig.
Het is een sterk concept omdat het inspeelt op 
maatschappelijke trends, de ontwikkelingen in de sectoren 
Living en Work en omdat het indirect ook de “pain” van 
leerlingen verlicht. Het concept draagt bij aan hoe leerlingen 
van de huidige generaties in het leven staan en verbetert 
hun kwaliteit van leven. Het is een ruimte waar onderlinge 
branches, werkzaamheden en motieven bij elkaar komen 
en in elkaar gaan overlopen om nieuwe samenwerkingen 
aangaan. Het daagt mensen uit buiten hun eigen kaders en 
die van hun organisatie te treden en nieuwe ‘ruimte’ kunnen 
zoeken om samen in te vullen. Hierdoor is het een plek waar 
verschillende O’s, branches, disciplines en leeftijden bij elkaar 
komen. Ontmoeten, onderzoeken, ontdekken, delen en leren. 
Het concept levert meerwaarde op voor alle betrokken 
partijen. Deze meerwaarde is te volgen door heel het netwerk, 
en beweegt in een doorlopend proces beide kanten op. 
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INLEIDING
Ondernemend Onderwijs:
Ontstaansgeschiedenis: 
‘Ondernemend Onderwijs’ is gestart als project binnen 
‘s-Hertogenbosch, geïnitieerd door een vraag vanuit 
de gemeente ’s-Hertogenbosch: “Hoe kunnen we een 
ondernemende samenleving creëren en hoe kan het 
onderwijs daarin bijdragen?” Verschillende partijen hebben 
binnen dit thema een projectplan aangedragen bij de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, het project ‘Ondernemend 
Onderwijs’ van Margo van den Oord is hieruit als beste 
gekozen. Margo is van huis uit orthopedagoog en heeft 
altijd een grote interesse gehad in hoe mensen leren. Door 
haar verbindende kwaliteiten en haar grote netwerk in 
het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven, vond ze 
het haar taak om hier iets mee te doen. Ondernemend 
Onderwijs is sinds twee jaar van start. Intussen is het project 
uitgegroeid tot een programma. Het is de bedoeling dat dit 
programma in de zomer van 2016 is getransformeerd in een 
zelfsturend netwerk en opgenomen is in de gemeentelijke 
programma’s, zodat het gedachtengoed de komende jaren 
niet meer van de publieke agenda verdwijnt. 

Doelstelling:
Ondernemend Onderwijs (OO) wil een permanente 
verandering teweeg te brengen in het onderwijssysteem, 
te beginnen met ‘s-Hertogenbosch. OO heeft als doel de 
ondernemende kwaliteiten bij leerlingen via het onderwijs te 
stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder 
individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende 
kracht te vergroten in de samenleving en op de arbeidsmarkt.  

Werkwijze:
Om leerlingen hun ondernemende houding in verschillende 
trajecten tijdens hun hele schoolcarrière te laten ervaren 
en ontwikkelen, werkt Ondernemend Onderwijs aan een 
doorlopende leerlijn. Dit wil zeggen dat de projecten zowel in 
het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO 
en HBO ingezet worden. 
Op dit moment worden er al een twintigtal projecten 
uitgevoerd op verschillende scholen en opleidingen, met een 
tijdsduur die verschilt van een paar weken tot een half jaar. 
De projecten zijn opgezet rondom de 4 domeinen: Natuur & 
Groen, Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur en Voeding 
& Gezondheid. In deze projecten wordt er gewerkt vanuit 
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VO
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Arbeidsmarkt

Doorlopende  leerlijn

Kunst & Cultuur

Natuur & Groen
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Techniek

Voeding & 
Gezondheid
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van het bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken 
en het samenwerken met bedrijven al veel werk- en 
praktijkervaring opdoen. Andersom kunnen bedrijven op een 
vroegtijdig moment in aanraking komen en contact leggen 
met leerlingen, en zo kennismaken met jong talent en 
potentiele toekomstige werknemers. Maar ook kan het talent 

en de innoverende kracht van leerlingen ingezet worden 
voor huidige problemen. De (semi) Overheid: Gemeente 
’s-Hertogenbosch heeft een overkoepelend belang in 
een maatschappij met meer actieve, betrokken burgers 
die voor zichzelf kunnen zorgen en kansen zien in de 
samenleving én deze benutten. Ze willen de kloof tussen 
burgers en de gemeente overbruggen. Door een meer 
directe samenwerking, kunnen de verschillende werelden 
van de 3 O’s elkaar positief beïnvloeden en verrijken in 
hun leef -en werkwijze. Het verbreedt de horizon van alle 
partijen. 

Onderwijs

Semi-Overheid

Ondernemers

3 O’s
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vraagstukken uit de samenleving of het bedrijfsleven. De 
uitkomsten zijn dan ook niet vastgelegd. Het is de bedoeling 
dat alle projecten na een eerste uitvoering, opvolging krijgen 
in de jaren erna. Daarnaast kan het principe van OO ook 
door vertaald worden naar andere lessen. 
Binnen de projecten hebben taal, schrijven en rekenen 
nog steeds een belangrijke rol, maar er komen een 
aantal 21e eeuwse vaardigheden bij die in de komende 
jaren vakoverstijgend en sector overstijgend gaan worden: 
Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, ICT-
geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communiceren 
en Sociale en Culturele vaardigheden. Omdat de projecten 
vallen of staan met de vaardigheden en het enthousiasme 
van de docenten, biedt het programmateam van OO 
op dit moment ook workshops en trainingen aan, om 
docenten en leidinggevenden op de hoogte te stellen van 
wat Ondernemend Onderwijs is, en hoe je dat als docent 
kunt oppakken.

Ondernemend Onderwijs wil de ondernemende 
samenleving versterken door een cross sectorale 
samenwerking op gang te brengen tussen de ‘Tripple 
Helix’ of de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en (semi) 
Overheid). Voor het onderwijs is dit goed omdat bedrijven 
in het werkveld de toekomstige werkgevers zijn van de 
huidige leerlingen en studenten. Zij kunnen door middel 

Figuur 1: 21st century skills
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Aanleiding tot het onderzoek: 
Maatschappelijk belang van Ondernemend Onderwijs.
De belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling waar 
Ondernemend Onderwijs met haar werkzaamheden op in 
speelt, is de snel veranderende arbeidsmarkt. We leven in 
een tijd van technologische ontwikkeling, een toenemende 
flexibilisering en een grote vraag naar nieuwe kennis en 
vaardigheden in thema’s als bijvoorbeeld Big Data en 
risicobeheersing. Veel banen, beroepen en sectoren zijn aan 
het verdwijnen of krijgen een nieuwe invulling. Bestaande 
kennis en bestaande vaardigheden van werkenden 
verouderen sneller dan ooit (Wiertz, 2016) (USG people, 2015). 
De samenleving heeft op dit moment veel behoefte aan 
mensen die toegerust zijn om op de huidige arbeidsmarkt 
goed te functioneren. Het probleem dat Ondernemend 
Onderwijs hierin ziet, is dat het huidige onderwijssysteem 
niet toereikend is om hun leerlingen goed voor te bereiden 
op de toekomstige situatie. OO wil hierop inspelen door 
ruimte te maken in het onderwijs voor een ondernemende 
basishouding en hierin de samenleving en het onderwijs bij 
elkaar te brengen voor ‘levensecht onderwijs’. 
‘Ondernemendheid’ is een mentaliteit die nodig is om 
een leven lang te kunnen leren. Het gaat om kansen 

zien en deze te benutten, reflecteren, creativiteit 
en zelfsturing (Ondernemend Onderwijs, 2016). De 
gemeente ’s-Hertogenbosch is nauw betrokken bij de 
werkzaamheden van Ondernemend Onderwijs en is erg 
geïnteresseerd in het onderwerp ondernemendheid op 
scholen. De gemeente maakt zich vanuit haar opvattingen 
over het onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie, sterk 
voor een goed functionerende arbeidsmarkt waar mensen 
perspectief hebben op een baan en zelfredzaam zijn. 
Door middel van ondernemend leren hoopt de gemeente 
leerlingen beter voor te bereiden op hun eigen toekomst 
(Brooijmans, 2014). 

De roep dat er nieuw innovatief onderwijs nodig is, is 
echter een brede maatschappelijke discussie die groter 
is dan ’s-Hertogenbosch alleen. Er wordt vanuit het 
ministerie veel onderzoek gedaan naar het onderwijs 
van de toekomst (Schnabel, 2016), waarvoor uit het hele 
land expertise en kennis vergaard wordt. Zo heeft de 
‘Actieconferentie Ondernemend Leren #2032’ (RVO, 2015) 
plaatsgevonden in juni 2015, georganiseerd vanuit het 
ministerie, staatssecretaris Sander Dekker, Stichting Jong 
Ondernemen en het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland). Ruim 80 experts uit het onderwijs bestaande 
uit docenten, leerlingen, beleidsmakers, teamleiders, 
directeuren en ondernemers (waaronder ook Margo van 
den Oord en Katja Brooijmans) waren hierbij aanwezig, 
om kennis op te halen en te bundelen. Er is gezamenlijk 
nagedacht over het nieuwe onderwijscurriculum voor 
fundamenteel onderwijs, en ‘ondernemerschapsonderwijs’ 
en ‘ondernemend leren’ stonden hier sterk in de aandacht: 
“Hoe willen we onze leerlingen opleiden tot ondernemende 
mensen, en wat is daar voor nodig?” De uitkomsten van 
deze conferentie zijn meegenomen in het rapport Platform 
Onderwijs 2032. 

Ook op Europees niveau is veel interesse voor 
ondernemend leren. Ondernemend Onderwijs is ontstaan 
vanuit een vraag van de gemeente, in navolging van het 
Europese samenwerkingsproject over ondernemend leren 
HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways)in 2014. 
De uitgangspunten en werkmethoden van Ondernemend 
Onderwijs komen voort uit de uitkomsten van dit project 
(HELP, 2014). 

Voor de conclusies van HELP, zie ‘Probleemanalyse en 
Vooronderzoek’ in het Onderzoeksplan in Bijlage 1.
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De urgentie van dit project:
Ondernemend Onderwijs is oorspronkelijk gestart als 
een project met een looptijd van twee jaar. Intussen is 
het project uitgegroeid tot een programma, dat binnen 
veel scholen in ’s-Hertogenbosch al successen heeft 
geboekt. Door deze successen is OO nu aan het derde 
jaar begonnen, maar de kans bestaat dat in de zomer 
van 2016 de subsidie voor de werkzaamheden van de 
Programmaleidster niet verlengd zal worden. Voor OO is 
het wegvallen van de financiering niet direct een probleem 
voor het voortbestaan van het programma. Het draagvlak 
binnen de samenleving is op dit moment groot genoeg 
om het belang van ondernemend leren aan te tonen. Wat 
echter wel een probleem is, is dat bij een in de subsidiestop 
er waarschijnlijk een verslapping van aandacht en steun 
zal optreden vanuit de gemeente, die zich kan uitbreiden 
naar de scholen. 
Het programma van OO is in haar groeicurve aanbeland 
op het ‘tipping point’ naar volwassenheid. Daarom is het 
nu van groot belang dat het bestaande draagvlak en het 
belang van een ondernemende samenleving geborgd, 
verduurzaamd en breed uitgezet gaat worden, zodat OO 
voor iedereen in de samenleving beschikbaar is en blijft. 
Het is de bedoeling dat OO in de zomer van 2016 gaat 
transformeren in een ‘zelfsturend netwerk’ en opgenomen 

wordt in de gemeentelijke Onderwijsagenda voor de komende 
jaren. Zo verdwijnt het gedachtengoed van OO de komende 
tijd niet meer van de publieke agenda. 
Een mogelijkheid om Ondernemend Onderwijs breed uit te 
zetten, ziet het programmateam in het overdragen van hun 
verantwoordelijkheid en werkzaamheden aan een grotere 
groep kartrekkers. De keuze is gemaakt om deze groep 
kartrekkers vorm te gaan geven in een viertal ‘Adviesraden’ 
die zullen zorgen voor continuïteit en duurzaamheid van 
Ondernemend Onderwijs in ‘s-Hertogenbosch.

De Adviesraden zullen in eerste instantie gevormd worden 
rond de domeinen: Natuur & Groen, Wetenschap & Techniek, 
Kunst & Cultuur en Voeding & Gezondheid. Deze raden 
zullen bestaan uit ongeveer 7 enthousiaste mensen met 
zeggenschap binnen hun organisatie, die werkzaam zijn 
binnen deze domeinen. Alle 3 O’s zijn in een Adviesraad 
vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat in de zomer van 
2016 deze Adviesraden uit eigen initiatief actief de vragen uit 
de samenleving of het bedrijfsleven kunnen ophalen, neer 
kunnen leggen bij de juiste onderwijsinstellingen en uit kunnen 
zetten in hun netwerk en achterban. Zij vormen de spil in 
het door vertalen van OO van de grote instanties naar de 
leerlingen en docenten. Heel 2016 zal er gewerkt worden aan 
het invullen en van de grond krijgen van de Adviesraden en 

het opzetten van een trainersnetwerk, om zo veel mogelijk 
docenten en begeleiders handvatten te geven om OO 
binnen het onderwijs uit te dragen en het kunnen door 
vertalen naar projecten op scholen.

Waarom ben ik gevraagd voor dit project?
Er zijn voor Ondernemend Onderwijs twee duidelijke 
problemen waar zij tegenaan lopen en waarvoor in eerste 
instantie mijn hulp is ingeroepen. Aan de ene kant merkt 
het programmateam dat ze moeilijk zicht krijgt op waarom 
het gedachtengoed en het maatschappelijk belang van 
OO wél aanslaat bij een heleboel mensen, maar toch 
niet lijkt te landen bij een groter publiek. Aan de andere 
kant ligt er een knelpunt bij het van de grond krijgen van 
de Adviesraden. Op dit moment is alleen de Natuur & 
Groenraad grotendeels compleet en werkzaam. Maar hoe 
de Adviesraden ingevuld moeten worden en vorm moeten 
krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Ook moet er nog 
gekeken worden wat ervoor nodig is om hen zelfstandig 
te kunnen laten werken, zodat OO daadwerkelijk breed 
uitgezet kan worden. 

Dit project is bedoeld om een sterke onderbouwing te 
creëren van het belang van Ondernemend Onderwijs in 
de samenleving. Het hele onderzoek zal ingezet worden 
om draagvlak te creëren binnen de gemeente om het 
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programma op te nemen in de politieke agenda. Daarnaast is 
het de bedoeling dat mijn onderzoek OO op alle vlakken versterkt 
en verbinding teweeg brengt. 
OO ziet een samenwerking met mij als een grote toegevoegde 
waarde voor hen, omdat ik de onderwijsbranche en het concept 
van Ondernemend Onderwijs vanuit een heel ander perspectief 
kan benaderen.

Wat is mijn rol binnen dit project?
Ik ben als Lifestyle Professional geïnteresseerd in organisaties die 
in hun werkzaamheden sterk de vernieuwing opzoeken, maar 
nog net het extra zetje nodig hebben om het geheel tot een 
succes te maken. Ik zie mezelf als verbinder en als versterker 
van het gehele proces. 
Binnen dit project heb ik de rol van Conceptadviseur. Dat wil 
zeggen dat ik vanuit een helicopterview volgens het ‘Serious 
Concepting’ principe van International Lifestyle Studies (Sutmuller, 
2014) (zie Onderzoeksopzet) kijk naar het hele ontwikkelingsproces 
dat OO de afgelopen twee jaar heeft doorlopen. Ik maak op deze 
manier de sterke en zwakke punten in hun conceptingproces en 
werkzaamheden inzichtelijk. 
Vervolgens zoom ik in, door het concepting proces zelf nog een 
keer in zijn geheel te doorlopen. Op die manier ben ik in staat 
om alle bestaande elementen aan te scherpen, te onderbouwen 
en te ordenen. Daar waar het nodig is, kan ik extra aanvullend 
onderzoek doen. Zo worden alle onderdelen met elkaar 
verbonden, om OO op alle fronten sterk te maken.

De reden voor van deze aanpak is dat Ondernemend Onderwijs 
haar eindgebruikers (leerlingen en docenten) al goed heeft 
onderzocht en weet op welke behoeften ze in kunnen spelen. 
OO heeft voor haar eindgebruikers al een eindproduct/concept 
ontwikkeld, dat in de basis sterk is en veelvuldig wordt uitgevoerd 
op scholen. Het is in eerste instantie ook niet de bedoeling vanuit 
OO om een nieuw product of dienst te ontwikkelen voor de 
leerlingen en docenten. 
Maar door de vliegende start van Ondernemend Onderwijs is 
het ontwikkelingsproces vluchtig geweest. Aanscherping van het 
bestaande concept is nodig om de kwaliteit van leven van de 
eindgebruikers van OO te verbeteren, en de meerwaarde en 
het draagvlak van het concept in de maatschappij te vergroten. 

Als onafhankelijk onderzoeker wil ik kijken waar er door middel 
van extra onderzoek (zie Onderzoeksopzet) nog meerwaarde 
behaald kan worden voor Ondernemend Onderwijs. Als eerste 
is het belangrijk om OO als organisatie/merk nog eens onder 
de loep te nemen. Het project is in volle vaart gestart en het 
programmateam heeft nooit tijd gehad om de identiteit van 
OO sterk neer te zetten. Om het gedachtengoed van OO 
duidelijk naar buiten te brengen en het te laten integreren in de 
maatschappij, is het belangrijk om te weten wat het netwerk 
uit wil stralen. Op die manier kan er ook gekeken worden naar 
de meerwaarde/draagvlak van Ondernemend Onderwijs in de 
maatschappij, en op welke vlakken dit nog versterkt kan worden.
Daarnaast is het, aangezien OO de behoeften van de doelgroep 

leerlingen en docenten in ’s-Hertogenbosch al zo goed in 
beeld heeft, minder interessant om hier een diepgaand 
mentaliteitsonderzoek naar te doen. Daarvoor in de 
plaats zal het mentaliteitsonderzoek en fieldresearch 
gedaan worden voor de Adviesraden van OO, omdat zij 
een belangrijk element zullen zijn om OO aan de grond 
te krijgen. Ik wil onderzoeken welke leefstijl, drijfveren 
en mentaliteit de mensen in de Adviesraden hebben 
en wat zij nodig hebben om binnen de raad goed te 
functioneren. 
Als laatste is het goed om te benoemen dat 
Ondernemend Onderwijs een trendgevoelig programma 
is en vooruitloopt op de massa. Maar het ontbreekt 
hen aan kennis om de maatschappelijke trends en 
waardeveranderingen te concretiseren en te kijken hoe 
ze daar specifiek op in kunnen haken.

Wat is de meerwaarde van mijn bijdrage aan dit project?
De meerwaarde van mijn bijdrage aan dit project zit in 
de spannende combinatie van mijn expertise als Lifestyle 
Professional en het complexe programma van OO. Terwijl 
de samenwerking in eerste instantie misschien niet 
heel logisch lijkt, kan ik door mijn achtergrond aan álle 
verschillende onderdelen van OO iets nieuws toe voegen. 
Juist omdat ik géén onderwijs achtergrond heb, kan ik 
Ondernemend Onderwijs uit het eigen kader halen en 
een ander perspectief laten zien. Ik heb zicht op het
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Concepting’ proces van International Lifestyle Studies 
(Sutmuller, 2014) en zal een viertal fases doorlopen: 
de Analysefase, de Valuefit fase, de Ontwerpfase en 
de Realisatiefase. Door dit traject te doorlopen, wordt 
er diepgaand onderzoek uitgevoerd naar relevante 
onderwerpen voor OO, en worden de uitkomsten 
vervolgens omgezet in een tastbaar product of dienst 
met maatschappelijke meerwaarde. ‘Van waarden naar 
waarde’.

Analyse Fase 
Na een grondig vooronderzoek naar de context van de 
probleemvraag, zullen er een aantal analyses uitgevoerd 
worden: DOTS analyses. 
• Trends: een verdieping in maatschappelijke trends, 

die interessant zijn voor Ondernemend Onderwijs, 
kunnen er concrete punten benoemd worden om op 
in te haken waardoor OO ook in de toekomst actueel 
blijft. 

• Sector: een verdieping in de sectoren Living en Work. 
Hierin staat de nieuwe manier van werken en de 
combinatie van werken, wonen, leren en recreëren 
centraal.   

• Opdrachtgever: een verdieping in de identiteit, het 
huidige concept en de meerwaarde van het concept 
van ‘Ondernemend Onderwijs’ in de maatschappij. 

Doelstelling:
Ontwerpdoelstelling:
“Het ontwikkelen van een conceptversterking van 
Ondernemend Onderwijs, met als doel om het 
gedachtengoed te verduurzamen en echt van de grond 
te krijgen, en om leerlingen in ’s-Hertogenbosch zo 
goed mogelijk te helpen om zich een ondernemende 
houding eigen te maken. De conceptversterking gaat 
hierbij helpen door het onderzoeken en optimaliseren 
van de 4 Adviesraden van OO, en het gehele werkproces 
daaromheen.”

Kennisdoelstelling:
“Om geïnformeerde keuzes te kunnen maken in het 
concepting proces, wordt inzicht verkregen in de Identiteit 
van Ondernemend Onderwijs en de meerwaarde van 
het programma in de samenleving. Ook wordt er inzicht 
verkregen in de structuur van het netwerk, de pijn -en 
winstpunten in het onderwijs voor ‘de leerling van de 
toekomst’, en in de mentaliteit, leefstijl en drijfveren van 
mensen binnen de 4 Adviesraden van Ondernemend 
Onderwijs.” 

Onderzoeksopzet:
Dit project is opgebouwd aan de hand van het ‘Serious 

Daarnaast wordt hier dieper ingegaan op de profielschets 
van de Adviesraden, Er wordt onderzocht welke leefstijl, 
waarden en mentaliteit de mensen in de Adviesraden 
hebben en wat zij nodig hebben om goed te functioneren.

• Doelgroep: een profielschets van ‘de Leerling van de 
toekomst’. 

Valuefit Fase
• Vanuit de verkregen inzichten van de analyses, wordt er 

door middel van een valuefit gekeken hoe deze uitkomsten 
omgezet kunnen worden in een sterk conceptstatement. 

• Vanuit de valuefit en het conceptstatement zal er door 
middel van een Co-creatie sessie een of meerdere 
conceptontwerpen uitgewerkt worden.

Ontwerp Fase
Deze conceptontwerpen zullen na een verdere uitwerking en 
visualisatie getest worden op de doelgroep. In deze test zal 
gekeken worden waar de meeste potentie zit en wat eventueel 
nog verder aangescherpt moet worden. 

Realisatie Fase
Na de concepttest zal één conceptontwerp verder uitgewerkt 
worden en onderzocht worden op financiële, organisatorische, 
technologische en maatschappelijke meerwaarde en 
haalbaarheid.
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Figuur 2: Onderzoeksopzet volgens het Serious Concepting principe (Sutmuller, 2014) 
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Onderzoeksvragen:
1. Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn 

relevant voor Ondernemend Onderwijs? 
2. Welke actuele ontwikkelingen zijn relevant binnen 

de sectoren Living en Work voor Ondernemend 
Onderwijs? 

3. Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en 
hoe zit de organisatie/het netwerk in elkaar?

4. Wat is de mentaliteit en de leefstijl van mensen in 
de 4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, 
en wat inspireert en enthousiasmeert hen om een 
ondernemende houding aan te nemen en een 
zelfsturend netwerk te vormen?

5. Wat zijn pijn punten van ‘de Leerling van de toekomst’ 
en waar valt voor hen nog winst te behalen?

Methode van onderzoek: 
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden 
wordt er hier diepgaander ingegaan op de gebruikte 
onderzoeks- en analysemethodieken en verantwoording.

Voor een uitgebreide beschrijving van onderzoeks- en 
analyse methodes, zie Bijlage 1 Onderzoeksplan.

Onderzoeksvraag 1:
“Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn relevant 
voor Ondernemend Onderwijs?”

Onderzoeksmethodes:
De uitgewerkte macrotrends voor Ondernemend Onderwijs zijn 
tot stand gekomen door middel van Intuïtief trendonderzoek. 
Door middel van het bezoeken van tentoonstellingen en 
beurzen is er gekeken welke thema’s er op dit moment 
relevant zijn in de maatschappij. Designers reageren snel op 
maatschappelijke vraagstukken, in hun beeldtaal verschijnen 
daardoor duidelijke stromingen en thema’s. Deze thema’s zijn 
verder onderbouwd met deskresearch: actualiteiten uit onder 
andere kranten, tijdschriften en documentaires.

De macrotrends voor OO zijn geselecteerd aan de hand 
van het ‘Chain of Colour model’, dat visueel inzicht geeft 
in welke waardentrends er het beste aansluiten op de 
organisatiewaarden van OO. Om deze keuze te onderbouwen 
is er tevens een gesprek geweest met Trendanalist Aafje 
Nijman.
Voor het uitwerken van de trends is er inspiratie opgedaan bij 
de lancering en voordracht van de Trendrede 2016, en ‘Radical 
Reframe’: het trendevent van Aafje Nijman & Branddoctors op 
21 april 2016.

Data Analyse: 
Om de verzamelde data te analyseren en te structureren, is er 
gebruik gemaakt van de 5 W’s: een methode om verbanden 
te leggen tussen de verschillende niveaus en het verloop van 
een trend. Daarnaast is er gebruik gemaakt van Cross Cultural 
Analysis,om verschillende ‘signalen’ uit de maatschappij uit 
verschillende branches te linken en de omslag van de trend 
naar volwassenheid aan te tonen. Ook de trendcurve geeft 
weer waar de trend in zijn ontwikkeling zit. 
Om meer draagvlak en inzicht te creëren, is er een beeldend 
uitgewerkte Trendpresentatie gegeven aan het programmateam 
van OO, vervolgens is de inhoud nog uitvoerig nabesproken. 

Onderzoeksvraag 3:
“Welke actuele ontwikkelingen zijn relevant voor Ondernemend 
Onderwijs binnen de sectoren Living en Work?”

Onderzoeksmethodes:
Door middel van Deskresearch wordt er gekeken naar de 
relevante ontwikkelingen voor OO binnen de sectoren Living en 
Work. Hierbij wordt gebruik gemaakt van internet, de literatuur 
en powerpoint presentaties uit de verdiepingslessen Living en 
Work.
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Data analyse: 
De verzamelde informatie voor de Sectoranalyse wordt in 
relevante thema’s verdeeld aan de hand van de DESTEP: 
Demografie, Economie, Sociologie, Technologie, Ecologie, 
Politiek.

Onderzoeksvraag 4:
“Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe zit 
de organisatie/het netwerk in elkaar?”

Onderzoeksmethodes:
Om een beeld te krijgen van Ondernemend Onderwijs 
als netwerkorganisatie heeft er zowel deskresearch als 
fieldresearch plaatsgevonden. Zo is alle beschikbare digitale 
informatie en publicaties bestudeerd, en hebben er veel 
gesprekken plaatsgevonden met het programmateam van OO. 
Om vervolgens de Organisatie identiteit te achterhalen, is er 
gebruik gemaakt van de methode uit het boek ‘Positioneren’ 
van Rik Riezebos(2012). Hierin komen Historie, Bedrijfsoriëntatie, 
Kerncompetenties, Missie/Visie, Bedrijfsdoelstelling, 
Bedrijfscultuur, Kernwaarden aan bod. 

Data Analyse:
Buiten de Trendanalyse, wordt het Chain of Colour model bij 
de overige analyses ingezet als analyse methode. Het model 
is ingezet om de kernwaarden van OO te onderbouwen en te 

visualiseren in welke ‘Waardenwereld’ Ondernemend Onderwijs 
valt. 
De opbouw van de het netwerk en de meerwaarde van de 
verschillende stakeholders van OO zijn inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van het Value Framework model. De meerwaarde 
van het totaalconcept van OO wordt gemeten op 4 
verschillende niveaus: User, Organisation, Ecosystem, Society.  
Voor een beter begrip en het creëren van draagvlak bij het 
programmateam van OO, is er een Workshop Kernwaarden 
en Positioneren gegeven.

Onderzoeksvraag 5:
“Wat is de mentaliteit en de leefstijl van de mensen in de 4 
Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, en wat motiveert 
hen om een ondernemende houding aan te nemen en een 
zelfsturend netwerk te vormen?”

Onderzoeksmethodes:
Triangulatie van dit onderzoek vindt plaats door het combineren 
van de volgende onderzoeksmethodes: 

Om een concreter beeld te krijgen van de Adviesraden van 
OO is er Deskresearch gedaan door middel van het lezen van 
literatuur en vooraf opgestelde stukken van
Ondernemend Onderwijs. Vervolgens is er aan de hand 

van het Mentality model (Motivaction, 2015) gekeken 
hoe de uitkomsten van het deskresearch gekoppeld 
kunnen worden aan een mentaliteit en leefstijl van een 
bepaalde groep mensen. De mentaliteitsgroepen worden 
geselecteerd aan de hand van de relevante kernwaarden en 
toepasselijkheid voor Ondernemend Onderwijs. Daarnaast 
zijn de mentaliteitsgroepen verdiept aan de hand van het 
Burgerschapsstijlen model (Motivaction, 2015). Hiermee 
wordt er gekeken hoe bepaalde mentaliteitsgroepen zich 
bewegen in de maatschappij, hoe zij zich gedragen als 
burger. 
Om specifieke inzichten te vergaren over de behoeftes 
van de 3 mentaliteitsgroepen ten opzichte van het invullen 
en vormgeven van de Adviesraden, is er Fieldresearch 
gedaan. Zo is er geobserveerd bij de eerste officiële 
bijeenkomst van de Natuur & Groenraad, om zicht te 
krijgen op de groepsdynamiek en waar er knelpunten 
zijn. De groep heeft ook kort gediscussieerd over een 
aantal vragen over welke visie ze uit zouden willen 
dragen met de raad, en hoe zij het voor zich zien om 
in de raad te zitten. Ook zijn er 4 half gestructureerde 
interviews afgenomen en waren er 14 respondenten (van 
25 uitzendingen) op een online survey met open vragen. 
Zowel voor de interviews als de survey is (in overleg met 
de Programmaleidster) een aantal specifieke mensen 
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benaderd die een belangrijke rol spelen in OO door hun visie of 
door de positie binnen hun organisatie. Er zijn mensen uit alle 
3 O’s én uit alle 4 de Adviesraden benaderd, de mentaliteit van 
de respondenten is voorafgaand aan het onderzoek uitgebreid 
besproken met het programmateam, bij twijfel is de Mentality 
test afgenomen.

Data Analyse:
Ook de keuze van de Mentaliteitsgroepen en Burgerschapsstijlen 
van de Adviesraden worden onderbouwd aan de hand van het 
Chain of Colour model. Zo is er goed te zien of er enige overlap 
is tussen de mentaliteitsgroepen en Ondernemend Onderwijs. 

Onderzoeksvraag 6:
“Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de toekomst’ en waar 
valt voor hen nog winst te behalen?”

Onderzoeksmethodes:
Om een beeld te schetsen van ‘de Leerling van de toekomst’ 
en hun ‘pain’ en ‘gain’, hebben er gesprekken met het 
Programmateam plaatsgevonden, om hun eerdere diepte 
onderzoek te achterhalen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 
Deskresearch. Er is onderzoek gedaan naar de Growth Mindset 
en de Fixed Mindset (Dweck, 2007), en er is gekeken naar de 
Competentie Monitor (Ondernemend Onderwijs, 2015) die bij 

ongeveer 500 leerlingen is afgenomen, na afloop van een 
OO project. Hieraan is goed te zien op welke vlakken OO 
wat toevoegt aan de ondernemendheid van leerlingen.
Aangezien de ‘Leerling van de toekomst’ onderdeel is van 
een nieuwe generatie, is het interessant om de belangrijke 
eigenschappen van deze groep jonge mensen te schetsen. 
Door generatieverdieping kan er weergegeven worden op 
welke behoeftes het toekomstige onderwijs moet inspelen.

Data Analyse: 
Aan de hand van de Empathymap en een Persona 
wordt ‘de Leerling van de toekomst’ voor Ondernemend 
Onderwijs visueel en tekstueel inzichtelijk gemaakt. 

Het conceptboek
Het Conceptboek zal opgeleverd worden samen met 
het onderzoeksrapport, en zal een visueel prikkelend 
handboek zijn van het uitgewerkte concept. Hiermee 
krijgt Ondernemend Onderwijs een gemakkelijk en helder 
overzicht van het concept en de eventuele implementatie 
daarvan. Het conceptboek bevat tevens het uiteindelijke 
advies en aanbevelingen en kan gebruikt worden om 
meer draagvlak te creëren. 

 Is goed uitgewerkt of onderzocht.

Heeft goede punten, maar kan verbeterd worden.

Is nog nooit uitgewerkt of moet verbeterd worden. 

Legenda:
Overzicht sterktes en zwaktes conceptingproces OO

Voor de het uitgewerkte overzicht van de sterktes en 
zwaktes van het conceptingproces van OO, zie Bijlage 2, 

Voor het vooronderzoek en verklardende woordenlijst, zie 
Bijlage 1 voor het volledige Onderzoeksplan. 
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Synergise
Mega / Macro /Micro

Wat kan Ondernemend 
Onderwijs met deze 

Trends?

Chain of Colour model 
(Nijman, van de Ven, 2015) 

Opbouw & Onderzoeksmethodes

Reset
Mega / Macro /Micro

Push Borders
Mega / Macro /Micro

Onderbouwing 
Trendkeuze

5 W’s / Cross Cultural Analysis 5 W’s / Cross Cultural Analysis 5 W’s / Cross Cultural Analysis

1.1 TRENDANALYSE

Onderzoeksvraag:
“Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn relevant voor Ondernemend Onderwijs?”

1.1.1 Onderbouwing Trendkeuze

De basis van de macro trends ‘Synergise’, ‘Reset’ en ‘Push 
Borders’ is onderdeel van een grootschalig trendonderzoek 
voor Bureau Nijman + van Haaster, voor de trendpresentatie 
voor 2016/2017 ‘WAKKER’ (Freitag, Nijman, 2015). De keuze om 
deze drie trends voor Ondernemend Onderwijs  verder uit te 
diepen is gebaseerd op de overlap in achterliggende waarden 
vanuit het Chain of Colour model (Nijman, van de Ven, 2015) 
en de opbouw in relevantie en vernieuwing voor OO.

Voor uitleg over trends in het algemeen en het verschil 
tussen micro, macro en megatrends zie Bijlage 3. 
Voor uitleg van het Chain of Colour model, zie Bijlage 3. 
Voor de positionering van OO in het Chain of Colour model, 
zie Bijlage 5.
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Push Borders Synergise

Reset

Figuur 4: Chain of Colour model Trend aanduiding

‘Synergise’: Deze trend ligt binnen het Chain of Colour model 
in eerste instantie wat verder weg van de positionering van 
OO, maar is qua thema heel actueel binnen het onderwijs 
als het gaat om talentontwikkeling. Het heeft veel overlap 
met de inhoudelijke werkzaamheden van Ondernemend 
Onderwijs. Deze trend zal voor OO dan ook voornamelijk 
bevestiging en herkenning bieden.

‘Reset’: Deze trend ligt binnen het Chain of Colour 
model dichter bij de positionering van Ondernemend 
Onderwijs dan ‘Synergise’ en illustreert de fundamentele 
verschuivingen in traditionele systemen, structuren, de 
markt en bedrijfsvoering. OO breekt als onderwijsinnovatie 
ook door deze bestaande structuren heen. Deze trend biedt 
voor hen herkenning en een aantal nieuwe handvatten om 
in de toekomst verder uit te diepen.

‘Push Borders’: Deze trend heeft een directe overlap met 
de kernwaarden en trendgevoeligheid van Ondernemend 
Onderwijs in het Chain of Colour model. Binnen deze trend 
komt het vervagen van grenzen en het zoeken naar vrijheid 
door middel van wetenschappelijk experimenteren met de 
toekomst aan bod, Qua thema is ‘Push Borders’ het meest 
futuristisch en moeilijker te bevatten, maar biedt voor OO 
wel interessante toekomstperspectieven.
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Figuur 5: Trendspecificatie Synergise

Purpose Economy

De megatrend ‘Purpose Economy’ laat een omslag zien in 
de maatschappij en economie van het denken in rendement, 
consumptie en belevenis, naar betekenisgeving voor de lange 
termijn (VPRO Tegenlicht, 2016). We zijn zowel als individu en als 
organisatie op zoek naar zekerheid en een manier om grip te 
houden op ons dagelijks leven. We zien een maatschappij-brede 
zoektocht naar nieuwe betekenis ontstaan, waarmee we zowel 
van meerwaarde kunnen zijn voor onze directe omgeving als 
voor de samenleving (Trendrede, 2015).

Voor een uitgebreidere uitwerking van Purpose Economy, zie 
Bijlage 3.

Synergise

Binnen de macrotrend ‘Synergise’ staan de waarden: 
universaliteit, harmonie, netwerken en groepsconnectie 
centraal, vanuit het oogpunt van het individu. Bij deze trend gaat 
het om het zoeken naar eigenheid én manieren om samen 
beter te worden. Het gaat om het staan in het middelpunt 
van je eigen universum, het onderzoeken van je eigen unieke 
kwaliteiten en het zien van nieuwe kansen voor persoonlijke 
groei; wat vervolgens ingezet wordt ten behoeve van de groep. 
Door deze verscheidenheid aan kwaliteiten en het maken van 
interessante nieuwe connecties is men op zoek naar harmonie 
en samenhang. De overtuiging is dat de kracht van de groep 
ligt in die samenhang, maar ook in de diversiteit en flexibiliteit 
van het individu (Nijman, Freitag, 2015).

1.1.2 Trendanalyse Synergise
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Kees de Goede

Joel RooyBeurs Parijs september 2014

Tanya Harris

Trend thema in design: ronde vormen met kern, caleidoscoop, celstructuren. 

Beurs Parijs september 2014
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Micro trends: 
In de maatschappij is ‘Synergise’  terug te zien in signalen 
binnen verschillende branches, en is onder te verdelen in 2 
microtrends: ‘Cohesiveness’ en ‘Temporary Connections’.

Cohesiveness

Deze microtrend heeft te maken met het benadrukken van 
de verschillen binnen een groep, en de zoektocht naar 
harmonie en samenhang. In plaats van het zoeken naar 
de overeenkomsten ligt binnen een groep steeds meer de 
positieve nadruk op de onderlinge verschillen. We zijn nu 
eenmaal niet hetzelfde en willen ook niet meer benaderd 
worden als ‘gemiddelde mensen’.
Met de nadruk op onze onderlinge verschillen, is er ook veel 
interesse in waar onze overeenkomsten en samenhang liggen 
(Nijman, Freitag, 2015). Wat is de kracht is die ons samen 
bindt? 

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Cohesiveness’ met 
microsignalen, zie Bijlage 3. 

Een Café, Fietsenmaker/verkoper en een barbier in één winkel.

- De Fietskantine (2015).

Fotograaf Jimmy Nelson reist om de wereld om bewustzijn te creëren voor 
de verassende verscheidenheid van mensen.
- Before they pass away. (2014)

Groepsopstellingen in design, waarin totaal verschillende voorwerpen 
een eenheid vormen.
- Marie Claire Maison (2014)

Wat ieder individu in te brengen heeft om het geheel beter te maken.
- Maestro (2016). 
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Temporary Connections

We leven in een snel veranderende maatschappij waarin 
vaste structuren steeds meer onder druk komen te staan. 
Mensen focussen zich in de zoektocht naar harmonie steeds 
meer op het nu, en kijken wat voor hen op dit moment 
meerwaarde oplevert. Het aangaan van langdurige ‘relaties’ 
of afspraken wordt daarom steeds moeilijker. We moeten 
steeds flexibeler meebewegen met de tijd, en denken steeds 
flexibeler over relaties en over samenlevings vormen. Dit 
geldt voor werk relaties, vriendenkringen en liefdes relaties. 
Er worden steeds meer ‘Gelegenheids Coalities’ aangegaan, 
tijdelijke verbintenissen die korte maar krachtige periodes van 
samenwerken betekenen (Nijman, Freitag, 2015).

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Temporary Connections’ 
met microsignalen, zie Bijlage 3.

Het aantal eenpersoons huishoudens in Nederland stijgt snel.
- Heymans One (2016)

Platform waar zelfstandig ondernemers en start-ups elkaar inspireren en samen vragen uit de maatschappij oppakken.
- De Werkvloer - De Tramkade (2016)

Studenten kunnen goedkoop wonen in ruil voor gezelschap. 
- Arnhemse woonzorgcentrum Vreedenhoff (2015)  

Emoji van nieuwe gezins 
samenstellingen.  
- Whatsapp (2016)
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Reset

Binnen de macrotrend ‘Reset’ staan de waarden: flexibel innoveren, 
experimenteren, richting geven, rationaliteit en het nemen van 
verantwoordelijkheid centraal. Bij deze trend gaat het om het zoeken 
naar praktische en rationeel onderbouwde oplossingen voor een radicaal 
veranderende maatschappij, waar oude (economische) structuren, 
zekerheden en het middensegment steeds verder afbrokkelen en langzaam 
verdwijnen. Er is een groep in de samenleving die actief op zoek is naar 
manieren om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, zij zien kansen 
en mogelijkheden die eerder nog niet bestonden. Waar oude structuren 
wegvallen, ontstaat een vacuüm waarin ruimte ontstaat voor vernieuwing. 
Doordat de veranderingen zo radicaal zijn, is er binnen het nieuwe vacuüm 
grote behoefte aan mensen en organisaties die ons ‘aan de hand nemen’ 
en laten kennismaken met het nieuwe landschap. Een heldere blik op de 
nieuwe weg helpt bij  het wegnemen van ruis, angst en het bieden van 
zekerheid voor burgers wier belevingswereld op waarden als traditie en 
veiligheid gebaseerd zijn. Tijd om te twijfelen is er namelijk niet, mensen 
en organisaties die te lang stil staan worden ingehaald of aan de kant 
geschoven. Het gaat om alert, actief en flexibel meebewegen met een 
veranderende wereld (Nijman, Freitag, 2015). 

Polarization

De megatrend ‘Polarization’ gaat over een sterke verdeeldheid 
in de maatschappij, waarbij het maatschappelijke middenveld 
langzaam buiten spel komt te staan. De wereld verandert snel en 
radicaal, waardoor onze belevingswereld geen aansluiting meer 
vindt met de gevestigde orde van onze wet -en regelgeving. De wil 
tot verandering is aanwezig, maar de vernieuwingen ondervinden 
op dit moment nog veel weerstand van de gevestigde orde. 
Ze komen continu in aanraking met ‘brokstukken’ van oude 
systemen en structuren, wat heftige botsingen, confrontaties 
en frustratie oplevert. Om écht te kunnen vernieuwen moet er 
eerst afgebroken en opgeruimd worden (Freitag, Nijman, 2015) 
(Trendrede, 2016). 

Voor een uitgebreide beschrijving van ‘Polarization’ zie Bijlage 3. 

1.1.3 Trendanalyse Reset

Figuur 6: Trendspecificatie Reset
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Trend thema in design: strak vorm en kleurgebruik, contrast, letterlijke tussenruimtes. 

Scenolia 2014 Strandnl Architectuur en interieur

Jean Pierre RaynaudBeurs Parijs 2014Bron onbekend
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Micro trends:
In de maatschappij is  ‘Reset’  terug te zien in signalen 
binnen verschillende branches, en is onder te verdelen in 2 
microtrends: ‘Shift of the intermediate layers’ en ‘Guidence’. 

Shift of the intermediate layers

Binnen de radicaal veranderende structuren van onder 
andere de politiek, het bankensysteem en het bedrijfsleven 
ligt de nadruk op het verschuiven van de maatschappelijke 
tussenlaag. Zo staan de middenlagen van organisaties 
onder druk; zowel binnen bedrijfsstructuren als binnen 
een hele bedrijfstak. Tussenschakels worden steeds vaker 
weggelaten waardoor tussenruimte ontstaat waar plek is 
voor een andere opvulling.

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Shift of the 
intermediate layers’ met microsignalen, zie Bijlage 3. 

Hoe een markt overgenomen werd...
- Uber (2015)

“Wat als we ouderwetse energiebedrijven overbodig zouden maken?”
- Vandebron (2015)

Bekende webshops openen fysieke winkels.
- Coolblue (2016)

In de verpakkingsloze supermarkt betaal je alleen voor het product, niet voor de verpakking of reclame. 
- Original Unverpackt (2015)
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Guidence

In een tijd waar bekende structuren en systemen veranderen 
of wegvallen, zijn de chaos, angst en onzekerheid groot. 
De samenleving heeft hierbij veel behoefte aan duidelijke 
gidsen die iedereen door het nieuwe vacuüm loodsen. 
Waarbij gidsen meer is dan mensen en bedrijven alleen 
van A naar B te begeleiden, het gaat om richting geven, 
coachen en zekerheid bieden. Hoe moeten de lege plekken 
ingevuld gaan worden en wie gaat de verantwoordelijkheid 
dragen voor de nieuwe situatie?

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Guidence’ met 
microsignalen, zie Bijlage 3. 

De online personal shopper voor de man: vind de weg bij het online shoppen.
- The Cloakroom (2015)

Debat over een nieuwe samenleving.
- Het Basisinkomen voor iedereen (VPRO Tegenlicht, 2015)

Online artikelen kiosk, betaal per artikel in plaats van de hele krant.
- Blendle (2015)
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Push Borders

Binnen de macrotrend ‘Push Borders’ staan de waarden: vrijheid zoeken, 
grenzen overschrijden, geloven in ons eigen kunnen, en het onderzoeken 
van nieuwe vormen van waarnemen en beleven centraal.
Bij deze trend gaat het om de behoefte om bestaande grenzen in het leven te 
onderzoeken en op te rekken. Door de successen en snelle ontwikkelingen 
in technologie en wetenschap is er een extreem geloof ontstaan in ons 
eigen kunnen, waardoor de wereld weer als ‘maakbaar’ gezien wordt. 
Binnen deze trend zijn alle nieuwe mogelijkheden geaccepteerd, waardoor 
het idee ontstaat dat er geen grenzen meer zijn. Bestaande grenzen worden 
overschreden of zelfs compleet genegeerd. Hiermee wordt ook het negeren 
van tijdelijkheid een thema. In een maatschappij waar alles gefocust is 
op het nu, ontstaat plotseling een grote behoefte om alles voor eeuwig 
toegankelijk te maken en intenser te beleven (Nijman, Freitag, 2015). 

1.1.4 Trendanalyse Push Borders

Technologisation

De megatrend ‘Technologisation’ gaat over de snel toenemende 
invloed van technologie op ons leven. We zijn bijvoorbeeld zo aan 
onze smartphones en wifi gewend geraakt dat de aanwezigheid 
ervan vaak als een eerste levensbehoefte wordt omschreven (Parool, 
2015). Desondanks zijn de toekomstbeelden van technologie voor 
veel mensen beangstigend. Een paar jaar geleden was de ‘singularity 
theorie’ (Kurtzweil, 2005) leidend, men ging ervan uit dat de machinale 
intelligentie superieur zou gaan worden aan de menselijke intelligentie, 
en dat de twee in elkaar over zouden lopen. Nu zijn we hier niet 
meer zo zeker van, er zijn veel signalen dat de ontwikkelingen richting 
singulariteit stagneren (Stijns Bisschop, 2016) en zal de mens juist 
leidend blijven in de ontwikkelingen. Vermenselijking van techniek 
en het toegankelijker maken van techniek voor mensen zijn hierin 
belangrijke thema’s. 

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Technologisation’ zie Bijlage 3.

Figuur 7: Trendspecificatie Push Borders



32
Trend thema in design: objecten die zelf energie lijken uit te stralen, futuristisch, vervagen van grenzen.

Eleonore Delisse

Rapsody in Forest Beurs Parijs 2014

Hay

Floor KnaapenJoe Fletcher
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Eleonore Delisse

Micro trends:
In de maatschappij is  ‘Push Borders’  terug te zien in 
signalen binnen verschillende branches, en is onder 
te verdelen in 2 microtrends: ‘Expanding Senses’ en 
‘Exploring Technology’.

Expanding Senses

Deze microtrend gaat over het gebruiken en inzetten van 
technologie voor het vergroten van betekenis. Hierbij gaat 
het zowel om de beleving van het moment als van de wereld 
om ons heen: er wordt een nieuwe dimensie toegevoegd. 
Er wordt een onderzoekende houding zichtbaar waarbij 
het toegankelijk maken van technologie voor de mens 
centraal staat. Wát we onderzoeken is radicaal en 
overschrijdt alle grenzen van eerdere mogelijkheden, ‘the 
sky is no longer the limit’. We experimenteren met het 
uitbreiden van onze belevingswereld en onze zintuigen, 
waardoor we de wereld om ons heen intenser kunnen 
ervaren.

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Expanding Senses’ 
met microsignalen, zie Bijlage 3. 

Je favoriete vakantiebestemming beleven, zonder van de bank te komen. 
- Oculus Rift (2016)

Microchip implantaten maken de drager bewust van omgevingsstraling.
- Amal Graafstra (Dangerous things, 2015)

Wearble helpt bewegingen te maken die je nooit eerder kon.
- Ouijiband (2015)

Conceptueel sieraad, dat het lichaam vormt tot energiebron.
- Naomi Kizner - Energy Addict (2015)
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Exploring Technology

Deze microtrend gaat over het gebruik en de inzet van 
technologie om een nieuwe toekomst te schetsen. De 
snelle technologische vooruitgang en de rationele en 
wetenschappelijke benadering van nieuwe mogelijkheden, 
geven het gevoel dat de wereld maakbaar is. Begrenzingen 
van mogelijkheden worden opgezocht en op verschillende 
vlakken overschreden, waardoor voorheen gescheiden 
‘werelden’ ineens in elkaar overlopen. Grenzen vervagen 
tussen mens en technologie, onze gebondenheid aan het 
leven op aarde en zelfs tussen leven en dood. 

Voor een uitgebreide uitwerking van ‘Exploring Technology’ 
met microsignalen, zie Bijlage 3.

Geen genoegen nemen met de maakbare mens.
- Iris van Herpen (2015)

Wetenschappelijk onderbouwde Science Fiction.
- The Martian (2016)

Na de dood, de gezonde geest overplaatsen in een kunstmatig lichaam. 
- Dmitri Itskov, 2045 Initiative (2015)
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PUSH BORDERS

SYNERGISE

RESET

Figuur 8: Trend adoptiecurve.

Trendontwikkeling op adoptiecurve

Voor uitleg over de trend ontwikkeling op de Trend adoptiecurve, 
zie Bijlage 3. 
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Synergise:
Belangrijk voor OO is de bevestiging dat er een duidelijke 
beweging gaande is over het ontwikkelen van persoonlijke 
kwaliteiten en talent. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld 
binnen projecten op scholen nog extra nadruk te leggen op 
het zoeken naar de juiste ‘voedingsbodem’ voor leerlingen. 
Welke thema’s, opdrachten en vragen kunnen bij elkaar 
gebracht worden om leerlingen te enthousiasmeren. Hoe 
kunnen zij meer leren van elkaars verschillen en hoe vullen 
de verschillende kwaliteiten van leerlingen elkaar aan?  
Ook binnen OO als organisatie kan nog extra gekeken 
worden welke mensen met welke talenten nodig zijn om 
het geheel sterker te maken. Het is ook interessant om 
te experimenteren met het aangaan van samenwerkingen 
met mensen of organisaties die een vergelijkbare visie 
hebben, maar in een totaal verschillende branche opereren. 
De kracht zit hierbij in de onverwachte combinaties. 

Reset:
Ondernemend Onderwijs is een onderwijs innovatie die 
door de bestaande structuren heen breekt en in de ruimte 
die ontstaat nieuwe mogelijkheden laat zien. Hier zit zowel 
de kracht van het programma als de meeste weerstand van 
de omgeving. Binnen deze trend wordt de kracht van de korte 
verbindingen zichtbaar. Voor OO is de directe verbinding en 
samenwerking tussen de 3 O’s belangrijk. Maar het hebben en 
uitbreiden van zo’n complex netwerk is voor OO ook zowel een 
kracht als een valkuil. Het gevaar bestaat dat het geheel snel 
onduidelijk wordt en dat niemand begrijpt wat de bedoeling is. 
Hoe directer, korter en overzichtelijker de lijnen, hoe beter.
Daarnaast is het aannemen van een gidsende rol 
interessant voor Ondernemend Onderwijs. OO is de spil in 
de samenwerking tussen partijen die allemaal te kampen 
hebben met veranderende structuren. Daarom is het richting 
geven aan de nieuwe ontwikkelingen belangrijk. Aan de 
ene kant kan dit door te blijven experimenteren met nieuwe 
pilots om de innovatie te laten groeien. Daarnaast is het ook 
belangrijk om alle partijen van de 3 O’s gerust te stellen en 
nieuwe houvast te bieden. Hierin is het nodig om zo helder en 
transparant mogelijk zijn in de communicatie.

Push Borders:
Ondernemend Onderwijs overschrijdt grenzen binnen de 
onderwijssector, en heeft zo veel nieuwe mogelijkheden 
gecreëerd. Binnen deze trend speelt lef een grote rol. Grenzen 
worden overschreden en dingen die niet voor mogelijk 
gehouden werden, komen ineens dichtbij en zijn logisch 
verklaarbaar. Voor OO is het idee van onsterfelijkheid en het 
negeren van tijdelijkheid interessant. Hierbij kan het letterlijk 
gaan om het programma voor een aanzienlijk langere tijd 
beschikbaar te maken. Maar het kan ook gaan om elementen 
uit te lichten die veel waarde hebben voor mensen. Het 
idee om ‘iets van waarde achter te laten op de wereld als 
ik doodga’, speelt hierin een rol. Deelnemers van OO kunnen 
beslissen om onderdeel te zijn van een nieuwe transitie, die de 
grenzen van eerdere mogelijkheden overschrijdt. Een transitie 
die het leven zal verrijken en een leven lang waardevol blijft. 

1.1.5  Wat kan Ondernemend Onderwijs met deze trends?
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1.2 SECTORANALYSE

Live, work, shop, play 
model.

Deelconclusie

ILS, 2016

Opbouw & Onderzoeksmethodes

Live, work, shop, play 
model uitgebreid met leef 

functie ‘leren’. 

Work
De veranderingen van 

werk

Living
Het diffuus worden van 
leef functies in de stad.

ILS, 2013 ILS, 2016

Onderzoeksvraag:
“Welke actuele ontwikkelingen zijn relevant binnen de sectoren Living en Work voor Ondernemend Onderwijs?”

1.2.1 Living

Binnen de sector Living is het voor Ondernemend Onderwijs 
interessant om te kijken naar de veranderende leefomgeving 
binnen de stad en het diffuus worden van de verschillende 
leef functies.

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden in Nederland alle 
activiteiten in een stad ruimtelijk gezien gespreid. Versterkt 
door de woningwet uit 1901 die gericht was op een 
verbetering van de hygiëne, werden steden in de loop van de 

jaren steeds planmatiger ingericht. Zo zijn er heel structureel 
aparte gebieden ontstaan om te wonen, te winkelen, te 
werken en te recreëren (ILS, 2016).
Samen met de verzuiling van onze samenleving is sinds 
een aantal jaar te zien dat ook de ‘verzuiling’ van deze 
stedenbouwkundige functies aan het afnemen is. Er zijn 
voorafgaand aan de crisis al verschillende pogingen gedaan 
om levendigere stadskernen te creëren door de verschillende 
functies van een stad op een gestructureerde manier samen 

te brengen. Maar deze projecten zijn vaak in zijn geheel 
bedacht door een architect, zonder inbreng of behoefte van 
de omgeving. Ook al kan er in één straat zowel gewinkeld, 
gewerkt en gerecreëerd worden, na sluitingstijd van de 
winkels is het er leeg en stil (Derksen, 2013).
Na de crisis is er echter om financiële redenen, op 
verschillende plaatsen in Nederland gestart met het organisch 
ontwikkelen van stedelijke gebieden. Er was geen budget 
voor massaprojecten, dus was de nood hoog voor een 
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andere aanpak. Net als in andere branches zien we ook in het 
ontwikkelen van onze leefomgeving dat de klant steeds meer 
centraal gezet wordt en dat er een onderlinge wisselwerking 
ontstaat (ILS, 2016). In plaats van dat grote bedrijven een groot 
gebied ontwikkelen en daar later een doelgroep bij zoeken, 
gaat het bij ‘organisch ontwikkelen’ om het ontwikkelen van 
kleine gebieden, waarbij er specifieker gekeken wordt naar 
wat een plek te bieden heeft en wat de behoefte van de 
bewoners is. Er worden steeds delen bijgebouwd, waardoor 
er in een gebied functies toegevoegd of vermengd kunnen 
worden. 

De activiteiten rondom hoe we werken, winkelen, wonen en 
onze vrije tijd besteden lopen steeds meer in elkaar over en 
worden diffuus in de toekomst, en het is belangrijk dat hierop 
de focus wordt gelegd. Het gaat om het combineren van 
dagelijkse activiteiten voor een flexibeler leven, én om zo 
efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte in de stad 
die er is. De wereldwijde urbanisatie neemt namelijk snel toe, 
in 2050 zal ongeveer 70% van de hele wereldbevolking in grote 
steden leven (Trendwatching.com, 2011). Deze enorme groei zal 
veel uitdagingen gaan opleveren voor de kwaliteit van leven van 
de inwoners, maar ook voor grote thema’s als het regelen van 
voeding en mobiliteit. Hoe gaan we zorgen voor ecologische, 
sociale en demografische balans (ILS, 2016)?

Live, work, shop, play model

Het ‘Live, work, shop and play’ model (ILS, 2013) is ontwikkeld om deze nieuwe situatie van stedelijke functiemenging 
beter uit te lichten en conceptmatig in te kunnen zetten voor nieuwe project of gebiedsontwikkeling. Bij een goede functie 
menging ontstaan er nieuwe stedelijke gebieden, waarbij er mensen samen kunnen komen in eenzelfde ruimte vanuit totaal 
andere redenen of voor verschillende activiteiten.
In het model is een centrale cirkel te zien waarbij steeds één leeffunctie centraal gezet kan worden. Daarbinnen zijn 
kleinere cirkels te zien, die de overlap weergeven van de overige functies. Doordat steeds één functie centraal staat, zijn de 

concepten die ontstaan 
wezenlijk verschillend 
van elkaar. Een ruimte 
die primair ingericht is 
om te wonen en waar 
ook gewinkeld kan 
worden, is wezenlijk 
anders dan een ruimte 
die primair ingericht is 
om te winkelen, maar 
waar ook gewoond kan 
worden. 

Figuur 9: Live,work, shop, play model (met focus op Live)
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Live, work, shop, play model, uitgebreid met 
leef functie ‘leren’

Naast dat de eerder genoemde leef functies ruimtelijk gespreid werden, 
zijn ook scholen in deze oude structuur opgenomen. Zowel als het 
gaat om de planmatige locatie als om de functie van de school. 
Scholen moeten voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit de 
woon -en werk omgeving. Daarnaast was ‘leren’ altijd erg locatie en 
tijdsgebonden. Leren doe je in het schoolgebouw en de lestijden sluiten 
aan op de doorsnee werktijden van de samenleving. 
Ondernemend Onderwijs laat zien dat ook ‘leren’ diffuus wordt in de 
nabije toekomst. Waar, hoe, wanneer, met wie en waarom we leren 
zal net als de overige functies in de samenleving steeds meer in 
elkaar overlopen en flexibeler worden. Ook schoolgebouwen kunnen 
daardoor andere functies krijgen dan de primaire functie van ‘leren’. 
Scholen kunnen steeds meer dienen als ontmoetingsplekken in de 
wijk, waar mensen om verschillende redenen naar toe komen. 

LEARN

WORK

PLAYSHOP

LIVE

De omgeving waar we leren.

De ruimte  primair ingericht 
om te leren, waar we ook 
kunnen wonen. 

De ruimte  primair ingericht 
om te leren, waar we ook 
kunnen winkelen. 

De ruimte  primair ingericht 
om te leren, waar we ook 
kunnen werken. 

De ruimte  primair ingericht 
om te leren, waar we ook 
kunnen recreëren. 

Figuur 10: Live, work, shop, play model, uitgebreid met leef functie ‘Leren’
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1.2.2 Work

Binnen de sector Work is het voor Ondernemend Onderwijs 
interessant om te onderbouwen hoe ‘werk’ aan het veranderen 
is en waarom de vernieuwing binnen het onderwijs noodzakelijk 
is voor de toekomstige manier van werken.
 
Voor een uitwerking van de ontwikkelingen van werk tot nu 
toe, zie Bijlage 4. 

‘Werk’ maakt op het moment een grote fundamentele 
verandering door. Het zal in een aantal jaar voor velen 
onherkenbaar zijn in vergelijking met de manier waarop we tot 
nu toe gewerkt hebben en over werk dachten (Gratton, 2010). 
Deze fundamentele verandering wordt ook wel aangeduid als 
een nieuwe innovatiegolf of ‘Kondratieff’ (Vermeend, 2009). 
Dit zijn lange golven van versnelling of vertraging van groei in 
de wereldeconomie, die zich vanaf de Industriële Revolutie in 
de 18e eeuw met regelmaat in onze geschiedenis lieten zien. 
De cycli kenmerken zich door technologische innovaties die 
wereldwijd zorgen voor nieuwe groeimarkten, waardoor tevens 
omvangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd in de 
infrastructuur en in de organisatie van werk. 
We bevinden ons nu weer op een kantelpunt, wat volgens 

de Kondratieff cycli de 6e innovatiegolf zal worden over 
ontwikkelingen in robotisering, nanotechnologie en medische 
wetenschap. Er wordt ook wel gesproken over de ‘2nd 
Machine Age’ (Brynjolfsson, McAfee, 2014): waar tijdens de 
Industriële Revolutie het productieproces werd overgenomen 
door machines, zal dat binnenkort ook gelden voor denkwerk 
en andere complexere functies. 

Voor een overzicht van de Kondratieff cycli, zie Bijlage 4.

Naast externe omstandigheden zal ook de aard van het werk 
veranderen (Bijl, 2009). Aangezien al het eenvoudige werk 
grotendeels geautomatiseerd gaat worden, zullen we steeds 
meer met ons hoofd gaan werken. Hoe de automatisering en 
robotisering zich zullen ontwikkelen is niet zeker, maar wel dat 
werk, gericht op creativiteit en empathie, het langst zal blijven 
bestaan. Daar zullen de kansen liggen voor vooruitgang en 
innovatie. Het tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen 
vraagt om een ‘leven lang leren’. 25% van de kennis van pas 
afgestudeerden is namelijk al verouderd als ze daadwerkelijk de 
arbeidsmarkt betreden. Hetzelfde geldt voor medewerkers die 
voor een lange tijd binnen één organisatie gewerkt hebben (ILS, 
2016). 

Doordat werk een nieuwe invulling krijgt, zullen werknemers 
ook andere vaardigheden en competenties nodig hebben. 
Bijvoorbeeld een onderzoekende houding, kunnen netwerken 
en creativiteit. Maar ook een grote mate van zelfbeschikking 
en verantwoordelijkheidsgevoel is belangrijk. Want we werken 
in een complexe wereld die snel verandert, en waar tijd en 
plaats- gebondenheid steeds meer afneemt. Werk en vrijetijd 
gaan steeds meer door elkaar lopen. Hoe we deze tijd voor 
onszelf zinvol kunnen indelen en afbakenen is voor iedereen 
anders en vergt veel vertrouwen van werkgevers (Bijl, 2009).
Ondanks dat de aard van werk al een grote ontwikkeling heeft 
doorgemaakt, is de manier waarop werk wordt georganiseerd, 
aangestuurd, uitgevoerd en beloond daar nog lang niet bij 
aangesloten (Bijl, 2009). Binnen veel organisaties en overheden 
wordt er nog steeds vastgehouden aan de hiërarchische 
organisatiestructuur en het tijd- en plaatsgebonden werken. 
Ook de manier waarop nieuwe vacatures ontstaan, komt 
veelal voort uit een organisatieprobleem, in plaats vanuit de 
wens om te innoveren. Er wordt voorbij gegaan aan wat 
een bedrijf écht mist of nodig heeft (ILS, 2016). De meeste 
organisatieproblemen zijn dan ook grofweg samen te vatten 
in ‘verouderde kennis’ waardoor organisaties vast komen te 
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zitten in de structuren, systemen en manieren van denken 
die ze kennen. Daarnaast spelen mobiliteitsproblemen en de 
veranderende mentaliteit van een jonge generatie werknemers 
een grote rol (ILS, 2016).
Het is namelijk goed zichtbaar dat de generatie die nu de 
arbeidsmarkt betreedt, heel andere denkbeelden heeft over 
werk dan hun voorgangers. Werk transformeert naar een 
‘way of life’; het wordt onderdeel van de eigen identiteit (MVO 
Nederland, 2013). Dat wil zeggen dat voor jongeren werk en 
het privéleven bij elkaar horen en bij elkaar moeten passen.Ze 
zijn gericht op het doen van zinvol werk, in plaats van op het 
streven naar een hoog salaris. De meeste jongeren werken het 
liefst in een platte organisatie, waar ze gelijkwaardig worden 
benaderd. Ze zoeken naar een fijne sfeer op de werkvloer, 
de mogelijkheid om zich op verschillende vlakken te kunnen 
ontwikkelen, en naar manieren om het werk zelf in te kunnen 
passen in een weekritme dat bij hun levensstijl past. Werk levert 
sociale contacten, zingeving en maatschappelijke status op; 
wie werkloos is loopt dus veel meer mis dan een maandelijks 
inkomen (Boschma, Groen, 2010) (ILS, 2016).
Alle 3 O’s die samenwerken met Ondernemend Onderwijs 
blijven vasthouden aan oude structuren. Het is dus niet zozeer 
de vraag of de aankomende generatie de juiste kwaliteiten 
bezit om de nieuwe arbeidsmarkt te betreden. Het is vooral de 
vraag of de arbeidsmarkt wel klaar is voor de aankomende 
generatie en of het huidige onderwijssysteem de nieuwe 
generatie wel opleidt voor de juiste arbeidsmarkt? 

1.2.3 Deelconclusie

Onderzoeksvraag:
“Welke actuele ontwikkelingen zijn relevant binnen de sectoren 
Living en Work voor Ondernemend Onderwijs?”

Binnen de sectoren Living en Work zijn een aantal punten 
interessant voor een versterking van Ondernemend 
Onderwijs. Als ‘leren’, net als andere leef functies in de stad, 
diffuus wordt in de toekomst, is het interessant om te kijken 
hoe OO door middel van ondernemend leren de scholen kan 
aanwijzen als nieuwe ontmoetingsplek in de wijk. Als leren 
ook buiten het schoolgebouw plaatsvindt, is het spannend 
om te kijken welke functie de school in de wijk nog meer 
zou kunnen innemen. 
Als het gaat om werken is het niet alleen de onderwijsbranche 
die vasthoudt aan manieren waarop ‘het altijd gedaan is’. 
Binnen het bedrijfsleven en ook binnen de gemeente is 
dit aan de orde. Het is belangrijk dat alle 3 O’s door OO 
gestimuleerd wordt om zich hierin te ontwikkelen. Als alle 
werk en leef functies in elkaar gaan overlopen, is het voor 
Ondernemend Onderwijs en de Adviesraden van belang 
om buiten deze kaders te kunnen denken en altijd impuls te 
blijven geven aan de vernieuwing.
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1.3 ORGANISATIEANALYSE

Deelconclusie/ AdviesInvulling Adviesraden

Mentality model, 
Burgerschapsstijlen model, 

(Motivaction, 2015). 

Organisatie Identiteit

(Riezebos, 2012)

Inzicht in meerwaarde 
van OO en wisselwerking 

netwerk

Value Framework model 
(den Ouden, 2015)

Fieldresearch

Interviews, online 
survey en observatie. 

Opbouw en onderzoeksmethodes

Onderzoeksvragen: 
“Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe zit de organisatie/het netwerk in elkaar?”

“Wat is de mentaliteit en de leefstijl van mensen in de 4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, 
en wat inspireert en enthousiasmeert hen om een ondernemende houding aan te nemen en een zelfsturend netwerk te vormen?”

De reden dat deze analyse ingaat op twee verschillende 
onderzoeksvragen is omdat Ondernemend Onderwijs 
zowel behoefte heeft aan een heldere invulling van hun 
merkidentiteit als aan onderzoek en advies over de invulling 
en behoeften van de 4 Adviesraden. Deze nog op te richten 
groepen gaan in de nabije toekomst een groot deel van de 

werkzaamheden overnemen van het Programmateam, en 
voor de verduurzaming en borging van het belang van OO 
is het erg belangrijk dat de Adviesraden een succes worden. 
Het Programmateam heeft na de oprichting direct zoveel werk 
gehad met het netwerken, opzetten en uitvoeren van OO, dat 
een heldere visie, missie en kernwaarden nog niet eerder 

geformuleerd zijn. Dit is juist erg belangrijk is als het gaat om 
het overbrengen van het gedachtengoed op anderen en het 
maakt dat de Adviesraden zich kunnen gaan conformeren 
aan een sterke en duidelijke identiteit. 
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1.3.1 Organisatie Identiteit

Kernwaarden:

Organisatiewaarden:

PASSIE

VERBINDEN

CREATIVITEIT

FLEXIBEL

INNOVATIE

MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

RICHTING 
GEVEN

Klantwaarden:

Voor een uitgebreide uitwerking van de Kernwaarden van OO, zie Bijlage 5. 
Voor de hele uitwerking van de Organisatie Identiteit volgens Rik Riezebos (2012), zie Bijlage 5.
Voor de positionering van OO binnen het Chain of Colour Model, zie Bijlage 5.

VERBINDEN

STIMULEREN VAN 
ONDERNEMENDHEID

ZELF
ONTPLOOIING

UITDAGING

VEILIGHEID



44

Visie en Missie

Visie:
De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om nieuwe 

kwaliteiten van de werkzame beroepsbevolking. Hierin is 
een ondernemende houding, het waarnemen van kansen, 

flexibiliteit en vakoverstijgend denken belangrijk. Het 
huidige onderwijssysteem is echter niet toereikend om 

leerlingen hiervoor adequaat voor te bereiden. 
Ondernemend Onderwijs creëert ruimte in het 

leertraject van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
mbo en hbo, om de ondernemende kwaliteiten bij 

leerlingen te stimuleren. Zo komen er meer individuen 
met persoonlijke slagkracht, die naadloos aansluiten 
op de arbeidsmarkt en hun weg vinden in moderne 
samenleving. Ondernemend Onderwijs brengt de 

samenleving en het onderwijs bij elkaar voor ‘levensecht 
onderwijs’.

Missie: 
“Ondernemend Onderwijs, voor een ondernemende 

samenleving”. 

In de schoolcarrière van leerlingen wordt samenwerking 
gezocht in projecten tussen scholen, (semi)overheden en 

ondernemers, om met vraagstukken uit de samenleving aan 
de slag te gaan. In deze nieuwe vormen van samenwerken, 
beïnvloeden alle partijen elkaars werken, denken en doen. 
Om deze beweging te verduurzamen wordt Ondernemend 

Onderwijs een zelfsturend netwerk, dat vraag en aanbod met 
elkaar in verbindt en het gat overbrugt tussen educatie en 

het bedrijfsleven. Zo creëert het netwerk draagvlak waardoor 
het geven van ondernemend onderwijs in de toekomst een 
waardevolle toevoeging is voor een meer ondernemende 

maatschappij.
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1.3.2 Value Framework. 

Het Value Framework model (den Ouden, 2015) is 
ontwikkeld bij Philips, als tool om te kijken op welke 
schaal een innoverend product, dienst of project gedeelde 
meerwaarde oplevert voor meerdere stakeholders. 
Meerwaarde gaat hier over financiële waarde, 
psychologische waarde, sociale waarde en ecologische 
waarde. Hoe meer ringen positief scoren in het model, 
hoe groter de transformerende impact is die het project 
heeft op de maatschappij. 

Voor de uitleg van het Value Framework model, zie Bijlage 5.

1. User: leerlingen, studenten en docenten.
2. Organisation: het Programmateam, Adviesraden, 

Trainerscollectief.
3. Ecosystem: de Triple Helix of de 3 O’s: 

Onderwijs,(semi)Overheid en Ondernemers. 
4. Society: de vragen, ontwikkelingen en projecten 

uit de samenleving die geïntegreerd worden in het 
onderwijs. 

Voor het uitgeschreven Value Framework voor 
Ondernemend Onderwijs, zie Bijlage 5.

Figuur 11: Het Value Framework, ingevuld voor Ondernemend Onderwijs.

Het ingevulde Value Framework 
voor Ondernemend Onderwijs laat 
een positief beeld zien. Bijna alle 
vlakken in het model zijn betrokken 
bij de ontwikkelingen. Er zijn alleen 
verbeterpunten te zien op het vlak 
van de docenten en een gelijke 
inbreng van alle partijen van de 
3O’s. 

+
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+
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+ +

+ +
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1.3.3 Netwerk structuur Ondernemend Onderwijs

Legenda:

Consument / Eindgebruiker

Verbinder van verschillende partijen, 
initiatieven en vraagstukken.

Kleine ondernemingen in ‘s-Hertogenbosch 
die werken aan onderwijs vernieuwing 
of ondernemendheid. 

Communicatie bureau

Gemeente

Grote Onderwijskoepels die de link 
vormen tussen het Ministerie en Gemeentes. 

Organisaties/ Ondernemers

Scholen

Financieerder

Programmateam OO
Bestaat uit: Margo van den Oord, Katja Brooijmans, Jan 
Raemakers, Hanny Post, Els Roest en Madeleine Mouwen. 
Tevens hebben er verschillende stagiares  meegewerkt. 
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Collega’s OO 

Eigentijds 
Onderwijs

Naschool.nl Kindertrots

Starters 4 
Communities

Droomstad 
Den Bosch

Studio WHYBreinwijzer

Agrifood
 Capital

Spark

Gruyterfabriek

Onderwijs 
koepelsLEASSPOH

POVODOVO

PO 
Raad

MBO
Raad

LeerlingenDocenten

Communiteers

Adviesraden

Programmateam

Bedrijven

HBO’s

MBO’s

Basisscholen

Middelbare 
scholen

Gemeente 
‘s-Hertogenbosch

Trainers OO

Figuur 12: Netwerkstructuur Ondernemend Onderwijs
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1.3.4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs

Om OO in de toekomst te borgen en te verduurzamen worden er een viertal 
‘Adviesraden’ opgericht. Deze Adviesraden zullen de werkzaamheden van 
het Programmateam gaan overnemen, waar het gaat over het ophalen van 
vragen en kansen uit de samenleving en het goed bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod.
In de Adviesraden zullen alle 3 O’s vertegenwoordigd zijn. Het gaat om 
mensen die achter de visie van OO staan. Zij hebben binnen de eigen 
organisatie zeggenschap om OO uit te voeren of te verspreiden, ze hebben 
een achterban waar direct nieuwe projecten uitgezet kunnen worden en 
hebben dus direct baat bij wat er in de raad gebeurt. De Adviesraden zijn in 
eerste instantie een uitvoerend orgaan, maar kunnen ook nieuwe vragen of 
projecten aandragen en kunnen ook eindgebruiker zijn.
OO vindt een aantal persoonskenmerken belangrijk bij leden van de 
Adviesraden: maatschappelijke betrokkenheid, sterk zijn in het leggen van 
verbindingen en het kunnen versterken van bestaande initiatieven, projecten en 
ideeën. Verder is het van belang dat de leden zelf een sterk netwerk hebben, 
hun kennis, ervaring en connecties willen delen met anderen en bereid zijn 
om in hun eigen tijd aan Ondernemend Onderwijs te werken. Het gaat dus 
om een specifieke en selecte groep mensen.

Voor de volledige profielschets van leden van de Adviesraden, zie Bijlage 1, 
‘vooronderzoek’ in het Onderzoeksplan. Figuur 13: Invulling Adviesraden OO

De komende jaren hebben leden 
van het Programmateam nog een 
coördinerende functie voor de 
Adviesraden.

Programmateam OO
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Coördinator

Docenten en Teamleiders 
met zeggenschap op hun 
school.

Ondernemers die werken 
binnen het thema van de 
Adviesraad.

Persoon met zeggenschap 
binnen de Gemeente, op 
het thema en OO. 

7 leden - 7 backup leden
werken aan OO rondom 
thema van Adviesraad.

Leden kunnen zowel 
adviseur, vraagsteller of 

eindgebruiker zijn.

BedrijfslevenBedrijfsleven

BedrijfslevenBedrijfsleven

HBOHBO

MBO

Voortgezet 
Onderwijs

Primair 
Onderwijs

Primair 
OnderwijsGemeenteGemeente

MBO

Voortgezet 
Onderwijs

Adviesraad OO

Natuur & 
Groenraad

Kunst & 
Cultuurraad

Voeding & 
Gezondheidsraad

Wetenschap &
Techniekraad

4 Adviesraden
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1.3.5 Mentality model: 

Voor de oprichting van de Adviesraden was er vanuit het 
Programmateam van OO en de gemeente ’s-Hertogenbosch 
veel behoefte aan het opstellen en onderzoeken van 
mentaliteitsprofielen. De persoonskenmerken van leden van 
de Adviesraden die OO belangrijk vindt hangen namelijk 
nauw samen met de mentaliteit van een bepaald segment 
mensen in de Nederlandse maatschappij. Door middel van 
het Mentality model (Motivaction, 2015) is er gekeken of 
deze mentaliteit verder verhelderd kan worden en of er nog 
aanvullingen gedaan kunnen worden, op wat de Adviesraden 
nodig hebben. 

Voor uitleg van het Mentalitymodel, zie Bijlage 5.

De benoemde persoonskenmerken vanuit OO komen 
absoluut niet in alle ‘Mentaliteitsgroepen’ van het model naar 
voren. Alleen de ‘Postmaterialisten’ en de ‘Kosmopolieten’ 
komen overeen met deze eigenschappen.

Voor een uitgebreide beschrijving van ‘Postmaterialisten’ en 
‘Kosmopolieten’, zie Bijlage 5.

Postmaterialist:

Individualistisch, maatschappijkritische idealist voor 
sociaal-maatschappelijke verbeteringenen milieu. Streeft 
naar zelfontplooiing, harmonie en maatschappelijk nut 
(Stempunt, 2015).

Kosmopoliet:

Individualistisch, kritische wereldburger, relatief hoog 
opleidingsniveau en inkomen, werk en carrière definieert 
hun identiteit en maatschappelijke status, netwerker, 
impulsief, avontuurlijk (Stempunt, 2015).

Figuur 14 Mentality model specificering Postmaterialist en Kosmopoliet

Traditionele 
Burgerij

13%

Moderne 
Burgerij

22%

Nieuw 
Conservatieven

8%

Kosmopolieten
13%

Opwaarts 
Mobielen

15%

Gemaks 
Georiënteerden

10%

Post
moderne 
Hedonisten

10%

Post- 
materia-

listen
9%
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1.3.6 Burgerschapsstijlen Model

De leden van de Adviesraden nemen deel vanuit een 
bepaalde overtuiging en het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid vanuit hun rol als burger. Ook vanuit 
de gemeente ’s-Hertogenbosch is er een grote interesse in 
hoe de kloof tussen de gemeente en burgers makkelijker 
overbrugd kan worden. Om deze reden is de keuze gemaakt 
om extra diepgang te zoeken in het Burgerschapsstijlen 
model (Motivaction, 2015). 

Voor uitleg van het Burgerschapsstijlen model, zie Bijlage 5.

Voor de Adviesraden van OO is de burgerschapsstijl 
‘Verantwoordelijken’ interessant. Hierbij is een directe overlap 
te zien met de eerder benoemde mentaliteitsgroepen van 
de Adviesraden.

Voor de uitwerking van de 4 Burgerschapsstijlen, zie Bijlage 5. 

Interessant voor OO is dat de manier waarop de 
‘Verantwoordelijken’in het leven staan en omgaan met 
de overheid, ruimte biedt voor nieuwe bewegingen. In 
dit segment komen veel ‘Innovators’ en ‘Early Adopters’ 

(Rogers, 2013) voor. Het is een groep die de visie en het 
gedachtengoed van OO uit zichzelf zal ondersteunen en 
uitdragen, zij zijn dan ook vanaf het begin al betrokken 
geweest. Om OO echter te verduurzamen en een stap 
verder te helpen is het van groot belang om ook de ‘Early 

Majority’ te bereiken, die zullen zorgen voor de praktische 
doorvertaling van OO naar de grote middengroep in de 
samenleving.

Figuur 15: Burgerschapsstijlen model specificering Verantwoordelijken

Verantwoordelijken
30%

Plichts
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13%

Structuurzoekers
32%

Pragmatici
25%
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Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de samenstelling 
van Burgerschapsstijlen in de maatschappij altijd in beweging 
is. De komende jaren zal de groep ‘Verantwoordelijken’ licht 
afnemen, terwijl de groep ‘Pragmatici’ juist fors zal toenemen 
(Motivaction, 2016) (NOV, 2016). OO zal deze groep steeds 
vaker tegen gaan komen.Vanuit dit inzicht is er besloten om 
de groep ‘Pragmatici’ nader te bekijken. 

Pragmatici:
De groep ‘Pragmatici’ is een samenvoeging van 
‘Opwaarts Mobielen’ en ‘Postmoderne Hedonisten’. Het zijn 
individualisten met een sterke drang om nuttig te zijn en 
zij zien graag een concrete uitkomst van een project of 
situatie. Niet de publieke zaak, maar wat het oplevert voor 
het eigen belang staat voorop (Hoekstra, 2016).

Voor OO is echter alleen de mentaliteitsgroep ‘Opwaarts 
mobielen’ van belang. De ‘Postmoderne hedonist’ is te 
specifiek gericht op beleving, terwijl de ‘Opwaarts mobielen’ 
zich kunnen conformeren aan de visie van OO, en tegelijk 
de praktische doorvertaling kunnen maken naar de andere 
groepen in de samenleving. 

Opwaarts Mobiel:
Carrièregerichte individualist, gericht op maatschappelijk 
succes, inkomens verbetering, resultaat en erkenning. Staat 
open voor vernieuwing en heeft een grote fascinatie voor 
nieuwe technologie, risico en spanning. (Stempunt, 2015). 

Voor een uitgebreide beschrijving van de ‘Opwaarts Mobielen’, 
zie Bijlage 5.

Figuur 16: Burgerschapsstijl Pragmatici.
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1.3.7 Fieldresearch

Er is Fieldresearch gedaan om specifieke inzichten te vergaren 
over de behoeftes en motivatie van de 3 Mentaliteitsgroepen 
ten opzichte van de Adviesraden. De verzamelde data van 
de interviews, de online survey en de observatie van de 
Natuur & Groenraad zijn geanalyseerd op basis van de 3 
mentaliteitsgroepen. Alle respondenten zijn specifiek uitgezocht 

De Adviesraad is dé plek om vernieuwers tegen te komen. 
Willen bezig zijn met vernieuwing en actualiteit stimuleren. 
Ze denken buiten kaders en zoeken naar inspiratie. 

Vinden het belangrijk om vanuit dezelfde visie ergens 
aan te werken. Willen inhoudelijk kwalitatief goede dingen 
neerzetten.

Zoeken naar gedeelde drijfveren en motivatie. Willen een 
groep met positieve mindset, die in KANSEN denkt.

Zoeken naar oprechte en gedreven mensen die OO van 
de grond willen krijgen. 
Willen een duidelijke leider.

Willen zich als persoon aan Adviesraad kunnen verbinden. 

Adviesraad = Identiteit.

Samen ergens voor staan, samen ergens voor gaan. 

Adviesraad = het opzoeken van gelijkgestemden.

Deelname moet iets toevoegen aan functie of doel van persoon.

Adviesraad = ‘whats in it for me’? 

Willen deel uitmaken van het netwerk. Hebben een 
maatschappelijk belang, waar ze een bewuste bijdrage 
aan leveren.

Willen oplossingen bedenken voor échte vragen uit 
samenleving.

Kosmopolieten Postmaterialisten Opwaarts Mobielen

met het Programmateam en hun persoonskenmerken, 
mentaliteit en betekenis voor OO zijn uitgebreid besproken. 
Bij twijfelgevallen hebben de respondenten de ‘Mentality test’ 
(Motivaction, 2015) afgenomen. 
Alle 3 groepen bleken al vertegenwoordigd te zijn in de 
Adviesraden, en zullen in de toekomst nog specifieker hierop 

uitgezocht worden. De analyse laat interessante verschillen in 
motivatie, werkwijze en behoeftes zien.

Voor de checklist en de uitgewerkte interviews , zie Bijlage 7.
Voor de checklist en uitwerking van de online survey, zie Bijlage 8. 
Voor de observatie van de Natuur&Groenraad, zie Bijlage 6.
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Grootste bedenkingen: 
Tijdgebrek, en de angst dat de grote middengroep niet 
bereikt zal worden.  

Krijgt energie van nieuwe dingen ondernemen.

Adviesraden ontkaderen,voor beter grens overstijgend 
denken en meer mogelijkheden.

Officiële status van Adviesraad wordt persoonlijk 
als negatief gezien. Zien wel meerwaarde voor 
buitenstaanders van OO.

Het creëren van overzicht van het netwerk is belangrijk.

Officiële status van Adviesraad wordt persoonlijk 
als negatief gezien. Zien wel meerwaarde voor 
buitenstaanders van OO. 

Het creëren van overzicht van het netwerk is belangrijk.
Er moet écht geluisterd worden naar mensen op de 
werkvloer.

Officiële status van Adviesraad wordt persoonlijk als 
positief ervaren. Het creëert meer draagvlak en geeft de 
functie meer geloofwaardigheid. 

Krijgt energie van nieuwe dingen ondernemen. Krijgt energie van nieuwe dingen ondernemen. 

Zijn op zoek naar concreetheid: Een duidelijke structuur 
waarbinnen zij vrij kunnen denken.

Zijn opzoek naar concreetheid: Adviesraad moet 
rendement opleveren. Resultaat gerichtheid is 
belangrijk.

Grootste bedenkingen: 
Tijdgebrek, en de angst dat de grote middengroep niet 
bereikt zal worden.

Grootste bedenkingen:
Tijdgebrek, en vooruitzicht zich bezig te moeten houden 
met onderwerpen buiten hun expertise of interesse.

Kosmopolieten Postmaterialisten Opwaarts Mobielen

Voor de uitgebreide analyse van het Field-research, zie Bijlage 9.
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1.3.8 Deelconclusie

Onderzoeksvraag: 
“Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe zit 
de organisatie/het netwerk in elkaar?”

Voor het programmateam van OO is het de komende weken 
van belang om de missie, visie en het gedachtengoed 
duidelijker naar buiten toe te communiceren. Zodat 
voorafgaand aan de toekomstige transitie het ‘merk’ OO 
sterk staat. 
Vanuit het Value Framework model komt naar voren dat 
er een betere samenwerking tussen de 3 O’s nodig is. Het 
is juist die combinatie die OO tot een sterk geheel maakt. 
Daarom is het belangrijk dat de gemeente en ook het 
bedrijfsleven beter op de hoogte gebracht worden van wat 
zij hebben aan een samenwerking met OO, zodat zij er veel 
meer uit kunnen halen. Ook kan er nog gekeken worden 
hoe docenten nog beter gestimuleerd kunnen worden om 
OO duidelijker uit te dragen. 

Onderzoeksvraag:
“Wat is de mentaliteit en de leefstijl van mensen in de 4 
Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, en wat inspireert 
en enthousiasmeert hen om een ondernemende houding 
aan te nemen en een zelfsturend netwerk te vormen?”

Voor het verduurzamen en borgen van OO is het belangrijk 
om de ‘Early Majority’ te betrekken, naast ‘Innovators’ en ‘Early 
Adopters’. Het bereiken van de grote middengroep is key voor 
het slagen van het programma. Daarom is het van belang om 
naast de Postmaterialisten, die de visie van OO vormgeven 
en uitdragen, en de Kosmopolieten, die grens overstijgend 
kunnen denken; ook de Opwaarts Mobielen in te zetten in de 
Adviesraden. Zij zullen zorgen voor een praktische vertaling 
en inzetbaarheid van OO voor anderen. 

Advies voor de Adviesraad: 
• Ont-kader de Adviesraden, maak er één grote groep 

van. Op deze manier kan iedereen grens overstijgend 
werken, en hoeft men zich alleen aan te sluiten bij de 
vragen uit de samenleving waar zij feeling mee heeft.

• Zorg voor een sterke en heldere coördinatie van de 
Adviesraad in de komende jaren. Het is hard nodig om 
deze groep te begeleiden in het vinden van hun weg en 
het regelen van de bijeenkomsten, de agenda, afspraken 
en de uiteindelijke output van de bijeenkomsten.

• Maak duidelijk dat de ‘Vraagsteller’ altijd 
probleemeigenaar blijft. Zij zorgen zelf dat de Adviesraad 
naar hun vraagstuk kijkt, en zij zorgen zelf voor de 
daadwerkelijke uitvoering. De Adviesraad doet dit zelf 
niet. 
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Deelconclusie/ AdviesBehoeften aan 
innoverend onderwijs

Competentie Monitor
(OO, 2015) 

Een ‘Growth mindset’

(Dweck, 2007)

Inzicht in Generatie Y en 
Generatie Z. 

(ILS, 2016)

Opbouw en onderzoeksmethodes:

Onderzoeksvraag:
“Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de toekomst’ en waar valt voor hen nog winst te behalen?”

1.4 DOELGROEP ANALYSE

De eindgebruikers van Ondernemend Onderwijs zijn álle 
leerlingen in ’s-Hertogenbosch, in de gehele leerlijn van het 
basisonderwijs tot en met het HBO. Er zijn om deze reden 
veel verschillen in achtergrond, leefstijl, niveau en leeftijd; alle 

mentaliteitsgroepen zijn vertegenwoordigd. Om deze reden is 
het niet interessant om in deze doelgroep analyse dieper in te 
gaan op één mentaliteitsgroep. Deze analyse is bedoeld om 
een verdiepend beeld te schetsen van leerlingen in de huidige 

leerlijn. Zo kan er in kaart gebracht worden welke pijn punten 
en behoeftes, met betrekking tot onderwijs innovatie, nu aan 
de orde zijn en zich door zullen ontwikkelen in ‘de Leerling 
van de toekomst’.

1.4.1 Een ‘Growth Mindset’

Nu het schoolsysteem de komende jaren een andere invulling 
gaat krijgen, zal ook de manier waarop leerlingen met hun 
persoonlijke ontwikkeling en hun beeld van intelligentie 
omgaan veranderen. Het is daarom interessant om de ‘Fixed 

Mindset’ en de ‘Growth Mindset’ (Dweck, 2007) aan te halen.
Uit onderzoek van psychologe Carol Dweck, blijkt dat er twee 
type zelfbeelden zijn die mensen kunnen hebben over hun 
persoonlijke eigenschappen en hun intelligentie. De eerste 

groep volgt de zogenoemde ‘entiteittheorie’, waarbij een 
persoon een vaststaand en soms onveranderlijk zelfbeeld 
heeft: Intelligentie is iets dat je hebt of niet, en dat nooit zal 
veranderen.
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De tweede groep volgt de ‘groeitheorie’. De mate van intelligentie 
verschilt in deze denkwijze wel van persoon tot persoon, maar wordt 
gezien als iets dat je kunt ontwikkelen door eraan te werken. Eigen 
inzet en je actief in verschillende leersituaties te begeven zijn  hierbij 
belangrijk (Dweck, 2007). Deze ‘Fixed Mindset’ en ‘Growth Mindset’ 
laten grote verschillen zien in hoe mensen omgaan met uitdagingen, 
tegenslagen en hun motivatie om nieuwe dingen te leren.

Welke mindset je als mens hebt, hangt veelal af van hoe je ouders 

en vroegere leerkrachten in het leven stonden. 
Kinderen nemen een zelfbeeld snel over van hun 
omgeving. 
Bij een ‘Fixed Mindset’, kan de onderwijsomgeving 
van een leerling bijvoorbeeld veel nadruk gelegd 
hebben op het behalen van toetsen en op het zo 
min mogelijk maken van fouten. Het komt bij deze 
mindset vaak voor dat het kind een toets ziet als 
een manier om te laten zien hoe slim het is. Maar 
als de toets een negatief resultaat oplevert, zal dat 
een flinke deuk in het zelfvertrouwen opleveren 
(Dweck, 2000). Bij veel leerlingen dalen hierdoor 
de inzet en motivatie voor een les of onderwerp: 
hoe harder ze voor een toets moeten werken, hoe 
dommer ze zich voelen (Bors, 2010).
Ouders en docenten die uitgaan van de groeitheorie 
zijn meer geïnteresseerd in het leerproces, het 
proberen en de inzet. Ook deze mentaliteit nemen 
kinderen over. Bij een ‘Growth Mindset’ ligt de focus 
op het ontwikkelen van verschillende kwaliteiten 
van een leerling, hierdoor ontstaat een beeld dat 
hoe meer je ergens aan werkt en hoe hoger je 
motivatie ergens voor is, hoe beter je kunt worden.

1.4.2 Inzicht in Generatie Y en Generatie Z.

Het belang van onderwijsinnovatie is groot omdat er 
een nieuwe generatie leerlingen op school zit. Een 
nieuwe generatie zorgt voor anders denkende leerlingen, 
die andere wensen hebben in het onderwijs dan de 
groepen ervoor. De schoolgaande generaties zijn op dit 
moment Generatie Y, waarvan de eerste cohorten op 
dit moment de arbeidsmarkt betreden, en Generatie Z. 
Vooral Generatie Z zal de komende jaren het nieuwe 
onderwijs ondergaan. 

Onderwijs levert per definitie generatieconflicten op: de 
schoolgaande generatie wordt altijd onderwezen door 
één of meer oudere generaties. Dat wil zeggen dat 
leerlingen les krijgen volgens de waarden, de morele 
principes en het wereldbeeld van een andere groep. Hoe 
verder deze wereldbeelden uit elkaar komen te liggen, 
hoe beter het merkbaar is dat het onderwijssysteem 
niet meer toereikend is (ILS, 2016). 

Figuur 17: Growth Mindset en een Fixed Mindset (Wilson, 2015)
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Generatie Y  
(Millennials / Generatie Einstein) 

Geboortejaren: 
1985 - 2000

Belangrijke waarden:
Authenticiteit, Geluk, Zelfontplooiing, Wederzijds respect, 
Gelijkwaardigheid en Gezelligheid (Boschma, Groen, 2012).

Voor een uitgebreide beschrijving van de belangrijke 
kenmerken, levensopvattingen en problemen van Generatie 
Y, zie Bijlage 10.

Kijk op onderwijs en werk:
Binnen het onderwijs is deze generatie op jongere leeftijd 
nog duidelijk onderwezen via ‘het oude systeem’, maar komt 
tijdens hun vervolg opleidingen steeds meer in aanraking met 
nieuwe vormen van onderwijs en ondernemend leren. Deze 
jongeren staan hiervoor open, maar bevinden zich middenin 
de overgang van oud naar nieuw. Creatief en ondernemend 
denken wordt steeds meer gestimuleerd, maar de resultaten 
worden nog wel via het oude systeem getoetst en moeten 
binnen de strakke kaders van een opleiding passen. 
Generatie Y heeft te kampen met een prestatiedruk die 

significant groter lijkt te zijn dan bij de generaties voor hen. 
Zowel op school als in andere activiteiten en de zoektocht 
naar hun eigen identiteit, stellen zij hoge eisen aan zichzelf 
en hebben het gevoel ‘alles goed te moeten doen’ om een 
goede toekomst te hebben. Het aantal jongeren met een 
burn-out op jonge leeftijd groeit schrikbarend hard (GGZ, 
2015).
Oudere generaties benoemen vaak gehoorzaamheid als een 
groot probleem met deze jongeren. Iets wat begrijpelijk is, 
als je ervan uit gaat dat Generatie Y een sterk aanwezige 
hiërarchie niet prettig vindt. Zowel op school als in de 
werkomgeving vinden zij het gevoel van gelijkwaardigheid 
belangrijk. Ze willen dingen zelf onderzoeken en ontdekken, 
maar willen ondersteuning kunnen zoeken bij docenten en 
leidinggevenden over inhoudelijke kennis en ervaring met 
een onderwerp. Docenten krijgen respect wanneer leerlingen 
merken dat zij hun vak verstaan omdat ze inhoudelijk 
expert zijn of veel ervaring hebben. Generatie Y verwacht 
van docenten dat zij hen een stap verder kunnen helpen. 
Deze leerlingen zijn sterk opzoek naar wat er bij hen past, 
en willen daarom de inhoudelijke diepere redenen weten 
waarom iets is zoals het is, of waarom iets gedaan dient te 
worden. Onderwijs moet nuttig en bruikbaar zijn, de lessen 
moeten betekenis hebben en aansluiting hebben op hun 
leven. Eenrichtingsverkeer vanuit de docent in combinatie 

met de houding ‘het is zo, omdat ik het zeg’ werkt dus slecht 
bij deze groep. Daarnaast wordt er waarde gehecht aan hoe 
‘gezelligheid’ wordt ingevuld op de werkvloer of op school. 
Leren en werken moet ook leuk zijn! 
Het belangrijkste aan werk vindt deze Generatie dat ze er 
iets van kunnen leren en dat zij leuke collega’s hebben. Goed 
verdienenkomt pas op een 3e plaats (ILS, 2016) (Boschma, 
Groen, 2012) (Indigo coaching, 2011). 
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Generatie Z  
(Youtube Generatie/ Generatie Freud)

Geboortejaren:
2000 – heden.

Belangrijke waarden:
Authentiek, Eerlijk, Sociaal, Invoelend en Oprecht (ILS, 2016).

Voor een uitgebreide beschrijving van de belangrijke 
kenmerken, levensopvattingen en problemen van Generatie 
Z, zie Bijlage 10.

Kijk op onderwijs:
Generatie Z volgt op dit moment het basisonderwijs en de 
eerste jaren van de middelbare school. 
Ze zijn opgegroeid in crisistijd, wat sterk bepaalt hoe 
zij tegen werken en de arbeidsmarkt aan zullen kijken. 
Ze zijn gewend dat het hebben van een vaste baan niet 
vanzelfsprekend is, en dat je zelf achter kansen aan moet gaan 
(ILS, 2016). Deze leerlingen zullen veel baat hebben om op te 
groeien met een ondernemende basishouding en een ‘Growth 
Mindset’, maar het is wel van belang dat ouders en docenten 
daar ook in meegaan. Het ‘oude schoolsysteem’ staat nog een 
stuk verder af van deze groep leerlingen dan van generatie Y.
Generatie Z heeft net als Generatie Y te maken met een 
enorme prestatiedruk op alles wat zij doen in het leven. 

Op school wordt het behalen van toetsen, bijvoorbeeld de 
CITO, gezien als sterk bepalend voor hun toekomst. Leren 
wordt tevens op steeds jongere leeftijd aangeboden (van 
de Berg, 2015). Ook heeft deze generatie op jonge leeftijd 
al te maken met volle dag-planningen na schooltijd. Door 
de drukke werkschema’s van hun ouders, besteden zij 
vaak meerdere dagen in de week buitenshuis, naschoolse 
activiteiten en overblijven zijn aan de orde van de dag. 
Generatie Z is opgegroeid in een wereld met een grote 
mate van technologisering. Zij kennen geen wereld zonder 
internet, en als het gaat om het gebruik van technologie, 
(ook in lesverband) dan zijn deze leerlingen ontzettend 
handig en vindingrijk. Daar staat tegenover dat zij als 
geen andere generatie te maken hebben met ‘sexting’ en 
‘cyberpesten’. Ook worden er op veel scholen nieuwe regels 
opgesteld over het digitaal communiceren met docenten, 
is contact via Whatsapp wel of niet in orde (ILS, 2016)?  
Op de lagere school is er op dit moment veel aandacht 
over waarden en normen, hoe je met elkaar om moet gaan 
en er wordt heel veel gesproken over (digitaal) pesten of 
het hebben van een andere geaardheid. Leerlingen leren 
steeds meer om elkaar op sociaal en emotioneel vlak te 
begrijpen en ruzies en meningsverschillen ‘uit te praten’ (ILS, 
2016) (Indigo coaching, 2011).

Voor de Persona van Generatie Y en Generatie Z, zie het Conceptboek.
Voor de uitgewerkte Empathy Maps, zie Bijlage 6.
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1.4.3 Behoeften aan innoverend 
onderwijs

De afgelopen twee jaar is er na afloop van OO projecten, 
door een totaal van 559 leerlingen van verschillende 
scholen en in de hele leerlijn in ’s-Hertogenbosch, een 
‘Competentie Monitor’ (Ondernemend Onderwijs, 2015) 
ingevuld. Aan de hand van deze resultaten laten leerlingen 
uit de hele leerlijn zien op welke competenties van de 
21st century skills en OO, zij voelen dat ze gegroeid zijn. 

In de grafiek is een score vanaf 3 bovengemiddeld. 

Voor de vragenlijst van de Competentie Monitor, zie 
Bijlage 10.
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Figuur 18: Grafiek competentie monitor



61

1.4.4 Deelconclusie:

Onderzoeksvraag:
“Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de toekomst’ en 
waar valt voor hen nog winst te behalen?”

In het huidige onderwijs is het goed zichtbaar dat leerlingen 
veel baat hebben bij een ‘Growth Mindset’, maar het is ook 
zichtbaar dat docenten veelal lesgeven in een ‘Fixed Mindset’, en 
de omslag ontzettend lastig vinden. Waar de ‘pain’ van docenten 
zit bij leerlingen die gedemotiveerd zijn om te leren, en het gevoel 
dat er aan een grote hoeveelheid regels van ‘bovenaf’ voldaan 
moet worden (inspectie, directie en overheid), zitten de ‘pain’ en 
‘gain’ van huidige leerlingen en ‘de Leerling van de toekomst’ 
ergens anders. Zij zijn namelijk erg leergierig, maar worden in 
veel opzichten tegen gehouden door de vorm en de aanpak 
van de lessen. 
Voor Generatie Y zijn er pijnpunten aan te wijzen in de 
prestatiedruk en keuzestress die verband houdt met de zoektocht 
naar hun eigen identiteit. Ongemotiveerd zijn voor lessen heeft 
meestal te maken met de houding van de docent, als het 
gaat om gelijkwaardigheid, inhoudelijke ervaring en oprechte 
interesse in de mening of ideeën van leerlingen. Ook raken zij 
gedemotiveerd om te leren als een les geen duidelijk doel, nut of 
relevantie heeft voor hun individuele ontwikkeling.

Voor Generatie Y is er nog winst te behalen in het creëren van 
ruimte. Ruimte voor ondernemendheid, vernieuwing, persoonlijke 
groei en ruimte om de wereld oprecht een beetje beter te kunnen 
maken. Het gaat om vrijheid krijgen in lessen, met de zekerheid 
dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat naast hard leren 
en werken af en toe ook om ruimte te hebben voor gezelligheid. 
Voor Generatie Z liggen de pijn punten in de vorm van de huidige 
lessen en in de traagheid van de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs: lessen zijn saai, vervelend zelfs. Leerlingen hebben het 
gevoel dat ze niets leren van de lessen, ze missen een duidelijk 
doel, de actualiteit, het nut en de relevantie. Ook hebben deze 
leerlingen te maken met een druk naschools programma en een 
hoge prestatiedruk, zij hebben het gevoel dat alles wat zij doen in 
het leven moet voldoen aan een bepaalde standaard. 
Voor Generatie Z valt er winst te behalen door de invulling van de 
lessen aan te passen aan de manier waarop deze groep in het 
leven staat. Het gaat om het intrinsiek motiveren van leerlingen 
door positieve leerervaringen te bieden, die aanhaken op de 
actualiteiten en ruimte bieden om hun kennis met betrekking 
van technologie te benutten. Het gaat om ruimte creëren voor 
nieuwe, zelfgekozen uitdagingen en het anders invullen van 
toetsing, waardoor de prestatiedruk afneemt.

Als laatste hecht Generatie Z veel waarde aan een oprecht 
en eerlijk verhaal en een sterke identiteit. Het is van belang 
om hier als school op in te spelen, door de visie en eigenheid 
van de school sterk neer te zetten. Leerlingen kunnen zich zo 
makkelijker identificeren met hun school en trots zijn om daar 
onderdeel van uit te maken.

Door middel van de Competentie Monitor is goed te zien dat 
leerlingen vinden dat zij binnen een project van Ondernemend 
Onderwijs groeien op álle ondernemende competenties/21st 
century skills. Alle competenties scoren boven gemiddeld. Wat 
de grafiek weergeeft is dat leerlingen via OO, op meerdere en 
op verschillende onderwerpen en kwaliteiten kunnen excelleren. 
Dit is wezenlijk anders dan een klas waar een ‘slimmere groep’ 
is en een ‘domme groep’ (Raemaekers, 2016).
Ondernemend Onderwijs wil leerlingen laten ervaren hoe 
het is om op je eigen kwaliteiten en ontwikkeling te kunnen 
vertrouwen. Door leerlingen positieve ervaringen te laten 
meemaken door een andere aanpak van de lessen, groeit de 
intrinsieke motivatie van een leerling sterk. Hierdoor zal iemand 
altijd willen blijven leren (Ondernemend Onderwijs, 2016).
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VALUEFIT 2
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2.1.1 Wat is de Valuefit?

De ‘Valuefit’ is de overgangsfase van de analyses naar het 
concept. Het is het punt in het proces waar alle belangrijke 
elementen samenkomen, en de essentie van het onderzoek 
omgezet wordt in concrete handvatten voor het ontwikkelen 
van een of meerdere concepten. Het gaat erom (emotionele) 
waarden en (economische of sociale) waarde met elkaar te 
verbinden.

2.1 DE VALUEFIT

Concept
statement

Opportunities Pain

Gain

VALUEFIT CANVAS

Kansen en aanknopings-
punten voor een concept 
vanuit de conclusies van de 
analyses.

Pijnpunten van de 
doelgroep.

Winstpunten van de 
doelgroep.

Figuur 19 Valuefit Canvas volgens het Serious Concepting principe (Sutmuller, 2014)

In het linkerdeel van het canvas, wordt de ‘opportunity’ of kans 
gedefinieerd voor OO vanuit de conclusies van de analyses. 
Tevens worden er behoeftes geconstateerd in de ‘pain’ en ‘gain’ 
van de doelgroep. 
In het rechterdeel van het schema wordt er gekeken hoe de 
‘pain’ en de ‘gain’ opgelost kunnen worden, en omgezet kunnen 
worden in waarde creatie. De termen ‘relieve’ en ‘create’ in het 

canvas zijn dus direct gekoppeld aan de ‘pain’ en ‘gain’ van 
de doelgroep. Nadat de ‘relieve’ en ‘create’ is uitgewerkt, wordt 
een ‘conceptstatement’ geformuleerd. Een conceptstatement 
is een vertaling van de valuefit, waaruit duidelijk wordt welke 
richting ingeslagen gaat worden met het soort producten en/of 
diensten. Uit één conceptstatement kunnen meerdere concepten 
gecreëerd worden.  

Relieve

Create

Op welke manier gaan de 
pijnpunten van de doelgroep 
verzacht worden?

Op welke manier gaan 
de winstpunten van de 
doelgroep gestimuleerd 
worden?

VALUE
PROPOSITION

Concepts

VALUE
PROPOSITION

Concept-
ontwerp 1

Concept-
ontwerp 3

Concept-
ontwerp 2



64

Opportunities:
De arbeidsmarkt binnen onze maatschappij verandert snel. Niet alleen het type werk, maar ook de invulling 
en de organisatie van het werk verschuift, waardoor nieuwe vaardigheden en een andere werkhouding 
nodig zijn. Ondernemend Onderwijs ziet kansen om middels een andere aanpak in lessen, een verbinding 
tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven, de samenleving en het onderwijs. De verschillende werelden 
zullen in de toekomst steeds meer in elkaar overlopen. Deze situatie biedt kansen voor het uitwerken van 
een concept, waardoor Ondernemend Onderwijs meerwaarde kan bieden aan de belevingswereld en het 
toekomstperspectief van leerlingen. 
Er ligt een kans voor Ondernemend Onderwijs om de eigen merkidentiteit en visie sterker naar buiten te 
brengen, zodat andere partijen een duidelijk en helder beeld van de organisatie kunnen krijgen. Zo wordt 
aanhaken bij- en het eigen maken van het gedachtengoed een stuk gemakkelijker. 
Er liggen kansen in het aannemen van een gidsende rol voor OO, bij de ontwikkeling van de onderwijsinnovaties 
in ’s-Hertogenbosch. Hierbij gaat het om: 
• Een werkwijze kunnen bieden voor onderwijsinnovaties.
• Het invullen van nieuw ontstane ruimtes die kansen bieden voor ondernemendheid.
• Het doorbreken van oude structuren en stimuleren van alle 3 O’s om daarin te ontwikkelen.
• Inzicht bieden in de netwerkstructuur voor borging en kortere lijnen.

Door huidige ontwikkelingen gaat onze volledige maatschappij diffuser worden en gaan verschillende functies 
en branches in elkaar overlopen. Er is een kans voor OO om branche- en grens overstijgend te denken en 
te werken, waarmee het onderwijs vanuit een ander perspectief ingevuld kan worden en kan inhaken op de 
vernieuwing. 
Om OO echt te laten landen in de maatschappij, is er een kans om naast de koplopers ook de grote 
middengroep te bereiken. Dit kan gedaan worden door de ‘Opwaarts Mobielen’ uit het Mentality model te 
betrekken in de organisatie en de borging van OO. 

Pain:
Zowel Generatie Y als Generatie Z ervaart een significant grote prestatiedruk 
en keuzestress door het huidige onderwijssysteem. Zij hebben de eigenschap 
om hoge eisen te stellen aan zichzelf om hun beoogde toekomst uit te 
kunnen stippelen; zij moeten ‘alles goed doen’ om hun toekomst veilig te 
stellen. Beide groepen hebben tevens een druk leven en willen dat lessen 
actueel en uitdagend zijn, met een duidelijk doel en relevantie voor hun 
individuele ontwikkeling. 

Het huidige onderwijs systeem komt niet overeen met de manier waarop 
deze leerlingen in het leven staan, en de veranderingen die er zijn gaan 
traag. Ook biedt het onderwijs te weinig handvatten in het ontwikkelen van 
ondernemende vaardigheden, om optimaal te functioneren in de toekomstige 
arbeidsmarkt. 

Gain:
Zowel Generatie Y als Generatie Z is erg leergierig en heel gericht bezig 
met zelfontplooiing en het zoeken naar de eigen identiteit. Zij hebben 
behoefte aan positieve leerervaringen die stimuleren om nieuwe kwaliteiten 
te ontdekken, waardoor zij een sterke intrinsieke motivatie ontwikkelen om 
hun leven lang te blijven leren. Daardoor hebben zij behoefte aan meer 
ruimte in het onderwijs voor ondernemendheid, vernieuwing, actualiteit en 
professionele groei. 

2.1.2 Valuefit Canvas
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Relieve: 
Om de ‘pain’ van leerlingen te verzachten, ondersteund OO het 
onderwijs om een betere aansluiting te vinden op de manier waarop 
zij in het leven staan. Leerlingen starten alle lessen vanuit hun 
persoonlijke kwaliteiten en eigen onderzoekende houding. Hierdoor 
leren zij hun eigen kwaliteiten maximaal benutten en vertrouwen te 
krijgen in hun eigen kunnen. De nadruk ligt op de ontwikkeling en de 
groeimomenten van de leerling in een continu doorlopend proces, 
waardoor er minder druk op toetsingsmomenten komt te liggen en 
leerlingen minder prestatiedruk ervaren. 

Create: 
Door het ontwikkelen van een ander onderwijsprogramma wordt er 
ruimte gecreëerd in het onderwijs voor ondernemendheid, vernieuwing, 
actualiteit en professionele groei. Het gaat om een ondernemende 
invulling van het programma, die samen met de leerlingen wordt 
ontwikkeld. Daardoor kunnen leerlingen gemotiveerd, gestimuleerd en 
ondersteund worden in het ontwikkelen van vaardigheden die hun 
eigen daadkracht vergroten en tevens de ondernemende kracht op 
de arbeidsmarkt stimuleren. 

2.1.3 Conceptstatement

“Grens overstijgend leren”

Blijf aansluiting vinden in een maatschappij die continu verandert.
Kijk verder dan kaders en verbind doelgericht.

Zet je kern in als drijvende kracht en kom als mens en maatschappij 
vooruit.
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Zoals benoemd is in de inleiding en het onderzoeksplan, 
is de insteek van dit onderzoek en conceptingproces 
die van een conceptversterking geweest. Daarbij zijn de 
ontwikkelingen en de werkzaamheden van OO tegen 
het licht gehouden om te kijken wat werkt en waar nog 
een betere uitwerking, verbinding of versterking nodig is. 
Het huidige concept van OO is in dit conceptingproces 
meegenomen. Dit wil zeggen dat in de conceptontwerpen 
ook de huidige werkzaamheden van OO terugkomen, 
waardoor de volgende verdeling ontstaat:

• Conceptontwerp 1: Geeft de actieve werkzaamheden 
weer die OO, met betrekking tot de leerlingen, 
al meer dan 2 jaar met succes in de markt zet. 
Hoewel dit ontwerp de beste aansluiting heeft op 
de doelgroep leerlingen, is dit niet het concept dat 
verder uitgewerkt gaat worden in het vervolg van 
dit rapport. Voor een versterking of aanvulling zit 
hier voor OO op dit moment te weinig urgentie of 
meerwaarde. 

• Conceptontwerp 2: Hier wordt vanuit OO op 
dit moment hard aan gewerkt. Er zijn al een 
aantal succesvolle bijeenkomsten geweest, die 
mede door de onderzoeksfase van dit rapport al 
versterking hebben gekregen op het gebied van 
de invulling. Dit ontwerp heeft echter de minst 
directe toevoeging voor de kwaliteit van leven 
van de leerlingen, en is daarom voor ILS minder 
interessant. 

• Conceptontwerp 3: Ook hier wordt vanuit OO op 
dit moment hard aan gewerkt. Tevens ligt bij dit 
ontwerp de meeste urgentie voor de kans van 
slagen van het hele programma, en moet er nog het 
meeste gedaan worden. Dit conceptontwerp heeft 
het meeste te winnen bij een conceptversterking. 

Wat zichtbaar wordt in de 3 conceptontwerpen, is dat 
Ondernemend Onderwijs zich richt op alle lagen in de 
maatschappij om de innovaties in het onderwijs op een 
zo groot mogelijke schaal uit te zetten, en voor zoveel 

3.1 ONDERBOUWING CONCEPTING PROCES

mogelijk partijen meerwaarde te genereren en het belang 
van een ondernemende samenleving aan te wakkeren. 
Bij alle 3 conceptontwerpen ligt hierdoor de focus op een 
andere laag (zie Organisatieanalyse: Value Framework).
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Conceptontwerp 1

Conceptontwerp 2

Conceptontwerp 3

‘Inspelen op verandering’

‘Groei door verbinding’

 ‘Ruimte voor ondernemendheid’

Leerlingen

Docenten en Trainers

3 O’s en maatschappij



69

om hun hele onderwijs om te bouwen naar 
ondernemende leerervaringen voor leerlingen. Tevens 
ontwikkelen docenten zo zelf een ondernemende 
basishouding en een andere onderwijsvisie.

• Het doorzetten van, of opvolging geven aan succesvolle 
projecten of initiatieven. Zo blijft het niet bij een éénmalige 
leerervaring. 

3.2.1 Conceptontwerp 1

‘Inspelen op verandering’
Deze nieuwe onderwijsvisie ondersteunt scholen om lessen 
en projecten meer ondernemend en vakoverstijgend in te 
vullen. Dit betekent dat projecten doelgericht verbonden 
worden aan een levensecht vraagstuk uit de maatschappij. 
Zo krijgt het onderwijs betekenis en draagt het bij aan een 
betere leefbaarheid in de stad. Daardoor ervaren leerlingen 
meer vrijheid en uitdaging om hun persoonlijke identiteit 
en kwaliteiten te ontwikkelen, tevens leren zij om mede 
verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. Door een 
ondernemende houding leren zij nieuwe mogelijkheden 
ontdekken en creatief denken buiten hun eigen kaders. 

Denk hierbij aan:
• Het implementeren van 21ste eeuwse vaardigheden in 

het onderwijs, waaronder samenwerken, creativiteit en 
probleemoplossend vermogen.

• Het aangaan van opdrachten door middel van een 
iteratief brainstorm proces. 

• Het trainen en begeleiden van docenten of directieteams, 

3.2 CONCEPTONTWERPEN
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• ‘Train de Trainer’ bijeenkomsten: waarin docenten en trainers 
uit het werkveld samen komen als het ‘trainersnetwerk’ van 
OO. Zij leren hier zowel over de onderwijsvisie van OO en hoe 
zij anderen hierin kunnen trainen, als van elkaar en elkaars 
projecten, initiatieven werkmethodes en best practices.

• Het bestuderen van de werkzame of succesvolle onderdelen 
van ieders werkzaamheden, om docenten en trainers ‘bewust 
bekwaam’ te maken in hun werk én te kijken hoe deze 
elementen elders toegepast kunnen worden.

3.2.2 Conceptontwerp 2

‘Groei door verbinding’
Dit netwerk haalt de Koplopers van het ondernemend leren 
uit het kader van hun eigen organisatie, en verbind hen 
doelgericht met een nieuwe achterban van gelijkgestemden op 
het gebied van onderwijsvernieuwing en ondernemendheid. 
Deze verbinding helpt hen hun eigen visie te versterken en 
vaker of groter uit te zetten in het onderwijs; met als doel 
de borging van ondernemend leren binnen scholen te 
ondersteunen en ook in ondernemende initiatieven daarbuiten 
aan te wakkeren. 
Docenten uit verschillende scholen en trainers uit verschillende 
ondernemingen, met een grote persoonlijke drive voor 
vernieuwing in het onderwijs, worden samengebracht. 
Hierbinnen worden ervaringen en successen in het onderwijs 
met elkaar gedeeld, waardoor zij leren van elkaar en elkaar 
helpen de beweging van ondernemend leren door te zetten 
naar hun leerlingen. 

Denk hierbij aan:
• Een digitaal platform waar docenten en trainers elkaar 

kunnen vinden voor nieuwe samenwerkingen, nieuwe 
vraagstukken, projecten en initiatieven. 
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• Adviesraad bijeenkomsten: waarbij mensen uit de 3 
O’s samenkomen en de leervragen in contact brengen 
met het onderwijs en andere interessante partijen in het 
netwerk.

• Een fysieke ruimte in een ondernemende omgeving 
waar mogelijkheden liggen voor Ondernemend 
Onderwijs om zichtbaar te worden en de ontmoeting 
en ondernemendheid tussen alle lagen van het netwerk 
tot stand te brengen. 

3.2.3 Conceptontwerp 3

 ‘Ruimte voor ondernemendheid’
Om leerlingen uit te dagen en te begeleiden in het ontwikkelen 
van hun kwaliteiten en identiteit, is er ruimte nodig in het 
onderwijs voor ondernemendheid. Tevens leren zij de 
vaardigheden eigen te maken om zich flexibel te kunnen 
bewegen in een ondernemende samenleving.
Om dit voor de lange termijn mogelijk te maken en te 
borgen, wordt een samenwerking opgezocht tussen de 3O’s 
(onderwijs, ondernemers en overheid), met de bedoeling 
om een sterke aansluiting te bieden van het onderwijs op 
de maatschappij. Vanuit onderlinge cross-overs ontstaan 
er actuele, relevante en betekenisvolle vraagstukken waar 
leerlingen mee aan de slag kunnen. Ondernemend Onderwijs 
biedt ruimte voor alle 3 O’s om buiten de kaders van hun 
branche of organisatie te denken, van elkaar te leren en 
samen te werken aan een ondernemende samenleving.

Denk hierbij aan: 
• Een team dat de maatschappelijke vraagstukken 

thema’s, ideeën, situaties of initiatieven omzet in heldere 
en duidelijke leervragen, zodat ze geschikt zijn voor het 
onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. 

Onderwijs

Semi-Overheid Ondernemers

Leerlingen

Docenten

Maatscahppelijk 
vraagstuk
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 3.2.4 Keuze Concept en Toetsingskader Concepten ILS

Figuur 20: Toetsingskader Concepten International Lifestype Studies

+ + + + + +

_++++

+ + + + ++/-

+/-

+/-
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_

De definitieve keuze om verder uit te werken voor 
Ondernemend Onderwijs is Conceptontwerp 3.
Deze keuze is gemaakt om een aantal redenen: het was 
vanuit OO nooit de bedoeling om een nieuw concept 
voor de leerlingen te creëren, omdat dit het concept is dat 
zij al 2 jaar met succes uitvoeren en dat na ieder project 
geëvolueerd en verbeterd wordt. De meeste urgentie voor 
Ondernemend Onderwijs zit op dit moment in het breed 
uitzetten en borgen van het belang van ondernemend 
leren in de samenleving, en daarmee de betrokkenheid 
en samenwerking van de 3 O’s. Dit ‘ecosysteem’ wordt 
de katalysator en verbinder van de nieuwe leervragen 
aan geïnteresseerden in het netwerk en het onderwijs. 
Hierdoor is het van belang dat deze samenwerking tot 
stand komt en werkbaar wordt. 

Alle conceptontwerpen zijn voorgelegd aan een 
aantal mensen van het Programmateam, twee 
mede studenten en een van de respondenten van de 
interviews. Zij hebben gekeken of er nog onderdelen 
misten, en of er onderdelen nog scherper geformuleerd 
konden worden. Allen hadden de voorkeur voor 
conceptontwerp 3.  

Zie voor het uitgewerkte Toetsingskader Concepten 
ILS bijlage 12.

1

2

3
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4.1 CONCEPT DEFINITIE

“Ruimte voor ondernemendheid”

Een fysieke ruimte in een ondernemende en 
vernieuwende omgeving, waarin grensoverstijgend leren en 
ondernemendheid centraal staan. Hier kunnen onderwijs, 
ondernemers en de overheid elkaar fysiek ontmoeten, cross-
overs maken en de maatschappelijke vraagstukken letterlijk 
op tafel leggen en uitwerken. Leerlingen kunnen hier tevens 
hun eigen leerproces en leeromgeving vormgeven.

Overkoepelend belang:
‘Ruimte voor Ondernemendheid’ is voorwaardelijk voor 
het slagen van OO op de lange termijn en voor de borging 
van het belang van ondernemendheid in de samenleving. 
Zonder fysieke ruimte zijn zowel de visie, het netwerk  als de 
werkzaamheden van alle betrokken partijen ongrijpbaar en is  
het betrekken van een grotere groep volgers én blijvende steun 
vanuit de gemeente lastig. 

Voor het slagen van dit concept zijn twee onderwerpen van 
overkoepelend belang:

Als eerste gaat het om de leden van de Adviesraad van OO. 
Deze groep mensen is van groot belang om Ondernemend 
Onderwijs te borgen, uit te dragen en te behartigen. De 
Adviesraad vormt de verbindende schakel tussen de 3 O’s, 
en maakt een praktische doorvertaling naar de achterliggende 
netwerken en naar de potentiele uitvoerenden en eindgebruikers.
Om meer succes te behalen en OO te borgen hebben de 
mensen die de grensoverstijgende en verbindende mentaliteit 
van nature al bezaten, nu een systematischere en formelere 
status gekregen. Waar er voorheen 4 Adviesraden zouden 
worden opgezet, wordt dat nu één grote groep. Dit om het 
grensoverstijgend werken en leren ook binnen deze groep 
optimaal te stimuleren. Wanneer  zich een maatschappelijk 
vraagstuk aandient  kunnen alle geïnteresseerden aanhaken. 
Iedereen uit de oorspronkelijk vier domeinen kan zo flexibel 
samenwerken. Kleine, sector overstijgende werkgroepjes, die 
zoveel mogelijk als ecosystemen gaan functioneren maar altijd 
kunnen rekenen op begeleiding van de coördinator van OO. 
Het is van groot belang dat binnen deze Adviesraad de juiste 
mentaliteitsgroepen werkzaam zijn. Er is vraag naar mensen 
met de onstuitbare wens om maatschappelijk goed te doen 
en die een visie hebben die anderen inspireert. Er is vraag naar 

mensen die grensoverstijgend kunnen denken, de vraagstukken 
groter kunnen trekken en overzicht hebben overhet totaalplaatje. 
Als laatste zijn de praktische doorvertalers van groot belang. 
Zij kunnen aanhaken bij de werkzaamheden en de visie van 
de eerder genoemde mensen, maar zijn daarnaast opzoek 
naar rendement en praktisch resultaat.  Hierdoor wordt OO 
ook aantrekkelijk voor andere mentaliteitsgroepen in de 
maatschappij dan alleen de koplopers. 

Als tweede punt is het cruciaal voor betekenisvolle leerervaringen 
van alle betrokken partijen, leerlingen en docenten, om te 
werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken waarmee 
zij in contact staan met de werkelijke wereld en daardoor een 
positieve waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving, 
vakoverstijgend kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. 
Een voorwaarde hiervoor is dat de maatschappelijke thema’s, 
ideeën, situaties of initiatieven omgezet worden in heldere en 
duidelijke leervragen, die geschikt zijn om er samen aan te 
werken. Het vraagstuk moet zo geformuleerd worden dat, 
ondanks dat verschillende branches andere belangen hebben 
en een andere ‘taal’ spreken, zij er allemaal mee aan de slag 
kunnen én willen gaan. 
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4.2 CONCEPT DRAGERS
Fysieke omgeving en materialisatie:

Voor de herkenbaarheid, zichtbaarheid en vindbaarheid 
van Ondernemend Onderwijs in de samenleving  is het 
noodzakelijk om een fysieke plek te hebben waar partijen 
elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en 
leerervaringen kunnen uitwisselen. 
Het is belangrijk voor de ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ 
dat het zich centraal te midden van andere ondernemende 
start-ups en initiatieven kan vestigen. Een omgeving waar 
ondernemendheid van nature al voor komt en waar de cross-
overs als vanzelfsprekend ontstaan en het meest kansrijk zijn.
Voor de fysieke locatie is het voor OO van belang om 
een ruimte te hebben op de begane grond, waar veel 
activiteit en ‘verkeer’ is van de andere ondernemingen 
en werkzaamheden in de omgeving. De deuren moeten 
open kunnen blijven staan voor een vrije aan- en doorloop, 
waardoor iedereen zich welkom voelt om binnen te lopen en 
mee te doen als daar behoefte aan is. 

De ruimte is geschikt om groepen te ontvangen, en krijgt 
een open, lichte en vriendelijke sfeer, die tevens flexibiliteit 

en een overvloed aan mogelijkheden en kansen uitstraalt. 
De inrichting brengt dit ook letterlijk teweeg: zo moeten er 
dingen kunnen worden veranderd, verschoven of aangepast 
voor of door de verschillende gebruikers. Belangrijk voor de 
interieurstijl is dat deze aansluit bij de visie van de omgeving 
en vernieuwing uitstraalt. 

Verder is het van belang dat de ruimte bezoekers uitdaagt 
om te elkaar te ontmoeten en buiten hun eigen kaders te 
treden. Hierdoor is het een plek waarbij grensoverstijgend 
leren centraal staat voor iedere groep of individu die gebruik 
maakt van de ruimte. Hier komen verschillende O’s, branches, 
disciplines en leeftijden bij elkaar. Ontmoeten, onderzoeken, 
ontdekken, delen en leren. 

Communicatie

‘Ruimte voor Ondernemendheid’ geeft bestaansrecht en 
zichtbaarheid aan de visie en de werkzaamheden in het 
netwerk van OO. Het is daarom van belang om dit concept 
goed te communiceren, zowel naar de bestaande netwerken 
en geïnteresseerden van OO, als naar onbekenden. De 
communicatie moet online en offline worden begeleid.

Online:
• De website van OO wordt gebruikt voor overzicht, 

informatie verstrekking en het delen van successen. 
• De Facebook pagina van OO wordt gebruikt voor 

directe communicatie, het op de hoogte stellen van 
gebeurtenissen en ontwikkelingen,en het bieden van 
inspiratie.

Bezoekers van ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ zijn 
voorafgaand online geïnformeerd over het bestaan, de functie 
en de mogelijkheden van de ruimte. Tevens wordt er een 
duidelijke agenda of bezetting van de ruimte weergegeven 
op de website, zodat iedereen weet waar op dat moment 
aan gewerkt wordt, door wie en of er vrije inloop mogelijk is. 
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Voor een grotere transparantie van de werkzaamheden van 
OO en de verschillende partijen die gebruik maken van 
de ruimte, wordt een deel van de website gebruikt om dit 
duidelijk uit te lichten. Dit deel van de website fungeert als 
een ‘startpagina’ waarop álle ondernemende initiatieven in 
‘s-Hertogenbosch, de Ondernemend Onderwijs Trainers en 
de Adviesraad weergegeven worden. 
Voor deze partijen is er tevens een online ‘prikbord’, waar 
maatschappelijke vraagstukken digitaal op geplaatst worden. 
Mensen worden specifiek gevraagd om erop te reageren, 
aan te haken en aanvullende ideeën in te brengen.
Via de website en sociale media wordt voornamelijk met 
volwassenen gecommuniceerd. Dit wil zeggen dat leerlingen 
niet direct benaderd worden en dat de communicatie altijd 
via de scholen zal verlopen. 

Offline:
Ook in de ruimte zelf wordt duidelijk wat de functie en 
de mogelijkheden van de ruimte zijn. Het concept wordt 
gecommuniceerd in tekst en beeld op wanden en op 
social media dragers. Er is een gastheer of aanspreekpunt 
aanwezig om vragen aan te stellen, processen te begeleiden.
De maatschappelijke vraagstukken waar de Adviesraad aan 
werkt, worden in de ruimte centraal gesteld zodat iedereen 
mee kan denken over innovatieve oplossingen.

Organisatorisch

Om ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ te organiseren, zijn een 
aantal dingen nodig. 

Locatie en afspraken:
Als eerste moet er een geschikte locatie en ruimte gevonden 
worden die op zoveel mogelijk fronten voldoet aan de 
criteria voor een ondernemende leeromgeving (zie fysieke 
omgeving). In overleg met betrokken partijen worden er 
afspraken gemaakt over: hoe alles eruit gaat zien, hoe het in 
zijn werk zal gaan en hoe ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ 
de omgeving optimaal kan aanvullen en verrijken. 
Ook moet de ruimte ‘werkklaar’ gemaakt worden, door 
middel van de inrichting enfaciliteiten.

Coördinator:
Zodra de ruimte gebruiksklaar is, is het van belang om 
een goede coördinator aan te stellen. Dit is in het begin 
waarschijnlijk iemand van het Programmateam van OO, 
maar deze rol kan na verloop van tijd doorgegeven worden 
aan een persoon van een van de deelnemende scholen, 
organisaties, stagiaires of aan iemand uit de Adviesraad. 
Deze persoon heeft oog voor ondernemendheid en is goed 
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in het zien en regelen van ondernemende leerervaringen. De 
coördinator is, in samenwerking met anderen, actief opzoek 
naar mogelijkheden om het gebruik van de ruimte maximaal 
in te zetten.
In ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ betekent dit dat hij of zij 
zowel de rol van gastheer/vrouw op zich neemt, als de taak 
om de ondernemende initiatieven die ontstaan in de ruimte 
op gang te helpen of hierbij te adviseren. De coördinator kan 
bijeenkomsten inplannen en groepen wegwijs maken. Als er 
grotere groepen aanwezig zijn, is het van belang om meer 
personeel paraat te hebben. 

Deelnemen aan vraagstukken:
Deelnemers kiezen, afhankelijk van de lopende vraagstukken, 
de inhoud van het programma en de mogelijkheden die zij 
op dat moment hebben, om deel te nemen aan programma 
onderdelen in ‘Ruimte voor Ondernemendheid’. Hier kunnen 
netwerken gebouwd worden, workshops en trainingen 
gegeven worden voor scholen, onderzoek worden uitgevoerd, 
brainstormsessies worden geïnitieerd en bijeenkomsten 
worden gepland vanuit de Adviesraad.

brainstormsessies bijwonen of deelnemen aan workshops of 
lezingen. Naast scholen zijn ook ondernemers en de overheid 
vertegenwoordigd. Hoe meer cross-overs er ontstaan of 
gecreëerd worden, hoe sterker het concept ‘Ruimte voor 
Ondernemendheid’ zal zijn en hoe meer zichtbaar en 
tastbaar het belang van ondernemend onderwijs zal worden.

Netwerken

Om ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ te organiseren is het 
draagvlak binnen het netwerk van OO van cruciaal belang. Er 
zijn een aantal partijen nodig:

Als eerste de eerder genoemde coördinator, die overzicht heeft 
wat inhoudelijk gaande is binnen Ondernemend Onderwijs 
en meer specifiek in de ‘ruimte voor ondernemendheid’ en 
wat of wie er nog geregeldbegeleid moet worden.  De leden 
van de Adviesraad is zijn van belang voor het slagen van de 
ruimte aangezien zij de brug slaan tussen de verschillende 
groepen in het netwerk en deze samenwerking doorvertalen 
naar hun achterban. Tevens werken zij aan het concretiseren 
van de maatschappelijke vraagstukken waar alle partijen 
vervolgens mee aan de slag kunnen. Ook het trainers netwerk 
van OO zal hierin actief zijn en participeren.

De scholen zijn van groot belang. Op dit moment hebben 
een aantal HBO instellingen toegezegd om met hun 
leerlingen gebruik te willen maken van de ruimte, maar dit 
aantal zal na een groeiend aantal successen toenemen. 
Leerlingen kunnen er werken aan projecten, en ook leren van 
ondernemende werkzaamheden van anderen. Zo kunnen zij 
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4.3 HAALBAARHEID

Maatschappelijke haalbaarheid

Zoals te zien is in het Value Framework model is 
Ondernemend Onderwijs een programma met een grote 
maatschappelijke impact en meerwaarde. De ‘Ruimte voor 
Ondernemendheid’ speelt in op de huidige tijdsgeest en 
op de macrotrends Synergise, Reset en Push Borders door 
een fysieke ruimte te bieden waar grensoverstijgend en 
ondernemend leren mogelijk wordt en waar verschillende 
branches en functies samenkomen. Er is ruimte om de eigen 
kwaliteiten te ontdekken en om op een flexibele manier 
nieuwe samenwerkingsverbanden of combinaties aan te 
gaan. Binnen één ruimte wordt buiten de conventionele 
kaders van vakken, bedrijfsstructuren en branches gedacht 
en worden nieuw ontstane ruimtes opnieuw ingevuld. ‘Ruimte 
voor Ondernemendheid’ haakt in op de ontwikkelingen in de 
sectoren Living en Work als het gaat om het diffuus worden 
van verschillende functies in de stad en het in elkaar overlopen 
van verschillende branches en werkzaamheden. 

Organisatorische Haalbaarheid

Om de ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ daadwerkelijk 
te organiseren, moeten er een aantal besluiten genomen 
worden. Er moet vanuit OO een geschikte locatie gezocht 
worden in ’s-Hertogenbosch waar de ruimte gerealiseerd 
kan worden. Daarna moeten er door de programmaleidster 
huurovereenkomsten en een plan van aanpak uitgewerkt 
worden  voordat de werkzaamheden daadwerkelijk van start 
gaan. Tevens moet er nagedacht worden over de praktische 
invulling van de ruimte: hoeveel personeel is er nodig, wie 
gaat de functie van coördinator op zich nemen, welke dagen 
in de week is de ruimte beschikbaar voor groepen en op 
welke tijden? 

Voor een goede bezetting moeten er in het begin door de 
coördinator heel actief groepen en individuen uitgenodigd 
worden om te komen werken én groepen die weer kunnen 
leren van hoe anderen daar bezig zijn. 

Ethische Haalbaarheid

In de ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ worden veel 
verschillende partijen met elkaar in verbinding gebracht. Het 
is de intentie van OO om zo veel mogelijk partijen kansen te 
bieden voor betekenisvol leren en meerwaarde en rendement 
uit de samenwerking te behalen. Het is niet de bedoeling om 
groepen of individuen in welke vorm dan ook uit te sluiten.
Echter, Ondernemend Onderwijs kan als principe wel lastig 
zijn voor mensen met een levenshouding die gebaseerd 
is op traditie, veiligheid en zekerheid. Zij zullen uit zichzelf 
liever niet deelnemen aan werkzaamheden in de ‘Ruimte 
voor Ondernemendheid’, omdat het een andere manier van 
werken vraagt. Het kan hier zowel gaan om docenten als om 
werknemers bij organisaties of overheden. 
Deze invulling van onderwijs biedt iedereen de kans om mee 
te doen en het beste uit zichzelf en de omgeving te halen. In 
het meer traditionele leersysteem is dat niet het geval. 
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Financiële Haalbaarheid

‘Ruimte voor Ondernemendheid’ is een plek die door verschillende 
partijen gehuurd kan worden om gebruik van te maken. Een aantal 
partijen hebben toegezegd mee te betalen aan de huur zoals HAS, 
de PABO, Koningstheater Academie en nog andere bedrijven. Zij 
hebben toegezegd met grote groepen leerlingen, gedurende heel 
het schooljaar, gebruik te willen maken van de ruimte.
Omdat een aantal grote partijen het belang van een leeromgeving 
voor ondernemendheid onderschrijven, is het voor de Gemeente 
’s-Hertogenbosch een belangrijk thema om op te nemen in de 
Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Zij hoeven geen subsidie te 
verstrekken voor de fysieke ruimte. Echter dient de gemeente wel 
actief te zijn in de ondersteuning van nieuwe innovatieve projecten 
of initiatieven die in ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ ontstaan. Om 
deze projecten ook daadwerkelijk verder te kunnen ontwikkelen, 
kunnen er vanuit de ‘Innovatiegelden’ ongeveer 10 tot 20 projecten 
per jaar ondersteund worden met een geldbedrag tussen de 500,- 
en 1000,-.

Tevens is er afbouwend gedurende enkele jaren financiële 
ondersteuning nodig vanuit de gemeente voor de coördinator van 
‘Ruimte voor Ondernemendheid’ en OO. Als er op een later tijdstip 
meer geld verdiend wordt vanuit grotere participatie en toename 
in werkzaamheden in de ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ kan 
deze coördinator en tevens een vergoeding voor de leden van de 
Adviesraden ook uit eigen zak betaald worden. 

Technologische haalbaarheid

Bij de organisatie van ‘Ruimte voor Ondernemendheid’ is 
het technologische aspect van de ‘digitale leeromgeving’ 
van belang. Hiermee worden alle digitale middelen bedoeld 
waarmee OO zich zichtbaar maakt en die ondersteunend 
zijn voor ondernemend leren van alle verschillende partijen. 
Zo wordt er op de website en sociale media aandacht 
geschonken aan een duidelijk overzicht van alle trainers en 
betrokken partijen, waardoor er een duidelijker beeld ontstaat 
wie wat doet en waarvoor je bij iemand terecht kan. Tevens 
komt er een online ‘prikbord’ waarop nieuwe maatschappelijke 
vraagstukken geplaatst worden. Betrokkenen van OO en de 
Adviesraad worden actief benaderd om hierop te reageren 
en ermee aan de slag te gaan. Al deze middelen worden 
ingevuld en bijgehouden door leden van het huidige 
programmateam, met ondersteuning van ‘de Twee Snoeken’ 
voor het technologische deel.

Om nieuwe technologie in te zetten in de uitvoering van 
nieuwe initiatieven of projecten kan de samenwerking 
opgezocht worden met innovatieve bedrijven in de omgeving. 
Zo kan bijvoorbeeld het Fablabin ’s-Hertogenbosch ingezet 
worden om dingen 3D te printen.

Juridische haalbaarheid

Aangezien er gewerkt zal worden in een gehuurde ruimte, 
moeten de regels van de huurovereenkomst nageleefd 
worden. Ook zijn de standaard leefbaarheids faciliteiten 
verplicht in de ruimte zoals toiletten en verwarming. Waar 
rekening mee gehouden moet worden is dat deze ruimte 
bedoeld is om groepen mensen te faciliteren, waardoor 
gekeken moet worden naar bedrijfshulpverlening en andere 
veiligheidsvoorschriften. 
Ondernemend Onderwijs en de ‘Ruimte voor 
Ondernemendheid’ zijn niet aansprakelijk voor potentiële 
ongevallen, aangezien dat volgens afspraak, altijd de 
verantwoordelijkheid blijft van de verhuurder. 
Vanwege aansprakelijkheid en om juridisch als partij gezien 
te kunnen worden, is het verstandig voor OO om zich in te 
schrijven bij de Kamer van Koophandel en de organisatie 
om te zetten in een stichting. OO heeft geen winstbejag, 
maar met de verhuur van de ruimte kunnen wel andere 
activiteiten gefinancierd worden zoals lezingen, het uitbreiden 
van projecten of het uitbetalen van stagiaires. 
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4.4 CONCEPT BEWAKING
‘Ruimte voor Ondernemendheid’ is een concept dat in de 
nabije toekomst uitgewerkt kan worden en van start kan 
gaan. Het concept heeft draagvlak bij verschillende partijen 
en biedt  veel mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van 
de dragers en de werkzaamheden. 
Voor de bewaking van de kwaliteit van het concept is het van 
belang dat er altijd gelet wordt op de volgende punten: 

• De grensoverstijgende samenwerkingen moeten altijd 
als achterliggend doel hebben om het onderwijs te 
verbeteren. 

• Maatschappelijke vraagstukken die zich aandienen  
moeten altijd omgebouwd worden tot een specifieke 
leervraag. Dit is een cruciaal punt om ondernemend leren 
succesvol te maken en om de verschillende partijen in 
de samenwerking ‘dezelfde taal te laten spreken’. De 
omvorming van de maatschappelijke vraagstukken heeft 
een actieve ondersteuning en coördinatie nodig. Anders 
zal de aandacht hiervoor verslappen.

• Ook is er een sterke coördinatie en begeleiding nodig 
voor de Adviesraden en het trainersnetwerk. Op deze 
manier kan in de beginfase van hun werkzaamheden 

rendement gegarandeerd worden en hebben zij de kans 
om feeling te krijgen met de werkzaamheden.

• De maatschappelijke vraagstukken blijven te allen 
tijde eigendom van de vraagsteller. Dit wil zeggen dat 
deze persoon of partij verantwoordelijk blijft voor de 
ontwikkeling, de werkzaamheden van de Adviesraad 
en hoe de uitvoering eruit zal gaan zien. Zo blijft het 
vraagstuk ondersteund door degene die het belang heeft.

• Om het onderwijs ook te koppelen aan het verder door 
ontwikkelen van ‘Ruimte van Ondernemendheid’ is het 
goed om hiervoor stagiaires aan te nemen. Zij kunnen 
helpen met het ondersteunen van de werkzaamheden, 
helpen met de coördinatie en het ontwikkelen van 
nieuwe projecten of initiatieven. 
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4.5 IMPLEMENTATIE

Tijdspad: 

1. Voorbereiding 2. Aanscherping 3. Concretisering 4. Uitvoering 5. Evaluatie

• Presenteren van het 
concept en de visie 
van de ruimte aan alle 
betrokkenen.

• Doelstelling helder maken 
met betrekking tot de 
implementatie.

• Afspraken maken over 
de ruimte,

• Huurovereenkomst 
tekenen.

• Met alle betrokkenen de 
doelstellingen en visie van 
de ruimte aanscherpen 
en samen herschrijven, 
(Voor meer draagvlak en 
begrip). 

• Projectplan maken waarin 
de visie van ‘Ruimte 
voor Ondernemendheid’ 
uitgewerkt wordt.

• Het concreet herschrijven 
en aanpassen van ideeën. 

• Concretiseren van 
planning: budget, 
tijdsindeling, 
werkzaamheden, 
taakverdeling, 
taakomschrijvingen en 
inrichting van de ruimte.

• Proefdraaien met ‘Ruimte 
van Ondernemendheid’ 
in rollenspel of pilot. Zo 
de mogelijke risico’s 
testen, en draagvlak en 
enthousiasme creëren bij 
betrokken partijen. 

• Feest vieren!
• Maandelijkse evaluatie en  

bijsturing.

• Evaluatie van de totale 
werkzaamheden. 

Juni 2017 September 2016 DecemberOktober November Januari 2017
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1.1 Ondernemend Onderwijs:
Ontstaansgeschiedenis: 
‘Ondernemend Onderwijs’ is gestart als project binnen 
‘s-Hertogenbosch, geïnitieerd door een vraag vanuit 
de gemeente ’s-Hertogenbosch: “Hoe kunnen we een 
ondernemende samenleving creëren en hoe kan het 
onderwijs daarin bijdragen?” Verschillende partijen hebben 
binnen dit thema een projectplan aangedragen bij de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, het project ‘Ondernemend 
Onderwijs’ van Margo van den Oord is hieruit als beste 
gekozen. Margo is van huis uit orthopedagoog en heeft 
altijd een grote interesse gehad in hoe mensen leren. Door 
haar verbindende kwaliteiten en haar grote netwerk in 
het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven, vond ze 
het haar taak om hier iets mee te doen. Ondernemend 
Onderwijs is sinds twee jaar van start. Intussen is het project 
uitgegroeid tot een programma. Het is de bedoeling dat dit 
programma in de zomer van 2016 is getransformeerd in een 
zelfsturend netwerk en opgenomen is in de gemeentelijke 
programma’s, zodat het gedachtengoed de komende jaren 
niet meer van de publieke agenda verdwijnt. 

Doelstelling:
Ondernemend Onderwijs (OO) wil een permanente 
verandering teweeg te brengen in het onderwijssysteem, 
te beginnen met ‘s-Hertogenbosch. OO heeft als doel de 
ondernemende kwaliteiten bij leerlingen via het onderwijs te 
stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder 
individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende 
kracht te vergroten in de samenleving en op de arbeidsmarkt.  

Werkwijze:
Om leerlingen hun ondernemende houding in verschillende 
trajecten tijdens hun hele schoolcarrière te laten ervaren 
en ontwikkelen, werkt Ondernemend Onderwijs aan een 
doorlopende leerlijn. Dit wil zeggen dat de projecten zowel in 
het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO 
en HBO ingezet worden. 
Op dit moment worden er al een twintigtal projecten 
uitgevoerd op verschillende scholen en opleidingen, met een 
tijdsduur die verschilt van een paar weken tot een half jaar. 
De projecten zijn opgezet rondom de 4 domeinen: Natuur & 
Groen, Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur en Voeding 
& Gezondheid. In deze projecten wordt er gewerkt vanuit 
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van het bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken 
en het samenwerken met bedrijven al veel werk- en 
praktijkervaring opdoen. Andersom kunnen bedrijven op een 
vroegtijdig moment in aanraking komen en contact leggen 
met leerlingen, en zo kennismaken met jong talent en 
potentiele toekomstige werknemers. Maar ook kan het talent 

en de innoverende kracht van leerlingen ingezet worden 
voor huidige problemen. De (semi) Overheid: Gemeente 
’s-Hertogenbosch heeft een overkoepelend belang in 
een maatschappij met meer actieve, betrokken burgers 
die voor zichzelf kunnen zorgen en kansen zien in de 
samenleving én deze benutten. Ze willen de kloof tussen 
burgers en de gemeente overbruggen. Door een meer 
directe samenwerking, kunnen de verschillende werelden 
van de 3 O’s elkaar positief beïnvloeden en verrijken in 
hun leef -en werkwijze. Het verbreedt de horizon van alle 
partijen. 

Onderwijs
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vraagstukken uit de samenleving of het bedrijfsleven. De 
uitkomsten zijn dan ook niet vastgelegd. Het is de bedoeling 
dat alle projecten na een eerste uitvoering, opvolging krijgen 
in de jaren erna. Daarnaast kan het principe van OO ook 
door vertaald worden naar andere lessen. 
Binnen de projecten hebben taal, schrijven en rekenen 
nog steeds een belangrijke rol, maar er komen een 
aantal 21e eeuwse vaardigheden bij die in de komende 
jaren vakoverstijgend en sector overstijgend gaan worden: 
Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, ICT-
geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communiceren 
en Sociale en Culturele vaardigheden. Omdat de projecten 
vallen of staan met de vaardigheden en het enthousiasme 
van de docenten, biedt het programmateam van OO 
op dit moment ook workshops en trainingen aan, om 
docenten en leidinggevenden op de hoogte te stellen van 
wat Ondernemend Onderwijs is, en hoe je dat als docent 
kunt oppakken.

Ondernemend Onderwijs wil de ondernemende 
samenleving versterken door een cross sectorale 
samenwerking op gang te brengen tussen de ‘Tripple 
Helix’ of de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en (semi) 
Overheid). Voor het onderwijs is dit goed omdat bedrijven 
in het werkveld de toekomstige werkgevers zijn van de 
huidige leerlingen en studenten. Zij kunnen door middel 

Figuur 21: 21st Century Skills
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1.2 Aanleiding tot het onderzoek: 
Maatschappelijk belang van Ondernemend Onderwijs.
De belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling waar 
Ondernemend Onderwijs met haar werkzaamheden op in speelt, 
is de snel veranderende arbeidsmarkt. We leven in een tijd van 
technologische ontwikkeling, een toenemende flexibilisering en 
een grote vraag naar nieuwe kennis en vaardigheden in thema’s 
als bijvoorbeeld Big Data en risicobeheersing. Veel banen, 
beroepen en sectoren zijn aan het verdwijnen of krijgen een 
nieuwe invulling. Bestaande kennis en bestaande vaardigheden 
van werkenden verouderen sneller dan ooit (Wiertz, 2016) (USG 
people, 2015). De samenleving heeft op dit moment veel behoefte 
aan mensen die toegerust zijn om op de huidige arbeidsmarkt 
goed te functioneren. Het probleem dat Ondernemend Onderwijs 
hierin ziet, is dat het huidige onderwijssysteem niet toereikend 
is om hun leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige 
situatie. OO wil hierop inspelen door ruimte te maken in het 
onderwijs voor een ondernemende basishouding en hierin 
de samenleving en het onderwijs bij elkaar te brengen voor 
‘levensecht onderwijs’. 
‘Ondernemendheid’ is een mentaliteit die nodig is om een leven 
lang te kunnen leren. Het gaat om kansen zien en deze te benutten, 
reflecteren, creativiteit en zelfsturing (Ondernemend Onderwijs, 

2016). De gemeente ’s-Hertogenbosch is nauw betrokken 
bij de werkzaamheden van Ondernemend Onderwijs en is 
erg geïnteresseerd in het onderwerp ondernemendheid op 
scholen. De gemeente maakt zich vanuit haar opvattingen 
over het onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie, sterk 
voor een goed functionerende arbeidsmarkt waar mensen 
perspectief hebben op een baan en zelfredzaam zijn. 
Door middel van ondernemend leren hoopt de gemeente 
leerlingen beter voor te bereiden op hun eigen toekomst 
(Brooijmans, 2014). 

De roep dat er nieuw innovatief onderwijs nodig is, is 
echter een brede maatschappelijke discussie die groter 
is dan ’s-Hertogenbosch alleen. Er wordt vanuit het 
ministerie veel onderzoek gedaan naar het onderwijs 
van de toekomst (Schnabel, 2016), waarvoor uit het hele 
land expertise en kennis vergaard wordt. Zo heeft de 
‘Actieconferentie Ondernemend Leren #2032’ (RVO, 2015) 
plaatsgevonden in juni 2015, georganiseerd vanuit het 
ministerie, staatssecretaris Sander Dekker, Stichting Jong 
Ondernemen en het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland). Ruim 80 experts uit het onderwijs bestaande 
uit docenten, leerlingen, beleidsmakers, teamleiders, 

directeuren en ondernemers (waaronder ook Margo van 
den Oord en Katja Brooijmans) waren hierbij aanwezig, 
om kennis op te halen en te bundelen. Er is gezamenlijk 
nagedacht over het nieuwe onderwijscurriculum voor 
fundamenteel onderwijs, en ‘ondernemerschapsonderwijs’ 
en ‘ondernemend leren’ stonden hier sterk in de aandacht: 
“Hoe willen we onze leerlingen opleiden tot ondernemende 
mensen, en wat is daar voor nodig?” De uitkomsten van 
deze conferentie zijn meegenomen in het rapport Platform 
Onderwijs 2032. 

Ook op Europees niveau is veel interesse voor 
ondernemend leren. Ondernemend Onderwijs is ontstaan 
vanuit een vraag van de gemeente, in navolging van het 
Europese samenwerkingsproject over ondernemend leren 
HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways)in 2014. 
De uitgangspunten en werkmethoden van Ondernemend 
Onderwijs komen voort uit de uitkomsten van dit project 
(HELP, 2014). 

Voor de conclusies van HELP, zie ‘Probleemanalyse en 
Vooronderzoek’ in het Onderzoeksplan in Bijlage 1.
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De urgentie van dit project:
Ondernemend Onderwijs is oorspronkelijk gestart als 
een project met een looptijd van twee jaar. Intussen is 
het project uitgegroeid tot een programma, dat binnen 
veel scholen in ’s-Hertogenbosch al successen heeft 
geboekt. Door deze successen is OO nu aan het derde 
jaar begonnen, maar de kans bestaat dat in de zomer 
van 2016 de subsidie voor de werkzaamheden van de 
Programmaleidster niet verlengd zal worden. Voor OO is 
het wegvallen van de financiering niet direct een probleem 
voor het voortbestaan van het programma. Het draagvlak 
binnen de samenleving is op dit moment groot genoeg 
om het belang van ondernemend leren aan te tonen. Wat 
echter wel een probleem is, is dat bij een in de subsidiestop 
er waarschijnlijk een verslapping van aandacht en steun 
zal optreden vanuit de gemeente, die zich kan uitbreiden 
naar de scholen. 
Het programma van OO is in haar groeicurve aanbeland 
op het ‘tipping point’ naar volwassenheid. Daarom is het 
nu van groot belang dat het bestaande draagvlak en het 
belang van een ondernemende samenleving geborgd, 
verduurzaamd en breed uitgezet gaat worden, zodat OO 
voor iedereen in de samenleving beschikbaar is en blijft. 
Het is de bedoeling dat OO in de zomer van 2016 gaat 
transformeren in een ‘zelfsturend netwerk’ en opgenomen 

wordt in de gemeentelijke Onderwijsagenda voor de komende 
jaren. Zo verdwijnt het gedachtengoed van OO de komende 
tijd niet meer van de publieke agenda. 
Een mogelijkheid om Ondernemend Onderwijs breed uit te 
zetten, ziet het programmateam in het overdragen van hun 
verantwoordelijkheid en werkzaamheden aan een grotere 
groep kartrekkers. De keuze is gemaakt om deze groep 
kartrekkers vorm te gaan geven in een viertal ‘Adviesraden’ 
die zullen zorgen voor continuïteit en duurzaamheid van 
Ondernemend Onderwijs in ‘s-Hertogenbosch.

De Adviesraden zullen in eerste instantie gevormd worden 
rond de domeinen: Natuur & Groen, Wetenschap & Techniek, 
Kunst & Cultuur en Voeding & Gezondheid. Deze raden 
zullen bestaan uit ongeveer 7 enthousiaste mensen met 
zeggenschap binnen hun organisatie, die werkzaam zijn 
binnen deze domeinen. Alle 3 O’s zijn in een Adviesraad 
vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat in de zomer van 
2016 deze Adviesraden uit eigen initiatief actief de vragen uit 
de samenleving of het bedrijfsleven kunnen ophalen, neer 
kunnen leggen bij de juiste onderwijsinstellingen en uit kunnen 
zetten in hun netwerk en achterban. Zij vormen de spil in 
het door vertalen van OO van de grote instanties naar de 
leerlingen en docenten. Heel 2016 zal er gewerkt worden aan 
het invullen en van de grond krijgen van de Adviesraden en 

het opzetten van een trainersnetwerk, om zo veel mogelijk 
docenten en begeleiders handvatten te geven om OO 
binnen het onderwijs uit te dragen en het kunnen door 
vertalen naar projecten op scholen.

Waarom ben ik gevraagd voor dit project?
Er zijn voor Ondernemend Onderwijs twee duidelijke 
problemen waar tegen aangelopen wordt en waarvoor 
in eerste instantie mijn hulp is ingeroepen. Aan de ene 
kant merkt het programmateam dat ze moeilijk zicht krijgt 
op waarom het gedachtengoed en het maatschappelijk 
belang van OO wél aanslaat bij een heleboel mensen, 
maar toch niet lijkt te landen bij een groter publiek. Aan de 
andere kant ligt er een knelpunt bij het van de grond krijgen 
van de Adviesraden. Op dit moment is alleen de Natuur & 
Groenraad grotendeels compleet en werkzaam. Maar hoe 
de Adviesraden ingevuld moeten worden en vorm moeten 
krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Ook moet er nog 
gekeken worden wat ervoor nodig is om hen zelfstandig 
te kunnen laten werken, zodat OO daadwerkelijk breed 
uitgezet kan worden. 
Dit project is bedoeld om een sterke onderbouwing te 
creëren van het belang van Ondernemend Onderwijs in 
de samenleving. Het hele onderzoek zal ingezet worden 
om draagvlak te creëren binnen de gemeente om het 
programma op te nemen in de politieke agenda. 
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Daarnaast is het de bedoeling dat mijn onderzoek OO op alle 
vlakken versterkt en verbinding teweeg brengt. 
OO ziet een samenwerking met mij als een grote toegevoegde 
waarde voor hen, omdat ik de onderwijsbranche en het concept 
van Ondernemend Onderwijs vanuit een heel ander perspectief 
kan benaderen.

Wat is mijn rol binnen dit project?
Ik ben als Lifestyle Professional geïnteresseerd in organisaties die 
in hun werkzaamheden sterk de vernieuwing opzoeken, maar 
nog net het extra zetje nodig hebben om het geheel tot een 
succes te maken. Ik zie mezelf als verbinder en als versterker 
van het gehele proces. 
Binnen dit project heb ik de rol van Conceptadviseur. Dat wil zeggen 
dat ik volgens het ‘Serious Concepting’ principe van International 
Lifestyle Studies (Sutmuller, 2014) (zie Onderzoeksopzet) vanuit 
een helicopterview kijk naar het hele ontwikkelingsproces dat 
OO de afgelopen twee jaar heeft doorlopen. Ik maak op deze 
manier de sterke en zwakke punten in hun ontwikkelingsproces 
inzichtelijk. 
Vervolgens zoom ik in, door het concepting proces zelf nog een 
keer in zijn geheel te doorlopen. Op die manier ben ik in staat om 
alle bestaande elementen aan te scherpen, en waar het nodig is 
extra aanvullend onderzoek te doen. Zo worden alle onderdelen 
met elkaar verbonden, om OO op alle fronten sterk te maken.
De reden voor van deze aanpak is dat Ondernemend Onderwijs 
hun eindgebruikers (leerlingen en docenten) al goed hebben 

onderzocht en weet op welke behoeften ze in kunnen spelen. 
OO heeft voor haar eindgebruikers al een eindproduct/concept 
ontwikkeld, dat in de basis sterk is en veelvuldig wordt uitgevoerd 
op scholen. Het is in eerste instantie ook niet de bedoeling vanuit 
OO om een nieuw product of dienst te ontwikkelen voor de 
leerlingen en docenten. 
Maar door de vliegende start van Ondernemend Onderwijs is 
het ontwikkelingsproces vluchtig geweest. Aanscherping van het 
bestaande concept is nodig om de kwaliteit van leven van de 
eindgebruikers van OO te verbeteren, en de meerwaarde en 
het draagvlak van het concept in de maatschappij te vergroten. 

Als onafhankelijk onderzoeker wil ik kijken waar er door middel 
van extra onderzoek (zie Onderzoeksopzet) nog meerwaarde 
behaald kan worden voor Ondernemend Onderwijs. Als eerste 
is het belangrijk om OO als organisatie/merk nog eens onder 
de loep te nemen. Het project is in volle vaart gestart en het 
programmateam heeft nooit tijd gehad om de identiteit van 
OO sterk neer te zetten. Om het gedachtengoed van OO 
duidelijk naar buiten te brengen en het te laten integreren in de 
maatschappij, is het belangrijk om te weten wat het netwerk 
uit wil stralen. Op die manier kan er ook gekeken worden naar 
de meerwaarde/draagvlak van Ondernemend Onderwijs in de 
maatschappij, en op welke vlakken dit nog versterkt kan worden.
Daarnaast is het, aangezien OO de behoeften van de 
doelgroep leerlingen en docenten in ’s-Hertogenbosch al zo 
goed in beeld heeft, minder interessant om hier een diepgaand 

mentaliteitsonderzoek naar te doen. Daarvoor in de 
plaats zal het mentaliteitsonderzoek en fieldresearch 
gedaan worden voor de Adviesraden van OO, omdat zij 
een belangrijk element zullen zijn om OO aan de grond 
te krijgen. Ik wil onderzoeken welke leefstijl, drijfveren 
en mentaliteit de mensen in de Adviesraden hebben 
en wat zij nodig hebben om binnen de raad goed te 
functioneren. 
Als laatste is het goed om te benoemen dat 
Ondernemend Onderwijs een trendgevoelig programma 
is en vooruitloopt op de massa. Maar het ontbreekt 
hen aan kennis om de maatschappelijke trends en 
waardeveranderingen te concretiseren en te kijken hoe 
ze daar specifiek op in kunnen haken.

Wat is de meerwaarde van mijn bijdrage aan dit project?
De meerwaarde van mijn bijdrage aan dit project zit in 
de spannende combinatie van mijn expertise als Lifestyle 
Professional en het complexe programma van OO. 
Terwijl de samenwerking in eerste instantie misschien 
niet heel logisch lijkt, kan ik door mijn achtergrond aan 
álle verschillende onderdelen van OO iets nieuws toe 
voegen. Juist omdat ik géén onderwijs achtergrond 
heb, kan ik Ondernemend Onderwijs uit het eigen kader 
halen en een ander perspectief laten zien. Ik heb zicht 
op het totaalbeeld, ik kan uitzoomen en de verschillende 
lagen met elkaar verbinden.
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1.3 Probleemanalyse en 
vooronderzoek 
Er is veel vooronderzoek gedaan om na de eerste 
intakegesprekken verdieping te zoeken in de probleemvraag 
van Ondernemend Onderwijs. Maar ook om me te verdiepen 
in de onderwijsbranche en om een beter beeld te krijgen 
van de omvang en de complexheid van het programma. Ik 
heb veel gelezen, een aantal gesprekken/interviews gehad 
met Margo van den Oord en heb ik de conferentie ter 
ere van het 2-jarig bestaan van Ondernemend Onderwijs 
op 20 januari 2016 bijgewoond. Hier heb ik een aantal 
lezingen bijgewoond van onder andere Katja Brooijmans 
van gemeente ’s-Hertogenbosch en Heleen Herbert, de 
Commercieel Directeur van Heijmans. Ik heb daar met veel 
mensen gesproken en gebrainstormd. 

Verdieping in Onderwijsvernieuwing:
Op 23 januari 2016 presenteerde Paul Schnabel het 
eindadvies voor het onderwijs in 2032 aan het kabinet 
(Schnabel, 2016). Het rapport benoemt de urgentie van het 
veranderen van het onderwijssysteem vanwege een snel 
veranderende samenleving. Schnabel benoemt dat we 
ons als samenleving in een overgangsfase bevinden en op 

weg zijn naar een tijdperk waarinde technologisering en de 
informatisering flink toe nemen. Informatie is altijd en overal 
beschikbaar, vaste structuren die ons hielpen de waarden 
te formuleren waarop we ons leven vormgaven nemen af. 
We zijn daarin steeds meer op onszelf en op onze eigen 
kwaliteiten aangewezen. Ook de manier van werken 
verandert. Door de robotisering gaan er steeds meer banen 
verdwijnen en ontstaan er nieuwe disciplines, iets waar we 
als maatschappij veel beter op in zouden moeten spelen. 
Het onderwijs moet een verandering gaan doormaken 
van kennisoverdracht naar persoonlijke ontwikkeling en 
een voorbereiding op de toekomstige arbeidsmarkt. “We 
moeten mensen voorbereiden op een leven lang leren”. 
De kenmerken van het toekomstig onderwijs zijn: het 
prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van leerlingen, 
er wordt in gegaan op culturele diversiteit in verhouding 
tot individualisering en leerlingen leren buiten hun kaders 
te denken. Daarnaast zijn  mediawijsheid, zelfontplooiingen 
het inzetten van persoonlijke kwaliteiten belangrijk. Het 
onderwijs moet aansluiten op actuele vraagstukken uit de 
samenleving en op de belevingswereld van de leerlingen: 
het gaat over vakoverstijgend leren, denken en werken. 
Hierdoor zullen de grenzen van vakken doorbroken worden 
en zullen scholen steeds meer de samenwerking aangaan 
met andere instellingen. 

Deze situatie vraagt om leergierige docenten en lerende 
onderwijsinstellingen (Schnabel, 2016).
Om te kijken in hoeverre de 21e eeuwse vaardigheden,zoals 
omschreven door Ondernemend Onderwijs, al ingezet worden 
in het huidige onderwijs, heeft het ‘nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling’ in Enschede een monitor uitgezet. 
Uitkomsten van deze monitor laten zien dat de meeste 
onderwijsinstituten in Nederland weten wat de 21e eeuwse 
vaardigheden inhouden en dat ze binnen de lessen ingezet 
moeten worden. Maar hoe de vaardigheden in het huidige 
curriculum ingezet moeten of uitgevoerd moeten worden 
is voor veel scholen lastig. Onderwijsinstellingen moeten 
hier namelijk hun eigen invulling aan geven. Vanuit het 
ministerie wordt er op dit moment ruimte gegeven om de 
21e eeuwse vaardigheden in te bouwen in het onderwijs, 
maar onderwijsinstellingen ervaren hierin weinig sturing. De 
scholen waar op dit moment gewerkt wordt met 21e eeuwse 
vaardigheden, hebben als onderwijsinstelling een specifieke 
visie. Over het algemeen voelen leraren zich nog niet genoeg 
toegerust (SLO, 2014).

Waar komt de focus op een ‘ondernemende houding’ vandaan? 
Wat opviel aan de voorgaande verdieping, is dat de term 
‘ondernemende houding’ niet genoemd wordt in het advies 
van Schnabel en ook niet beschreven staat als 21eeeuwse 
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vaardigheid. Ondernemend Onderwijs heeft veel 
overlappingen in de uitvoering met beide onderzoeken, maar 
heeft het in de kern over een ‘ondernemende basishouding’.

De focus op deze term komt voort uit het internationale 
project HELP: ‘Holistic Entrepeneural Learning Pathways’ uit 
2013 waaraan Nederland, Zweden, Oostenrijk, Spanje en 
Bulgarije hebben meegedaan. Het project was bedoeld om 
kennis en ervaring uit te wisselen over de ‘entrepeneural 
spirit’ in het verplichte leersysteem. Doel van het project was 
om te kijken hoe de ondernemende houding versterkt kon 
worden op scholen en welke vaardigheden en gedrag je 
daarvoor moet beheersen en laten zien. Aan het eind van 
het project hadden alle landen meer zicht op welke thema’s 
er verder uitgewerkt moesten worden. Er zijn bezoeken 
geweest aan ondernemende schoolprojecten in alle 5 
landen, met seminars en workshops. In Nederland heeft 
het bezoek in ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden. Na HELP, 
heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de vraag uitgezet 
hoe het onderwijs kan bijdragen aan een ondernemende 
samenleving(Ondernemend Onderwijs, 2015).

Belangrijke conclusies HELP voor ondernemend leren:
1. Zorg voor een werkstructuur waarin alle partijen zijn 

betrokken: studenten en leerlingen, docenten, besturen, 

ouders, overheid en ondernemers. 
2. Zorg voor ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk. Het 

gebouw waarin je werkt moet erop zijn voorbereid en 
ook besturen moeten vrijheid voor invulling van lessen 
en activiteiten bieden. 

3. Zorg dat je het eens bent over de competenties waar 
het om gaat alsook over de route daarnaartoe!’ 

4. Echte verantwoordelijkheden in de leeromgeving, niet 
alleen virtueel. 

5. Zorg voor een monitoringssysteem waar de student 
wat aan heeft gedurende zijn hele carrière. Valideer alle 
leerervaringen, zorg dat het interactief en gemakkelijk 
werkt en gebruikt kan worden in een Europese context. 

OO formuleert de ondernemende houding als volgt:
“De basisattitude van ondernemen wordt gekenmerkt door 
het tonen van initiatief, onafhankelijkheid, pro-activiteit en 
vernieuwend denken. Het gaat om leren door te doen, zelf 
vragen te stellen en door zelf te onderzoeken. Het gaat om 
leren door een actieve betrokkenheid van de samenleving 
in het onderwijs. Zo ontstaat een situatie van ‘levensecht 
leren’(Ondernemend Onderwijs, 2015)”.

Deze basis attitude geld niet alleen voor leerlingen, maar 
ook voor de docenten en mensen in het werkveld. Op dit 

moment melden veel bedrijven, scholen en zorginstellingen 
zich bij Ondernemend Onderwijsvoor scholing, hulpvragen, 
of het verzoek tot bemiddeling voor een interessant thema 
waar een geschikte samenwerking voor wordt gezocht. Om 
hierin tegemoet te komen, geeft het programmateam van OO 
verschillende basiscursussen. Zo komen er meer mensen 
met de juiste houding en vaardigheden om het proces van 
ondernemend onderwijs te kunnen begeleiden, vanaf de 
introductie van een project in een klas, tot en met de afronding 
en de borging van het resultaat (Congresbundel, 2016).

Verdieping in de Adviesraden van Ondernemend Onderwijs.
Omdat de Adviesraden rond mei 2016 een officiële status 
toegewezen krijgen vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch, is 
er door het programmateam van Ondernemend Onderwijs 
een functieprofiel opgesteld. Dit profiel geeft de (toekomstige) 
werkzaamheden en een aantal persoonskenmerken weer. Dit 
profiel is een goede basis voor mijn onderzoek en kan goed 
aangevuld worden met mentaliteitsonderzoek. 

Samenstelling Adviesraad:
Iedere Adviesraad zal gaan bestaan uit ongeveer 7 mensen. 
• Dit zijn 4 mensen uit het onderwijs in de hele doorlopende 

leerlijn: po, vo, mbo en hbo. 
• Verder komen er 2 mensen uit het bedrijfsleven en 1 uit de 
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semi overheid (gemeente).
• Iedere Adviesraad krijgt een coördinator uit een HBO 

instelling. De reden hiervoor is omdat HBO een goede 
combinatie is van een goed kennisniveau en ervaring met 
uitvoerend werken. Daarnaast hebben ze een instelling 
achter zich staan die meer solide en blijvend zijn dan 
bijvoorbeeld MBO instellingen. (Ondernemend Onderwijs, 
2016)

Taak:
De Adviesraden werken zelfstandig aan het samenbrengen 
van vraag en aanbod van het netwerk. Ze bepalen zelf hun 
agenda en plannen zelf de bijeenkomsten.
• 2 keer per jaar is er een officiële bijeenkomst.
• Werken vanuit het besef dat een goed functionerende 

arbeidsmarkt start bij kwalitatief goed onderwijs. 
• Het zichtbaar maken en verduurzamen van de 

verbindingen in de Tripple Helix/ het netwerk.
• Het opstellen van een actieplan om de doelstelling van 

OO blijvend te realiseren en te waarborgen. 
• Nauw samenwerken aan een nieuw soort leren, denken 

en leven.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden van de mensen in de Adviesraden hebben 

te maken met het verzamelen van vragen uit ondernemingen, 
organisaties en instellingen, waarop een antwoord gevraagd 
wordt uit de doorlopende leerlijn.
• Deze vragen worden ‘beoordeeld’ en er wordt gekeken 

waar ze het beste uitgezet kunnen worden in het netwerk.
• Er worden actuele thema’s besproken uit de Tripple 

Helix, om te zien of er nieuwe vraagstukken liggen. Deze 
vraagstukken worden vervolgens weer uitgezet in het 
netwerk of de gemeente.

• De Adviesraden adviseren over- of dragen bij aan de 
implementatie en borging van ondernemende initiatieven 
in ’s-Hertogenbosch. 

Persoonskenmerken:
Het gaat om mensen die:
• Een sleutelfiguurzijn in hun omgeving, of die een breed 

netwerk hebbenen op de hoogte zijn wat er speelt in hun 
eigen achterban.

• Op bijzondere wijze betrokkenheid tonen bij 
ondernemende initiatieven of programma’s die staan 
voor het gedachtengoed van OO. 

• Zijn woonachtig in of rondom ‘s-Hertogenbosch. 
• Zijn maatschappelijk betrokken. 
• Zijn sterk in het verbinden van bestaande initiatieven.
• Zijn bereid om hun kennis, ervaring en netwerk te delen 

met anderen. Ze willen hier tijd voor vrijmaken. 
• Ze moeten in staat zijn anderen te inspireren om een 

dragende rol binnen OO op zich te nemen.

De Adviesraden krijgen in eerste instantie geen salaris 
voor hun werkzaamheden. Een drive om je in te zetten 
voor de samenleving en daar een actieve rol in willen 
spelen is dus een belangrijk kenmerk van deze mensen.
De werkzaamheden in de Adviesraden leveren wel andere 
meerwaarde op: er komt veel input en mogelijkheden 
voor hun achterban, zij zijn de eersten die overal vanaf 
weten. Daarnaast bieden ze echte oplossingen voor echte 
problemen of vraagstukken in de maatschappij. Het is een 
zinvolle functie die sterk bijdraagt aan het verbeteren van 
de leefomgeving (Gesprek Margo van den Oord, 2016). 

Conclusie
Wat opvalt, is dat binnen Ondernemend Onderwijs 
veel aandacht besteed wordt aan de ondernemende 
basishouding. Dit wordt niet alleen bij leerlingen gestimuleerd, 
maar ook bij docenten, ouders en mensen uit het werkveld. 
Als het echter gaat om de Adviesraden, die de spil zullen 
zijn in het verduurzamen van OO, dan wordt deze term 
niet genoemd. De meeste mensen die tot nu toe zijn 
geselecteerd voor de Adviesraden, zijn hier onbewust wel 
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op uitgekozen, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor een 
goed functionerende Adviesraad is het bevorderen van een 
ondernemende houding net zo belangrijk als bij alle andere 
groepen. Naast ondernemen, lijkt het mij een interessant thema 
om te kijken in hoeverre de raden beperkt worden door hun 
sector, en te kijken of ik hen kan adviseren hoe er flexibeler 
en meer cross- sectoraal gedacht en gewerkt kan worden. Het 
zal namelijk een andere manier van samenwerken betekenen. 
Ook de mensen in de Adviesraad gaan zo ‘hun leven lang 
leren’ en blijven zich ontwikkelen. 
Daarnaast komt in de onderwijsvernieuwing het thema ro 
ndom de verschillen tussen mensen, tegenover hun eigen 
persoonlijke kwaliteiten als individu sterk naar voren. Hier zie ik 
duidelijke aanknopingspunten met de macrotrend ‘Synnergise’ 
(Nijman & Freitag, 2015), die voor Ondernemend Onderwijs 
interessant is om op in te haken.

1. 4 Doelstellingen 

Ontwerp doelstelling:
“Het ontwikkelen van een conceptversterking van 
Ondernemend Onderwijs, met als doel om het gedachtengoed 
te verduurzamen en echt van de grond te krijgen, en om 
leerlingen in ’s-Hertogenbosch zo goed mogelijk te helpen 
om zich een ondernemende houding eigen te maken. De 
conceptversterking gaat hierbij helpen door het onderzoeken 
en optimaliseren van de 4 Adviesraden van OO, en het gehele 
werkproces daaromheen.”

Kennisdoelstelling:
“Om geïnformeerde keuzes te kunnen maken in het 
concepting proces, wordt inzicht verkregen in de Identiteit 
van Ondernemend Onderwijs en de meerwaarde van het 
programma in de samenleving. Ook wordt er inzicht verkregen 
in de structuur van het netwerk, de pijn -en winstpunten in het 
onderwijs voor ‘de leerling van de toekomst’, en de mentaliteit, 
leefstijl en drijfveren van mensen binnen de 4 Adviesraden van 
Ondernemend Onderwijs.” 

1.5 Contextuele afbakening 

Begripsafbakening: 
• Ondernemende basishouding: Een ondernemende 

basishouding/ gedrag hebben staat binnen 
Ondernemend Onderwijs centraal. Zowel voor 
leerlingen, docenten, leidinggevenden, mensen uit het 
bedrijfsleven als voor  de kartrekkers van OO. Het gaat 
om: leren door te doen en zelf vragen te stellen. Leren 
door te onderzoeken en door een actieve betrokkenheid 
van de samenleving en andere branches/sectoren. 

• Doorlopende leerlijn: Ondernemend Onderwijs staat 
voor ‘een leven lang leren’. Het is belangrijk om het 
programma door te voeren in een doorlopende leerlijn: 
van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs, MBO 
en HBO. Zo wordt de ondernemende houding tijdens 
de gehele school carrièregestimuleerd en kunnen 
leerlingen een doorlopend portfolio opbouwen, tot aan 
het moment dat ze daadwerkelijk de arbeidsmarkt op 
gaan.

• Tripple Helix/ 3 O’s: Met de Tripple Helix of de 3 O’s 
wordt de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs 
en Ondernemers bedoeld. Deze samenwerking is 
voor alle partijen waardevol, de verschillende werelden 
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kunnen elkaar verrijken qua leef en denkwijze, en er kan 
vanuit verschillende perspectieve bijgedragen worden 
aan maatschappelijke vraagstukken (Congresbundel 
Ondernemend Onderwijs, 2016).

• 21e eeuwse vaardigheden: binnen het onderwijs in 
de komende jaren zullen vakken als taal, schrijven en 
rekenen nog steeds belangrijk zijn, maar er wordt 
binnen het curriculum meer aandacht besteed aan 
specifieke vaardigheden in plaats van het overdragen 
van gespecialiseerde vakkennis. Ondernemend 
Onderwijs draagt bij aan het ontwikkelen en toepassen 
van deze 21e eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch 
denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, 
samenwerken, digitale geletterdheid en sociale en 
culturele vaardigheden. (Congresbundel Ondernemend 
Onderwijs, 2016).  

• Domeinen: Binnen Ondernemend Onderwijs wordt er 
gewerkt vanuit 4 domeinen waarbinnen de projecten zich 
manifesteren: Voeding & Gezondheid, Kunst & Cultuur, 
Natuur& Groen, Wetenschap & Techniek (Ondernemend 
Onderwijs, 2015).

• Zelfsturend Netwerk: Om in 2016 de projecten en de 
connecties voort te zetten en te verduurzamen, is het nodig 
dat het netwerk zichzelf gaat aansturen. Dit wil zeggen dat 
kartrekkers uit het Onderwijs, Ondernemerschap en uit de 

(semi)Overheid gaan samenwerken om Ondernemend 
Onderwijs een continue en duurzaam onderdeel te laten 
uitmaken van de maatschappij.   

• Identiteit (organisatie):De identiteit van een organisatie 
is een samenkomst van een aantal te onderzoeken 
thema’s: historie, cultuur, waarden, visie, missie en 
positionering (Sutmuller, 2015).  

• Mentaliteit: Binnen dit project wordt er gebruik gemaakt 
van een segmentatie methode voor de doelgroep, op 
basis van mentaliteit, waarden en normen. Hierbij gaat 
het om hoe iemand in het leven staat en waarom iemand 
bepaalde keuzes maakt in zijn of haar leven.

• Leefstijl: Een leefstijl is de manier waarop bepaalde 
groepen mensen en individuen binnen de samenleving in 
het leven staan en welke specifieke manifeste waarden 
aan deze groep kunnen worden toegekend (Sutmuller, 
2015).  

• Kwaliteit van leven: Bij kwaliteit van leven gaat het om 
de mate waarin een mens/doelgroep gelukkig is met 
zijn of haar leven op dat moment(Veenhoven, 2015). Er 
wordt gekeken hoe daar door middel van een concept 
op in gespeeld kan worden, of hoe de kwaliteit van leven 
verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er in dit project 
gekeken naar de mate van meerwaarde (financieel en 
immaterieel) die Ondernemend Onderwijs kan toevoegen 

aan het bedrijfsconcept, waardoor verschillende lagen 
van de maatschappij zich er sterker aan elkaar kunnen 
verbinden en een maatschappelijke transformatie 
teweeg kunnen brengen. (den Oude, 2015) 

• Trends: Binnen dit project staat de ‘macrotrend’ 
centraal. Hierbij gaat het over consumententrends, 
die gekenmerkt worden door waarden en 
behoefteveranderingen. Macrotrends kunnen echter 
alleen goed bepaald worden door ze in samenhang 
te zien met de twee andere niveaus: megatrends en 
microtrends.

• Het Concepting  proces:Het concepting proces (volgens 
de methode van het boek Serious Concepting, 
Sutmuller, 2015) wordt binnen dit project ingezet om 
de totale manifestering van OO te onderzoeken en aan 
te scherpen. Concepting wordt gezien als een proces 
dat van start gaat op een hoog abstractieniveau en 
steeds concreter wordt. Een concept is een denkvorm, 
het gaat om een mentale voorstelling van een of 
meer ideeën die worden samengevat in een abstract 
gedachtengoed. Dit gedachtengoed wordt vertaald 
naar steeds concretere niveaus, ofwel manifestaties. 
Een concept staat daarmee altijd op een hoger en 
abstracter niveau dan marketing, sales, producten 
en diensten; het stuurt feitelijk de daadwerkelijke 
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manifestatie ervan aan (Sutmuller, 2015).  
• Valuefit: Het doel van de valuefit is om een connectie te 

maken tussen (emotionele) waarden en (economische 
of sociale) waarde (Sutmuller, 2015). Het gaat hierbij om 
een methode om de uitkomsten van de analyses en 
onderzoeken om te zetten in een concept. 

• Conceptstatement: Een conceptstatement is een vertaling 
van de valuefit, en uit zich in een pakkende zin waaruit 
duidelijk wordt welke richting ingeslagen gaat worden met 
het soort producten en/of diensten (conceptdragers) dat 
men voor ogen heeft (Sutmuller, 2015).  

Plaats:
Het onderzoek vanuit de context van trends, de doelgroep, 
de sectoren Living en Work, en de ontwikkelingen binnen de 
onderwijs sector, zal voor het grootste deel gericht zijn op heel 
Nederland. Bij de overige onderdelen van het onderzoek zal er 
specifiek gekeken worden naar ontwikkelingen in en rondom 
’s-Hertogenbosch. 
Ook het uiteindelijke versterkte concept van OO zal gericht 
zijn op de stad ’s-Hertogenbosch. Het concept wordt versterkt 
als aanzet om het programma aan de grond te krijgen, en zal 
qua vorm relevant zijn voor +/- de eerstvolgende 4 aà 5 jaar. 
Daarna zal er gekeken moeten worden naar manieren om 
de identiteit, de kernwaarden en de visie van Ondernemend 
Onderwijs opnieuw te laden en vorm te geven, zodat het 
passend is voorde onderwijs ontwikkelingen van dat moment. 

Het concept zal in eerste instantie niet op andere plekken in 
Nederland uitgevoerd worden.

Tijd:
Als er binnen dit onderzoek bronnen gebruikt worden, zullen deze 
niet ouder zijn dan eind 2014. Dit om het onderzoek zo actueel 
mogelijk te houden, en daardoor een duidelijker toekomstbeeld te 
kunnen schetsen.
Voor de uitvoering van het onderzoek en de conceptontwikkelingsfase 
is er maar beperkt tijd. Het project loopt van 15 februari 2016, tot 15 
augustus 2016. Door de beperkte tijd zal het niet haalbaar zijn om 
alle onderdelen even diep of naar tevredenheid te onderzoeken 
en uit te werken. 

Doelgroep:
De eindgebruikers van OO zijn alle leerlingen van het primair 
onderwijs tot en met het HBO in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast 
kunnen ook alle docenten als eindgebruiker benoemd worden. 
Maar aangezien OO zelf al vergevorderd onderzoek gedaan heeft 
naar deze eindgebruikers, zal er in dit project alleen een profiel 
geschetst worden van ‘de Leerling van de Toekomst’, onderbouwd 
met deskresearch van OO. Omdat de groep zo omvangrijk is en 
alle leeftijden en niveaus vertegenwoordigd zijn, is het lastig en ook 
minder interessant om de doelgroep ‘leerlingen’ te specificeren op 
hun mentaliteit en waarden. In plaats hiervan is ervoor gekozen om 
de 4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs te segmenteren 
aan de hand van hun mentaliteit, motivatie en drijfveren.

1.6 Onderzoeksvragen
 
1. Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn 

relevant voor Ondernemend Onderwijs? 
2. Welke actuele ontwikkelingen zijn relevant binnen de 

sectoren Living en Work voor Ondernemend Onderwijs? 
3. Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe 

zit de organisatie/het netwerk in elkaar?
4. Wat is de mentaliteit en de leefstijl van mensen in 

de 4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, 
en wat inspireert en enthousiasmeert hen om een 
ondernemende houding aan te nemen en een zelfsturend 
netwerk te vormen?

5. Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de Toekomst’ en 
waar valt voor hen nog winst te behalen?
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1.7 Onderzoeksontwerp en verantwoording
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Onderzoeksopzet

Dit project bestaat concreet uit het opleveren van een 
Onderzoeksrapport en een conceptboek voor ‘Ondernemend 
Onderwijs’op 15 augustus 2016.
Het onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van het 
‘Serious Concepting’ proces van International Lifestyle Studies 
(Sutmuller, 2105) en bestaat uit de volgende onderdelen: 

Analyse Fase
Na een grondig vooronderzoek naar de context van de 
probleemvraag, zullen er een aantal analyses uitgevoerd 
worden: DOTS analyses. 
• Trends: Vanuit een verdieping in maatschappelijke trends, 

die interessant zijn voor Ondernemend Onderwijs, kunnen 
er concrete punten benoemd worden om op in te haken 
waardoor OO ook in de toekomst actueel blijft.   

• Sector: een verdieping in de sectoren Living en Work. Hierin 
staat de nieuwe manier van werken en de combinatie 
van werken, wonen, leren en recreëren centraal.   

• Opdrachtgever: een verdieping in de identiteit, het huidige 
concept en de meerwaarde van het concept van 
‘Ondernemend Onderwijs’ in de maatschappij. Daarnaast 
wordt hier dieper ingegaan op de profielschets van de 

Het conceptboek
Het Conceptboek zal opgeleverd worden samen met het 
onderzoeksrapport, en zal een visueel prikkelend handboek 
zijn van het uitgewerkte concept. Hiermee krijgt Ondernemend 
Onderwijs een gemakkelijk en helder overzicht van het 
concept, en de eventuele implementatie daarvan. Het kan 
intern gebruikt worden om meer draagvlak te creëren. 

Adviesraden, er wordt onderzocht welke leefstijl, waarden 
en mentaliteit de mensen in de Adviesraden hebben en 
wat zij nodig hebben om goed te functioneren.

• Doelgroep: een profielschets van ‘de leerling van de 
toekomst’.  

Valuefit Fase
• Vanuit de verkregen inzichten van de analyses, wordt er 

door middel van een valuefit gekeken hoe deze uitkomsten 
omgezet kunnen worden in een sterk conceptstatement. 

• Vanuit de valuefit en het conceptstatement, zal er door 
middel van een Co-creatie sessie een of meerdere 
conceptontwerpen uitgewerkt worden.

Ontwerp Fase
Deze conceptontwerpen, zullen na een verdere uitwerking en 
visualisatie getest worden op de doelgroep. In deze test zal 
gekeken worden waar de meeste potentie zit en wat eventueel 
nog aangescherpt moet worden.

Realisatie Fase
Na de concepttest zal één conceptontwerp verder uitgewerkt 
worden en onderzocht worden op financiële, organisatorische, 
technologische en maatschappelijke meerwaarde en 
haalbaarheid.
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“Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn 
relevant voor Ondernemend Onderwijs?”

Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe 
zit de organisatie/het netwerk in elkaar?”

“Wat is de mentaliteit en de leefstijl van de mensen in 
de 4 Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, en wat 
motiveert hen om een ondernemende houding aan te 
nemen en een zelfsturend netwerk te vormen?”

• Deskresearch: Website, projectplan, nieuwsbrieven.
• Bedrijfs Identiteit volgens Riezebos(2012).
• Gesprekken met Margo enhet Programmateam.

• Deskresearch
• Fieldresearch: Half gestructureerde Interviews, Online 

Survey met open vragen, Observatie van bijeenkomst 
Natuur & Groenraad + groepsdiscussie.

• Mentality model (Motivaction, 2015).
• Burgerschapsstijlen model(Motivaction, 2015).

• Value Framework model.
• Chain of Colour model.
• Workshop Kernwaarden en Positioneren, aan het 

Programmateam:voor bewustwording en draagvlak 
creatie.

• Chain of Colour model.
• Fieldresearchis geanalyseerd aan de hand van de 

gekozen mentaliteitsgroepen van de Adviesraden.

• Deskresearch.
• Intuïtief trendonderzoek.
• Chain of Colour model.
• Expertinterview met Aafje Nijman.
• Bijwonen van voordracht Trendrede 2016.
• Bijwonen‘RadicalReframe’: Trendevent van Aafje 

Nijman en Branddoctors.

• Cross Cultural Analysis.
• 5 W’s.
• Trendkaart.
• Trendcurve.
• Trendpresentatie met beeldende Powerpoint van 2 

uur, voor het Programmateam

“Welke actuele ontwikkelingen zijn relevantvoor 
Ondernemend Onderwijs binnen de sectoren Living en 
Work?”

• DESTEP onderzoek.

Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Data analyse

• Deskresearch:Powerpoints van de verdiepingslessen 
Living en Work.

• Literatuur Living en Work. 



105

Ontwerp Fase • Moodboard
• Conceptueel Relatieschema
• Storyboard
• Toetskader Conceptontwerpen ILS
• Concept test

Valuefit Fase • Valuefit Canvas
• Co-creatie sessie

Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode Data analyse

Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de toekomst’ en 
waar valt voor hen nog winst te behalen?”

• Deskresearch: Competentie monitor (Ondernemend 
Onderwijs, 2015).

• Ontwikkelingscurve.
• Verdiepingslessen Generaties. 

• Persona.

Realisatie Fase • Business Model Canvas
• Value Flow model
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Onderzoeksvraag 1:
“Welke maatschappelijke ontwikkelingen (Trends) zijn relevant 
voor Ondernemend Onderwijs?”

Onderzoeksmethodes:
Intuïtief trendonderzoek: door middel van het bezoeken van 
tentoonstellingen en beurzen zal er gekeken worden welke 
thema’s er op dit moment relevant zijn in de maatschappij. 
Designers reageren snel op maatschappelijke vraagstukken, 
in hun beeldtaal verschijnen daardoor duidelijke stromingen 
en thema’s die verder uitgediept kunnen worden met 
deskresearch. 
Deskresearch: Naast het intuïtieve trendonderzoek, wordt 
er door middel van een actualiteiten onderzoek op internet, 
in artikelen, tijdschriften, documentaires en televisie 
programma’s gekeken of de thema’s onderbouwd kunnen 
worden met data en actuele voorbeelden.  
Chain of Colour model: Met het Chain of Colour model kan 
er visueel gemaakt worden wat voor waardentrends er het 
beste aansluiten op de organisatie identiteit van OO. Door het 
gebruik van dit model is zeker te zeggen dat Ondernemend 
Onderwijs daadwerkelijk in kan spelen op de beschreven 
trends. 
Expert gesprek met Aafje Nijman: Om de keuze voor de 

samenhang tussen de 3 trends te duiden.
Trendpresentatie voor het Programmateam van OO:de 
uitgewerkte trends zijn in een beeldende Powerpoint 
presentatie van 2 uur, gepresenteerd aan het team. Het bedrijf 
is trendgevoelig en erg geïnteresseerd in de vernieuwingen. 
Na de presentatie heb ik met de groep gesproken over hoe
de trends geïmplementeerd kunnen worden binnen OO.

Onderzoeksvraag 2:
“Welke actuele ontwikkelingen zijn relevantvoor Ondernemend 
Onderwijs binnen de sectoren Living en Work?”

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch: Er wordt gekeken naar de relevante 
ontwikkelingen voor Ondernemend Onderwijs binnen Living 
en Work, waarbij er gebruik gemaakt wordt van internet, de 
literatuur en powerpoint presentaties uit de verdiepingslessen 
Living en Work.

Data analyse: 
DESTEP analyse: De verzamelde informatie voor de 
Sectoranalyse wordt in relevante thema’s verdeeld aan de 
hand van Demografie, Economie, Sociologie, Technologie, 
Ecologie, Politiek. 

trends te onderbouwen en om meer diepgang te krijgen 
in het verhaal en de visualisatie, heeft er een gesprek met 
trendanalist Aafje Nijman plaatsgevonden.
Bijwonen lancering en voortdracht Trendrede 2016: Om het 
trendverhaal voor Ondernemend Onderwijs te actualiseren, zal 
er gebruik worden gemaakt van de opgedane kennis tijdens 
de lancering van de Trendrede 2016. 
Bijwonen ‘Radical Reframe’: trendevent Aafje Nijman & 
Branddoctors op 21 april 2016, voor
het opdoen van extra trendkennis en nieuwe contacten.

Data Analyse: 
5 W’s: Om de verzamelde data te analyseren en te structureren, 
wordt er gebruik gemaakt van de 5 W’s. Een methode om 
verbanden te leggen tussen de verschillende niveaus en het 
verloop van een trend. 
Cross Cultural Analysis: Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende ‘signalen’ uit de maatschappij uit verschillende 
branches. Als er meerdere voorbeelden te vinden zijn met 
hetzelfde gedachtengoed, maar in verschillende branches, is 
er aan te tonen dat de trend voorbij het tipping point gekomen 
is en een groei zal gaan doormaken. 
Trendcurve: De trendcurve wordt gebruikt om aan te tonen 
hoe ver de macrotrend ontwikkeld is, en of de trend in te 
zetten is voor commerciële doeleinden. 
Trendkaart: De trendkaart wordt in dit project gebruikt om de 
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Onderzoeksvraag 3:
“Wat is de identiteit van Ondernemend Onderwijs, en hoe zit de 
organisatie/het netwerk in elkaar?”

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch: Om een beeld te krijgen van Ondernemend 
Onderwijs als netwerkorganisatie zal de website, de uitgegeven 
boekjes/ congresbundel, het oorspronkelijke projectplan en 
recente nieuwsbrieven gelezen worden. 
Fieldresearch: Om dieper in te gaan op de identiteit van 
Ondernemend Onderwijs zullen er meerdere gesprekken met 
Margo en het Programmateam van Ondernemend Onderwijs 
plaatsvinden. Dit zijn zowel de reguliere vergaderingen, als 
ingeplande gesprekken over de bedrijfsidentiteit en positionering. 
Bedrijfs Identiteit (Riezebos, 2012): De bedrijfsidentiteit zal volgens 
de methode in het boek Positioneren van Rik Riezebos verder 
uitgeschreven worden. Hierin komen Historie, Bedrijfsoriëntatie, 
Kerncompetenties, Missie/Visie, Bedrijfsdoelstelling, 
Bedrijfscultuur, Kernwaarden aan bod. 

Data Analyse:
Chain of Colour model: Bij de organisatie analyse van OO, 
wordt dit model bij het analyseren gebruikt, in plaats van bij 
onderzoeksmethodes. Het is hier bedoeld om de kernwaarden 

van OO te onderbouwen en om te visualiseren in 
welke‘Waardenwereld’ Ondernemend Onderwijs valt. De 
merkuitstraling en de bedrijfsidentiteit kunnen geplot worden 
in dit model, vervolgens kan het naast de waarden van de 
doelgroep en de waarden van de macro-trends gelegd 
worden, om te zien of er voldoende overlap is. 
Value Framework model: Met dit model wordt er gekeken 
in hoeverre er meerwaarde zit in het totaalconcept van 
Ondernemend Onderwijs. Dit wordt gemeten op 4 
verschillende niveaus: User, Organisation, Ecosystem, 
Society. Op deze manier kan er gekeken worden in welke 
lagen van de maatschappij er al meerwaarde toegevoegd 
wordt en waar het nog versterkt kan worden. 
Workshop Kernwaarden en Positioneren: Voor een beter 
begrip, bewustwording van het eigenhandelen en het 
creëren van draagvlak bij het programmateam van OO, is 
er een workshopgegeven. Hierbij is het team na mijn eigen 
onderzoek aan de slag is gegaan met het bepalen vande 
positionering van OO, welke kernwaarden zij belangrijk 
vinden en wat voor gevoel en visie zijnu eigenlijk uit willen 
stralen.

Onderzoeksvraag 5:
“Wat is de mentaliteit en de leefstijl van de mensen in de 4 
Adviesraden van Ondernemend Onderwijs, en wat motiveert 
hen om een ondernemende houding aan te nemen en een 
zelfsturend netwerk te vormen?

Onderzoeksmethodes:
Triangulatie van dit onderzoek vindt plaats door het 
combineren van de volgende  onderzoeksmethodes: 

Deskresearch: Door middel van het lezen van literatuur en 
vooraf opgestelde stukken van
Ondernemend Onderwijs, zal er een concreter beeld 
ontstaan van de Adviesraden.
Mentality model: (Motivaction, 2015): Aan de hand van dit 
model worden de uitkomsten vanhet deskresearch gekoppeld 
aan een mentaliteit en leefstijl van een bepaalde groep 
mensen. De mentaliteitsgroepen worden geselecteerd aan 
de hand van de relevante kernwaarden entoepasselijkheid 
voor Ondernemend Onderwijs.
Burgerschapsstijlen model: (Motivaction, 2015): Als 
aanvulling op het Mentality model, wordt er met het 
Burgerschapsstijlen model gekeken hoe bepaalde 
mentaliteitsgroepen zich bewegen in demaatschappij, hoe 
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zij zich gedragen als burger. Hierbij gaat het over het nemen 
van maatschappelijkeverantwoordelijkheid en de relatie met 
de overheid.
Fieldresearch: Hier zal er gebruik gemaakt worden van 
verschillende onderzoeksmethoden:
• Half gestructureerde interviews: om specifiek de diepte 

in te gaan met kennisvergaring over de Adviesraden, 
zal er een aantal (nu al geselecteerde) mensen uit de 
Adviesraden geïnterviewd worden. De interviews zullen 
zicht geven op wat deze mensen inspireert en hoe zij 
ondernemendheid beleven.

• Online Survey: om een iets grotere groep te bereiken en 
meer meningen te vergaren, is een online survey met 
open vragen uitgezet naar 45 geselecteerde mensen. 
Deze vragen hebben dezelfde opbouw als de interviews, 
en zullen een directe aanvulling zijn.

• Observatie en groepsdiscussie: Aangezien de Natuur 
& Groenraad als enige af en toe bijeen komen, is er 
een officiële bijeenkomst gepland, om te observeren 
hoe de groepsdynamiek is en waar er knelpunten zijn. 
De groep heeft ook kort gediscussieerd over een aantal 
vragen over welke visie ze uit zouden willen dragen met 
de raad, en hoe zij het voor zich zien om in de raad te 
zitten.

Data Analyse:
Chain of Colour model: Ook bij de doelgroep analyse 
wordt er gebruik gemaakt van dit model. Hier worden 
de mentaliteitsgroepen vanuit het Mentality model én het 
Burgerschapsstijlen model geplot in het Chain of Colour 
model. Zo is er goed te zien of er enige overlap is tussen de 
mentaliteitsgroepen en Ondernemend Onderwijs.  

Onderzoeksvraag 5:
“Wat zijn pijnpunten van ‘de Leerling van de toekomst’ en 
waar valt voor hen nog winst te behalen?”

Onderzoeksmethodes:
Deskresearch: om te kijken op welke competenties 
Ondernemend Onderwijs hoog scoort bij leerlingen op dit 
moment wordt de Competentie Monitor (Ondernemend 
Onderwijs, 2015) gebruikt. Deze monitor is afgenomen bij 
ongeveer 500 leerlingen in ’s-Hertogenbosch, na afloop van 
een OO project. Hier zijn behoeftes en pijnpunten aan af te 
lezen.
Gesprekken met Programmateam: Om inzicht te krijgen in de 
‘pain’ en ‘gain’ van de ‘Leerling van de toekomst’ worden er 
gesprekken gevoerd met het programmateam van OO, om 
eerder diepte onderzoek te achterhalen. 

Verdiepingslessen Generaties: Aangezien de ‘Leerling van 
de toekomst’ onderdeel is van een nieuwe generatie, is 
het interessant om de belangrijke eigenschappen van deze 
groep jonge mensen te schetsen, om een beter beeld te 
krijgen waar onderwijs aan zou moeten voldoen voor deze 
groep. 

Data Analyse: 
Persona: aan de hand van een Persona wordt ‘de Leerling 
van de toekomst’ voor Ondernemend Onderwijs visueel en 
tekstueel inzichtelijk gemaakt. 

Valuefitfase:

Data analyse:
Valuefit Canvas: Het Valuefit canvas wordt gebruikt om op 
een overzichtelijke manier alle conclusies uit de Analysefase 
op een rij te zetten en om te zetten in een conceptstatement 
en de aanzet tot de concepten. 
Co-creatie sessie: Op de uitkomsten van de Valuefit wordt 
vervolgens gebrainstormd met een aantal mensen uit de 
projectgroep van OO. Op deze manier wordt iedereen 
betrokken in het creatieve proces en worden veel inzichten 
uit verschillende hoeken samengebracht. 



109

Realisatiefase:

Data analyse: 
Business Model Canvas: Dit schema geeft op 1 A4 inzicht in het 
hele verdienmodel van het concept. Value Flow model: Dit model 
geeft op een beeldende manier alle waarde-stromen weer 
tussen alle betrokken partijen van het concept. Zo wordt duidelijk 
waar de geldstromen zijn, maar ook informatiestromen, product 
of dienst stromen en ontastbare waarde stromen. 

Ontwerpfase:

Data analyse: 
Moodboard: De 3 conceptontwerpen worden uitgewerkt in een 
moodboard, om een visuele feeling met het concept te kunnen 
krijgen. Hierdoor wordt het concept makkelijker uit te leggen 
voor anderen.   
Conceptueel Relatieschema: De 3 conceptontwerpen worden 
uitgewerkt in een schematische weergave van de werking van 
het concept. 
Storyboard: Ook worden de 3 conceptontwerpen uitgewerkt in 
een storyboard. Hierdoor is er een beeldende verhaallijn te zien 
van de werking van de concepten. 
Toetskader Conceptontwerpen ILS: Aan de hand van dit schema 
kan er op verschillende vlakken gekeken worden naar de sterkte 
van de verschillende conceptontwerpen ten opzichte van elkaar. 
Zo kan er een onderbouwde keuze gemaakt worden voor het 
verkiezen van één conceptontwerp boven een andere. 
Pretotyping: Aan de hand van een pilot, worden er twee 
conceptontwerpen getoetst bij de doelgroep. In deze middag 
wordt er één conceptontwerp uitgekozen. 
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BIJLAGE 2: STERKTES EN ZWAKTES IN HET CONCEPTINGPROCES OO
Analyse fase
• Trends: Ondernemend Onderwijs is trendgevoelig als het 

gaat om hun werkzaamheden, zij pikken veranderingen 
in de maatschappij snel op. Maar OO heeft nog nooit 
specifiek trends onderzocht waar hun organisatie op in 
kan spelen. Hier kan nog winst behaald worden. 

• Sector: Binnen OO is er erg veel kennis en ervaring 
aanwezig op het gebied van de onderwijs sector. 
Het gaat dan zowel om het doen van onderzoek en 
werkervaring in lesgeven, studie/loopbaan begeleiding 
en het opzetten en uitwerken van volledig nieuwe 
onderwijsprogramma’s. Er is echter nog niet vanuit 
een andere sector gekeken om het belang van 
Ondernemend Onderwijs te onderbouwen. Een analyse 
vanuit de ontwikkelingen van andere branches kunnen 
interessant zijn om een andere focus aan te brengen. 

• Organisatie: Ondernemend Onderwijs is zich heel bewust 
van wat zij willen neerzetten met hun werkzaamheden, 
en kunnen dat mondeling goed overbrengen. Maar op 
dit moment komt deze visie en passie voornamelijk 
vanuit het aanhoudende enthousiasme van de 

Programmaleidster en het Programmateam. Er is nog 
meer onderzoek nodig naar de merkidentiteit van 
OO en naar de manier waarop dit over gebracht kan 
worden op betrokkenen. 

• Doelgroep: Zoals bij sector al benoemd is heeft het 
Programmateam van OO een grote mate van inzicht 
in het onderwijs en daarmee ook in het omgaan met 
hun doelgroep ‘Leerlingen’. Daarnaast is er voorafgaand 
aan het opstarten van het programma veel onderzoek 
gedaan op scholen. Op alle scholen in Den Bosch 
zijn interviews gehouden met de directie, docenten en 
leerlingen om de behoeftes en de wensen en aarzelingen 
te pijlen. Ook is er gekeken waar er al ondernemende 
projecten bezig waren en hoe deze versterkt konden 
worden.

Gedachtengoed: Het gedachtengoed van OO is nooit 
concreet opgeschreven, en wordt op dit moment niet echt 
gecommuniceerd. De focus ligt duidelijk op het groter maken 
van het netwerk en de projecten, waardoor er veel tijd en 
aandacht gaat naar de praktische uitwerking en uitvoering. 

Bij een sterkere uitwerking en focus hierop, zullen alle 
uitwerkingen duidelijker bij de identiteit van OO gaan horen 
en zal het gevoel dat OO wil overbrengen, veel duidelijker 
merkbaar zijn. 

Valuefit: Een Valuefit is nog nooit uitgewerkt voor 
Ondernemend Onderwijs, puur omdat dit niet de manier is 
waarop zij het programma hebben ontwikkeld. Dit is een 
nieuwe methode voor hen, die specifieker in zal gaan op 
het verbinden van alle belangrijke elementen. Hier zullen 
interessante nieuwe inzichten of een nieuw focuspunt uit 
kunnen komen dan dat er nu aangehouden wordt. 

Ontwerpfase
Concept Statement: “Ondernemend Onderwijs voor een 
ondernemende samenleving”. 
Dit is de slogan die OO tot nu toe heeft gebruikt, het geeft 
goed het doel van het hele programma weer, maar het zet 
nog niet direct aan om verschillende type concepten te 
ontwikkelen. 
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Conceptontwerpen: OO is sterk in het brainstormen en 
het verzinnen van nieuwe projecten. Het Programmateam 
is flexibel en haakt ‘on the spot’ in op veranderingen en 
nieuwe mogelijkheden die zich voordoen. Wat betekend 
dat de projecten in een heel kort tijdsbestek ontstaan en 
doorgezet worden. Wat mist is een duidelijke link met de 
identiteit, het gedachtengoed en de visie van OO. Als deze 
link beter aangebracht kan worden, kan OO makkelijker 
keuzes maken op welke kansen zij wel of niet inspelen. 
Ook wordt er een duidelijkere lijn zichtbaar en is het beter 
herkenbaar dat OO er iets mee te maken heeft gehad.

Realisatiefase:
Conceptdefinitie: In de kern bestaat het concept van OO 
ten aanzien van de leerlingen in ’s-Hertogenbosch en de 
samenwerking tussen de 3O’s al, maar mist nog een 
beknopte beschrijving.
Conceptdragers: De uitwerking van de werkzaamheden 
van OO bestaat al en is in de basis goed en werkzaam. 

Hierbij gaat het om:
• Vraaggericht werken: OO gaat langs bij scholen, 

de gemeente en organisaties om interessante 
vraagstukken op te halen en aan elkaar te verbinden. 

Welke thema’s spelen er op dit moment en kunnen 
interessant zijn voor leerlingen om zich op te richten?

• De methodes om lessen om te bouwen naar 
ondernemender onderwijs: hiervoor zijn verschillende 
tools ontwikkeld om te helpen met het verbeteren van 
motivatie, het beter inzetten van 21st century skills, het 
creëren van ondernemende projecten en het begeleiden 
van docenten. (Ieder project heeft een andere vorm 
en uitwerking, waardoor er steeds andere nieuwe 
mogelijkheden zijn voor verschillende partijen. Iedereen 
kan eruit halen wat past voor hen.)   

• Trainingen: ontwikkeld voor iedereen die OO wil 
uitoefenen. Het laat docenten, directieteams en het 
bedrijfsleven ervaren hoe ondernemend onderwijs ingezet 
en uitgewerkt kan worden. 

• Communicatie: Er wordt veel werk gestoken in de 
website, de Facebook pagina en een nieuwsbrief die 
iedere maand verspreid wordt. Verder zijn er plannen om 
met een professioneel communicatie bureau in zee te 
gaan, om de communicatie nog te versterken. 

• Netwerk: Het netwerk van OO is heel erg groot. Het 
programmateam zoekt heel actief naar nieuwe contacten 
binnen het onderwijs, de gemeente, het bedrijfsleven en 
met andere partijen die binnen Den Bosch bezig zijn met 
onderwijsinnovatie of ondernemendheid. De verbindingen 

worden actief ingezet en uitgebreid, waardoor meerdere 
kringen baat hebben bij Ondernemend Onderwijs. Het 
gaat niet alléén om de leerlingen. 

• Waardecreatie: ja, is aanwezig!
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is geworden binnen de samenleving. En de laatste groep 
mensen, de ‘Laggards’, zullen een trend pas oppikken als deze 
alweer op zijn beloop is. 
In tegenstelling tot een hype, die deze cyclus in een hele korte 
periode doormaakt, gaat het binnen dit onderzoek over trends 
met een langere tijdsduur en een wezenlijk grotere impact.

Micro trends:
Micro trends zijn trends met een tijdsduur van 1-5 jaar. 
Micro trends zijn duidelijk zichtbaar in de maatschappij; ze 
manifesteren zich als tastbare nieuwe producten, diensten, 
concepten of technologische ontwikkelingen en worden 
uitgedragen en opgepikt door de ‘Early Adopters’.

3.1 Wat is een trend?
Trends zijn processen van verandering die zich binnen de 
maatschappij op alle vlakken kunnen afspelen. Het gaat om 
veranderingen die een grote en duidelijk merkbare impact 
hebben op de directe omgeving waarbinnen de trend zich 
ontwikkeld. Het kan hierbij zowel gaan om culturele, als om 
maatschappelijke of zakelijke omgevingen (Raymond, 2010). 
Elke trend maakt een ontwikkeling door in de vorm van een 
curve: van opkomst naar volwassenheid, naar afname. Deze 
curve is vergelijkbaar met de Productleven-cyclus binnen de 
marketing. Een trend start met een ‘Innovator’ of trendsetter; 
iemand met een neus voor nieuwe ontwikkelingen, die 
hiermee aan de haal gaat en ze gaat gebruiken. In het 
tweede stadium worden deze eerste signalen overgenomen 
door een kleine groep ‘Early adopters’. Na deze fase kan een 
trend weer wegebben, of juist de doorbraak maken naar de 
grote massa, hier zit een belangrijk kantelpunt. Bij de ‘Early 
Majority’ wordt een trend al aangehangen door een grotere 
groep mensen en wordt interessant om commercieel ingezet 
te gaan worden. De ‘Late Majority’ is de grote groep volgers 
die een trend pas gaan volgen als deze al gemeengoed 

BIJLAGE 3: TRENDANALYSE

Figuur 22: Trend adoptiecurve
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Waarom trendonderzoek?
Trendonderzoek is een middel om de veranderingen in de 
maatschappij in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar 
signalen in het heden die mogelijke veranderingen aanduiden 
voor de toekomst. Het gaat hierbij om signalen die nog niet 
standaard in de maatschappij zijn terug te vinden, en hierdoor 
vernieuwend of juist verontrustend zijn. Een enkel signaal 
zegt vaak nog niet veel, pas als er meerdere verschillende 
signalen (het liefst ook in verschillende sectoren) opduiken 
met een eenduidige betekenis dan kan er gesproken worden 
van een trend. 

Voor bedrijven is het handig om zicht te hebben op de richting 
waarin een trend zich zal ontwikkelen, zodat er binnen het 
bedrijfsconcept of strategie rekening mee gehouden kan 
worden. Op die manier kan het bedrijf mee ontwikkelen met 
de trend, of bestaande kernwaarden een nieuwe invulling 
geven. Zeker omdat binnen de huidige maatschappij 
de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is het 
belangrijk om actueel te blijven en zo beter aan te sluiten op 
de behoeften van de consument op dat moment.

3.2 Chain of Colour model
De basis van de macro trends ‘Synergise’, ‘Reset’ en ‘Push 
Borders’ zijn onderdeel van een grootschalig trendonderzoek 
voor Bureau Nijman + van Haaster, voor de trendpresentatie voor 
2016/2017 ‘WAKKER’ (Freitag, Nijman, 2015). De keuze om deze 
drie trends voor Ondernemend Onderwijs verder uit te diepen 
is gebaseerd op de overlap in achterliggende waarden vanuit 
het Chain of Colour model (Nijman, van de Ven, 2015), en de 
opbouw in relevantie en vernieuwing voor het bedrijf.

Het Chain of Colour model wordt gebruikt voor het segmenteren 
van organisaties, doelgroepen en trends. Er wordt aan de hand 
van 8 verschillende “waarden-werelden” gekeken vanuit welke 
waarden en behoeften, gedacht en gehandeld wordt. 
Het Chain of Colour model is opgebouwd uit twee assen: De 
horizontale as geeft aan of een mens of organisatie meer gericht 
is op het groepsverband of meer gericht is op het individu. De 
verticale as laat zien in welke mate een mens of organisatie 
extravert is en dat keuzes veelal gemaakt worden op basis van 
gevoel, of introvert is en dat keuzes meer gemaakt worden op 
basis van ratio. In ieder kleurvlak dat ontstaat, zijn een aantal 
specifieke waarden dominant. In tegenstelling tot het BSR model 
(BSR model, 2010) richt dit model zich ook op de waarden-
werelden tussen de vier basiskleuren in.

Macro trends:
Macro trends zijn trends met een tijdsduur van 5-10 jaar. 
Macro trends worden beschreven vanuit de veranderende 
mindset en behoeften van de consument; er wordt dus 
voornamelijk over waardenverandering gesproken. Er wordt 
bij macro trends niet alleen gekeken naar de zichtbare 
veranderingen, maar ook voornamelijk naar waarom deze 
waardenverandering juist nu plaatsvindt en wat dit teweeg 
heeft gebracht. Hierdoor zijn macro trends niet direct tastbaar, 
maar zijn ze wel het beste in te zetten voor strategie keuzes 
binnen een bedrijf voor om en nabij, de komende 5 jaar.

Mega trends:
Mega trends zijn trends met een lange tijdsduur van 10-50 
jaar. Mega trends zijn grote complexe stromingen die invloed 
hebben op verschillende aspecten binnen de maatschappij 
als bijvoorbeeld de politiek of economie. Meestal zijn deze 
trends vrij bekend en duidelijk zichtbaar; vanwege hun lange 
duur zijn de ontwikkelingen ook in de cijfers en statistieken 
terug te zien. Interessant bij Mega trends zijn juist de kleine 
nuances die na verloop van tijd ontstaan. Bijvoorbeeld 
een mega trend als duurzaamheid is alom bekend, maar 
verandert nog steeds aan vorm en inhoud. Iedere paar jaar 
heeft de trend een andere functie en betekenis binnen de 
samenleving en wordt deze op een andere manier ingevuld.
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Onderbouwing trendkeuze:

‘Synergise’: 
Deze trend ligt binnen het Chain of Colour model in eerste instantie wat verder 
weg van de positionering van OO, maar is op het moment qua thema heel 
actueel binnen het onderwijs als het gaat om talentontwikkeling. Het heeft veel 
overlap met de inhoudelijke werkzaamheden die Ondernemend Onderwijs op 
dit moment uitvoert. Deze trend zal binnen deze analyse dan ook bevestiging en 
herkenning bieden voor OO. 

‘Reset’: 
Deze trend ligt binnen het Chain of Colour model dichter bij de positionering van 
Ondernemend Onderwijs dan de trend ‘Synergise’ en illustreert de fundamentele 
verschuivingen in oude systemen, structuren, de markt en bedrijfsvoering. OO 
breekt als onderwijsinnovatie ook door deze bestaande structuren heen. Deze 
trend biedt binnen deze analyse voor een deel herkenning en een aantal nieuwe 
handvatten om in de toekomst verder uit te diepen.

‘Push Borders’: 
Deze trend heeft een directe overlap met de kernwaarden en trendgevoeligheid 
van Ondernemend Onderwijs in het Chain of Colour model. Binnen deze trend komt 
het zoeken naar vrijheid door middel van wetenschappelijk experimenteren met de 
toekomst aan bod, grenzen vervagen op alle vlakken en het geloof in het menselijke 
kunnen is hoog. Qua thema is ‘Push Borders’ het meest futuristisch en moeilijker te 
bevatten, maar biedt voor OO wel interessante  toekomstperspectieven.Figuur 23: Chain of Colour Model waarden
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3.3 Trendanalyse Synergise

Purpose Economy: Trend Drivers 
De megatrend ‘Purpose Economy’ laat een omslag zien in 
de maatschappij en economie van het denken in rendement, 
consumptie en belevenis, naar betekenisgeving voor de 
lange termijn. Deze omslag komt voort uit de tijdsgeest 
waar we in leven. Het is een heftige tijd, die zich kenmerkt 
door transitie, onzekerheid en onveiligheid. Wat we altijd 
met een veilige zekerheid op afstand konden houden, dringt 
ineens ook onze eigen belevingswereld binnen. Oorlogen, de 
vluchtelingenstromen die ons land binnenkomen, terrorisme 
dreiging en de vele schandalen die aan het licht komen zijn 
hier goede aanduidingen van. Niemand lijkt het antwoord of 
een oplossing te weten, het maakt dat we allemaal op zoek 
zijn naar zekerheid en een manier om grip te houden op ons 
dagelijks leven. We zien een maatschappij-brede zoektocht 
naar nieuwe betekenis ontstaan, waarmee we zowel een 
van meerwaarde kunnen zijn voor onze directe omgeving als 
voor de maatschappij.
De zoektocht naar betekenis is belangrijk in deze tijd, waar 
zo veel verschillende waarheden en meningen naast elkaar 
bestaan. Ook door de harde botsingen van geloven en 
culturen heeft het nog een extra urgentie gekregen. Het ‘niet 

weten wie te vertrouwen of te geloven’, dwingt ons om naar 
binnen te kijken naar onze eigen waarden, wensen en onze 
betekenis(Trendrede, 2016) (Freitag, Nijman, 2015).
De Amerikaanse futurist en ondernemer Aaron Hurst 
introduceerde de term “Pupose Economy”, in zijn  boek: “The 
Purpose Economy: How your desire for impact, personal 
growth and community is changing the world.” Het boek 
illustreert een verschuiving in de samenleving, doordat de 
nieuwe generatie ‘Millennials’ zich anders gedraagt op de 
arbeidsmarkt dan de generatie voor hen. Veel van hen 
kiezen, in plaats van een conventionele carrière, voor het 
opstarten van een eigen bedrijf of het werken als freelancer. 
Hiermee kunnen ze hun expertise, hun waarden en hun 
identiteit uitdragen. 
De transitie naar de ‘Purpose Economy’ werd voornamelijk 
in het bedrijfsleven al eerder zichtbaar na de crisis in 2008. 
Ineens stond niet meer de winst, maar maatschappelijke 
betekenis en persoonlijke meerwaarde van de werknemers 
in een onderneming centraal. Veel bedrijven hebben 
jarenlang voldaan aan de verwachtingen die hen van 
buitenaf voorgehouden werd, zonder daarbij voldoende te 

Figuur 24: Chain of colour model trendspecificatie

Figuur 25:  Macro trend overzicht
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Het centraal stellen van een persoonlijke bijdrage of 
meerwaarde is een manier om meer grip te krijgen op het 
dagelijks leven, ‘doen wat nodig is’ geeft zekerheid. De kracht 
ligt bij het individu en de betekenisvolle verbindingen die hij 
weet te leggen; zonder deze verbinding is er geen betekenis. 
Het individu is de nieuwe bouwsteen van de samenleving, 
die in alle vrijheid kiest welke verbindingen hij aangaat, aan 
welke bouwwerken hij mee wil werken en in welke context 
hij zijn meerwaarde laat zien (Trendrede, 2016).

Synergise: Trend Name

Binnen de macrotrend ‘Synergise’ staan de waarden: 
universaliteit, harmonie, netwerken en groepsconnectie 
centraal, vanuit het oogpunt van het individu. Bij deze trend 
gaat het niet om het contact maken met anderen door 
te participeren en te delen. Het gaat om het zoeken naar 
eigenheid, harmonie, en manieren om samen beter te 
worden. Het gaat om het staan in het middelpunt van je 
eigen universum, het onderzoeken van je eigen kwaliteiten 
en het zien van nieuwe kansen voor persoonlijke groei; wat 

vervolgens ingezet wordt ten behoeve van de groep. De 
unieke kwaliteiten van ieder individu staan voorop, en juist in 
die verscheidenheid en de interessante nieuwe connecties is 
men op zoek naar harmonie en samenhang. De overtuiging 
is dat de kracht van de groep ligt in die samenhang, maar 
ook in de diversiteit en flexibiliteit van het individu.

Micro trends: Trend Impact 

De macrotrend ‘Synergise’ is in de maatschappij terug te 
zien in signalen binnen verschillende branches, en is onder 
te verdelen in 2 microtrends: ‘Cohesiveness’ en ‘Temporary 
Connections’.

Cohesiveness (micro)
Deze microtrend heeft te maken met het benadrukken van 
de verschillen binnen een groep, en de zoektocht naar 
harmonie en samenhang. Vaste groepen bestaan bijna niet 
meer. Anders dan een aantal decennia geleden, verbinden 
mensen zich op dit moment aan veel verschillende 
netwerken, met heel uiteenlopende doeleinden. Leden van 

kijken naar de meerwaarde die zij zelf wilden neerzetten. 
Nu zijn deze verwachtingen veranderd, en worden zowel 
individuen als bedrijven en de maatschappij gedwongen 
om weer op zichzelf te focussen om te kijken hoe zij zich 
verhouden tot het grote geheel. We gaan onze essentie 
als mens en als organisatie actualiseren en opnieuw van 
inhoud voorzien (VPRO Tegenlicht, 2016). Het starten van 
een betekenis gevende onderneming is na 2008 gigantisch 
toegenomen: betekenis genereert meer geluk dan 
overdadige consumptie (Extended Limits, 2016). De ‘Purpose 
Economy’ vaart op de groeiende vraag naar betekenisvol 
werk. Zo blijkt uit onderzoek van Deloitte dat meer dan de 
helft van de jongeren in Amerika en Europa hun keuze voor 
een werkgever baseert op de betekenisgeving van het bedrijf 
in kwestie (VPRO Tegenlicht, 2016). Betekenis wordt meer 
mainstream, er is  een grote versnelling te zien in het idee 
en de activiteiten die de stroming uitdragen. Tussen 2008 
en 2012 is er een stijging geweest van 20% in het aantal 
consumenten dat achter merken staat die zich aansluiten bij 
maatschappelijke projecten en daar een bijdrage aanleveren 
(Thoma, 2016). 
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te leggen voordat hun unieke identiteit verloren zou gaan in de 
modernisering en de massa van de 21e eeuw. Het boek laat 
een verrassende verscheidenheid van de mens zien. Ook zijn 
er signalen die laten zien dat het idee van het hebben van een 
traditioneel gezin, waarin twee ouders en een aantal kinderen 
centraal staan, weer erg in trek is. Welk geslacht of seksuele 
geaardheid de ouders hebben en of het gaat om biologische 
kinderen of niet is hierin echter niet meer van belang  (Cramer, 
Petrusa, Bruinewoud, 2015). Zo zien we steeds meer gezinnen 
met interessante samenstellingen, en heeft zelfs WatsApp nieuwe 
emoji aangemaakt die deze verschillen benadrukken (iCreate, 
2015).

Naast het benadrukken van de bijzonderheid van 
verscheidenheid, gaat het er voornamelijk om dat ieder individu 
zich prettig voelt met zijn of haar eigen identiteit. Het in contact 
staan met je eigen kern, het onderzoeken van je persoon en je 
kernkwaliteiten zijn  hierin belangrijk, evenals het inzetten van die 
kwaliteiten om een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het 
geheel. Keuzes in het leven worden steeds vaker puur gemaakt 
vanuit persoonlijke drijfveren; en niet meer vanuit wat een groep, 
familie of vriendenkring belangrijk vindt. 
Zo waren ronde vormen met een duidelijke kern, caleidoscopen 
en celstructuren niet te missen op de verschillende beurzen 
en is de aandacht voor microben en het kennen van ons 

lichaam een groot thema. Ook interessant zijn de verschillende 
talentenjachten van de afgelopen tijd. Voorheen was de insteek 
veelal gebaseerd op individuen die vergeleken werden op kwaliteit 
van bijvoorbeeld zang. Nu is het fenomeen talentenjacht niet 
meer van de Nederlandse televisie weg te denken, maar toch 
hebben de signalen binnen dezelfde concepten toch interessante 
verschillen. Zo werd bij de dirigenten talentenjacht ‘Maestro’ van 
NPO1 heel mooi zichtbaar hoe verschillend een orkest hetzelfde 
nummer speelt als er een andere dirigent met andere kwaliteiten 
en interpretatie op de bok staat. Maar ook binnen programma’s 
als ‘The Voice of Holland’ wordt er steeds meer gestuurd op 
talentontwikkeling en de verschillen in stemgeluid. We willen zien 
waar iemand echt goed in is, en als dat toevallig betekent dat er 
een grote meerwaarde ontstaat als er in een duo of trio gewerkt 
wordt, dan wordt dat aangemoedigd. 
Met de nadruk op onze onderlinge verschillen, is er op dit 
moment veel interesse in  waar onze overeenkomsten en 
samenhang liggen. Wat is de kracht is die ons samen bindt? 
Waar de verschillen van groepsleden onderschreven worden 
vanuit gedeelde idealen, waarden, passie of boosheid, ontstaan 
er momenten van eenheid.
Zo worden er steeds meer interessante combinaties 
gemaakt die in eerste instantie niet bij elkaar lijken te passen, 
maar eenmaal samen, elkaar prima blijken aan te vullen. 
Ook zijn er steeds meer Retail en Horeca concepten in 

zo’n netwerk hebben, anders dan vroeger, verschillende 
achtergronden, verschillende culturen en heel verschillende 
normen en waarden. In plaats van het zoeken naar de 
overeenkomsten, ligt binnen een groep steeds meer de positieve 
nadruk op de onderlinge verschillen. Dat geldt zowel binnen 
de maatschappij,  als binnen vriendenkringen, werkrelaties en 
design. Verschillen zijn mooi en verschillen zijn nodig. We zijn 
nu eenmaal niet hetzelfde en willen ook niet meer benaderd 
worden als ‘gemiddelde mensen’. 

Een goed voorbeeld hiervan was een onderdeel van de 
Kerstspeech die Koning Willem Alexander al in 2014 hield: 
“Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid 
zonder eenheid is los zand. Nederland is meer dan zeventien 
miljoen selfies. We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak 
zelf beseffen. Ieders gaven en vaardigheden zijn waardevol 
en belangrijk. Niet iedereen kan een Epke Zonderland of Gijs 
Tuinman zijn. Niet iedereen kan uitblinken als leraar, dokter, 
wetenschapper of hulpverlener. Maar de kracht van Nederland 
omvat veel meer dan individuele talenten. De kracht zit in wat 
we er samen van maken.”
Maar ook zijn er verschillende kunst -en design projecten die 
zich bezighouden met dit thema. Zo maakte fotograaf Jimmy 
Nelson (2014) het fotoboek: “Before they pass away”. Hij reisde 
een aantal jaren de wereld over om afgelegen volkeren vast 
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Temporary Connections

We leven in een snel veranderende maatschappij waarin vaste 
structuren steeds meer onder druk komen te staan. We kunnen 
steeds minder goed zeggen waar we over een jaar staan. 
We werken niet meer ons hele leven voor dezelfde baas en 
contracten van een jaar of langer vinden we steeds vervelender. 
Het aangaan van langdurige ‘relaties’ of afspraken wordt steeds 
moeilijker. De wereld staat niet stil en van ons wordt steeds 
meer en meer verwacht dat we ons flexibel opstellen en 
meebewegen met de tijd. Mensen focussen zich in de zoektocht 
naar harmonie steeds meer op het nu, en kijken wat voor hen 
op dit moment meerwaarde oplevert of iets essentieels toevoegt.  

Flexibel meebewegen met de tijd betekent in dit geval flexibel 
denken in relaties en samenlevings- vormen. Dit geldt zowel voor 
werk gerelateerde relaties, maar ook binnen vriendenkringen, 
samenlevingsvormen en liefdes relaties. Zo worden er steeds 
meer ‘Gelegenheids Coalities’ aangegaan, tijdelijke verbintenissen 
die korte maar krachtige periodes van samenwerken betekenen. 
Als individu zoek je naar andere mensen of projecten die een 
aanvulling zijn op jouw persoonlijke kwaliteiten en andersom. Op 
die manier wordt er iets nieuws gecreëerd dat sterker is dan de 
som der delen. 

De nieuwe verbintenissen zijn voor een onbepaalde tijd, er 
wordt gekeken hoe lang de samenwerking rendabel is. Zodra 
de samenwerking geen meerwaarde meer oplevert voor 
beide partijen, gaat men uit elkaar en zoekt iets nieuws. Op 
deze manier kan iedereen blijven groeien. Het delen van kennis, 
vaardigheden en een achterliggende drive is hierin erg belangrijk. 
Zo is er bijvoorbeeld binnen het initiatief ‘de Mengfabriek’ in 
’s-Hertogenbosch ‘de Werkvloer’ (Conceptenbouwers, 2015) 
opgericht, een plek waar verschillende nieuwe start-ups naast 
elkaar een werkplek delen, en de samenwerking aangaan om 
een specifieke vraag uit de maatschappij op te lossen. 
Ook in samenlevingsvormen zijn de tijdelijke verbintenissen goed 
te zien. Er is een verschuiving gaande van het langdurig samen 
leven, naar een fors groeiend aantal eenpersoons huishoudens. 
Deze  alleenstaande mensen blijken niet perse eenzaam te 
zijn, de keuze om alleen te wonen kwam veelal vanuit henzelf. 
Deze mensen hebben een sterk netwerk van contacten die ze 
buitenshuis opzoeken, maar vinden het in hun drukke leven 
erg prettig om rust te vinden in hun eigen woonruimte 
(Volkskrant, 2014). Zo zijn concepten als ‘Heymans One’ 
(Heymans, 2016), eenpersoons flexibele containerwoningen, 
heel populair. 

Nederland met dit principe. Zo heeft bijvoorbeeld de ‘Fietskantine’ 
een fietsenwinkel, een koffiebar en een barbier in één 
ruimte gevestigd onder hetzelfde concept. Hierdoor gaan de 
verschillende thema’s een onderlinge relatie met elkaar aan 
waardoor een nieuwe eenheid ontstaat. 
In sommige gevallen komt de onderlinge samenhang van 
verschillende mensen ineens heel duidelijk naar voren. 
Bijvoorbeeld na de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo¬. Heel 
verschillende mensen gingen massaal de straat op en lieten 
zich horen. Allemaal onder het motto: “Je suis Charlie”. Maar 
ook hierin werden de verschillen benoemd: “Ik ben moslim, ik 
ben Frans, ik ben Charlie”. “Ik ben Joods, ik ben Nederlands, 
ik ben Charlie”. Alle verschillen demonstreerden samen voor 
dezelfde zaak en vormden een heel krachtig geheel. 
In een heel ander voorbeeld zien we hoe mensen tijdens een 
individuele activiteit elkaar opzoeken om het in groepsverband 
uit te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld de kleurboeken voor 
volwassenen al een tijd niet aan te slepen in de boekwinkels; 
maar een nieuw verschijnsel hierin zijn de tekenclubjes en 
cursussen. Kleurplaten kleuren in groepsverband schijnt extra 
rustgevend en inspirerend te zijn (Volkskrant, 2015).
Ook binnen veel presentaties in design en interieur vallen de 
groepsopstellingen van producten op. Er worden groepjes gevormd 
van ogenschijnlijk compleet verschillende producten van andere 
materialen en stijlen. Maar de selectie is niet zomaar bij elkaar 
geraapt, de producten vullen elkaar aan en vormen een geheel.
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Trend Future

De trend ‘Synergise’ bevindt zich, als er gekeken wordt 
naar de trendcurve, op de overgang van de ‘Early adopters’ 
naar de ‘Early majority’. Dat wil zeggen dat de trend nog 
redelijk aan het begin van zijn groei zit, maar al wel de 
omslag heeft gemaakt van losse signalen naar een meer 
solide verhaal. De trend is op het punt aangekomen waar 

het ook commercieel ingezet kan gaan worden binnen 
een bedrijfsconcept. De verwachting is dat de trend dit 
jaar en de komende twee à drie jaar nog actueel zal 
blijven en gebruikt kan worden om op in te spelen. 

Ook wordt er in verschillende plaatsen in Nederland gewerkt 
aan projecten rondom de leegstand van verzorgingstehuizen 
voor ouderen. Deze leegstand wordt op een flexibele manier 
opgevuld door studenten. Zij kunnen er tegen een goedkoop 
tarief wonen, als ze een aantal uur in de week het contact 
aangaan met de ouderen (Gelderlander, 2015).

SYNERGISE

Figuur 26: Trendcurve Synergise
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We leven in een heftige tijd, waar we steeds meer oude 
zekerheden zien verdwijnen, waarvan we dachten dat ze altijd 
zouden blijven bestaan. Zo was de sluiting van V&D (Nu.nl, 
2016) in Nederland voor veel mensen een grote schok. Naast 
grote vertrouwde winkelketens komen ook in een snel tempo 
schandalen aan het licht rondom wereldwijd toonaangevende 
merken (Nu.nl, 2016) en de grote systemen en structuren die 
ons land besturen. Interessant is om te zien dat burgers zelf 
op onderzoek uitgaan en elkaar meenemen in de actie. Zo 
bracht toneelgroep ‘De verleiders’ een schokkend toneelstuk 
naar voren rondom de schandaalpraktijken van ons huidige 
bankensysteem, gevolgd door een petitie die getekend kon 
worden (Leeuwerink, 2015).We zijn op het punt gekomen 
dat de grote top-down systemen als overheden, politiek, 
banken en verzekeringsmaatschappijen barsten beginnen te 
vertonen en binnenkort niet meer toereikend genoeg zijn om 
de snelle vernieuwingen binnen de maatschappij in goede 
banen te leiden. We verliezen steeds meer de grip op onze 
enorm complexe samenleving en hebben het gevoel niet 
meer te kunnen vertrouwen op de berichtgeving. 

Wereldwijd is er een grote vijandigheid te zien tussen individuen 
en de vertegenwoordigers van het systeem (Nu.nl, 2016).Onze 
leefwereld botst hard met die van de systeemwereld, of het 
nu politie agenten, dokters, politici of de onderwijzer betreft 

(Trendrede 2016). De heftigheid van de actualiteiten roept 
veel angst, onbegrip en onzekerheid op bij burgers. Mensen 
voelen zich niet begrepen en niet gehoord. Men verlangt naar 
een duidelijk optreden van overheden, die op korte termijn 
de kern van de problematieken aanpakken. Nu dat niet 
gebeurt, zoekt de frustratie een uitweg. Van alle kanten is er 
openlijk verzet tegen de opgelegde compromissen, waaruit 
een grote tegenstelling duidelijk wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld 
niet alleen burgers die protesteren tegen het openen van 
een AZC bij hen in de buurt (AD, 2016), maar er zijn ook 
burgers die buiten de regelgeving om zelf vluchtelingenhulp 
regelen(Perizonius, 2015). Bij gebrek aan duidelijke richting 
en zicht op oplossingen, pakken we het op controleerbare 
schaal zelf op.
De wil tot verandering is aanwezig, maar de vernieuwingen 
ondervinden op dit moment nog veel weerstand van 
de gevestigde orde: continu komen ze in aanraking met 
‘brokstukken’ van oude systemen en structuren. Wat heftige 
botsingen en confrontaties en frustratie oplevert. Om écht te 
kunnen vernieuwen moet er eerst afgebroken en opgeruimd 
worden. Bij het opbouwen van een nieuwe structuur wordt 
er gekeken welke brokstukken nog van waarde zijn, en in 
de nieuwe structuren een nieuwe betekenis kunnen krijgen 
(Freitag, Nijman, 2015).

3.4 Trendanalyse Reset

Polarization: Trend Drivers

De megatrend ‘Polarization’ gaat over een sterke verdeeldheid 
in de maatschappij, waarbij het maatschappelijke middenveld 
langzaam buiten spel komt te staan. Uitersten komen 
hierdoor tegenover elkaar te staan waardoor er geen ruimte 
meer is voor compromissen.
De polarisatie van onze samenleving komt voort uit een aantal 
verschuivingen, die zich naast elkaar ontwikkelen. Als eerste 
is het goed merkbaar dat we ons in 2016 in een transitie 
van een oud naar een nieuw tijdperk bevinden. De wereld 
verandert snel en radicaal, waardoor onze belevingswereld 
geen aansluiting meer vindt met de gevestigde orde van 
onze wet en regelgeving. 
Er is een sterke wrijving merkbaar tussen de twee tijdperken. 
De successen van onze economie worden nog steeds 
gemeten en getoetst aan de hand van oude maatstaven 
en systemen, terwijl het nieuwe tijdperk op alle vlakken 
een andere invulling krijgt en tussen de structuren van de 
gevestigde orde door beweegt (Freitag en Nijman, 2015) 
(Trendrede, 2016). 
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we gaan bewandelen, helpt in het wegnemen van ruis en 
het bieden van zekerheid tijdens het experimenteren. Tijd om 
te twijfelen is er namelijk niet, mensen en organisaties die 
te lang stil staan zullen worden ingehaald of aan de kant 
worden geschoven. Het gaat om alert, actief en flexibel 
meebewegen met een veranderende wereld. Het leren van 
de ervaring telt. 

Micro trends: Trend Impact  

De macrotrend ‘Reset’ is in de maatschappij terug te zien 
in signalen binnen verschillende branches, en is onder te 
verdelen in 2 microtrends: ‘Shift of the intermediate layers’ 
en ‘Guidence’. 

Shift of the intermediate layers 
Binnen de radicaal veranderende structuren van onder 
andere de politiek, het bankensysteem en het bedrijfsleven 
ligt de nadruk op het verschuiven van de maatschappelijke 
tussenlaag. Zo staan de middenlagen van organisaties onder 
druk; zowel binnen bedrijfsstructuren als binnen een hele 
bedrijfstak. Tussenschakels worden steeds vaker weggelaten 
waardoor een tussenruimte ontstaat waar plek is voor een 
andere opvulling. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat 

bedrijven en hun klanten vaker steeds dichter bij elkaar 
komen, waardoor een heel direct contact ontstaat. Een ander 
gevolg is dat de originele functie van een branche helemaal 
omgegooid kan worden, waarmee traditionele bedrijven 
aan de kant geschoven worden. Voorbeelden hiervan zijn 
AirBnB (2016) en Uber (2016),waarin de klant direct in contact 
kan komen met een taxi chauffeur of logeeradres, zonder 
tussenkomst van andere partijen. 
Ook zijn er meer bedrijven overgegaan op ‘direct trade’. Zo 
koopt koffie branderij Bocca Coffee (2016) uit Amsterdam 
hun koffie rechtstreeks in bij verschillende boeren in Afrika, 
zonder tussenhandelaren. Ook zijn er in Nederland, Duitsland 
en België een aantal verpakking loze supermarkten geopend 
(Robuust, 2015). Hier kunnen producten gekocht worden die 
je ‘tapt’ en mee naar huis neemt in eigen potjes of tasjes. 
De verspillende en vervuilende verpakkingen en de reclame 
worden hiermee weggelaten, de klant betaalt alleen voor het 
product en niets anders.
Ook het jonge energiebedrijf Vandebron (2016) kwam 
met een concept op de markt waarbij ze stroom van 
particuliere leveranciers direct koppelen aan de klant. Op die 
manier kan een klant stroom afnemen bij een ‘opwekker’ 
in Nederland naar eigen keuze, zonder tussenkomst van 
de grote energiemaatschappijen, transparant en tastbaar. 
In de tussenruimte ontstaat ook een versmelting tussen 

Reset: Trendname

Binnen de macrotrend ‘Reset’ staan de waarden: flexibel 
innoveren, experimenteren, richting geven, rationaliteit en het 
nemen van verantwoordelijkheid centraal. 
Bij deze trend gaat het om het zoeken naar praktische en 
rationeel onderbouwde oplossingen voor een maatschappij 
die radicaal verandert en waar oude (economische) 
structuren, zekerheden en het middensegment steeds 
verder afbrokkelen en langzaam verdwijnen. Waar dit eerst 
voornamelijk angst en onzekerheid met zich meebracht, is er 
nu een groep die actief aan het zoeken is naar manieren om 
ons aan te passen aan de nieuwe situatie. Voor een aantal zal 
het zelfs verder gaan dan het zoeken naar oplossingen: juist 
deze nieuwe tijd biedt kansen en mogelijkheden die eerder 
nog niet bestonden. Waar oude structuren wegvallen, ontstaat 
een vacuüm waarin ruimte ontstaat voor vernieuwing. 
Doordat de veranderingen zó groot zijn is onzekerheid 
omgeslagen in grote angst, zeker onder burgers wier 
belevingswereld op waarden als traditie en zekerheid 
gebaseerd is. Binnen het nieuwe vacuüm is de behoefte 
aan mensen en organisaties die ons ‘aan de hand nemen’ 
en de maatschappij laten kennismaken met dit nieuwe 
landschap groot. Een heldere blik op de nieuwe routes die 



122

Een voorbeeld is het gidsen door de wirwar aan informatie 
die iedere dag over ons uitgestort wordt. Hier gaat het erom 
het de klant zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken, 
richting te geven en steun te bieden in het maken van keuzes, 
voorselecties te maken en aanbevelingen te doen. 
Zo is bijvoorbeeld de totale verkoop van kamerplanten 
binnen Nederland de afgelopen maanden flink toegenomen 
(Royal Flora Holland, 2016), terwijl de omzet van tuincentra 
juist een grote afname had (Rabo Bank, 2015). Er is een 
ander type winkel bijgekomen waar kamerplanten verkocht 
worden, zoals Sissy Boy Homeland (Into green, 2015), waar 
de planten samen met een inspirerend interieur geshowd 
worden aan de klant. Door een andere productpresentatie is 
het voor de klant makkelijker voor te stellen hoe de planten 
er thuis uit zouden zien. Ook is er een groeiend aantal 
online platforms die het oerwoud van het online shoppen 
gemakkelijker proberen te maken. Voor bekende merken is 
het tegenwoordig vaker interessant om zich aan te sluiten 
bij dit soort platforms dan om fysiek in de winkel te liggen, 
op de platforms worden ze gemakkelijk onder de aandacht 
gebracht en aanbevolen aan de consument. Zo bieden 
webshops als ‘Beslist.nl’(2016) of ‘Trivago’(2016) een overzicht 
en vergelijking van alle aanwezige producten en aanbiedingen 
van verschillende webwinkels en websites. De klant heeft zo 
alle opties direct naast elkaar liggen, en kan een makkelijke 

keuze maken. Ook zijn er bedrijven als ‘the Cloakroom’(2016) 
en ‘Outfittery’ (2016), die een online personal shopper zijn 
voor mannen. Er wordt rekening gehouden met de stijl, de 
gelegenheid voor de outfit en de bestaande garderobe van 
de man. Pakketjes met een complete outfit kunnen thuis 
bezorgd worden, de man hoeft zelf niet meer te zoeken of te 
winkelen. Ook ‘Blendle’ (2016)is een bedrijf dat helpt met het 
maken van voorselecties van kranten artikelen. In plaats van 
heel de krant te kopen kunnen klanten betalen per artikel en 
de dingen overslaan die minder interessant zijn.

Naast het gidsen van klanten en het opzetten van kleine 
start-ups met vernieuwende concepten in de tussenruimte, 
worden er nu ook oplossingen gezocht voor problemen 
binnen de grote systemen van onze samenleving. Er worden 
rationeel onderbouwde, radicale nieuwe systemen verzonnen. 
Zo is er in Nederland veel aandacht voor het idee van het 
Basisinkomen (Tegenlicht, 2014) voor iedereen, in plaats van 
het huidige belasting en uitkering stelsel. Ook worden er 
innovatieve ideeën bedacht voor de politiek, bijvoorbeeld met 
een modulair kiesstelsel (Belkom, 2015), waar mensen op 
thema kunnen stemmen in plaats van het eens te moeten 
zijn met álle standpunten van één politieke partij.

de online en ofline wereld, waarbij ook hier het directe 
contact met de klant centraal staat. Zo opende de populaire 
webshop Coolblue onlangs een aantal fysieke winkels (Nu.
nl, 2016), waar mensen makkelijker hun online aankopen 
kunnen retourneren, en meer in aanraking komen met het 
merk. Ook werd in Leidsche Rijn een ‘Webshopmarkt’(2015) 
georganiseerd, waar webshop-houders in fysieke kraampjes 
op een markt hun webwinkel konden laten zien aan het 
publiek. 

Guidence:
In een tijd waar bekende structuren en systemen veranderen 
of wegvallen zijn  de chaos, angst en onzekerheid groot. De 
samenleving heeft hierbij veel behoefte aan duidelijke gidsen 
die iedereen door het nieuwe vacuüm loodsen. Waarbij 
gidsen meer is dan mensen en bedrijven alleen van A naar 
B te begeleiden, het gaat om richting geven, coachen en 
zekerheid bieden. Hoe moeten deze lege plekken ingevuld 
gaan worden en wie gaat de verantwoordelijkheid dragen 
voor de nieuwe situatie?
Er zijn op dit moment al veel initiatieven en bedrijven in onze 
samenleving die deze gidsende rol hebben aangenomen. 
In verschillende gradaties worden mensen en bedrijven op 
een pragmatische manier wegwijs gemaakt in de chaos. 
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3.5 Trendanalyse Push Borders.

Technologisation: Trend Drivers

De megatrend ‘Technologisation’ gaat over de snel 
toenemende invloed van technologie op ons leven. We 
komen zowel bewust als onbewust dagelijks met technologie 
en technologische ontwikkelingen in aanraking. Uit een 
onderzoek van Samsung komt naar voren dat Europeanen 
de technologische golf helemaal omarmd hebben, 52% van 
de mensen geeft aan veel meer technologie te gebruiken 
dan een aantal jaar geleden, en 13% geeft aan zelfs niet 
meer zonder te kunnen (Emerce, 2016). We zijn bijvoorbeeld 
zo aan onze smartphones en wifi gewend geraakt dat de 
aanwezigheid ervan vanzelfsprekend is geworden, en soms 
zelfs als een eerste levensbehoefte wordt omschreven (Parool, 
2015). Desondanks zijn de toekomstbeelden van technologie 
voor veel mensen beangstigend. We weten nu eenmaal 
niet welke innovaties er ontdekt zullen gaan worden, hoe ze 
ingezet zullen gaan worden in ons dagelijks leven en wat 
voor consequenties dit zal hebben. 
Over de verdere ontwikkeling van technologisering in de 
komende jaren bestaan op dit moment twee theorieën 
naast elkaar. Waar een paar jaar geleden de ‘singularity 

Trend Future 

De trend ‘Reset’ bevind zich als er gekeken wordt naar de 
trendcurve, na het innovatie kantelpunt. De trend wordt op 
dit moment aangehangen door de Early Adopters, maar 
heeft nog niet de overgang bereikt naar volwassenheid. 
Desondanks is deze trend al wel commercieel inzetbaar, 
dat ligt er voornamelijk aan dat binnen deze ontwikkelingen 

hele snelle praktijkgerichte experimenten plaatsvinden die 
nieuwe mogelijkheden en kansen laten zien in een nieuwe 
samenleving. Of deze nu slagen of niet, men leert van het 
proberen. Binnen ‘Reset’ ligt de trenddruk voor de komende 
jaren. Het wil zeggen dat de focus in de maatschappij op 
‘Reset’ het sterkst te voelen is en de ontwikkelingen het 
meest radicaal en voortvarend zijn. 

Figuur 27: Trendcurve Reset
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jaar komen we op het punt dat deze twee curves elkaar gaan 
doorkruisen en de technologische ontwikkelingen die van ons 
voorbij zullen  streven. Het boek ‘Exponential Organisations’ (van 
Geest, Ismail, 2014) laat zien dat er een shift van lineair naar 
exponentieel nodig is in onze manier van denken en doen, om 
de technologische ontwikkelingen ten volle te kunnen benutten. 
Deze shift zal ook in bedrijfsvoering veel lucratieve kansen bieden.  
Volgens anderen is de Wet van Moore echter al gepasseerd, of zal 
in de nabije toekomst stoppen te bestaan (Stijns Bisschop, 2016). 
Ook de Chip industrie zelf geeft aan dat zowel de toename van 
het aantal chips per vierkante centimeter als de prijsverlaging zal 
stoppen (Hesseldahl, 2016). 
Daarbij wordt de bewering dat technologie zich in een 
exponentiële curve ontwikkelt tegen gesproken. Technologie zou 
zich in een steeds herhalende s-curve ontwikkelen (Kromme, 
2016). Na de afronding van iedere curve, ontstaat er een hogere 
graad van orde, intelligentie, complexiteit en diversiteit. In de 
komende 20 jaar zouden we de volgende maturity-fase van de 
curve bereiken, waarna de mensheid zich meer als één wezen 
of als een zwerm zal gedragen (Fisher, 2010). ‘Humanificering’ 
van technologie is een term die hiermee in verband gebracht 
wordt (Kromme, 2016), hierbij gaat het over de menselijke 
overhand in de ontwikkelingen, de vermenselijking van techniek 
en het toegankelijker maken van techniek voor mensen. Er 
kunnen zo nieuwe verbindingen gelegd worden, waardoor er 

binnen technologie nieuwe ‘levensvormen’ ontstaan. Het gebruik 
van technologie is dan niet zozeer interessant meer, het zal 
veel meer gaan over de context waarin technologie ingezet zal 
worden of de visie die nagestreefd wordt.  

Push Borders: Trendname

Binnen de macrotrend ‘Push Borders’ staan de waarden: Vrijheid 
zoeken, grenzen overschrijden, geloven in ons eigen kunnen, 
en het onderzoeken van nieuwe vormen van waarnemen en 
beleven centraal.

Bij deze trend gaat het om de verschuiving van de behoefte 
om bestaande grenzen in het leven te onderzoeken en op te 
rekken. Eerder werd er veel geëxperimenteerd met bestaande 
grenzen om te kijken tot waar men kon gaan. Door de snelle 
technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en 
successen is er een extreem geloof ontstaan in ons eigen 
kunnen, waardoor de wereld weer als ‘maakbaar’ gezien wordt. 
Binnen deze trend zijn alle nieuwe mogelijkheden geaccepteerd, 
waardoor het idee ontstaat dat er geen grenzen meer zijn. 
Bestaande grenzen worden overschreden of zelfs compleet 
genegeerd. 
Als grenzen vervagen wordt het negeren van tijdelijkheid een 

theorie’ (Kurtzweil, 2005)  leidend was, waarbij men ervan 
uitgaat dat de machinale intelligentie superieur zal zijn aan de 
menselijke intelligentie en de twee in elkaar zullen overlopen, 
zijn we daar nu niet meer zo zeker van. Anderen laten zien 
dat de ontwikkelingen richting singulariteit stagneren en dat 
de mens leidend zal blijven. Beide theorieën laten interessante 
dingen zien. 
Volgens de wet van Moore (Nu.nl, 2016) zal in  de komende 
jaren het aantal transistors op een chip exponentieel 
toenemen, waardoor technologie in een snel tempo 
complexer, kleiner en goedkoper zal worden. Hierdoor 
zal technologie makkelijker te gebruiken zijn voor de 
gewone burger. Technologie heeft volgens sommigen een 
eigen wetmatigheid, die aan bewuste maatschappelijke 
sturing ontsnapt. Waardoor de ontwikkeling, ongeacht de 
economische situatie van dat moment, een exponentiële 
groei zal doormaken. Daarnaast zullen verschillende typen 
technologie zoals robotica, nanotechnologie, biotechnologie 
en neurotechnologie elkaar gaan aanvullen en versterken, 
waardoor er nog een extra versnelling gaat optreden in de 
ontwikkeling (van Geest, 2016).
In tegenstelling tot technologie maakt de menselijke 
ontwikkeling al sinds 150.000 jaar een lineaire curve door. 
De Homo Sapiens is lokaal en lineair geëvolueerd, evenals 
onze manier van toekomst -en proces denken . In een aantal 
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thema. In een maatschappij waar alles gefocust is op het 
moment, ontstaat ineens een grote behoefte om alles voor 
eeuwig toegankelijk te maken. We zoeken naar manieren 
waarop we de wereld om ons heen, intenser kunnen 
waarnemen en beleven. De grenzen van onze leefwereld, 
tussen mens en technologie en tussen leven en dood 
worden niet meer perse geaccepteerd.  

Micro trends: Trend Impact

De macrotrend ‘Push Borders’ is in de maatschappij terug 
te zien in signalen binnen verschillende branches, en zijn 
onder te verdelen in 2 microtrends: ‘Expanding Senses’ en 
‘Exploring Technology’.

Expanding Senses
Deze microtrend gaat over het gebruik en de inzet van 
technologie voor het vergroten van de betekenis en beleving 
van het moment en de wereld om ons heen: er wordt een 
nieuwe dimensie toegevoegd. Het heeft te maken met een 
onderzoekende houding ten aanzien van het toegankelijk 
maken van techniek voor de mens.
Wat we onderzoeken is radicaal en overschrijdt alle grenzen 
van eerdere mogelijkheden, ‘the sky is no longer the limit’. We 

experimenteren met het uitbreiden van onze belevingswereld, 
waardoor we de wereld om ons heen intenser kunnen 
ervaren. Een voorbeeld dat veel in de aandacht is, is de 
Oculus Rift. Niet zozeer het apparaat is van belang binnen 
deze microtrend, maar de mogelijkheden van het beleven 
van een andere wereld zonder daar iets voor te hoeven 
doen. Door de nieuwe 3D film techniek (Riftinfo, 2015), 
kunnen we onze favoriete concerten van dichtbij bijwonen en 
kunnen we op vakantie in een ander land zonder onze luie 
stoel te verlaten. 

Andere ontwikkelingen gaan verder dan digitaal beleven; 
wearables als de ‘Oujiband’ (Wilson, 2015) ondersteunt onze 
spieren in het maken van bewegingen. Hierbij kan het gaan 
om het ondersteunen van precieze bewegingen zoals het 
uitvoeren van een operatie, maar het kan je ook bewegingen 
laten maken die je nooit eerder kon. Hierbij is de ethische vraag 
aan de orde in hoeverre het aanleren van nieuwe bewegingen 
goed is. Het gebruik voor een revalidatie zien veel mensen als 
goed, maar wat als het gaat over ineens ontzettend goed zijn 
in tekenen terwijl je dat talent nooit eerder bezat?
Ook ontstaat er een nieuw gebied waarin we door middel 
van technologie, onze zintuigen verlengen. Een goed voorbeeld 
is het zintuigelijke vest van David Eagleman (TED, 2015), een 
neurowetenschapper die nieuwe interfaces zocht om voorheen 

ongeziene informatie over de wereld op te kunnen nemen. 
Zo zou een blinde door middel van dit vest, berichten kunnen 
versturen en ontvangen die te ‘lezen’ zijn door prikkelingen 
op de borst en rug. Het zou betekenen dat we onmerkbaar 
kunnen communiceren met anderen, en dat de manier van 
communiceren via nieuwe zintuigen zal verlopen. Naast het 
dragen van technologie om zintuigen te verlengen, kan er ook 
gedacht worden aan het implementeren van microchips in het 
menselijk lichaam waarmee draadloos verbinding gemaakt 
kan worden met het internet, een smart Phone of bijvoorbeeld 
de sloten van een huis (Graafstra, 2015). Belangrijker hierbij is 
dat door middel van de geïmplanteerde chips de omgevings 
straling van apparaten lichamelijk aangevoeld kan worden. We 
kunnen onszelf gevoeliger maken voor energie die we eerder 
niet konden waarnemen, en het veel bewuster beleven. Andere 
signalen laten zien dat er naast het waarnemen van energie 
ook gespeeld wordt zet het lichamelijk kunnen opwekken van 
energie. Als planten elektriciteit kunnen opwekken (Plant-E, 
2015), waarom zou ons eigen lichaam dat dan niet kunnen? 
Het project ‘Energy Addicts’ van Naomi Kizner (2015) laat een 
aantal fictieve sieraden zien die met naalden in de aderen 
ingebracht kunnen worden en ervoor zorgen dat je eigen 
lichaam een bron van energie of een soort batterij wordt. In 
het filmpje raakt de drager van de sieraden muren aan, op 
de plek van haar aanraking verschijnen er oplichtende data. 
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Exploring Technology
Deze microtrend gaat over het gebruik en de inzet van 
technologie om een nieuwe toekomst te schetsen. De 
snelle technologische vooruitgang, en de rationele en 
wetenschappelijke benadering van nieuwe mogelijkheden, 
geven het gevoel dat de wereld maakbaar is. Begrenzingen 
van mogelijkheden worden opgezocht en op verschillende 
vlakke overschreden, waardoor voorheen gescheiden 
‘werelden’ ineens in elkaar overlopen. 
Een belangrijk thema hierin is het vervagen van de grens 
tussen mens en technologie. We zien dat technologie 
steeds menselijker wordt, maar dat er daarnaast ook geen 
genoegen meer wordt genomen met de maakbare mens. 
Veel designers (van Herpen, 2015) (MC Ray, 2015) laten 
een grote fascinatie zien voor het voorbereiden van het 
menselijke lichaam voor andere werkelijkheden of werelden. 
Ook is er een vernieuwde aandacht voor de ruimtevaart, de 
grenzen van het leven op onze planeet lijken verleden tijd. 
Sciencefiction is iets van alle tijden, maar de manier waarop 
het op dit moment benaderd wordt is anders: Sciencefiction 
is aan het veranderen in ‘Science Fact’. Het leven op andere 
planeten wordt met een grote mate van technologisch 
onderzoek onderbouwd, de rationele benadering maakt het 
echt en laat ons geloven in de mogelijkheid. Bijvoorbeeld 

in het ‘Mars One’ project dat in 2014 bekend werd. Met 
mogelijke zekerheid emigreren in een aantal jaar de eerste 
vier ‘astronauten’ permanent naar Mars. Duizenden mensen 
meldden zich aan. Maar ook films als ‘Interstellar’ en ‘The 
Marsian’ geven goed weer dat het idee niet meer puur 
vanuit fantasie benaderd wordt, maar in het grootste detail 
en op wetenschap gebaseerde feiten weergegeven wordt. 
Ook worden er binnen de ruimtevaart nieuwe ontdekkingen 
gedaan en bereiken we dingen die eerder nog niet mogelijk 
zijn geweest. Zo landde de ruimtesonde Rosetta op een 
komeet (Schrikkema, 2014), wat ons perspectief en 
kennis van de ruimte zal verbreden. Ook lanceerde Nasa 
de  website‘Vestatrek’ in 2015, waarbij je thuis achter de 
computer de planeet Vesta kunt ontdekken. Drie jaar lang 
vlogen satellieten om de planeet, waardoor hij nu tot in 
detail bekeken kan worden, vergelijkbaar met Google Earth. 
Misschien is het in de komende jaren wel mogelijk om 
achter onze computer de ruimte te ontdekken.

Naast de aantrekkingskracht van de ruimte, vervagen ook de 
grenzen tussen leven en dood. Er wordt zowel op een fysieke 
als op een materiële manier nagedacht over dit principe. 
Als de dood niet meer perse het einde betekent, wordt het 
negeren van tijdelijkheid en onsterfelijkheid plotseling een 
thema. Zo is er een grote aandacht voor het opzetten, drogen 

en conserveren van voedsel, planten en dieren (Vreugdenhil, 
2015). Zo treedt Michael Jackson (Apparata, 2014) als 
hologram op na zijn dood en leven mensen na hun dood 
voort via hun Social Media account, waardoor er plotseling 
bedrijven ontstaan die ‘Webfunerals’ aanbieden (2015). 
We hechten veel waarde aan het veiligstellen van ons 
eigen nalatenschap. Dingen waar we trots op zijn in ons 
leven, onze successen en onze gedachten, willen we laten 
voortbestaan en voor eeuwig beschikbaar maken. We 
zoeken naar eeuwigheid. Zo wordt er in documentaires 
als ‘Transcendant man’ (Ptolemy, 2014) nagedacht wat 
er gebeurt als de machinale intelligentie, de menselijke 
intelligentie zou overstijgen, wellicht kan ons bewustzijn voort 
blijven bestaan op een computer. In het ‘2045 Initiative’(2015) 
zijn wetenschappers serieus aan het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om ons sterfelijke lichaam na onze dood 
te vervangen door een onsterfelijke ‘Avatar’, een hologram 
waar ons brein in voort leeft. Op de website van dit initiatief 
kan al een avatar besteld worden via de “onsterfelijkheids 
knop”.  Maar ook wordt er in biologisch onderzoek in 
Engeland steeds meer ontdekt over het stopzetten van het 
daadwerkelijke verouderingsproces in cellen, en kan dat bij 
muizen intussen zelfs omgedraaid worden (Lanin, 2014).
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Trend Future

De trend ‘Push Borders’ is, als er gekeken wordt naar de 
trendcurve, de minst gevorderde trend van de 3. ‘Push 
Borders’ is in zijn ontwikkeling net voorbij het innovatie 
kantelpunt en krijgt op dit moment net de aanhang van 
mensen buiten de kring van eerste vooruitstrevenden en 
wetenschappers. Dit maakt het praktisch inzetten van 

deze trend binnen een bedrijfsstrategie lastiger en minder 
tastbaar. Voor een innovatieve organisatie als Ondernemend 
Onderwijs is het echter wel interessant om te spelen met 
de thema’s van ‘Push Borders’, zeker als de borging en 
verduurzaming (vereeuwiging) van het programma zulke 
belangrijke onderwerpen zijn. 

PUSH BORDERS

Figuur 28: Trendcurve Push Borders



128

Strip Down

Hide Out

Norm Statue

Back to Core

Glokalization

Guiding

Powershift

Redefining Status

Shifting Layers

Self Regulation

Reset

Push Borders

Eternal Extention

Expanding Senses

Fading Boundaries

Scientific truth

Shake Up

More = More

Go Extreme

Mirroring

Polarization

Synergise

Flexibilization

Purpose
Economy

The ever 
changing world

Diversity of 
the group

Micro trend

Macro trend

Mega trend

New signals Growing 
micro trend

Established 
micro trend

Last Frontiers

Cohesion of 
the group

Technolo-
gisation

3.6 Trendkaart



129

4.1 Ontwikkelingen van werk.
Tijdens de Industriële Revolutie eind 18e eeuw onderging 
werken voor het eerst een grote transformatie. Veel landbouwers 
trokken naar de stad voor betaald werk in de nieuwe fabrieken. 
Voor het eerst in de geschiedenis  ontstond hier een duidelijke 
scheiding tussen werk en vrijetijd, een term die voorheen niet 
bestond in het leven van de ‘gewone mensen’ (Mulder, 2011). 
Door de uitvinding van stoom aangedreven machines, kon er nu 
voor het eerst massa productie gedraaid worden. Door de groei 
van de productie werden werkprocessen opgesplitst, hierdoor 
werd iedere arbeider verantwoordelijk voor één stukje van het 
hele proces. Kennis over het geheel van het productieproces 
ging hierbij verloren voor de arbeiders (Bijl, 2009).

Later werd rondom de complexe productielijn van de T-Ford zelfs 
een complete hiërarchische organisatie opgebouwd. Bovenin 
de hiërarchische ladder werd alles bedacht en aangestuurd, 
onderaan de ladder werd alles vervolgens uitgevoerd. Tussen 
boven en onder bevond zich het middenmanagement, de 

mensen die de commando’s doorgaven aan de arbeiders 
en vervolgens de rapportages weer doorgaven aan de 
bovenlaag. Dit systeem wordt ook wel ‘Machinebureaucratie’ 
genoemd. Het werk voor de uitvoerenden was efficiënt, maar 
eentonig. Daardoor was het nodig om kwaliteitscontrole in te 
voeren: hiervoor is de managersfunctie in het leven geroepen. 
Machinebureaucratie is erg plaats -en tijdsgebonden (Bijl, 
2009).

In de 20e eeuw kwamen er, naast fabrieken, ook steeds meer 
bedrijven in de administratie en in de dienstensector op. Bijna 
al deze organisaties werden ingericht volgens het model van 
de machinebureaucratie, het werkte immers goed. Dit wil 
zeggen dat banken, verzekeringsmaatschappijen, post- en 
telecommunicatiebedrijven en veel overheidsinstanties in de 
afgelopen decennia volgens dit principe opgebouwd werden, 
en dat vaak ook nog steeds zijn. Kantoren werden ingericht als 
administratieve ‘fabrieken’ met een zelfde soort hiërarchische 
structuur. Maar ook werden dezelfde typen stafafdelingen en 
managementstijl in het leven geroepen. Daarnaast was binnen 
deze branche  papier van groot belang. Papier werd gebruikt 

als centrale informatiedrager, het had een belangrijke functie 
binnen de communicatie, het schrijven en het documenteren 
van werk. Hierdoor was ook dit administratieve werk sterk 
tijd- en plaatsgebonden (Bijl, 2009).

In de laatste 40 jaar is er echter heel veel veranderd in 
onze maatschappij. De relatief stabiele markt met duidelijke 
producten en diensten is omgeslagen naar een complexe, 
dynamische omgeving. Ontelbare producten en diensten 
gaan de concurrentie met elkaar aan en volgen elkaar in 
een heel snel tempo op. Ieder bedrijf wil de aandacht van de 
consument en vecht hier hard om. Bedrijven moeten én zich 
voortdurend vernieuwen én voortdurend efficiënter worden 
in de productie. Het gaat zowel om het laten zien van jezelf 
als persoon en als bedrijf, maar ook om de balans te vinden 
tussen de identiteit van de organisatie en het imago. De klant 
is steeds mondiger en veeleisender geworden, en heeft door 
technologie en globalisering ook de middelen om zijn wensen 
te laten horen. Hoe de klant het bedrijf of product beleeft  is erg 
belangrijk, bedrijven hebben zich dan ook massaal omgevormd 
van productgericht naar de klant in het middelpunt (Bijl, 2009).

BIJLAGE 4: SECTOR ANALYSE
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4.2 De Kondratieff-cicli.  

Sinds het jaar 1700 zijn er in de wereldeconomie verschillende 
perioden van versnelling of vertraging van economische groei te 
zien. Het gaat hier om grote golven in de economie, die soms 
langer kunnen duren dan 65 jaar. Deze golven worden ook wel 
de ‘Kondratieff-cicli’ genoemd, naar de Russische econoom 
Nikolai Kondratjev (1938). Deze groeigolven worden opgewekt 
door 2 verschillende soorten ontwikkelingen: “technologische 
innovaties die in de wereldeconomie nieuwe groeisectoren 
doen ontstaan, en omvangrijke investeringen in de infrastructuur.” 
(Vermeend, 2009)

Er zijn tot nu toe 5 Kondratieff- golven te onderscheiden:

1. 1780-1900: de introductie van de stoommachine.
2. 1780-1900: de aanleg en het gebruik van spoorwegen, de 

telegraaf en de opkomst van de fotografie.
3. 1900-1990 : de toepassing van elektriciteit, de start van de 

automobiel industrie en  de luchtvaart.
4. 1900-1990: de uitvinding van kunststoffen, de ontwikkeling 

van de transistor en televisie.
5. 1990-heden: digitalisering en biotechnologie.
De 6e golf is in opkomst en zal zich laten zien door de 
ontwikkelingen in nanotechnologie, robotisering en medische 
technologie. Hoe groot de impact hiervan gaat zijn is nog niet 
direct duidelijk (Vermeend, 2009).

BIJLAGE 5: ORGANISATIE ANALYSE
Deze organisatieanalyse is bedoeld om de kern van de 
organisatie identiteit van Ondernemend Onderwijs boven te 
halen. OO is in vliegende vaart gestart, het programmateam 
en het netwerk hebben hun handen vol aan het uitvoerende 
werk en de projecten die aan de lopende band ontstaan. 
Hierdoor is er nog geen tijd geweest om kritisch te kijken naar 
de eigen organisatie als merk, en een heldere visie, missie 
en kernwaarden te formuleren. Dit wil zeggen dat het concept 
van OO nog lastig te communiceren is naar buitenstaanders, 
terwijl dat juist belangrijk is als het gaat om het overdragen 
van het gedachtengoed in de toekomst.

In deze analyse is er gewerkt met een aantal modellen om de 
organisatie identiteit en de meerwaarde van het concept van 
Ondernemend Onderwijs helder te krijgen. 
Als eerste is er aan de hand van het boek ‘Positioneren’ 
van Rik Riezebos (2012) gekeken naar de bedrijfsidentiteit 
aan de hand van de volgende thema’s: Bedrijfsoriëntatie, 
Bedrijfscultuur, Kernwaarden, Visie en Missie en Positionering. 
Bij de positionering van OO als merk is er gekeken naar de 
Kerncompetenties en het Brand Reputation Grid. 

Als tweede is Ondernemend Onderwijs als organisatie 
gepositioneerd in het Chain of Colour model (Nijman, van 
de Ven, 2015) om een visueel beeld te scheppen van de 
organisatie identiteit, de positionering en de consistentie 
daarvan. Als laatste is er vanuit het Value Framework 
model (den Ouden, 2015) gekeken op welke vlakken de 
werkzaamheden van Ondernemend Onderwijs meerwaarde 
oplevert, en waar eventueel nog versterking nodig is. 
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Ondernemend Onderwijs komt in de bedrijfsoriëntatie 
het meeste in de buurt bij een ‘Organisatie georiënteerd’ 
bedrijf (Riezebos, 2012). Bij OO is de samenwerking tussen 
verschillende mensen, bedrijven en sectoren erg belangrijk voor 
het in stand houden van het programma. Alle werkzaamheden 
van OO komen voort uit hun visie, medewerkers worden dan 
ook sterk gemotiveerd om bij deze visie aan te haken en een 
bijdrage te leveren. 
Binnen het netwerk hebben de medewerkers veel vrijheid 
in hun werkzaamheden, iedereen pakt onderdelen op die 
bij hun persoonlijke kwaliteiten past. Tegelijkertijd komt hier 
ook veel verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen 
werkzaamheden bij kijken, net als een groot vertrouwen vanuit 
het programmateam dat de werkzaamheden uitgevoerd 
worden. 
Binnen Ondernemend Onderwijs is er geen interne afdeling die 
zich bezig houdt met het klantcontact. Op dit moment gebeurt 
dat hoofdzakelijk via Margo van den Oord, maar iedereen in 
het team is klantgericht. Er wordt snel ingespeeld op vragen 
vanuit scholen, bedrijven en de gemeente. Er wordt intensief 
samenwerking gezocht met andere partijen. 

Figuur 29: Verschillende bedrijfsoriëntaties volgens Rik Riezebos

5.1 Bedrijfsoriëntatie
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5.2 Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur van Ondernemend Onderwijs 
heeft de grootste overeenkomst met een ‘Adhocratie’ 
(Riezebos, 2012). Het is een dynamisch en flexibel 
netwerk waar een ondernemende houding voorop 
staat, zowel in het gedachtengoed als in het 
uitvoerende gedeelte. Binnen OO wordt projectmatig 
gewerkt, en wordt er gekeken hoe deze projecten 
of vragen uit de samenleving het beste ingevuld 
kunnen worden en wie daarvoor nodig is. Individuele 
belangen van medewerkers of leidinggevenden zijn 
hieraan ondergeschikt. Doordat iedereen achter de 
visie van OO staat en wil bijdragen aan het realiseren 
daarvan, is de motivatie en de betrokkenheid van de 
medewerkers hoog. De organisatie is enthousiast, 
vernieuwingsgezind en bereid om risico’s te nemen. 
Om het gedachtengoed van OO te integreren in de 
samenleving en te verduurzamen is het belangrijk dat 
mensen zich hieraan conformeren en niet met een 
ander doel voor ogen deelnemen. 

Figuur 30: Verschillende bedrijfsculturen volgens Rik Riezebos
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5.3 Kernwaarden
De overkoepelende identiteit van een organisatie komt naar 
voren in de kernwaarden. Dit zijn waarden die een organisatie 
gebruikt om na te streven, of als een positieve motivatie voor 
werknemers. Kernwaarden bestaan uit een samenkomst 
van organisatiewaarden en klantwaarden. 

PASSIE

Ondernemend Onderwijs is ontstaan vanuit 
een grote passie met een duidelijk doel voor 
ogen. Deze passie is de drijvende kracht 
achter het netwerk en enthousiasmeert 
anderen om aan te haken en risico’s te 
durven nemen. 

VERBINDEN

Ondernemend Onderwijs is een netwerk 
organisatie, waar het kunnen verbinden van 
de juiste mensen of partijen heel belangrijk is 
voor de voortgang van het programma. Door 
een sterke verbinding tussen de 3 O’s, wordt 
er draagvlak gecreëerd voor het geven van 
ondernemend onderwijs in alle lagen van de 
samenleving. 

CREATIVITEIT

Bij Ondernemend Onderwijs worden 
vraagstukken vanuit scholen, het bedrijfsleven 
en de samenleving snel opgepakt en wordt er 
gekeken hoe het vraagstuk zo creatief mogelijk 
opgelost kan worden zodat er blijvende 
meerwaarde ontstaat voor alle partijen na 
afloop van het project. 

FLEXIBEL

Binnen Ondernemend Onderwijs is het 
belangrijk om snel te kunnen schakelen tussen 
verschillende branches, bedrijven en projecten. 
Het gaat om het kijken wat iedereen nodig heeft 
en vervolgens de juiste connectie te kunnen 
leggen. Maar het gaat ook om de werkwijze 
en oplossingen aan te kunnen passen op 
onverwachte veranderingen, en de kansen te 
zien en te benutten in de nieuwe situatie. 

Organisatiewaarden:

Bij organisatiewaarden wordt er gekeken naar belangrijke interne 
drijfveren van de organisatie in kwestie. De organisatiewaarden 
komen naar voren in het benoemen van de visie en missie, en 
worden duidelijk in de manier van werken. Bij klantwaarden 
wordt er gekeken hoe de organisatie bij de klant wil overkomen. 

De klantwaarden worden gebruikt in de communicatie naar de 
klanten toe, en in de uitwerking van de visuele identiteit van de 
organisatie. 

INNOVATIE

Ondernemend Onderwijs is een 
onderwijsinnovatie, maar belangrijker is de 
wil om het onderwijs anders in te richten en 
daarvoor continu op zoek te zijn naar nieuwe 
mogelijkheden. 

MAAT
SCHAPPELIJKE

VERANT
WOORDELIJK

HEID

Ondernemend Onderwijs zet zich in voor het 
creëren van ondernemend onderwijs voor een 
ondernemende samenleving, waarin mensen 
zich gezond en flexibel op de arbeidsmarkt 
kunnen bewegen. 

Ondernemend Onderwijs beweegt zich als 
organisatie buiten de bestaande conventies 
om, en geeft richting aan een nieuwe vorm van 
onderwijs. Zonder het compleet af te kaderen, 
laten de activiteiten van OO aan anderen zien 
hoe er in deze nieuwe tijd gedacht, gehandeld 
en gewerkt kan worden. 

RICHTING 
GEVEN
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Klantwaarden:

VERBINDEN
Ook bij de klantwaarden komt verbinden terug, op een kleinere schaal 
en met kortere lijnen. Een groot onderdeel van ondernemend leren is 
de verbinding die ontstaat tussen leerlingen en interessante projecten 
of mogelijkheden uit de samenleving. 

STIMULEREN 
VAN 

ONDERNEMENDHEID

‘Ondernemendheid’ gaat verder dan de betekenis van het 
woord ‘ondernemerschap’, dat automatisch het beeld van een 
zelfstandig ondernemer oproept. Bij ondernemendheid gaat het 
om een mindset en basishouding waarmee je kansen leert zien 
in de omgeving en samenleving en hier vanuit je eigen kwaliteiten 
op in leert spelen, in welke vorm dan ook. 

ZELF
ONTPLOOIING

Door heel hun schoolcarrière ondernemend onderwijs te krijgen, 
ontdekken leerlingen hun eigen kwaliteiten en interesses, en hebben 
ook daadwerkelijk de vrijheid om deze verder te ontwikkelen.

UITDAGING Ondernemend Onderwijs wil leerlingen uitdagen om zelf na te denken, 
mogelijkheden te zien en die vanuit hun eigen creativiteit in te vullen. 

VEILIGHEID

Om leerlingen te kunnen stimuleren om een ondernemende houding 
te krijgen en zichzelf uit te dagen, is het belangrijk om een veilige 
omgeving en gevoel te creëren waar fouten gemaakt mogen worden. 
Ook leerlingen die niet uit zichzelf gedijen in een vrijere omgeving 
moeten ondersteund kunnen worden. 
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Kerncompetenties
 
Het SCA (Sustainable Competitive Advantage) van Ondernemend 
Onderwijs is een samenkomst van de kerncompetenties in de 
volgende punten: verankering, relevantie en differentiatie. 

Verankering:
De kerncompetenties die verankerd zijn binnen Ondernemend 
Onderwijs zijn passie, gedrevenheid en verbinden. OO heeft 
een sterke visie en drive waar vanuit gewerkt wordt om een 
gezamenlijk doel te bereiken, hierin worden ieders kwaliteiten 
ingezet om het geheel te versterken. Er wordt op grote 
schaal samenwerking gezocht tussen de 3 O’s (onderwijs, 
ondernemers en semi-overheid), en er worden partijen met 
elkaar in verbinding gebracht.

Relevantie: 
De relevantie van Ondernemend Onderwijs voor de leerlingen is, 
dat zij zich via deze andere vorm van onderwijs voorbereiden 
op de toekomstige arbeidsmarkt. In een doorlopende leerlijn die 
heel hun schoolcarrière beslaat, leren zij een ondernemende 
basishouding aan. Hierdoor staan zij flexibeler in het leven, leren 
kansen zien en benutten en ontwikkelen zij hun persoonlijke 
kwaliteiten en interesses. 

5.4 Positionering

Differentiatie:
Ondernemend Onderwijs differentieert zich 
van andere programma’s in Nederland die zich 
bezighouden met onderwijsvernieuwing, doordat het 
grootschalige netwerk ingang biedt op scholen, in het 
bedrijfsleven en in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
De meerwaarde van OO is dat het de nieuwe vorm 
van samenwerken is tussen deze partijen, waar door 
de gemeente veel dichter bij de samenleving komt 
te staan. 

Brand Reputation Grid
 
Het Brand Reputation Grid (Riezebos, 2012) model 
kijkt naar de mate van een sterke interne missie 
en visie van een bedrijf en in welke mate dit naar 
buiten toe ook zichtbaar gemaakt wordt. Vanuit het 
model gekeken bevindt Ondernemend Onderwijs 
zich op dit moment in het veld van het ‘Nerd Brand’. 
Dit wil zeggen dat er een sterke visie en missie 
aanwezig zijn, en dat zij deze al in een bepaalde 

Figuur 31: Brand Reputation Grid

mate naar buiten toe laten zien. Dit mag echter nog veel meer 
en duidelijker aangezet worden, aangezien de bedrijfsoriëntatie en 
de bedrijfscultuur van ‘Ondernemend Onderwijs’ beter aansluit bij 
een ‘Personality Brand’. 
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Chain of Colour Model

Binnen deze analyse is het Chain of Colour model ingezet om een visueel beeld te 
geven van de merkpositionering van OO. Later kunnen hier de gekozen trends, en de 
onderzochte mentaliteitsgroepen van de Adviesraden overheen gelegd worden om 
te kijken of er voldoende overlap is. Op basis van de visie, missie en de gekozen 
kernwaarden van Ondernemend Onderwijs, is de organisatie geplot tussen de Paarse 
en Rode wereld in. Dit kwadrant van het model is gericht op het individu en op 
emotie. OO is als organisatie ondernemend en gefocust op nieuwe ontwikkelingen en 
mogelijkheden. Vanuit de Paarse wereld komt hier het zakelijke en ambitieuze aspect 
naar voren, vanuit de Rode wereld is het gevoelsmatige snelle reactievermogen en de 
verbindingskracht te zien. 
Ondernemend Onderwijs is als organisatie gericht op het individu, zowel bij 
werknemers als bij de leerlingen. Dat wil zeggen dat er wordt gezocht naar individuele 
kwaliteiten en een manier om iemand zijn of haar identiteit daarmee te versterken. 
OO is vooruitstrevend in hun manier van werken, ze zetten zich als organisatie af 
tegen de reguliere vormen van onderwijs en zijn gericht op innovatie, lef, creativiteit 
en nieuwsgierigheid. Daarbij komt ook een sterk streven en de ambitie voor het 
ontwikkelen van het onderwijs en de maatschappij. 
In het Chain of Colour model is een discrepantie te zien tussen de organisatie 
identiteit van Ondernemend Onderwijs en de vormgeving van de huisstijl en 
communicatiemiddelen als de website. In het model komt naar voren dat OO in 
hun identiteit een combinatie laat zien van gevoelsmatige en zakelijke waarden, in 
de communicatie komt echter voornamelijk het zakelijke aspect naar voren. Er is 
gekozen voor relatief harde, contrastrijke kleuren en een zakelijk ogend geheel. 

Figuur 32: Chain of Colour model merkpositionering Ondernemend Onderwijs
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5.5  Value Framework. 

Het Value Framework model (den Ouden, 2015) is ontwikkeld 
bij Philips, als tool om te kijken op welke schaal een 
innoverend product, dienst of project gedeelde meerwaarde 
oplevert voor meerdere stakeholders. Meerwaarde kan hier 
gelezen worden als financiële waarde, maar daarnaast 
wordt er ook naar psychologische waarde, sociale waarde 
en ecologische waarde gekeken. Hoe meer ringen in het 
model in deze waarde toevoeging meegenomen worden, 
hoe groter de transformerende impact het project heeft op 
de maatschappij. 

Het model bestaat uit 4 cirkels. 
1. De binnenste cirkel gaat over de ‘user’: de consument 

of eindgebruiker. Bij Ondernemend Onderwijs gaat het 
om: leerlingen, studenten en docenten. Leerlingen en 
studenten krijgen ondernemend onderwijs. Docenten 
leren hoe OO werkt, door middel van een cursus en 
voeren OO uit bij hun leerlingen.

2. De tweede ring draait om de ‘Organisation’: de 
organisatie die het innoverende project op de markt 
brengt. Bij Ondernemend Onderwijs gaat het om: 

het projectteam (deze wordt in de nabije toekomst 
opgeheven), de 4 Adviesraden en het Trainerscollectief

3. In de derde ring gaat het om het ‘Ecosystem’ rondom 
de organisatie. Het gaat hierbij om alle noodzakelijke 
partijen die nodig zijn voor het slagen van het project. 
Bij Ondernemend Onderwijs gaat het hier om: de 
Triple Helix of de 3 O’s. 

• Onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
mbo en hbo.

• (Semi) Overheid: gemeente ’s-Hertogenbosch.
• Ondernemers: op dit moment voornamelijk 

kleinschalige ondernemers met een cultureel 
maatschappelijke insteek of interesse.
De buitenste ring gaat over ‘Society’, de maatschappij 
als geheel. Hier worden de overige elementen of 
partijen benoemd die relevant zijn voor het slagen van 
het product, dienst of project.
Bij Ondernemend Onderwijs gaat het hier om: de 
vragen, ontwikkelingen en projecten uit de samenleving 
die geïntegreerd worden in het onderwijs. 

4

In iedere ring wordt er gekeken naar 4 thema’s: Economie, 
Psychologie, Sociologie en Ecologie. Per vakje wordt aangegeven 
welke waarde er al dan niet aanwezig is. Bij eventuele gaten in 
het schema kan het interessant zijn om te kijken hoe er op dat 
vlak toch nog meerwaarde behaald kan worden. 

Figuur 33: Value Framework
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Economy

User

Psychology Socilology Ecology

Value for money 
• Gebruikerswaarde 
• Wisselwaarde

Leerlingen en studenten hebben veel 
over voor OO, het is interessanter dan 
‘gewoon onderwijs’. Er is een hoge 
investeringswaarde in de vorm van 
tijd en aandacht. Door OO worden zij 
als persoon meer waard. Return on 
investment. 

Docenten hebben vaak het gevoel 
dat OO extra tijdsinvestering vraagt 
bovenop de dagelijkse werklast.
Als blijkt dat OO ingezet wordt om alle 
werkzaamheden te integreren of te 
vervangen veranderd dit beeld.  

Happiness 
• Motivatie 
• Tevredenheid 

OO geeft leerlingen en studenten veel 
voldoening en maakt gelukkig. OO 
motiveert, het is levensecht onderwijs 
dat voor iedereen persoonlijke 
betekenisvolle dingen oplevert: 
deelnemers krijgen een beter beeld 
van zichzelf, hun eigen kwaliteiten en 
interesses. Tegelijkertijd bouwen ze een 
netwerk op voor de toekomst. 

Door het gevoel extra tijd te moeten 
besteden aan OO, is de inzet en 
motivatie bij docenten in eerste instantie 
niet altijd aanwezig. Bij het ervaren van 
OO veranderd deze instelling, docenten 
geven aan niet meer anders te willen 
les geven.

Belonging
• Symbolische waarde
• Betekenis binnen de groep

Deelnemers leren samenwerken met 
andere mensen met verschillende 
kwaliteiten. Ze leren hun kwaliteiten in 
te zetten ten behoeve van de groep, 
om het geheel sterker te maken. 
Daarnaast maken ze kennis met veel 
maatschappelijke vraagstukken.

Docenten leren zelf flexibeler en 
ondernemender in het leven te staan, 
kansen te zien in de maatschappij 
en de leerlingen via OO andere 
mogelijkheden te bieden. 
Binnen het schoolsysteem voelen 
zij zich echter vaak afgeremd of 
gehinderd door de regels, of het gebrek 
aan ondersteuning van hoger af.

Eco footprint. 
• Persoonlijke ontwikkeling
• Creativiteit  
• Spiritualiteit 

OO biedt deelnemers (zowel 
leerlingen, studenten en docenten) 
een hoge mate van persoonlijke 
ontwikkeling, en ruimte voor het 
ontwikkelen van creativiteit en andere 
‘21st century skills’. Leerlingen leren 
aan de hand van eigen vragen. 

De eco footprint die deelnemers 
achterlaten, gaat om het leren denken 
volgens  ‘de Ontwerpcirkel’: hierin zijn 
niet alleen het genereren van ideeën 
en de uitvoering belangrijk, juist het 
leren ontwikkelen van ideeën en het 
oogsten/vieren van je resultaten zijn 
hierin erg belangrijk. 

+

+ + +
+/-

Uitwerking Value Framework
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Economy Psychology Socilology Ecology

Profit
• Wisselwaarde
• Arbeidswaarde
• Belevingswaarde
 
OO behaalt als organisatie geen 
winst in financieel opzicht, het gaat 
om diensten en wederdiensten waar 
veel sociaal maatschappelijke waarde 
ontstaat. 
Winst voor Adviesraden: de eigen 
achterban profiteert mee van 
deelname aan de raad. Nieuwe 
ontwikkelingen en kansen zijn hier 
als eerste op het netvlies. Ook wordt 
er veel samengewerkt met andere 
mensen, bedrijven en sectoren. 
Deelname aan de raad is een bijdrage 
aan een betere samenleving. 
Winst voor Trainers: Onderwijs helpt 
onderwijs. Elkaar beïnvloeden met 
andere kennis en kwaliteiten. Trainers 
verdienen aan workshops.  

Core Values
• Organisatie waarden

De werkwijze en uitvoering van 
Ondernemend Onderwijs sluit goed 
aan op het gedachtengoed en de 
kernwaarden van de organisatie. 

De Adviesraden en de trainers moeten 
het gedachtengoed van OO uit gaan 
dragen, dus het is belangrijk dat het zo 
helder en scherp mogelijk staat.

Social Responsibility 
• Imago
• Sociale significantie

OO vindt dat we als samenleving 
met elkaar verantwoordelijk zijn voor 
het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. OO brengt groepen 
mensen bij elkaar en stoomt leerlingen 
klaar voor een nieuwe samenleving. 
Het imago van de organisatie sluit hier 
op aan. 

Eco effectiviteit 
• Bedrijfs spirit 
• Creativiteit

Ook voor de Adviesraden en de 
trainers is de ontwerpcirkel de 
manier van werken en denken. 
‘Practice what you preach’. 

Iedereen binnen de Adviesraden 
en de trainerspoule heeft andere 
kwaliteiten en een andere manier 
van werken, ze leren van elkaar. 

De Adviesraden zijn ‘self 
supporting’, de groep bepaald 
zelf of de samenstelling oké is en 
welke kwaliteiten nog nodig zijn om 
optimaal te functioneren. 

Organisation

+

++

+
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Stability
• Wisselwaarde
• Belevingswaarde 
• Gelijke opbrengsten 

De 3 O’s hebben baat bij het 
samenwerken, zonder elkaar zou het 
resultaat niet  sterk zijn. 

Onderwijs: Levensecht onderwijs door te 
leren aan de hand van vraagstukken uit 
directe omgeving.
Ondernemers: Nieuwe input voor 
vraagstukken, en nieuwe vormen van 
samenwerking. Innoverende ideeën, en 
op termijn meer opbrengst.  
(semi) Overheid: Een ondernemende, 
actieve en hechte gemeente, met een 
sterke sociale cohesie. 
 
De partijen stimuleren elkaar en vullen 
elkaar aan, door vanuit verschillende 
standpunten tegen een probleem aan te 
kijken. Zo krijgen verschillende thema’s 
een kans.

Shared drivers 
• Organisatie waarden

De groep binnen de 3 O’s die nu 
betrokken zijn delen de kernwaarden 
en het gedachtengoed van OO. 

OO is echter erg gericht geweest 
op Innovators en Early Adopters, als 
kartrekkers van de nieuwe beweging. 
De groep Early Majority is nog niet 
aangehaakt. Iets wat nodig is om 
OO in de hele maatschappij te 
verduurzamen.

Reciprocity
• Netwerk waarde
• Gelijke inbreng 
• Juiste aansluiting

Niet iedere partij draagt het 
gedachtengoed van OO nog op de 
juiste manier uit. Sommigen hebben 
een ander beeld van wat OO is en 
hoe dat ingevuld zou moeten wordt 
binnen scholen. Hiermee worden 
andere doelen beoogd. 
Niet iedere groep heeft een even grote 
inbreng in de samenwerking. Bij het 
primair-  en voortgezet onderwijs komt 
de inbreng en het initiatief veelal vanuit 
de scholen. Bij het mbo en hbo komt het 
initiatief meer vanuit de  ondernemers, 
wat  logisch is aangezien zij potentiele 
werkgevers zijn voor de studenten. 
De gemeente werkt mee op 
uitnodiging, maar is verder passief. Dit 
is iets wat bij de huidige functie van 
de gemeente behoort, en ligt dus niet 
noodzakelijk aan OO. 

Sustainability 
• Earth centred values

De gemene deler van alle 
deelnemende partijen is dat Sociaal 
Verantwoord Ondernemen voor 
iedereen belangrijk is. Het gaat 
hierbij dan zowel om duurzaamheid 
als over maatschappelijke thema’s. 

-

+

+

+/-

Ecosystem

Economy Psychology Socilology Ecology
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Society 
• Welvaart 

“Ondernemend Onderwijs voor een 
ondernemende samenleving.” 

Op termijn zal door Ondernemend 
Onderwijs  de maatschappij meer 
mensen hebben die in staat zijn om 
te werken, die gemakkelijk switchen 
en nieuwe kansen voor werk 
kunnen zien.  Dit levert een rijkere 
samenleving op.

Wellbeing
• Subjectief welbevinden: 

hoe wordt de maatschappij 
beleefd?

• Geluk 

Er ontstaat een ander soort 
samenleving als mensen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
zichzelf en de groep mensen om 
zich heen. Waar creativiteit en 
samenwerking belangrijk zijn en 
waar mensen aandeel nemen 
in de samenleving. Zo ontstaat 
een betere chemie in stad en in 
wijkomgevingen.

Meaningfull life. 
• Culturele waarde
• Historische waarde
• Sociale significantie 

OO creëert voornamelijk veel 
sociale en culturele waarde. 
Scholen zijn en blijven een 
sociaal trefpunt in de wijk, 
zowel voor leerlingen als 
ouders en wijkbewoners. Door 
Ondernemend Onderwijs en de 
maatschappelijke vraagstukken 
uit de omgeving worden de 
onderlinge verbanden en 
samenwerking nog meer 
gestimuleerd. 

Livability on the 
environment 
• Leefbaarheid 
• Biodiversiteit
• Gross National Happiness

OO verbetert de leefbaarheid 
in de wijken. De wijk wordt de 
sociale kern. 

OO brengt bij deelnemers en 
trainers een duurzame reactie 
teweeg. De manier van werken 
en denken gaat in je genen zitten, 
op een andere manier werken 
kan dan bijna niet meer.
Op maatschappelijk niveau is er 
echter nog veel werk te verzetten 
om iedereen dit gevoel mee te 
geven en ervan mee te laten 
profiteren. 

+

+
+

+/-

Economy Psychology Socilology Ecology

Society
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5.6 Mentality model
Het Mentality model is een model dat doelgroepen segmenteert aan 
de hand van verschillende leefstijlen en belangrijke waarden. Langs 
de horizontale as wordt er gekeken naar belangrijke kernwaarden 
van mensen en de opvattingen van waaruit zij keuzes maken. Langs 
de verticale as wordt er gekeken naar de mate van het belang van 
sociale status, ook geeft deze as het niveau van scholing en inkomen 
aan. In het model zijn 8 ‘Mentality Milieus’ of Mentaliteitsgroepen 
aangegeven, die overeen komen met de Nederlandse samenleving. 
Alle groepen hebben karakteristieke waarden, opvatting en drijfveren 
die kenmerkend zijn voor de manier waarop zij in het leven staan. 

Postmaterialisten

De eerste mentaliteitsgroep binnen de Adviesraden van OO zijn de 
‘Postmaterialisten’. Belangrijk aan deze groep voor OO is hun sterke 
intrinsieke interesse voor maatschappelijke projecten. 

Binnen Nederland telt de groep Postmaterialisten ongeveer 1,5 
miljoen mensen. De Postmaterialist heeft een relatief hogere leeftijd 
en een hoger opleidingsniveau, maar alle inkomensniveaus zijn 
vertegenwoordigt (Motivaction , 2015). 
Postmaterialisten worden door Motivaction (2015) getypeerd als 
solidaire, tolerante en sociaal bewogen mensen, met een grote 

Figuur 34: Mentality model basis
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interesse of zelfs idealisme voor maatschappelijke 
vraagstukken, milieu en de politiek, zowel binnen Nederland 
als internationaal. Hun ambitie is niet direct gericht op carrière 
maken, de Postmaterialist is eerder gericht op zelfontplooiing 
en heeft veel aandacht voor immateriële waarden. Naast 
zelfontplooiing willen de mensen in deze groep zich 
maatschappelijk nuttig voelen en ze zijn continu opzoek naar 
harmonie en een goede balans tussen werk en privésfeer. 
Postmaterialisten hechten veel belang aan het kunnen leven 
volgens hun eigen principes en waarden. Verantwoord 
leven is belangrijk: zonder verspilling en aantasting van het 
milieu. Ook werkt deze groep bij voorkeur voor instellingen 
of organisaties die een bijdrage leveren aan maatschappelijk 
welzijn. Postmaterialisten zijn veelal werkzaam in het 
onderwijs, de zorg, in wetenschappelijkefuncties of als 
consultant (Unique, 2015).
Hun bestedingen zijn niet puur gericht op vermaak, 
consumptie of materialisme; er wordt eerder aandacht 
besteed aan kunst en cultuur.
In sociale relaties zijn Postmaterialisten individualistisch 
ingesteld, aandacht voor de eigen persoon is belangrijk. 
Samenzijn gaat voor hen vaker in kleinere gezelschappen, 
desondanks streeft deze groep sterk naar onderlinge 
verbondenheid. Ook het gezinsleven is hecht, met sterke 
onderlinge betrokkenheid (Stempunt, 2015). 

Kosmopolieten

De Kosmopolieten vormen de tweede mentaliteitsgroep 
binnen de Adviesraden van OO. Deze groep zal iets minder 
intrinsiek gemotiveerd zijn voor het maatschappelijke thema 
van Ondernemend Onderwijs, maar zal een sterke interesse 
hebben in vernieuwing, het ontwikkelen van kloppende 
concepten en netwerken. 

Binnen Nederland telt de groep Kosmopolieten ongeveer 
2,2 miljoen Nederlanders. Zij hebben een relatief hoog 
opleidingsniveau, en met uitzondering van de studenten, zitten 
zij in het segment van de hoge inkomens. De Kosmopoliet 
wordt door Motivaction (2015) getypeerd als een open en 
kritische wereldburger, voor wie zelfontplooiing, beleven en 
maatschappelijk succes centraal staan. Voor de Kosmopoliet 
is werken dan ook belangrijk. Carrière maken is voor deze 
groep vaak een doel op zich, hun werk maakt wie zij zijn 
en definieert een groot deel van hun identiteit en status. 
Kosmopolieten zijn veelal werkzaam in kantoorfuncties, 
hogere managementfuncties en vrije beroepen op terreinen 
als onderwijs, wetenschap, marketing, PR (Unique, 2015).
Binnen de leefstijl van de Kosmopolieten zijn het opdoen 
van nieuwe ervaringen en kennis, om zich persoonlijk te 

ontwikkelen heel belangrijke drijfveren. Dit geld zowel voor 
werk, als voor hun vrijetijdsbesteding. Deze groep heeft vaak 
een duidelijk doel voor ogen en streeft deze ook na. Ze zijn 
impulsief en avontuurlijk, en willen graag uitgedaagd en 
verrast worden.
In sociale relaties is de Kosmopoliet een goede netwerker en 
is gericht opzoek naar gelijkgestemden. 
Nog meer dan de Postmaterialist, is de maatschappelijke en 
politieke houding van de Kosmopolieten tolerant en meer 
internationaal georiënteerd. Minder dan de Postmaterialist zal 
deze groep vanuit pure maatschappelijke verantwoordelijkheid 
deelnemen aan maatschappelijke projecten of initiatieven, 
zij zullen dit eerder doen als het project bijdraagt aan hun 
persoonlijke identiteit en ontwikkeling. Kosmopolieten 
leven een druk leven en zijn daardoor vaak opzoek naar 
gemakkelijke, efficiënte en comfortabele oplossingen. 
Kosmopolieten zijn statusgevoelig, en hechten waarde aan 
etiquette, kunst en cultuur. De bestedingen van deze groep 
mensen is consumptiegericht, ze zijn materialistischer 
ingesteld en houden veelal van nieuwe technologische 
snufjes (Stempunt).
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Opwaarts Mobielen

“Opwaarts mobielen zijn: carrièregerichte individualisten 
met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe 
technologie, risico en spanning.”

‘Opwaarts mobielen’ hebben een grote ambitie als het 
gaat om carrière maken en het verwerven van sociale 
status. Hard werken maakt hen gelukkig en ze hechten veel 
waarde aan het krijgen van erkenning en waardering voor 
hun prestaties. Maatschappelijk succes, ‘hogerop komen’ 
en inkomens verbetering zijn belangrijk drijfveren voor deze 
groep (Motivaction, 2015). 
Daarnaast is het een groep die open staat voor vernieuwing 
en verandering. Ze hebben een grote fascinatie voor nieuwe 
technologie en gadgets.  Ze zijn materialistisch ingesteld 
en vinden geld verdienen en consumeren belangrijk. 
Huishoudelijke bezigheden zijn voor deze groep veel minder 
van belang, ze leiden een erg druk leven, zowel door hun 
werk als door hun vrijetijdbesteding. 
Ze hebben ook een impulsieve en avontuurlijke kant die 
sterk naar voren komt. Ze zijn altijd opzoek naar nieuwe 
ervaringen en belevingen, en houden van mensen die 
zoeken naar dezelfde prikkels. 

In relaties zijn Opwaarts Mobielen individualistisch ingesteld. 
Al vinden ze een traditionele rolverdeling in familie verbanden 
prettig, ze zullen ook hier altijd hun eigen weg volgen 
(Stempunt, 2015).
Opwaarts Mobielen vinden het prettig om te werken voor 
bekende bedrijven met een formele sfeer. Deze groep werkt 
graag in een omgeving met duidelijke deadlines en een hoge 
mate van resultaatgerichtheid en rendement. Ze werken 
graag alleen, in functies waar zij zelf beslissingen mogen 
nemen, wisselende werktijden hebben en veel onderweg 
zijn voor werk gerelateerde afspraken. Opwaarts mobielen 
zijn veelal werkzaam in office-functies, handel en transport 
en de agrarische sector (Unique, 2015). 
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Figuur 35: Burgerschapsstijlen model

5.7 Burgerschapsstijlen model
Het Burgerschapsstijlen model (Motivaction, 2016), is een 
verdieping op het Mentality model dat toegespitst is op 
het burgerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
de behoeftes en het gedrag van mensen in de 
samenleving. Het model is op dezelfde manier af te lezen 
als het Mentality model, en er wordt gewerkt met dezelfde 
Mentality Milieus.  Binnen het model zijn echter een aantal 
mentaliteitsgroepen samen gebundeld tot vier groepen: 
‘Plichtsgetrouwen’, ‘Verantwoordelijken’, ‘Pragmatici’ en 
‘Structuurzoekers’.

Structuurzoekers 
32%
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Plichtsgetrouwen:

De ‘Plichtsgetrouwen’ is een groep die een directe afspiegeling 
is van ‘de Traditionele Burgerij’. Binnen de maatschappij is dit 
de moralistische burgerij die veel waarde hecht aan tradities, 
familie, veiligheid, zekerheid en structuur. 

Burgerschapsstijl 
“Burgers met deze burgerschapsstijl zijn vooral in de directe 
leefomgeving en bij de lokale overheid sterk maatschappelijk 
betrokken. Zij worden gedreven door hun plichtsbesef en 

Verantwoordelijken:
 
De ‘Verantwoordelijken’ is een groep die is gevormd door de 
samenvoeging van de Mentality milieus ‘postmaterialisten’, 
‘kosmopolieten’ en ‘nieuwe conservatieven’. De beschrijving 
van de postmaterialisten en de kosmopolieten is hierboven 
te lezen. Een extra toevoeging aan deze groep zijn ‘de 
Nieuwe Conservatieven’. Deze groep vormt de liberaal-
conservatieve bovenlaag in onze maatschappij. De Nieuwe 
Conservatieven behoudend als het gaat over traditie, 
normen en waarden, zij hechten waarde aan etiquette. Zij 
zijn zeer politiek en historisch geïnteresseerd en voelen zich 

Beschrijving 4 Burgerschapsstijlen: 

gezagsgetrouwheid en zijn dus in principe bereid zich te 
schikken naar het overheidsbeleid. Ze zien de overheid als 
een autoriteit die zij respecteren en die weet wat goed is voor 
de burger. Ze zijn behoudend ingesteld en hebben moeite 
met de complexiteit en het individualisme in de huidige 
maatschappij. Overheidsbeleid dat deze zaken stimuleert 
kan dus op weerstand stuiten van deze groep. Vanwege hun 
volgzame instelling leidt dit veelal niet tot openlijke protesten 
maar tot onuitgesproken politieke onvrede.” (Hoekstra, 2016)
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prettig in hiërarchische systemen en structuren. Werken is 
superieur aan privé en verschaft status. Deze groep wil 
alle ruimte geven aan technologische ontwikkelingen, maar 
zijn geen groot voorstander is van sociale en culturele 
vernieuwing. 

Burgerschapsstijl 
“De verantwoordelijken worden sterk gedreven door 
maatschappelijke betrokkenheid en de ‘publieke zaak’. Zij 

Pragmatici : 

De groep ‘Pragmatici’ is gevormd door een samenvoeging 
van ‘Opwaarts Mobielen’ en ‘Postmoderne Hedonisten’. De 
Opwaarts Mobielen zijn individualisten die sterk gericht zijn 
op hun carrière. Ze werken veel en hebben een uitgesproken 
voorkeur en fascinatie voor sociale status, nieuwe 
technologie en gadgets. Ze houden van het opzoeken van 
risico en spanning. De Postmoderne Hedonisten zijn mensen 
met een levenshouding die gericht is op beleving. Hierin 
zijn experimenteren en het breken met morele en sociale 
conventies doelen op zichzelf geworden.

voelen zichzelf hiervoor in hoge mate verantwoordelijk. 
Zij zien de overheid als een belangrijk instrument om 
die publieke zaak te dienen en nemen een coöperatieve 
maar kritische houding aan ten aanzien van de overheid. 
Vaak werken verantwoordelijken zelf ook bij de overheid, 
in de journalistiek of bijvoorbeeld in organisaties met een 
maatschappelijke of sociale doelstelling. Men is doorgaans 
ook goed geïnformeerd over het overheidsbeleid.”(Hoekstra, 
2016)
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Structuurzoekers:

De groep ‘Structuurzoekers’ bestaan uit een 
samenvoeging van de ‘Moderne Burgerij’ en 
‘Gemak Georiënteerden’. De Moderne bugergerij 
kunnen worden omschreven als de conformistische, 
statusgevoelige burgerij die op zoek zijn naar 
harmonie, gezelligheid en de band met familie en 
vrienden. Zij zoeken naar een combinatie van traditie 
en moderne waarden als consumeren en genieten. 
De Gemak georiënteerden zijn de impulsieve en 
passieve consumenten die in de eerste plaats streven 
naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven. 
Maatschappelijke betrokkenheid of internationale 
interesse is bij beide groepen laag. Zij zullen eerder 
betrokken zijn bij hun directe kring.  

 Burgerschapsstijl 
“‘De pragmatici’ zijn individualisten met een sterke drang 
om nuttig te zijn en zien graag een concrete uitkomst 
van een project of situatie, zij hebben tevens een grote 
materialistische gedrevenheid. Niet de publieke zaak maar 
wat het oplevert voor het eigen belang staat voorop. Dit uit 
zich in selectieve interesse voor overheidsbeleid, men iltert 
informatie van de overheid op relevantie voor de eigen positie. 
Als het niet relevant is, wordt er verder geen aandacht aan 
besteed. Men is dus op onderdelen betrokken bij de overheid 
en geïnformeerd over overheidsbeleid. Over het algemeen 
is deze groep minder negatief over de overheid dan de 
Structuur-zoekers, ook al is men zeker niet volgzaam (zoals 
de Plichtsgetrouwen) en is men het zeker niet altijd eens met 
de overheid.” (Hoekstra, 2016)

 Burgerschapsstijl 
“Burgers met deze burgerschapsstijl zijn weinig maatschappelijk 
betrokken maar worden wel vaak gedreven door een behoefte aan 
maatschappelijke erkenning. Deze groep voelt zich echter meestal niet 
erkend door de overheid, en voelen zich daarom vaak buitengesloten. 
Hiermee hangt samen dat de Structuurzoekers over het algemeen 
weinig vertrouwen hebben in de overheid, weinig interesse voor 
het overheidsbeleid en negatief staan tegenover maatschappelijke 
verplichtingen. Dat wil overigens niet zeggen dat dit segment zich nooit 
uitspreekt over het overheidsbeleid: het ervaren isolement van deze 
groep kan een voedingsbodem vormen voor plotselinge verhoogde 
politieke betrokkenheid en protestacties. Verschillende vormen van 
directe democratie vinden ook veel aanhang bij deze groep. Bovendien 
kenmerken structuurzoekers zich door de roep om leiderschap en een 
negatieve houding ten aanzien van uitbreiding van wet- en regelgeving.” 
(Hoekstra, 2016)



149

5.8 Chain of Colour model

Het Chain of Colour model is hier nog eens ingezet om te 
visualiseren welke waarden de twee mentaliteitsgroepen 
belangrijk vinden, maar het laat tegelijk zien waar zij 
staan ten opzichte van de positionering van Ondernemend 
Onderwijs als organisatie. Door middel van dit model 
wordt de keuze van de mentaliteitsgroepen en de 
burgerschapsstijlen onderbouwd.
De twee mentaliteitsgroepen uit het Mentality Model, de 
‘Postmaterialisten’ en de ‘Kosmopolieten’, zijn in het Chain 
of Colour model te plotten aan de bovenzijde van het 
model. Interessant is om te zien dat de ‘Kosmopolieten’ 
aan de linkerzijde van het model gepositioneerd zijn, en dat 
er bij de ‘Postmaterialisten’ een splitsing te zien is tussen 
de linker en de rechterzijde van het model. Wat hierdoor 
goed zichtbaar wordt is dat de twee mentaliteitsgroepen 
qua achterliggende waarden en beweegredenen duidelijke 
verschillen laten zien, terwijl uit de beschrijving van het 
Mentality Model naar voren komt dat de groepen wel 
dezelfde interesses delen. 
Ook de later toegevoegde mentaliteitsgroep de ‘Opwaarts 
Mobielen’ laten in het Chain of Colour een splitsing zien. 
Deze splitsing is duidelijk anders dan bij de Postmaterialisten. 

Figuur 36: Chain of Colour model, Mentaliteitsgroepen aanduiding

Postmaterialisten Kosmopolieten Opwaarts Mobielen
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Figuur 37: Chain of Colour model, Burgerschapsstijl aanduiding.

De Opwaarts Mobielen bevinden zich geheel links in het 
model, maar hebben twee kanten in hun persoonlijkheid. 
Aan de ene kant is hard werken, zakelijkheid en ambitie 
heel belangrijk. Een andere kant laat een  avontuurlijke drive 
zien, waarbij ze op zoek zijn naar beleving en impulsieve 
acties.
Alle 3 de groepen vallen samen met de positionering 
van Ondernemend Onderwijs in de Rode/Paarse 
waardenwereld.
Omdat de ‘Verantwoordelijken’ uit het Burgerschapsstijlen 
model een samenvoeging zijn van de Postmaterialisten, 
Kosmopolieten en de Nieuwe Conservatieven, is deze groep 
te plotten aan de gehele linkerzijde van het Chain of Colour 
model. In deze afbeelding is ook de groep Pragmatici 
weergegeven om te illustreren dat ook deze groep in de 
buurt komt van de waarden van Ondernemend Onderwijs, 
zij het dat deze groep zich meer in de hoek van vrijheid, 
beleven en avontuur bevind. 

Verantwoordelijken Pragmatici
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BIJLAGE 6: OBSERVATIE NATUUR & GROENRAAD
27-5-2016

Aanwezig: 
• Ellie Vermaat (lid Adviesraad, projecten rondom 

duurzaamheid op basis scholen)
• Frits Staats (lid Adviesraad + Vraagsteller: Den Bosch 

2018 Green Capital)
• Johan van Cuijk  (lid Adviesraad, Het Groene Woud)
• Rene Dullaart (lid van de Adviesraad + Vraagsteller: De 

Duurzame school)
• Kinie Lont (Vraagsteller vanuit de Gemeente: Den Bosch 

2050 Energie neutraal)
• John Lenior (lid Adviesraad + docent op Helicon MBO)
• Hannie/Margo/Jan (sessie leiders/ notulist)

Margo heeft een opzet gemaakt om de middag planmatig in 
te steken. Haar insteek is om een korte introductie te houden 
en vervolgens meteen met de vragen van Kinie Lont en René 
Dullaart aan de slag te gaan. Wat opvalt, is dat er meteen 
vragen zijn van de groep. Wat heeft Ondernemend Onderwijs 
voor structuur, is het een organisatie of een netwerk, bestaat 
het ook in andere steden? 

Johan van het Groene Woud vraagt zich ook af in wat voor 
setting zijn achterban hierin zou passen. Ellie Vermaat komt 
meteen met praktische oplossingen, specifiek voor deze 
vraag. Johan lijkt hier graag op in te willen gaan, maar het 
wijkt erg af van Margo haar opzet. 

Kinie Lont introduceert de eerste vraag rondom thema 
‘Den Bosch 2050 energie neutraal’. Jan vraagt heel scherp 
voordat de presentatie begint wat Kinie van ons als groep 
verwacht, wat hoopt ze hieruit te halen? Dat blijkt nog wat 
lastig te benoemen, de groep komt er verschillende keren op 
terug: gaat het meer over inhoudelijke inspiratie, praktische 
oplossingen voor scholen of iets anders?
Wat goed is, is dat de ‘probleemhouder/vraagsteller’ aanwezig 
is bij de bijeenkomst van de Adviesraad. Er is meteen meer 
connectie en verbinding met het thema. Er worden vragen 
gesteld en er kan gepeild worden of de input nuttig is. 

Het is een groep die houdt van discussie, ze wakkeren 
elkaar zichtbaar aan. Iedereen wordt enthousiast. Frits is 
in het begin vaak aan het woord, met grote woorden. Het 

voelde alsof de anderen er in het begin een beetje stil van 
waren. Ook Margo is nog vaak aan het woord en lang, in haar 
enthousiasme is er lastig in te breken of tussen te komen. Niet 
alleen bij haar, maar ook als anderen aan het woord zijn, worden 
anderen soms niet gehoord. John Lenior heeft bijvoorbeeld een 
paar keer geprobeerd wat te zeggen, maar iemand praatte 
eroverheen. Daarna heeft hij zijn mond niet meer open gedaan. 
John kwam later binnen en heeft heel de bijeenkomst op zijn 
telefoon gekeken. 

Johan lijkt nog wat moeite te hebben met zijn rol, hij heeft in het 
begin nog niet direct input. Later in de bijeenkomst komt hij wat 
meer los. Wat hij zegt voegt wat toe.  
Nog steeds is Margo erg veel aan het woord. Alles moet 
uiteraard nog aangewakkerd worden, maar eerder vanuit een 
begeleidende rol. Nu deed Margo volop mee in de discussie als 
deelnemer en trok alle besluiten naar zich toe. 
Frits vraagt zich af hoe het in het vervolg gaat werken. Hij 
benoemt de verschillende lagen in het onderwijs, dat deze 
allemaal aanwezig zijn in de Adviesraad.  Hij ziet de Adviesraad 
als een soort satéprikker die door de verschillende lagen heen 
kan prikken. Hij is benieuwd hoe dat vormgegeven gaat worden. 
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, voor een duidelijke doorkoppeling en een taakverdeling wie 
wat op gaat pakken. Om dit intern met de hele Adviesraad 
te doen, was geen tijd meer. 

Het is belangrijk dat het doel van de vraagstelling altijd in het 
oog gehouden wordt.
Ook is het belangrijk om de presentatie van de 
probleemhouder in te korten. René Dullaart was ontzettend 
lang aan het woord, wat hij zei was interessant maar 
iedereen haakte toch af, en niemand greep in. De agenda 
tijden dienen zo veel mogelijk aangehouden te worden. Nu is 
één vraaghouder niet aan het woord geweest en waren we 
een half uur te laat klaar. 
Jan stelt voor dat de groep vaker contact heeft dan de paar 
keer per jaar die oorspronkelijk bedacht was. Via de mail 
kan al veel gedaan worden. 
Mijn vraag aan de groep: ‘Willen jullie nog iets kwijt over het 
algemene functioneren van de Adviesraad?

• René: vindt de indeling van de Adviesraden in vier 
groepen niet praktisch. Hij vindt alles nog wat vaag, 
omdat hij niet weet wat er op hem af gaat komen. In 
de profielschets/ taakverdeling vindt hij veel punten wat 
heftig omschreven. Hij benoemd dat als dit alles op zijn 
bordje komt, hij hier misschien toch geen tijd voor heeft.

• Ellie: Had graag veel meer van elkaar willen weten. Ze 
heeft nu het gevoel dat ze niet goed weet met wie ze in 
de groep zit en bij wie je welke vraag kunt neerleggen. 
Wie heeft welke expertise en achtergrond? Zij zou graag 
iets zien waardoor het netwerk binnen de Adviesraden 
helder is. Ook zij zou liever Adviesraad overstijgend 
werken. Duurzaamheid is bijvoorbeeld een breed 
thema, en beslaat meer dan alleen natuur en groen!

• Frits: Het heet een Adviesraad, dus advies geven zou 
in zijn ogen de eerste prioriteit moeten zijn van de 
groep. Elkaar adviseren, aanscherpen, maar ook ideeën 
afschieten als dat nodig is. Ook moet iedereen aanwezig 
zijn, en als hij niet kan iemand anders laten komen in 
zijn plaats. Iedereen is druk, maar het is lastig als iemand 
halverwege binnen komt of de informatie niet meekrijgt. 
Dat kost veel tijd. Ook vindt hij dat ze elkaar veel vaker 
moeten zien, er kan al veel digitaal gebeuren, maar om 
de paar weken is veel logischer dan twee keer per 
jaar. Anders gaat de snelheid eruit, kun je de nieuwe 
initiatieven niet bijbenen en moet je elke bijeenkomst 
weer beginnen met elkaar te leren kennen. 

• Johan: Ik zou zeker de schotten tussen de Raden 
uithalen. Niet kaderen! 

• John: Niets toe te voegen.
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BIJLAGE 7: INTERVIEWS
Voor dit onderzoek zijn er 4 half gestructureerde interviews afgenomen met een zelfde insteek als de online survey. Aangezien de doelgroep voor dit onderzoek een kleine en selecte groep 
mensen is, is er voor gekozen om heel verschillende mensen te interviewen, waarvan er een aantal in de mentaliteitsgroepen van OO passen, en een aantal ook niet. Dit is voornamelijk gedaan 
om de verschillen te kunnen aantonen. 
De interviews hadden een tijdsduur van +/- een uur, de volgende vragen zijn als leidraad gebruikt in het gesprek, maar zijn niet allemaal direct gesteld. 

• Naam
• Mentality Milieu

• Kunt u wat vertellen over uzelf en uw werk?
• Hoe bent u betrokken bij Ondernemend Onderwijs?
• Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
• Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?
• Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?
• Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad? 
• Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe creatieve verbindingen te kunnen leggen?
• Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? Waar krijgt u energie van? 
• Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije toekomst een zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem)
• Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de Adviesraden binnen komen op te pakken? 
• Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een officiële status krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van ’s-Hertogenbosch, en waarom?

7.1 Checklist interviews
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Naam: Toos Koopmans
Mentality: Kosmopoliet

Kunt u wat over uzelf en uw werk vertellen?
Ik werk twee dagen in de week op de Pabo, ik geef in Kunst 
en Cultuur en ik geef studie loopbaan begeleiding. Ik heb eerst 
de kunstacademie gedaan en daarna ben ik verder gegaan 
met een opleiding aan de Pabo. Ik heb ook een tijd lesgegeven 
in de gevangenis. Ik werk nu al 16 jaar op Pabo. Ik heb alleen 
weinig uren waarin ik daadwerkelijk bezig ben met mijn vak, 
wat ik erg jammer vind. De enige momenten in de week dat 
ik daarmee bezig ben is als ik werk aan de profilering. 
We geven hier les in thema’s, waarbij verschillende vakken 
aan elkaar verbonden worden. Zo zijn kunst, cultuur, 
maatschappij en geschiedenis een leuke combinatie. Ik werk 
dan bijvoorbeeld samen met de geschiedenis docent en dan 
werken we aan een thema over bijvoorbeeld de Romeinen en 
kunst. Maar we hebben ook nog de lessen combinatie kunst 
en techniek, dan hebben we het bijvoorbeeld meer over wat 
de Romeinen dan bouwden, aquaducten vind ik ook kunst. Ik 
vind het leuk om de vakken te overstijgen, van mij mag ook 
zelfs alles bij elkaar. Ik ben niet zo’n hokjesmens. 

Ik heb samen met mijn man ook een eigen bedrijf. We hebben 

net als in het programma ‘Het roer om’ ons oude leven min 
of meer achter gelaten en een nieuw huis gekocht met een 
stuk land en een enorme schuur, waar nu mijn atelier is. Mijn 
man houdt vak koken, dus dat combineren we. Wij dekken 
tafel voor gasten in onze schuur. We willen een inspiratieplaats 
zijn, waarbij het gaat over letterlijke voeding en voeding voor de 
ziel. Het is een diner met 5 gangen en 5 gedachtengangen, in 
beeld gebracht met dingen uit het atelier. Daar word ik erg blij 
van. Er was nu een professionele fotografe bij, die foto’s gaat 
plaatsen in een tijdschrift. Het wordt nu ineens iets serieuzer. 
Mijn man werkt ook nog ernaast en ik heb ook nog twee 
dochters. Dus ik heb een druk leven, maar de combinatie is 
erg fijn.

Hoe bent u betrokken bij Ondernemend Onderwijs? 
De Pabo heeft contact gelegd met Margo. We zijn in aanraking 
gekomen met Margo en Ondernemend Onderwijs omdat Pabo 
betekenisvol onderwijs wil aanbieden aan haar studenten. Ze 
leren hier hoe zij dat in hun latere werk kunnen doen. Betekenisvol 
onderwijs wordt in mijn ogen gecreëerd door ondernemende 
en maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen bieden aan 
leerlingen, en OO is daar natuurlijk erg mee bezig. Ook kunnen 
zij de verbindingen leggen tussen wat er allemaal speelt in de 
maatschappij, in instellingen, in bedrijven etc. Dit jaar mogen er 
binnen Pabo voor de tweede keer studenten meedoen met OO, 

het is een groter project met 90 studenten van het 3e jaar . 
Ik heb maar een aantal uur in de week dat ik vanuit de Pabo 
mag besteden aan OO, samen met mijn collega Isabelle.  Ik ben 
benieuwd wat voor betekenisvolle verbintenissen we kunnen 
maken en welke verbindingen we kunnen bestendigen. Het is het 
komende jaar wel zoeken welke rol we daar allemaal in gaan 
pakken. 

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Omdat ik binnen de Pabo nog een beetje aan het struggelen ben 
welke rol ik precies moet innemen ten opzichte van OO, was ik 
erg enthousiast toe Margo begon over de Adviesraden. Ik heb het 
beeld van een aantal gelijkgestemden die bij elkaar gebracht zijn 
en de verbinding naar buiten houden. Die kijken wat de vraag 
vanuit het netwerk is en een verbinding kunnen maken. Het gaat 
voor mij over nieuwe gebieden aanboren, en elkaar kunnen 
aanvullen: 1+1=3. Ik vind het ook belangrijk dat ik me er als persoon 
aan kan verbinden. 

Wat denkt u dat de Adviesraden nodig zouden hebben? 
Dat is een goede vraag. Want het komt allemaal bij je normale 
leven. Voor mij moet er een hele duidelijke onder liggen en ik vind 
dat je een verbinding met elkaar moet voelen, dat je vanuit een 
duidelijke gedachtengang samen aan het werk kan. 

7.2 Uitwerking Interviews
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Dat heb ik bijvoorbeeld bij de Train de Trainer bijeenkomst van OO 
erg gemist. Ik denk dat het aan mij ligt, maar ik wist absoluut niet 
wat de bedoeling was van de middag. Ik kwam wat later binnen 
en dacht dat ik de introductie gemist had, wie iedereen was en 
wat iedereen doet. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ik kwam uit 
mijn drukke dag en was ineens een schilderworkshop aan het 
doen. Toen heb ik wel even gedacht, wow… hoe kwamen we 
hier ook al weer terecht? Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik het 
kei druk heb, maar dat ik er voor kies om tijd vrij te maken voor 
OO en deze bijeenkomst. Ik had het fijn gevonden om veel meer 
informatie te hebben, over de bedoeling van de bijeenkomst, de 
structuur, wat we eruit halen, dat soort dingen. Dan snap ik waar 
het precies om gaat en kan ik er bewust voor kiezen of ik me 
daar als persoon aan wil verbinden. 
Bij de Train de Trainer bijeenkomst was ik ineens aan het 
meekijken en proeven wat iemand anders voor werkzaamheden 
doet en daarna ging het weer uit elkaar. Ik merkte dat ik niet kon 
benoemen wat ik er voor mezelf uit moest halen op dat moment, 
en dan haak ik af. Niet omdat ik het niet interessant vind, maar 
omdat ik echt moet kiezen waar ik mijn tijd aan besteed. Bij zo’n 
bijeenkomst heeft iedereen een andere achtergrond en visie met 
hele boeiende expertises. Ik wil dan graag weten met wie ik te 
maken heb. Die middag bleef het hangen in een vaagheid die 
ik niet wil. 

Dat geld ook voor vanuit welke achterban ik in de Adviesraad 
stap, ik wil mijn rol helder houden. Het is nu de vraag of ik vanuit 

mijn rol binnen de Pabo in de raad ga of vanuit mijn eigen bedrijf. 
Margo zou het geloof ik interessanter als ik vanuit mijn bedrijf in de 
raad zou zitten, maar ik krijg uren voor OO vanuit de Pabo. Ik wil 
Pabo op de kaart zetten, mijn eigen bedrijf in de raad naar voren 
drukken vind ik niet fair. Ik wil ook eerst de meerwaarde zien van 
wat mijn deelname aan de Adviesraad me  oplevert, voordat ik er 
privé tijd in steek. 
Ik merk dat ik heel erg behoefte heb aan concreetheid. Ik wil dingen 
gewoon pats, pats, kunnen aftikken. Ik wil snel kunnen schakelen, 
en ik wil dat iedereen weet waar hij aan toe is. Snelheid erin, en 
een afgebakende structuur. Ik ga niet in de Adviesraad voor de 
gezelligheid, (hoewel ik daar zeker ook wel van ben) dus dan wil 
ik ook dat we de keren dat we bij elkaar komen efficiënt kunnen 
vergaderen, en dat iedereen vervolgens weet wat hij moet doen.

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad?
Ik denk natuurlijk vanuit het onderwijs, ik wil met de Adviesraad 
kwaliteit uitstralen. Binnen de raad wil ik eerlijk kunnen zijn, 
kwalitatief sterke projecten en vraagstukken binnen halen, en 
elkaar mogen scherpen en kunnen voeden. Ik zou met elkaar 
opzoek willen naar actualiteit, dan heeft het voor mij meerwaarde. 
Ik wil zo veel zien en doen waar ik vaak niet aan toe kom, ik zou 
de raad graag als omgeving hebben waar uitgewisseld wordt wat 
er speelt en wat de moeite waard is.
 
Ik denk de laatste tijd veel na over wat ik eigenlijk wil. Ik vind 
bijvoorbeeld dat het onderwijs erg is volgestopt. Kunst en cultuur 

zijn geen dingen die je moet consumeren, je moet het kunnen 
voelen, ervaren en kunnen bespreken. Het kunnen linken aan jezelf 
of een situatie. 
Ik neem de Train de Trainer bijeenkomst nog een keer als voorbeeld, 
ik ben docent beeldend, dus als ik een schilderworkshop ga 
doen dan zit ik daar al met een bepaalde achtergrond. Edith 
noemde een stelling: dat mensen bang zijn om een zelfportret 
te tekenen… Ik denk dan, ja maar dat hoeft helemaal niet zo te 
zijn, waar baseer je het op? Wat zijn je bronnen? De meeste 
mensen waren erg enthousiast, maar we hebben maar zo’n klein 
stukje van de ijsberg benoemd en gezien zeg maar. Ik had in de 
workshop graag willen benoemen hoe belangrijk het is om na het 
blinde schilderen je ogen weer open doen. Te durven kijken met 
kinderen en erover in gesprek gaan. Het ging hier helemaal niet 
over mooi of lelijk, maar dat was wel waar ze bij de workshop 
in gingen. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat ik vind dat we met de Adviesraden 
wel de goede projecten aan elkaar moeten verbinden, ik wil wel 
voor kwaliteit gaan. Het moet inhoudelijk gewoon staan als een 
huis en dat had de workshop en de bijeenkomst nu niet. Dat wil 
niet zeggen dat ik vind dat Kindertrots geen kwaliteit heeft, absoluut 
niet, maar het is wel een sterke partner van OO en ik denk dat 
voor hun de discussie daarover wel belangrijk is. Ik heb het gevoel 
dat we het daar nog over moeten hebben. Ik heb alleen mijn 
mond niet open gedaan omdat ik niemand echt ken, en ik niet 
wist of anderen daarvoor openstonden, het is een kwetsbaar stuk. 
Ik zou in de Adviesraad open willen kunnen praten en me daarin 
niet aangevallen voelen. 
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Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen?
Het moet voor mij zingevend zijn, dan ga ik als een tierelier. Als 
het niet ‘to the point’ of niet zingevend is, dan zit mijn hart er niet 
meer bij en haak ik af. Direct met mensen in verbinding zijn vind 
ik vind ik fijn. Het gaat voor mij ook vaak over maatschappelijke 
thema’s. Bijvoorbeeld met de vluchtelingen, daar ligt nog zooooo 
veel om te doen. We hebben met elkaar de wereld een stuk 
mooier te maken vind ik, en als ik dat doe dan voel ik me goed. 
Niet neuzelen.
Een ondernemende kwaliteit heb ik wel. Ik kan in mogelijkheden 
denken, in concept denken. Ik ben alleen niet zo van het uitwerken, 
ik kan het wel maar als ik te veel en te lang in de details moet 
gaan dan vind ik het niet leuk meer. Ik vind het belangrijk dat in een 
raad iemand ingezet kan worden op zijn kwaliteiten, en niet steeds 
alle facetten hoeft te doorlopen. Binnen het team zou misschien 
gekeken kunnen worden naar een goede mix van kwaliteiten. Ik 
wil de uitwerk tijd tegenwoordig gewoon graag aan andere dingen 
besteden. God wat zeg ik dat volwassen ;-)

Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? 
Waar krijgt u energie van? 
Dat verschilt. Ik word enthousiast als ik verbindingen kan leggen 
en er iets nieuws ontstaat. Daarnaast zit het voor mij in eigen werk 
maken, tekenen en keramiek, daar word ik ook erg blij van. Dat is 
wel een ander enthousiasme, het is heel dichtbij mezelf.

Ook het werken in mijn eigen bedrijf als gastvrouw vind ik 
waanzinnig. Ik word zo blij als mensen het naar hun zin hebben! 
Ook vind ik het leuk om af en toe in het diepe te springen en niet 
te weten waar ik uit kom, dat is spannend. Maar ik wil wel altijd 
kunnen stoppen met iets als ik er klaar mee ben, of als het niet 
meer bij mij past. 
Van werken met maatschappelijke thema’s word ik ook wel 
enthousiast, maar ze moeten wel een connectie hebben met mij 
als persoon, ik kan me niet overal aan verbinden. Dat vind ik zo 
knap aan Margo, zij gaat zo snel en ze lijkt zich altijd aan álles te 
verbinden! Ze gaat overal zo hard voor. Dat zou ik niet kunnen, ik 
kies mijn thema’s en projecten uit en maak me daar sterk voor. 
Maar misschien is het ook inherent aan mijn levens situatie nu, ik 
heb kinderen, zorgbehoevende ouders en een baan...

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije 
toekomst een zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem)
Dat we de verbinding voelen, dezelfde doelen nastreven. Het moet 
betekenis hebben. 
Ik denk dat er een agenda moet liggen met afspraken die vast 
liggen, dan kan ik pijlen hoeveel tijd er nodig is. Het is een niet 
betaald iets natuurlijk. Ik moet de zinvolheid voelen, geld is energie, 
maar energie kan ook zijn dat je iets kunt bijdragen. Ik zou er denk 
ik een heel helder programma onder leggen: de 1e  bijeenkomst 
de kennismaking, de 2e  een inventarisatie van het netwerk, de 3e 
een vraaghouder bezoeken etc. 
Ik vind een draaideur functie belangrijk. Ik wil niet de hele week 

stiekem tijd steken in de vraagstukken. Ik bedoel, ik werk maar 
twee dagen op de Pabo maar ik moet wel iedere dag mijn 
mail bijwerken. Het zou prettig zijn als de vraagstukken op een 
algemene plek binnenkomen, en dat we een keer in de zoveel tijd 
de brievenbus legen. 
Ik heb behoefte aan een afgebakende functie. Ik moet nog 
voelen hoe het gaat zijn, want de Adviesraad bestaat nog niet. 
Ik weet nu niet waar ik me aan conformeer zeg maar. Eerst zal 
het een gesloten systeempje zijn denk ik, maar ik ben benieuwd 
waar in het verhaal je dan eigenlijk staat? Wat kun je ook echt 
waarmaken? Hoe maak je je zichtbaar? Misschien heeft de raad 
wel de functie om netwerkbijeenkomsten te maken of zelf vragen 
te zoeken. Dat we het niet laten afhangen van wat er binnenkomt.  
Maar dat zal denk ik wel organisch moeten groeien wel. De 
Adviesraad moet een hele heldere functie hebben voor iedereen. Is 
het voor Den Bosch, of groter? Welke vraag ligt er eigenlijk onder? 
Wat willen we nou eigenlijk? Waar kunnen we verbeteren?
Ik ben erg benieuwd of er binnen de Adviesraad genoeg drive 
is om alles daadwerkelijk uit te voeren of dat alles in het netwerk 
moet gaan. Misschien moeten we ook jongeren in de raad 
laten, Stagiaires bijvoorbeeld, die helpen in het uitvoeren van de 
vraagstukken. Zij kunnen zich tijdelijk echt koppelen aan vraag. Wij 
hebben daar geen tijd voor denk ik. 

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken? 
Netwerkbijeenkomsten. De vraag in verbinding zien met de 
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persoon die de vraag heeft. Ik zou hen uitnodigen om verhaal te 
doen en samen te sparren. Ik wil me graag kunnen verbinden 
met hen, om te kijken wat er echt nodig is. Het inventariseren van 
wat er allemaal is dat is echt een baan opzich. Mensen moeten 
misschien ook niet het idee hebben dat ze meteen antwoord 
hebben, de Adviesraad is geen bedrijf. 

Wat vindt u van de manier waarop uw vervanging geregeld kan 
worden binnen de Adviesraad?
Je weet nooit hoe het loopt in het leven. Ik vind dat je je moet 
committeren aan wat je doet, maar soms past het niet meer. 
Als ik ineens een baan krijg in Utrecht, dan verplaatst mijn focus 
naar daar. Dan wil ik inderdaad niet vast zitten. Daarnaast vind ik 
het ook belangrijk dat je anderen ook een kans geeft. Dat het niet 
alleen ons groepje van de raad is, maar dat je anderen die het 
interessant vinden of sterk zijn ook eens uit kan nodigen om mee 
te denken. Ik zie de raad als een kern van vaste mensen, maar 
daaromheen kan het in en uit zoomen. Meestal wil ik me kunnen 
committeren aan iets waarvan ik weet wat het is, maar de raad 
bestaat nog niet, dus ik weet eigenlijk niet waar ik nu in stap. Maar 
ik vind het juist wel spannend dat ik het mee ga bedenken.  

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een 
officiële status krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van 
’s-Hertogenbosch, en waarom? 
De enige reden waarom het voor mij iets toe zou voegen is als 
het een duidelijke wens is van de gemeente. Dat ze daarmee 

erkennen dat OO een urgentie heeft en gewaardeerd wordt. Als 
dat niet de reden of functie is van een officiële status, dan zou ik 
het niet doen. Deel uitmaken van een zelfsturend team dat zijn 
ding doet is voor mij ook goed. 
Ik krijg al uren voor OO, dus die hoef ik met een officiële status 
niet te onderbouwen. Ik ben echt van het onderaf bouwen, je 
moet het zelf creëren. Een officiële status voegt daar voor mij niks 
aan toe. Ik denk dat het onnodige kaders geeft. Ik vind het fijn om 
eigen kaders te creëren. Als mij helemaal wordt opgelegd wat ik 
moet doen en hoe ik het moet doen, daar houd ik niet van. Dat 
is veel minder spontaan en minder leuk. Vanuit vrijheid is het ook 
mooi om iets te creëren.

Naam: Frank Ermes
Mentality: Opwaarts Mobiel

Kunt u wat vertellen over uzelf en uw werk?
Ik ben nu bijna een jaar projectleider van ‘de Waterfabriek’ in het 
Koning Willem 1 college in Den Bosch. ‘De Waterfabriek’ is eigenlijk 
een praktijkruimte voor de mbo opleiding ‘process operator’. We 
bottelen hier flesjes water, etiketteren ze en verkopen de flesjes 
vervolgens ook daadwerkelijk aan derden. Het is een echt bedrijf, 
waar alle stappen van A tot Z worden gedaan door leerlingen 
van verschillende opleidingen. Zo hebben we hier studenten van 
bijvoorbeeld sales, grafisch ontwerpen, laboranten van het Helicon, 
marketing studenten, logistiek studenten en secretaresses. Wat het 
bijzonder maakt is dat we een leeromgeving zijn waar studenten 
kunnen voelen hoe het is om in een echt bedrijf te werken. 
Ook worden er vanuit verschillende opleidingen maar ook 
van verschillende scholen binnen Nederland stagiaires geleverd 
worden. We worden een ‘nieuwe leeromgeving’ genoemd. 7 
juni komen er toevallig delegaties uit het buitenland om naar het 
concept ‘de waterfabriek’ te komen kijken’. Maar het vergt een 
behoorlijke investering. Hier staat voor 3 tot 4 miljoen euro aan 
apparatuur en dergelijke, en er moet regelmatig iets vervangen of 
gerepareerd worden. 

Hoe ben je betrokken bij Ondernemend Onderwijs? 
Ik zit in de ‘Techniek & Wetenschapsraad’. We zijn ook eerder 
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al in contact geweest met Ondernemend Onderwijs, zo is Iris, 
mijn rechterhand binnen het bedrijf vaak in contact geweest 
met Madeleine Mouwen uit het programmateam. Toen hebben 
we wat gedaan met ‘rendabel water’. Met haar hebben we 
voor de Waterfabriek verschillende draaiboeken geschreven om 
Ondernemend Onderwijs te implementeren. Ook zijn we laatst 
met Els Roest naar Heineken geweest voor een eventueel nieuw 
project. Dus we doen er wel iets aan, misschien nog te weinig, 
maar het is hier zeker nog niet in de kast verdwenen. Het is de 
bedoeling dat de opvolgster van Iris  de draaiboeken gaat door 
vertalen voor projecten die ook voor het Po en Vo kunnen zijn.

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Ik kreeg de uitnodiging van Margo, en om eerlijk te zijn was ik 
gewoon nieuwsgierig. Dat is eigenlijk de enige reden dat ik in eerste 
instantie ja heb gezegd. Ik heb er verder nog geen verwachtingen 
bij. Behalve dat ik hoop dat de groepssamenstelling prettig is, er 
zat een vrouw in de Adviesraad zoals we een keer bij elkaar zijn 
gekomen, die me behoorlijk irriteerde. Verder ben ik pas één keer 
in Bokhoven geweest en bij het 2 jarig bestaan. Dat zijn de enige 
momenten geweest dat ik direct met OO in contact ben geweest. 

Binnen het MBO gaan we de komende jaren ook keuzedelen 
aanbieden, dat zijn een soort minoren zoals je dat ook bij het HBO 
kent. Wij willen met ‘de Waterfabriek’ het keuzedeel ‘ondernemend 
gedrag’ gaan aanbieden. Dat vind ik een mooie link met OO. 

Maar binnen Den Bosch zijn op dit moment zoveel initiatieven 
gaande op het gebied van ondernemen, zo heb je ‘Ondernemerslift 
Plus’ en nog een heleboel meer. Ik merk dat ik het moeilijk vind 
om te plaatsen wie wat doet, wie waar voor staat en met wie 
ik zaken moet doen. Dat zou ik voor heel de stad eerst duidelijk 
maken, voordat dit echt doorgezet gaat worden. Ik heb ooit de 
vraag moeten stellen wie er van OO in het college zat, want dat 
wist ik niet eens.

Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen 
aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Nou, ik vind dat keuzedeel met ondernemend gedrag mooi inhaken 
bij OO. Daarnaast zou ik door mijn deelname aan de raad ‘de 
Waterfabriek’ met opleiding ‘process operator’ meer bekendheid 
kunnen geven. Dat wil ik graag combineren. Misschien klinkt dat 
gek, maar we zijn nu eenmaal een school én een bedrijf. Dat 
vinden mensen soms verwarrend. We proberen zo veel mogelijk 
als bedrijf te functioneren. We verkopen zoveel mogelijk water, 
maar proberen ook zo goed mogelijke praktijklessen geven. Dat 
wringt soms, een storing van een machine kan juist fijn zijn want 
dan kun je dingen uitleggen, maar het gaat wel ten koste van de 
productie.

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet deel te 
nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Als het rendement van de Adviesraad er niet is dan heeft het 
voor mij weinig zin. Voor mij moet het tot iets leiden. Als we met 

zeven mensen op een zolderkamer bij Margo zitten, actiepunten 
overleggen en vervolgens gebeurt er niks, dan vind ik dat zonde 
van mijn tijd. Want het komt er wel bij. Naast mijn gewone werk 
zou ik voor mijn deelname aan de Adviesraad ook tijd vrij moeten 
maken, dus dan moet het wel iets opleveren. Het fenomeen “druk 
hebben” vind ik echt iets van de laatste tijd, voor mij gaat het meer 
om de keuze waar ik mijn tijd aan wil besteden.

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad? 
Positiviteit en resultaat! Ik wil niet pessimistisch overkomen, maar 
er zijn al zó veel initiatieven gestart door de jaren heen. Als het 
initiatief niet overgenomen wordt door de grotere groep achter de 
pioniers, dan gaat het echt weer stuk. De pioniers zijn belangrijk, 
begrijp me niet verkeerd, maar ze worden vaak in de weg naar 
succes omgelegd. Wil OO slagen dan moeten er resultaten 
geboekt worden. Anders ontstaat er geen draagvlak en wordt je 
initiatief nummer zoveel, ik zie het om me heen. Je wordt als je 
langer met het onderwijs bezig bent een beetje moedeloos van 
alle nieuwe pogingen, je denkt elke keer: ‘oh, daar komt weer 
iemand die tijd over had en wat verzonnen heeft… over een half 
jaar zien we het wel’.

Het keuzedeel waar ik het eerder over had, is bijvoorbeeld vanuit 
ministerie doorgedrukt. Het heeft intern alleen nog zo weinig 
draagvlak. Het idee is mooi, maar ze willen het in één of twee 
jaar erdoor hebben. Dan merk je weer hoeveel weerstand er 
ontstaat. Nu wordt de weg van de minste weerstand gekozen, 
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door hele simpele projecten in te zetten zonder uitdaging. Dat 
vind ik doodzonde, een minor gaat juist over een verbreding en 
verdieping van het vak, daar gaan ze nu totaal aan voorbij. Er 
wordt puur aan de verplichtingen en regels voldoen. 
Binnen ‘de Waterfabriek’ zou je zoveel leuke thema’s kunnen 
uitwerken in een minor! Bijvoorbeeld over voedselveiligheid. 
Maar er wordt van bovenaf niet gedacht in thema’s en andere 
mogelijkheden. Vanuit daar komen de regels: het moet zoveel uur 
zijn en met examen afgesloten worden etc. Het is dus een enorme 
struggle, maar ik vind dit een kei leuke baan. Kan ik al mijn energie 
erin kwijt. 

Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen? 
Wat versta je onder ondernemendheid? Voor mij is dat 
namelijk wel meer dan een eigen zaak hebben. Ik vind het ook 
ondernemend als je actief gaat bellen naar een stage bedrijf. 
Alles wat we hier doen is ondernemend. Het is een echte situatie, 
een echt bedrijf. Zo worden leerlingen hier ook aangesproken, als 
leerlingen te laat komen volgen daar wel consequenties op. We 
leren ze hier hoe ze om moeten gaan met ondernemend gedrag. 
Dat ze even groeten, zeggen dat ze weggaan, of zich ziekmelden 
is hier niet vanzelfsprekend. Ik kom van de Praktijkschool Niveau 1, 
dat gaat bijna niet over het overbrengen van vakkennis. Maar het 
zit veel meer op: op tijd komen, fatsoenlijk kleden, je niet meteen 

ziekmelden bij kleine pijntjes. Daar moet je het met deze leerlingen 
groep echt over hebben. 
Wat ik nodig heb om fijn samen te werken is dat iedereen zijn 
afspraken nakomt. Als dat niet gebeurt, dan wordt daar hier wel 
over gesproken. Fouten maken is niet erg, leerlingen hebben die 
ruimte hier ook, je merkt dat dat hen veel rust geeft. Hier komen 
veel leerlingen die opzoek zijn naar een veilige plek. Het kunnen 
en mogen kijken naar de mogelijkheden van een persoon, en 
daar flexibel op in mogen spelen vind ik fijn. Zo zijn we ook 
een vangnetje voor dit soort leerlingen. Dat maakt het uniek en 
bijzonder. Dat doet me goed.

Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? 
Waar krijgt u energie van? 
Muziek maken! Blaasmuziek. Ik zit in een carnavals blaasorkest. 
We zijn fanatiek, we hebben  het carnavalslied voor komend 
jaar tekstueel al klaar. Het ligt al bij de arrangeur en we gaan het 
binnenkort presenteren aan de rest van de groep, dan kunnen we 
meteen na de zomer repeteren. Afgelopen jaar zijn we bij het 
Kwekfestijn als een na laatste geëindigd, en dat vonden we wel 
heel zuur. Dus we hebben een commissie in het leven geroepen, 
waar ik ook in zit. 
Wat ik fijn vind aan muziek maken, is dat dit in groepsverband is. 
In aanraking komen met andere mensen dan hier vind ik fijn. In 
de band zit jong en oud door elkaar. 
Voorheen zat ik in band met gepensioneerde directeuren en 

artsen, dat was zo’n compleet ander volk! Dat lag mij veel minder, 
de groep had een andere flow. Het waren allemaal haantjes, 
iedereen wist alles beter. Nu is het: geen gelul, de dirigent beslist, 
iedereen mond dicht en blazen! 

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije 
toekomst een zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem) 
Het gaat om draagvlak denk ik, naar buiten toe en ook binnen het 
team. Bij het zien van de naam Ondernemend Onderwijs, moet 
iedereen weten waar het over gaat. De naam moet de lading 
dekken. De opleiding van ‘process operator’ dekt de lading van ‘de 
Waterfabriek’ ook niet. 
Binnen het team moet je zorgen voor duidelijkheid en draagvlak. 
Dan bedoel ik dat je van elkaar weet waar je mee bezig bent, met 
wat voor doel je in de raad zit. Ik wil weten waarvoor ik bij iemand 
kan aankloppen. Nu zat ik me binnen het team te irriteren aan een 
vrouw van de Vrije Basisschool. Zij vond dat je met leerlingen van 
het middelbaar en MBO, hetzelfde om kan gaan als de zij met de 
kinderen op de Vrije School doen. Daar sta ik gewoon niet achter. 
Kijk, ‘de Waterfabriek’ is ooit ontstaan als omgekeerde leerweg. Dat 
wil zeggen dat de leerlingen aan de machines staan en als er iets 
mis gaat, dat ze proberen het zelf op te lossen. Daarna komt de 
docent pas kijken. Dat was nogal een kosten-vretend systeem, er 
ging veel stuk. Je hebt het hier over MBO, er is wel enige structuur 
nodig. Op een basisschool zal dat waarschijnlijk wat makkelijker 
gaan. Techniek is gewoon knetterharde omgeving, dat is het 
tegenovergestelde van hoe het bij haar gaat. Ik heb vroeger ook 
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gewerkt in de gezondheidszorg, daar is iedereen heel zorgzaam 
naar elkaar. De eerste weken hier waren echt een hele omslag, ik 
heb daar erg aan moeten wennen. 

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken? 
Ik zou graag willen weten wat de inhoud van vraag is en wie daar 
uit de groep expertise over heeft. Ik zou ook over de vraag willen 
sparren met anderen, maar ik zou als Adviesraad wel maar met 
twee of drie mensen voor een antwoord zorgen. Als er een vraag 
komt over basisschool dan staat dat bijvoorbeeld heel ver van mijn 
wereldje af, dat is lastig. Het ligt aan de vraag, maar ik vraag me 
wel af of je iedere vraag bij iedereen op zijn bordje moet leggen. 
Ik wil niet het gevoel hebben dat ik mijn tijd zit te verdoen, ik zou 
graag willen dat het wat toevoegt of combineert met waar ik mee 
bezig ben of waar ik voor sta.

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een 
officiële status krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van 
’s-Hertogenbosch, en waarom? 
Voor mij is dat heel positief, ik zou dat zeker doen. Het geeft meer 
structuur en meer duidelijkheid naar iedereen. Het zorgt voor meer 
draagvlak, en ik denk dat dat precies is wat OO nodig zou hebben.   
  

Naam: Frits Staats
Mentality: Kosmopoliet.

Kunt u wat over uzelf en uw werk vertellen?
Ik werk bij de gemeente ’s-Hertogenbosch op de afdeling Milieu. 
Mijn functie is Natuur /Milieu educatie en ook Milieu communicatie 
en activiteiten.  Mijn werk gaat in dat opzicht veel verder dan 
handhaving het geven van vergunningen, het zit meer in het 
stimuleren van duurzaam gedrag en een stuk voorlichting. De 
taak van de gemeente is om bij burgers meer duurzaam gedrag 
te bevorderen en dat is nou eenmaal niet altijd met wetgeving af te 
dwingen, dus is er voornamelijk veel activiteit op het stimulering en 
voorlichting  voor ander gedrag binnen scholen, bijvoorbeeld hoe 
leerlingen beter om kan gaan met de natuur.

Hoe bent u betrokken bij Ondernemend Onderwijs? 
Een deel van de activiteiten binnen mijn werk hebben te maken 
met het onderwijs. Vanuit de gemeente streven wij naar meer 
‘duurzame Bossche Burgers’. Ondernemend Onderwijs is 
met precies dezelfde dingen bezig, maar vanuit een educatie 
perspectief. Vanuit mijn functie kan ik meer inhouds onderwerp 
aandragen, waarbij nieuw leren en denken bij elkaar komen. Dat 
vind ik interessant en binnen mijn pakket heb ik de middelen 
om dit te stimuleren. Daarom is het ook handig om te weten 
wat er speelt op het gebied van nieuwe initiatieven en andere 
ontwikkelingen. Op die manier wil ik meehelpen om de juiste 

stappen te zetten in het onderwijs, op de thema’s die binnen mijn 
taak liggen.

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Dat is voor mij heel simpel: Ik kom daar de mensen tegen die bezig 
zijn met een veranderingsproces, vernieuwing, en het stimuleren 
daarvan. Deze raad is geen afspiegeling van de gemiddelde 
situatie zoals die in de scholen is, maar is echt de andere situatie 
waar stappen ondernomen worden om de vernieuwing op te 
zoeken en door te zetten. Het ontmoeten van deze mensen en 
het kijken of je samen kan komen tot concrete oplossingen, is een 
van mijn grootste drijfveren. Ik wil altijd graag iets neerzetten.

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet deel te 
nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?
Ik denk dat het een risico is dat er onderwerpen op je bordje 
komen te liggen waar je geen rol in speelt, of geen belang in hebt. 
Het kan zijn dat we dadelijk de helft van de tijd vergaderen over 
dingen die niet in mijn expertise liggen of gewoon niet mijn ‘pakkie 
an’ zijn. Dat kost tijd. 
Dat is denk ik ook gewoon het lastige van zo’n Adviesraad, dat 
er mensen bij elkaar gebracht worden  die op sommige vlakken 
een gedeelde interesse, passie of expertise hebben, maar op grote 
onderdelen ook helemaal niets gemeen hebben. 

Wat ik ook zie, is dat er nu vier af gekaderde Adviesraden zijn. 
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De vraag is dan of ik wel in de goede raad zit? Om interessante 
dingen te bereiken, zou het zomaar kunnen dat ik in een andere 
groep moet zitten, dat ik in kruisbestuiving met andere thema’s veel 
meer bereik? Want mijn taak beslaat Milieu en Duurzaamheid, dat 
is een thema dat breder is dan Groen en Natuur alleen, snap je? 
Het gaat ook over afval, vervoer en voedsel bijvoorbeeld.
Een ander punt dat een risico kan zijn, is dat je na twee jaar 
vergaderen merkt dat het niks oplevert. Wie gaat dingen oppakken 
en wie gaat er mee verder? Tot nu toe merk ik dat dat altijd vanuit 
Margo komt. Zij zegt dat er een probleem is en besluit om eraan 
te trekken. Wie gaat er binnen de raad de kar trekken? Ik ben bang 
dat dat een ‘hete aardappel’ is die doorgegeven gaat worden. Ik 
zou het fijn vinden als er een aanspreker, agendabewaker en 
doordouwer is. Anders vergaderen we twee uur en hebben niks 
concreets gedaan, en dan vliegt iedereen vervolgens zijn drukke 
leven weer in en is het weg. 
Nu klink ik wel erg sceptisch, ik heb er op zich wel vertrouwen 
in hoor! Ik ga eerst maar eens kijken wat er überhaupt gaat 
gebeuren…

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad? 
Nou, de Adviesraad is onderdeel Ondernemend Onderwijs, daar 
is het voor opgericht. Ik denk dat  de raad heel duidelijk richting 
zou moeten geven aan de vernieuwingsslag in het onderwijs. Ik 
zou met de raad de vernieuwing steeds net een stapje verder 
willen brengen dan de gemiddelde onderwijsinitiatieven nu doen. 
Dit moet een Adviesraad zijn waar de vernieuwing ligt, waar 

de innovatieve initiatieven onderdeel van uitmaken, en die dat 
consequent blijven uitdragen.

Het risico is wel meteen weer dat je alleen de koplopers 
meeneemt en de grote middengroep niet meer kunt bereiken. 
Het is ontzettend belangrijk om te bewaken dat de initiatieven 
die je bedacht hebt met de koplopers, ook een praktische 
doorvertaling krijgen waar de middengroep zijn ding mee 
kan doen. Wil OO succesvol zijn, dan moet de middengroep 
mee. Anders blijf je bij leuke initiatieven die geen draagvlak 
vinden bij het reguliere systeem, en dan is het gedoemd om 
te mislukken.
Ik heb het vaak gezien, ik zit al lang op deze positie. Vroeger 
had je bijvoorbeeld veel mooie projecten binnen de gemeente 
die tonnen aan subsidies kregen om te worden ontwikkeld. 
Maar in de uitvoering liep het mis, omdat het alleen uitgevoerd 
kon worden als er nog eens een extra smak geld tegenaan 
ging. Er zijn ontzettend veel projecten ontwikkeld die om deze 
reden geen nut hebben gehad, en zo zou het niet moeten. De 
focus moet wel zijn om met ontwikkelaars en vernieuwers te 
kijken waar het beter kan, maar je moet voorkomen dat je 
producten ontwikkeld die de middengroep nog niet aankan, of 
die geen relevantie hebben. Dat is altijd een spanningsveld, en 
daarbij ga je af en toe op je bek. Ik denk dat het belangrijk is 
om te experimenteren, maar dat de grote middengroep altijd 
uitgedaagd moet worden om betrokken te blijven of kunnen 
instappen. 

Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen?
Het is eigenlijk grappig, ik voel me op mijn functie vaak een soort 
makelaar. Ik heb een beetje geld, en ik kan partijen aan elkaar 
knopen. Maar wat ik nodig heb zijn voelsprieten. Ik moet op de 
hoogte zijn van wat er in de stad gebeurt, waar de ontwikkelingen 
en de nieuwe kansen liggen, dan pas kan ik functioneren. Als ik 
achterover ga zitten en wacht tot er een aanvraag binnenkomt, 
ben ik te laat. Ik heb data nodig, nieuwe ideeën, sprankelende 
gedachtes. Ik probeer dit altijd op te zoeken. 

Zit dat van nature in u? Of is deze behoefte om vernieuwing op te 
zoeken meer aan uw functie gekoppeld?
Het zit voornamelijk in mijn functie, maar ik vind het ook echt 
belangrijk dat ik kijk wat er speelt en bij blijf. Ook moet ik open 
zijn in het contact met anderen, wil ik dingen oppikken. Als ik open 
sta voor de contacten die ik nu heb, kan ik ook naar hen toe eerlijk 
en duidelijk zijn waarom iets wel of niet kan. Duidelijkheid is voor 
mij belangrijk.

Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? 
Waar krijgt u energie van? 
Waar ik heel mijn leven al mee bezig ben, is proberen om mensen 
te triggeren om net een stapje verder te komen in hun leven. Dat 
kunnen kinderen of volwassenen zijn, dat maakt voor mij nooit 
uit. De kleine stapjes vooruit en de kleine overwinningen is waar 
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ik warm voor draai, het inspireert me enorm als dat lukt. Mensen 
reageren er vaak ook positief op. 
Daarnaast merk ik wel dat ik altijd ook echt iets neer wil zetten, 
alleen maar ‘luchtfietsen’ is niet aan mij besteed. Dromen is 
oké, maar op een gegeven moment moet het wel tot concrete 
stappen komen, dan word ik enthousiast. Ik sta in een groep altijd 
open voor een brainstorm proces, maar ik ben altijd degene die 
dat naar de grond trekt op een gegeven moment. Dat vinden 
anderen prettig. 
Ik verwacht binnen de adviesraad eigenlijk voornamelijk doeners, 
om eerlijk te zijn. Margo is ook een dromer, maar ze is daarnaast 
ook een echte doener. Alles moet meteen concreet worden, want 
het moet morgen af. Maar het is binnen de Adviesraad zaak om 
te zorgen dat de actiepunten ook daadwerkelijk een stap vooruit 
is, en niet achteruit.

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije 
toekomst een zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem)
Er is geen enkel systeem dat op zichzelf draait zonder dat er 
een trekker is, een agenda bewaker die de groep bij elkaar 
roept. Omdat we allemaal eigen agenda’s hebben, moet het feit 
dat we überhaupt bij elkaar komen bewaakt worden. Als daar 
niemand achteraan zit, gaat het niet gebeuren. Dan zijn we na 
twee bijeenkomsten klaar denk ik. Ik merk het nu al, Margo trekt 
er behoorlijk aan, maar als ze dat niet zou dan doen dan zijn 
we meteen een half jaar verder. Als het nog iets langer vergeten 
wordt, bestaan we gewoon niet meer. Ik vind dat je naast de 

gezamenlijke bijeenkomsten ook in kleinere groepjes samen kunt 
komen en elkaar persoonlijk kunt opzoeken. Wat ook bewaakt 
moet worden is dat elke bijeenkomst uitrolt tot een concrete 
activiteit. 
Ik ben ook erg benieuwd wat precies onze functie gaat zijn met de 
Adviesraad, gaan we duwen, dromen, trekken?

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken?
Ik ben mens die met de mail werkt, dus digitaal het liefst. Ik zou het 
fijn vinden als er een duidelijk coördinatiepunt is waar de vragen 
binnen komen. Dan kunnen we digitaal onze eerste ‘beoordeling’ 
geven. Dan kun je gemakkelijker zeggen of er het komende half 
jaar tijd voor is, of het past binnen Ondernemend Onderwijs en 
hoe de aanvraag eventueel verbeterd of omgevormd kan worden.  
Ik zou zeggen dat alle leden van de raad vervolgens inlevert wat hij 
met de vraag gemeen heeft, of waar al aan gewerkt wordt binnen 
hetzelfde thema. Als we dan later fysiek bijeen komen kan alles 
veel sneller verwerkt en geregeld worden. 
Ik zou graag willen dat mensen mij motiveren met hun vraag die 
ze inbrengen. Dat is bij subsidie aanvragen ook zo, ik zeg altijd dat 
mensen aan moeten geven wat ze precies willen. Laat ze eerst 
met het idee komen, dan ga ik ernaar kijken. Dan kan ik altijd 
zeggen het past niet of het past wel en waarom, en dan praten 
we erover. Bij deze Adviesraad is dat breder uiteraard, maar toch 
denk ik dat we bij iedere vraag die binnenkomt een aantal vragen 
moeten beantwoorden: Hoe, wat, waar en wanneer? Dan kunnen 

verschillende leden uit de raad ernaar kijken, vragen stellen aan 
elkaar en de vraag aanscherpen. 
Twee keer per jaar bij elkaar komen vind ik trouwens te weinig. Als 
er een serieuze vraag binnenkomt en we zijn net bij elkaar geweest, 
dan zou het ineens een half jaar moeten wachten. Sommige 
dingen kunnen geen half jaar wachten! Of de frequentie moet 
opgevoerd worden, of er moet een andere manier verzonnen 
worden om te communiceren. Misschien kunnen we wel in 
kleine groepjes samenkomen, of met zijn tweeën in gesprek gaan 
namens de groep. Anders gaat dat schuren met ieders agenda, 
dat weet ik zeker. Niet iedereen heeft tijd om dit iedere maand te 
doen denk ik. 
Maar het past wel goed in mijn werk. Het versterkt mij in mijn rol 
en het is een aanvulling daarop. Dat is handig, ik denk dat je naar 
mensen moet zoeken die ook zo’n rol hebben. Als je als raad 
alleen maar een communicatiebureau bent, dan is dat anders 
dan als je achterban of eigen ontwikkeling ermee gepaard gaat. 
Ik wil niet alleen maar linkjes leggen en er vervolgens niets aan 
hebben. 

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een 
officiële status krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van 
’s-Hertogenbosch, en waarom? 
Ik werk bij de gemeente, dus voor mij is het helemaal niet van 
belang. En wat is een ‘officiële status’? Wat kan helpen is dat de 
Adviesraden met een officiële status meer continuïteit krijgen. Als 
het resultaat is dat de raden de komende vier jaar vooruit kunnen, 
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dat ze er toe doen en dat we aan kunnen kloppen bij collega’s 
voor hulp, dan zou dat helpen. Als het alleen maar een formele 
adviesraad is die rapportages moeten schrijven dan absoluut niet. 
Dan zou ik zeggen, doe het niet. Ik heb ook wel eens in een 
wijkraad gezeten waar dat zo ging, dat was vreselijk. De vraag is 
echt wat je ermee wilt bereiken, want het is toch de bevlogenheid 
van de mensen die er toe doet. Als dat niet is, dan kun je de 
raad zo officieel maken als je wilt, maar dan werkt het toch niet. 
Status haalt voor mij niet de spontaniteit eruit. Ik denk dat het 
voornamelijk iets toevoegt binnen het onderwijs en gemeentelijke 
groepen, dat je kunt aantonen OO een erkende groep heeft die 
ermee aan de slag gaat, dat kan vertrouwen geven.

Naam: Thomas Freitag
Mentality: Postmaterialist

Kunt u wat over uzelf en uw werk vertellen?
Ik heb dertig jaar in het welzijnswerk en de adviseurswereld 
gewerkt. Nu heb ik aan het einde van mijn carrière van mijn 
hobby mijn nieuwe werk gemaakt. Ik ben imker, die met de bij 
als verbindende factor veel sociale projecten van de grond krijgt. 
Ik probeer de oude wereld met de nieuwe te verbinden, en de bij 
blijkt daarvoor een fantastische metafoor. Spannend vind ik dat 
mijn oude maatschappelijke werkzaamheden hier toch continu 
weer doorheen sijpelen. Ik stap daarmee uit de wereld van de 
‘starre oude imkerij’ en dat maakt het voor anderen bijzonder. 

Hoe ben je betrokken bij Ondernemend Onderwijs? 
Ik heb Margo ontmoet toen ik een presentatie moest geven voor 
de provincie, zij hadden een dag georganiseerd over de bevordering 
van biodiversiteit. Er waren meerdere sprekers, maar Margo en ik 
waren de enigen die vrij voor de groep stonden. Ik bedoel zonder 
geheugenkaartjes en met veel enthousiasme. Iedereen was 
enthousiast en ging in ons verhaal mee. In de coulissen voor mijn 
verhaal hadden we kort contact en wisten we meteen wat we aan 
elkaar hadden, dat heb je niet vaak. Sindsdien vormen we met 
een paar mensen een clubje dat af en toe contact heeft, die snel 
alle nieuwe dingen in de stad bespreken en kijken wie wat op kan 
pakken. Ik ben met mijn bedrijf vaak betrokken met projecten voor 
leerlingen. 

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 
Voor mij gaat het om de korte lijnen, de vernieuwing en de 
mogelijkheden die ontstaan in zo’n overleg. Mensen weten mij via 
andere wegen te vinden en ik hen ook. Zo krijg je andere dingen 
voor elkaar. Ik vind de spontaniteit en de gunfactor die we hebben 
naar elkaar prettig. We hebben met een paar mensen de hele 
stad gecoverd.

Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen 
aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?
Ik ben bezig met het vernieuwen van de stad aan de hand van 
mijn bedrijf. Ik wil onderdeel uitmaken van dit netwerk, want het is 
een netwerk waar nieuwe dingen gebeuren en waar je snel op 
de hoogte bent en snel kunnen schakelen. Dat heb ik nodig. 

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet deel te 
nemen aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?
Voornamelijk tijd denk ik. Ik ben nog niet zo lang geleden gestart 
met mijn bedrijf en ik zit nog net in de fase dat ik de meeste 
dingen zelf op me neem. De ontwikkeling ontploft nu, ik kan het 
alleen niet meer allemaal opvangen, maar ik heb nog geen tijd 
gehad om verder uit te bouwen qua personeel of vrijwilligers. Dat 
gaat binnenkort hopelijk wel gebeuren. Ik merk dat ik de laatste 
tijd veel extra dingen moe laten vallen. Met de Adviesraad ben ik 
bang dat dat zo’n extra ding zou kunnen zijn, hoe belangrijk ik het 
ook vind. 
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Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad? 
Ik vind dat dat niet perse dezelfde visie hoeft te zijn als die van OO, 
of die van Margo. Ik vind het maken van een nieuwe visie met de 
Adviesraad belangrijk. Het gaat niet om de visie van één persoon, 
maar om wat de groep er samen van maakt, daar zit altijd een 
vernieuwing op wat er nu al is. Het gaat er over dat we de brug 
kunnen slaan tussen de ‘torpedo’, de hele snelle vernieuwers en 
de grotere massa die daar achteraan loopt. Als de vernieuwer al uit 
het zich is, kan de groep niet meer volgen. De verduurzaming van 
OO werkt alleen als we samen ook weer kunnen vertragen en 
het idee breed kunnen uitzetten. Ik vind de Adviesraden daarvoor 
wel een goed middel. 
Wat ik in het welzijnswerk altijd deed als ik het gevoel had dat ik te 
snel ging en alleen aan de top stond, wat een heel erg kwetsbare 
positie is, was om de spotlight op de groepen te richten. Ik vroeg 
wat zij ermee zouden doen, wat voor werkvorm of implementatie 
zij met mijn input zouden maken. Laat het ze eigen maken en er 
zelf mee aan de slag gaan. 

Ook een directeur van een Adviesbureau waar ik een paar jaar 
gewerkt heb deed dat fantastisch. Zij hadden de opdracht om 
een aantal scholen in een korte tijd beter te laten presteren. Mijn 
directeur heeft het voor elkaar gekregen om al die scholen voor 
twee weken te sluiten en met alle directeuren en een aantal 
docenten naar Canada te gaan. Daar waren zij helemaal uit hun 
vaste omgeving en routine waardoor ze op een andere manier en 
met een letterlijke afstand naar het probleem konden kijken en aan 

hun team konden werken. Ze hebben het vernieuwende protocol 
ter plekke uitgewerkt op papier met de handtekening van heel het 
team. Bij thuiskomst hadden ze het hele proces van bedenken én 
eigen maken al doorlopen met de hele groep. De implementatie 
kon meteen beginnen.  
Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen?

Ik vind de snelheid belangrijk, dat ik meteen dingen kan regelen. 
Daarnaast wil ik mensen kunnen vertrouwen, zeker in zo’n raad 
is dat belangrijk. Dat heeft te maken met elkaar dingen gunnen 
en enthousiast of geïnteresseerd zijn in elkaars werk en netwerk. 
Er ontstaan spannende dingen als mensen spontaan aan jou 
denken, ik heb de meest rare vragen gehad. De laatste was van 
een man uit Gambia die vroeg of ik het niet leuk vond om een 
bijenreis te organiseren daar. Ik heb een beetje ludiek geantwoord 
dat dat ik dat leuk vond, me niet realiserende dat deze man het 
heel serieus meende. Twee weken later lag er een plan, ik ben 
twee maanden geleden met de eerste groep in Afrika geweest. 
Fantastisch toch? Hetzelfde gaat zo met kleine subsidies. Mensen 
van de gemeente zijn enthousiast over wat ik doe en weten me 
nu te vinden. Ze vragen aan mij of ik nog wat kan gebruiken, in 
plaats dat ik dat altijd zelf moet vragen. Dat zijn dingen waar ik 
blij mee ben, en het zijn mensen waar ik ook wat voor terug zou 
doen. Die wisselwerking is belangrijk.

Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? 
Waar krijgt u energie van? 
Dat is vaak als iemand beweert dat iets niet mogelijk is, dan word 
ik heel fanatiek. Ik vind het spannend om dingen te doen die 
nieuw zijn, waarmee ik mensen aan elkaar kan verbinden en die 
de stad een beetje beter maken. Dat heb ik altijd al gedaan. Ik 
word enthousiast van gekke mensen, andere werelden waar ik 
me over kan verbazen. Nu met de bijen gaat er een hele wereld 
voor me open. Zowel op het gebied van het ontwikkelen van een 
eigen onderneming, als wat de bijen losmaakt bij mensen.   

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije 
toekomst een zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem) 
Dat gaat heel lastig worden, want dit is vaak het punt waar 
alles misloopt en een stille dood sterft. Als de Adviesraad 
alleen een doorgeefluik is van nieuwe ideeën, dan gaat het 
niet werken en vind ik het ook niet interessant. Dat zou anders 
zijn als de groep een budget had, dan kunnen ze zelf tempo 
maken met het ontwikkelen van de projecten! Margo heeft met 
OO een heel nieuw speelveld gecreëerd, en met de groep die 
we tot nu toe hadden waren de lijnen kort en konden we ‘on 
the spot’ dingen regelen. Maar het waren wel mensen die een 
beetje lak hadden aan hun eigen organisatie of gewoon iets 
gingen ondernemen omdat ze niet anders konden. 
Het gaat niet werken als ieder lid van de Adviesraad steeds om 
toestemming moet vragen bij zijn achterban om een beslissing 
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over een vraag te mogen nemen. Je moet mandaat hebben 
van je achterban. Kijk, individuen en ZZPers hebben die 
vrijheid om te handelen vanzelf al, maar mensen uit grotere 
organisaties waarschijnlijk niet. Misschien kunnen de leden 
vanuit het bedrijf ruimte krijgen om met een bepaald budget 
in de raad creatieve dingen te mogen doen, zonder altijd eerst 
toestemming te moeten hebben van bovenaf. Dat maakt de 
groep snel en effectief.
Wat voor een vrij-ruimte kun je binnen je organisatie creëren om 
met body in een Adviesraad te zitten? Daarvoor is een budget niet 
perse nodig, bij projecten die ik eerder gedaan heb werden altijd 
de uren van mensen die in de raad besteed werden, uitbetaald 
door hun organisatie. 
Het gaat mij meer om de vrijheid om zelfstandig beslissingen te 
kunnen nemen.

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken? 
Dat vind ik lastig te zeggen. Maar ik heb wel ooit een succesvol 
project gehad waarmee we in heel Nederland waanzinnig veel 
succes hebben gehad. Pilot One heette het, en het was dertig jaar 
geleden erg vernieuwend omdat het brak met de gestructureerde 
logge instanties. We hebben een team opgericht die in plaats van 
bovenaf, van onderaf bij mensen ging vragen waar ze mee zaten. 
Sommige mensen hadden wel met zeven verschillende instanties 
te maken als jeugdzorg, de politie, ziekenhuizen, het UWV en 

dergelijke. Ze kwamen nergens doorheen en iedere instantie had 
zijn eigen oceaan aan regels. Wij hadden in ons team één iemand 
uit elke instantie met bevoegdheid om iets te mogen regelen. Na 
een vraag hadden zij 24 uur om er wat aan te doen. Binnen 
dit team hebben we, met respect voor de boven hangende 
organisaties, gebroken met de structuur. Binnen het team konden 
we kijken wie wat oppakte. Bij ons was alles ‘in eerste instantie 
JA’, bij de organisaties was en is alles ‘in eerste instantie NEE’. 
Mensen waren die snelheid niet gewend.

Wat ik erg vind is dat deze pilot nu nog vaak gebruikt wordt, maar 
voor de verkeerde doeleinden. Het wordt nu bijvoorbeeld binnen de 
gemeente gebruikt om de bezuinigingen te regelen. Maar dan zit 
er een team binnen 1 organisatie, die nog steeds top-down werkt. 
Het is het hele doel voorbij gestreefd en daarom ben ik er nu ook 
niet meer bij betrokken. Ik vind het ook erg dat mensen een idee 
dat al 30 jaar geleden is geïntroduceerd nog steeds herkauwen.   

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een 
officiële status krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van 
’s-Hertogenbosch, en waarom? 
Met het benoemen van een officiële status moet je oppassen 
dat je de Adviesraad niet terug in de formele structuur tilt, in 
plaats van dat het een team tussen de burger en de instanties 
is, zoals ik eerder beschreef. Voor mij zou het niet hoeven. Door 
de werkzaamheden van een Adviesraad zullen er oneerlijkheden 
ontstaan in het behandelen van vragen, met sommige mensen 

zullen we in zee gaan en anderen misschien niet. Dat is omdat 
sommigen inhaken op de vernieuwing en dat daar meteen wat 
mee gedaan zal worden. Anderen die geen vraag stellen zullen 
in eerste instantie ‘overgeslagen worden’ wat waarschijnlijk wat 
weerstand van sommige partijen op zal roepen. Als een raad een 
formele structuur heeft, hangen er ook meer juridische regels aan 
vast, pas daar voor op. Veel mag ineens niet meer. 
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BIJLAGE 8: ONLINE SURVEY

1. Naam
2. Organisatie / functie
3. Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend 

Onderwijs? 
4. Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen aan een Adviesraad van 

Ondernemend Onderwijs?
5. Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet deel te nemen aan een Adviesraad van 

Ondernemend Onderwijs?
6. Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de Adviesraad? 
7. Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te zijn, om goed samen te 

kunnen werken met anderen en nieuwe creatieve verbindingen te kunnen leggen?
8. Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te ondernemen? Waar krijgt u energie van? 

9. Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben om in de nabije toekomst een 
zelf functionerend netwerk te zijn? (ecosysteem)

10. Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de Adviesraden binnen 
komen op te pakken? 

11. Wat vindt u van de manier waarop uw vervanging geregeld kan worden binnen de 
Adviesraad?

12. Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden een officiële status 
krijgen binnen de gemeentelijke organisatie van ’s-Hertogenbosch, en waarom? 

13. Wat zijn uw verwachtingen van de Adviesraden in het algemeen?

(Heeft u nog iets gemist, of is er nog iets belangrijks dat u toe zou willen voegen?) 

8.1 Checklist Online Survey
Beste gegadigden voor de Adviesraden van ‘sH Ondernemend Onderwijs,

Bedankt alvast voor het deelnemen aan dit korte onderzoek! Ter voorbereiding op het officieel maken van de Adviesraden in juli 2016, willen wij u een tiental vragen voorleggen omtrent uw 
motivatie en verwachtingen over de deelname aan de Adviesraden. De antwoorden op de vragen zullen meegenomen worden in het afstudeeronderzoek van Anna Freitag om te kijken wat 
ervoor nodig is om de Adviesraden op zichzelf te kunnen laten functioneren. We zijn erg benieuwd naar uw mening!

Het invullen van deze vragenlijst neemt tussen 10 en 15 minuten in beslag.
Met vriendelijke groet, Margo van den Oord en Anna Freitag
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8.2 Antwoorden Postmaterialisten Online Survey 

Margo van den Oord

Jan Raemaekers

Programma leidster 
Ondernemend Onderwijs. 

Lid van het programma-
team ’s-H Ondernemend 
Onderwijs / Raemwerk 
Onderwijsontwikkeling 
Onderwijsadviseur / ZZPer. 

Wat zou uw reden of motivatie zijn om 
deel te nemen aan een Adviesraad van 
Ondernemend Onderwijs? 

Naam Functie/ Beroep Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen aan een Adviesraad 
van Ondernemend Onderwijs?

Maatschappelijk belang: het verbinden van onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. 
Samenwerken met verschillende geledingen, onderwijsinnovatie stimuleren en burgerparticipatie. 

Verbinding maken tussen de samenleving en 
het onderwijs is van groot belang.

Ik woon niet in de regio, maar ik wil wel een 
bijdrage leveren aan het vernieuwen/innoveren 
van het onderwijs in het algemeen. Het is niet 
meer van deze tijd om met 30 man tegelijk 
ieder uur gemotiveerd te zijn voor een volgend 
vak.

Een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Invloed hebben op 
ontwikkelingen in de regio. Deel mogen uitmaken van een netwerk / netwerkorganisatie. Leren 
van en met elkaar. Mogelijk extra werk voor mij als zzp-er.

Madeleine Mouwen

Susan van Dijk

Monique Mallens

Bureau Via Nova (vh Via 
Somnium) Begeleider, 
trainer en coach in agri-food.

HAS Hogeschool, 
docente.

Consulent gezondheid 
afdeling Sport en Recreatie 
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Betrokkenheid bij en passie in de groene 
sector en leerprocessen van jonge (en oudere) 
mensen. Maatschappelijke betrokkenheid 
om jonge mensen bewust te maken van 
duurzaamheid (voedsel, water, energie, 
gezonde voeding).

De agenda setting, ik wil op de hoogte 
blijven van ontwikkeling en ook bijdragen aan 
ontwikkelingen.

Input en invloed te hebben op het belang van 
een gezonde leefstijl.

Betrokkenheid, zoals bij vorige vraag benoemd (motivatie). Adviesraad = Brede 
vertegenwoordiging van onderwijs, overheid, organisaties die een STEM kunnen geven aan de 
doelstellingen, die m.i. breder moeten liggen dan puur sec Ondernemend Onderwijs stimuleren 
en ondersteunen. Dat is een van de doelstellingen en tegelijkertijd ook een hulpmiddel 
om andere doelstellingen te realiseren. Draagt bij aan mijn missie met Bureau Via Nova 
-Persoonlijk denk ik daarnaast een zinvolle rol te kunnen hebben bij het ondersteunen van het 
proces, het concretiseren van wat er besproken wordt. 

Samen kom je verder, van elkaar leren.

Inzicht in het belang van sport en bewegen / gezonde leefstijl.
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Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen?

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet 
deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend 
Onderwijs?

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de 
Adviesraad? 

Tijdsgebrek. Het zou een te grote opdracht kunnen zijn voor erbij.

Mogelijk een extra bureaucratische managementlaag. Veel 
praten en weinig doen. Kost veel tijd en geen betaling. Weet de 
regio de adviesraden te vinden?

De valkuil dat het ‘te wollig’ wordt, met deelnemers die 
enthousiast zijn maar te weinig concreet, of misschien te 
weinig de hele groep van jonge mensen en onderwijsmensen 
kunnen vertegenwoordigen. 
Diversiteit van belangen misschien, waardoor het effect gering 
blijft. Ik zou ook willen werken met duidelijke doelstellingen, 
het moet ergens toe leiden. Het moet niet alleen maar een ‘go 
on the flow’ of organisch proces zijn wat vanzelf tot iets gaat 
leiden. Daar zou ik moeite mee hebben.

De drukte van alle dag in relatie tot snelheid van resultaten uit een 
dergelijk orgaan. Het is soms moeilijk om dan prioriteit te geven.

Te weinig grip.

Onderwijs op basis van vragen uit de samenleving, betrokkenheid 
van de 3 O’s bij maatschappelijke vraagstukken: samen voor een 
gezonde samenleving.

Positieve mindset van alle deelnemers: de focus op kansen in plaats 
van beperkingen.

Dat verbindingen tussen onderwijs (van basisschool tot WO) 
belangrijk zijn. Dat ondernemendheid/ondernemerschap belangrijke 
21century skills zijn, die veel aandacht verdienen op zowel student als 
docent niveau. Dat onderwijs ondernemender moet zijn.

De voordelen, het nut, belang.

Eigenlijk wat bij mijn motivatie al staat. Mijn missie is dat ik geloof 
in een duurzame wereld voor iedereen EN dat ik geloof dat ieder 
mens zijn kwaliteiten heeft om hieraan bij te dragen. En dat dit 
in verbinding staat met elkaar. Mensen ervaren geluk en trots als 
ze ervaren dat ze iets kunnen bijdragen, ertoe doen. En daarin 
worden gezien en gewaardeerd. Dit ‘laten ervaren’ is waar ik voor 
zou gaan. Ik denk dat onderwijsvormen, waarbij de ervaring een 
belangrijk onderdeel, maar altijd in combinatie met ‘gezien en 
gewaardeerd worden’ daarbij een belangrijk instrument is.

Je moet elkaar kunnen vinden en willen vinden. Je moet de meerwaarde 
in willen zien van een multidisciplinaire aanpak. Je moet de meerwaarde in 
willen zien van dat je samen verder komt dan alleen. Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder!

Ruimte (letterlijk). Diversiteit Gezamenlijk belang Procesbegeleiding 
Persoonlijke begeleiding Werken aan concretisering

Genoeg vrijheid in mijn rooster, zicht op het netwerk (met wie kan ik 
wat).

Inzicht in partners, gezamenlijke doelen van zowel de adviesraad als 
de ondernemingen.

Het belang van samen ergens voor gaan. Ergens is 
ondernemendheid in de breedste zin van het woord, een 
ondernemende houding. En samen is overheden, onderwijs 
en ondernemers. Het samen oppakken van maatschappelijke 
problemen en of vragen.
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Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te 
ondernemen? Waar krijgt u energie van? 

Van mensen die graag willen, van blije gezichten door 
ondernemende initiatieven. Van ondernemende innovatieve 
kansen. 

De wil om de wereld mooier te maken en daarbij het besef 
dat dat begint bij je eigen omgeving.

Samenwerken, iets voor elkaar krijgen wat niet automatisch 
is, gezamenlijke doelen bereiken (via hobbels, met vallen en 
opstaan, maar het uiteindelijk wel voor elkaar krijgen).

Van samenwerken, van problemen oplossen, van positieve 
feedback, een creatieve oplossing bedenken, van positieve energie, 
een meerwaarde creëren.

Als ik anderen een plezier kan doen, zie dat ze er blij van 
worden. Als ik kan bijdragen aan het overzichtelijk maken van 
‘chaos’, de lijnen en verbindingen kan laten zien, waardoor de 
neuzen dezelfde kant op komen te staan, iedereen het kan 
begrijpen Als ik anderen kan ondersteunen in het leerproces, 
zie dat ze zich ontwikkelen en hier trots op zijn (omdat ze 
hierin ook worden gezien).: Als mijn missie wordt geraakt.

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben 
om in de nabije toekomst een zelf functionerend 
netwerk te zijn? (ecosysteem)

Actieve betrokken deelnemers en implementatie in het 
gemeentelijke onderwijs programma. Ingezet worden als 
adviesorgaan bij beleidsvragen.

Een groep mensen met een ongeveer dezelfde mindset. Als het 
nodig is snelle begeleiding en interventies kunnen bieden om 
eventuele drempels weg te nemen. Een goede pr-strategie voor 
de bekendheid van de adviesraden en succesverhalen te delen.

Heel basaal: een fijne plek, geen kantoorruimte, een groep 
mensen die een gezamenlijk doel en belang voor ogen hebben 
en voorop hebben staan (naast eigen belangen die er ook altijd 
zullen zijn). Mensen uit de praktijk, niet ‘de bobo’s’, maar mensen 
die verbinding hebben met praktijk en beleid/strategie, doch 
ondersteund/gesteund door directie/management. Niet alleen 
mensen die goed zijn in organische processen, ook zeg maar de 
projectmanager... Mensen die bereid zijn ook buiten de Adviesraad 
tijd te nemen om ideeën of andere zaken uit te dragen.

Tijd en draagvlak binnen eigen organisatie.

Inzicht in het netwerk en gezamenlijke doelen.

Nodig is dat de adviesraad daar zelf eerst goed over in gesprek gaat. 
Zelf zou ik graag beschikken aan een soort stroomdiagram om een 
inkomende of uitgaande vraag te verwerken, om niets te vergeten of over 
te slaan.

Ik denk dat er iemand moet zijn die vragen ontvangt, en - zich afvraag 
wat de impact van de vraag is - zich afvraagt waar deze vraag naar toe 
moet, - die het verloop in de gaten hout (vervolgactie, antwoord, discussie 
of wat dan ook), - reactie geeft aan de vraagsteller enz. Is het een ‘grote 
vraag’ die besproken moet worden in de Adviesraad? Is het een vraag die 
bij iemand specifiek thuishoort? Waartoe zou de vraag kunnen leiden? 
Wie moet hier bij betrokken worden? enz. Een ‘grote vraag’ volgt de route 
via de Adviesraad...

Dat is moeilijk te beantwoorden, dat zal per vraag anders zijn.

Geen idee. Ik heb geen inzicht in de vragen die er nu binnen komen.

Gezamenlijk openbaar plan van aanpak bijhouden, waardoor 
informatie gedeeld kan worden en voor iedereen inzichtelijk is.

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken?



170

Wat vindt u van de manier waarop uw vervanging 
geregeld kan worden binnen de Adviesraad? 

Top! Niet vastzitten aan een orgaan waar je niks meer voor 
kan of wilt betekenen. 

??

Geen idee, ik zit niet in een Adviesraad dus ik weet niet hoe 
dit werkt... sorry.

Het is een goede manier om er voor te zorgen dat de 
samenstelling multidisciplinair blijft. Iedereen zoekt nl een eigen 
vervanger uit de eigen achterban. Verder zou het systeem zichzelf 
daardoor in stand houden zonder interventies van buitenaf. 

Hoe was dat ook alweer? Na 1 (of was het 3) jaar zelf 
vervanger zoeken? Ik denk: - dat 1 jaar te kort is, 3 jaar reëel. 
- dat het goed is te wisselen om nieuwe energie toe te voegen 
- dat het je ook dwingt goed rond te kijken wie jou zou kunnen 
vervangen - dat een voorstel voor een vervanger ook van 
iemand anders kan komen natuurlijk - dat het goed is met de 
Adviesraad af te stemmen of het belangrijk is om iemand 
langer in de raad te houden, dus die optie open te houden, als 
iemand dat wilt natuurlijk.

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden 
een officiële status krijgen binnen de gemeentelijke 
organisatie van ’s-Hertogenbosch, en waarom? 

Positief. Dan pas kun je werkelijk resultaat sorteren. Ook 
binnen de eigen organisatie ruimte creëren om serieus 
genomen te worden. 

Erkenning is op zich wel belangrijk, dus positief zou ik zeggen. Het 
trekt mensen aan, maar of het de juiste mensen zijn, dat weet 
ik niet. Als het te veel een politiek orgaan wordt dan kan het ook 
politieke (geeldrukdenkers) mensen aantrekken.

Ik weet niet dit goed. Je kunt een officiële status krijgen. Dat 
verzekert de continuering voor langere duur. Maar verder zou 
de Adviesraad heel los van de gemeente moeten functioneren. 
Dat lijkt mij wel een voorwaarde. Dus: - niet bij de gemeente op 
kantoor overleggen; - afspraken maken over rapportage, maar 
verder zelfstandig opereren.

Positief, dat het dan bestuurlijk ingebed wordt. Negatief zou 
kunnen zijn dat je daarmee in structuren komt waar je niet 
in wilt zitten

Hier kan ik niet goed genoeg op reageren. Ik weet daar nu 
te weinig van om een goed oordeel te vormen.

Ik vind het een briljante vondst om de verworvenheden van OO op 
deze manier te borgen / behouden, zeker als de raden gaan werken 
zoals de verwachting is. Straks kan iedere inwoner van Den Bosch zijn 
maatschappelijke vraag of probleem kwijt bij de adviesraden. 

Enerzijds ben ik bang dat het te organisch wordt, en de concrete vertaling 
naar praktijk te weinig tot uiting gaat komen. Anderzijds heb je dit als 
Adviesraad zelf in de hand en kun je helder zijn in je doelstellingen en de 
mogelijke communicatiekanalen die ingezet kunnen/moeten worden. Dus 
voorzichtig optimistisch dat het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan 
een veranderingsproces in de maatschappij.

Agenda setting, verbinden

Samenwerking, afstemming en advisering (en gezamenlijk doel 
stellen).

Spreekbuis, vraagbaak, klankbord. Ambassadeur voor Ondernemend 
Onderwijs. Uitwisselen van ideeën en aanpak onderling. Werk 
mogelijkheden voor de betrokken ZZPers. 

Wat zijn uw verwachtingen van de Adviesraden in het 
algemeen?
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Anna UitdeHaag 

Jeroen Naaijkens

Directrice 
Koningstheateracademie in 
Den Bosch.

DGA Wokke Sustainable 
Development BV./ Bestuurslid 
streeknetwerk Het Groene 
Woud. 

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 

Naam Functie/ Beroep Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen 
aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?

Ik weet veel. Ben innovatief en wil dat graag delen. Ik vind het van enorm belang voor mijn studenten, in een snel 
veranderende beroepspraktijk. De gezamenlijkheid van het overleg.

Stimuleren van jongeren en bedrijven om samen te werken en het 
stimuleren van onderwijsinstellingen om daar ruimte voor te maken.  

Betrokkenheid bij netwerk in Den Bosch, en betrokkenheid bij leerlingen.   

Leonie Gossens

Sander van Roy

Muzerije Projectleider

Sancta Maria Mavo, 
Coördinator Onderwijs.  
Bedenker, schrijver/ uitvoerder 
van het Changement.
Docent Biologie. 
Project begeleider van 
verschillende lokale en Europese 
projecten. 

Uitwisseling kennis en ervaring op het gebied van cultuureducatie, creatief 
denken, 21st century skills, verbinding onderwijs&cultuur, Citytrainers en 
Studi073. Brede ervaring met cultuur, cultuureducatie binnen-schools, 
naschools en vrije tijd, schakel tussen netwerken.

Ondernemendheid in de brede zin betekend voor mij dat je actief 
keuzes maakt en iets gaat doen. In het onderwijs is veel meer mogelijk 
dan er gedacht wordt. Ik kan schoolbesturen laten zien wat er 
mogelijk is, de boel opschudden, helpen bij het opzetten van 
projecten, het coachen van docenten in de veranderende rol en/of 
schoolorganisaties helpen bij het verbeteren van het onderwijs.

Kennis en ervaring inzetten t.b.v. netwerk onderwijs en cultuur, cultuureducatie 
en creatief denken als erkend vakgebied neerzetten. De Muzerije heeft 
cultuuronderwijs als kerntaak + verbinding en ondersteuning als kerntaak. Direct 
in verbinding staan met onderwijsveld, actuele ontwikkelingen en vraagstukken.

De leerlingen krijgen iets wat fantastisch is en de maatschappij krijgt 
positief ingestelde ondernemende burgers.

8.3 Antwoorden Kosmopolieten Online Survey
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Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen? 

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet 
deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend 
Onderwijs? 

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de 
Adviesraad? 

Tijd.

Onzekerheid over beschikbaarheid. 

Beschikbare hoeveelheid tijd en budget, inhoudelijk: geen.

Bureaucratie! Het op je vingers getikt worden door stoffige grijze 
meneren die meer uit onwetendheid regeren dan daadwerkelijk 
vooruit te willen.

Dat Ondernemend Onderwijs vergaande consequenties heeft, en 
dat Den Bosch dat ziet en voorop blijft lopen.

Een lollige plaats van samenkomst en leuke vraagstukken.

Het kan! je weet misschien nog niet hoe... Je vindt het misschien 
spannend... Je voelt je misschien verloren... Wij zijn er om je te 
helpen en we geven nooit op.

Vanuit Muzerije: het belang van cultuur/ cultuureducatie binnen 
onderwijs en wijze waarop dit bijdraagt aan ondernemend onderwijs. 
De wijze waarop we scholen en partners kunnen ondersteunen 
bij vormgeven, opzetten en uitvoeren kwalitatief cultuuronderwijs 
en creatief denken binnen OO. Algemeen: onderschrijven belang 
ondernemend onderwijs, kwaliteit en ontwikkelingsrichting zichtbaar 
maken.

Helder en snel werkende overheid.

Tijd (en afspraken over inzet), een goed kader, ontwikkelingsrichting, 
doelen en feedback. Laten zien van behaalde resultaten, delen van 
inspirerende voorbeelden, literatuur, best practises etc. 

Tijd en eerlijke aandacht.

Samenwerken, positieve toekomstvisie.  
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Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te 
ondernemen? Waar krijgt u energie van? 

Van studenten. Van het lef en het plezier van proberen en falen. 
Van theater. Van cabaret. Wat nodig is voor hen motiveert mij in 
hoge mate. En de gedachte: dat kunnen we samen veel beter!

Als mensen onverwachts trots zijn op iets waarvan ze niet 
wisten/verwachtten dat ze dit zouden kunnen bereiken. 

Het realiseren van een duurzame toekomst.  

Nieuwe dingen ontdekken (cultuur maar ook sociaal 
maatschappelijke initiatieven), mooie dingen beleven, muziek, 
kunst, bloemen, van alles. Zelf dingen maken (fotografie, 
muziek, kunst -amateurniveau). Als ik inspirerende mensen zie: 
energie geeft energie.

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben 
om in de nabije toekomst een zelf functionerend 
netwerk te zijn? (ecosysteem)

Door samen kleine proefprojecten uit te zetten. Speels, en 
kort. En daarbij steeds met andere mensen te werken.

Goede, snelle en effectieve communicatie.    

Een vergezicht, een mooi en inspirerend toekomstbeeld, iets waar 
we gezamenlijk naar streven. Niet zozeer 1 lijst van hoe ‘het moet’ 
maar wellicht een soort checklist, richtlijn, waarmee het advies 
kwalitatief door verschillende mensen kan worden uitgebracht. Bij 
voorkeur gekoppeld aan concrete doelen, een flexibel systeem dat 
kan inspelen op vragen uit het veld. Tussentijdse mogelijkheid voor 
leden om zelf kennis op te doen, uit te wisselen, ook het systeem 
blijft leren.

Regelmatig bij elkaar komen om ideeën te delen.

Virtueel platform of markt met een signaleringsfunctie.      

Vast aantal uur beschikbaar (flexibel in te zetten), via platform vragen 
verzamelen, waar nodig uit zetten aan derden.  Niet alles zelf doen maar 
ook doorverwijzen naar reeds beschikbare kennis. Helder wat taakstelling 
is en ook in relatie tot werkzaamheden voor Muzerije.

In een persoonlijk gesprek. Gevoel is moeilijk aan papier toe te 
vertrouwen. Ik ga graag naar organisaties om eerlijk te bekijken of we 
iets kunnen betekenen. 

Door de vragensteller te bevragen.

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken?
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Wat vindt u van de manier waarop uw vervanging 
geregeld kan worden binnen de Adviesraad? 

Geen mening.

??

Geen idee.

Is mij nog niet bekend?

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden 
een officiële status krijgen binnen de gemeentelijke 
organisatie van ’s-Hertogenbosch, en waarom? 

Geen mening. Zolang ze nodig zijn moeten ze er zijn. 
Daarna niet meer.

Officiële status vind ik niet belangrijk. We moeten wel gezien 
worden. 

Positief: duidelijk aanspreekpunt, kwaliteitscriterium, goed 
herkenbaar.

Positief omdat in het ouderwetse schoolsysteem een 
stempeltje soms nodig is een deur te openen. 

Dat er zichtbaar wordt wat er allemaal gebeurt.   

Stroomlijnen en inzichtelijk krijgen van vragen uit het veld, status van 
ondernemend onderwijs in de stad, graadmeter. Wederzijdse uitwisseling 
van kennis en ervaring, goed aansluiten bij onderwijspraktijk, goede relatie 
met gemeente / ambtelijk terrein.

Aanjagers voor de grote verandering die ongetwijfeld in het onderwijs 
gaat komen. en gerust stellers voor die die dat spannend vinden. 
Oplossers van problemen en begeleiders van initiatieven.

Leuk om te sparren en nieuwe mensen te ontmoeten. Iets te kunnen 
betekenen. De raad op tijd opheffen of laten door ontwikkelen 
gaandeweg is belangrijker dan nu wordt verondersteld. 

Wat zijn uw verwachtingen van de Adviesraden in het 
algemeen?

Waar we voor moeten waken is dat we gezien gaan worden als product. 
We helpen organisaties en personen te bereiken wat wenselijk is en we 
gaan niet vertellen hoe/wie/wanneer het moet. Wij zetten de knop aan en 
begeleiden/coachen.
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Hanny Post

John Lenior

Ondernemend Onderwijs 
communicatie medewerker. 

Helicon VMBO Den Bosch, 
docent. 

Wat zou uw reden of motivatie zijn om deel te nemen aan een 
Adviesraad van Ondernemend Onderwijs? 

Naam Functie/ Beroep Wat zouden voor u positieve argumenten zijn om deel te nemen 
aan een Adviesraad van Ondernemend Onderwijs?

Hele interessante mensen en onderwerpen. Het is op dit moment de 
inspiratie in mijn leven. Kennis delen.  

Kennis delen en verspreiden. Ik heb grote interesse in het vakgebied 
en vind het heel mooi om iets bij te kunnen dragen aan de 
onderwijsvernieuwing in Den Bosch. 

Kinderen leren buiten de school beter en sneller door projecten die er toe 
doen en krijgen direct resultaat. Leren doe je niet alleen binnen de muren 
van een school. 

Het daadwerkelijk ergens toe bijdragen. 

Renee Hoeffnagel

Leo van den Hoven

Docent wiskunde op het 
Rodenborch College, tevens 
coordinator profielwerkstuk.

Helicon VMBO Den Bosch

Ik neem op dit moment nog geen deel aan een Adviesraad, dus dat vind 
ik lastig te beantwoorden.

Om school en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen door leerlingen 
op een natuurlijke manier kennis te laten maken met de toekomst in hun 
werkbare leven.

Het lijkt me goed om na te denken over hoe dat er uit zou moeten zien; het is 
belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met de praktijk.

Steentje bijdrage aan het praktisch leren denken door leerlingen via 
ondernemend onderwijs. Wij moeten afstappen van te veel regeltjes en 
wetjes en meer vanuit de leerlinge gaan denken zodat wij hun mee 
kunnen nemen in hun ontwikkeling.

8.4 Antwoorden Opwaarts Mobielen Online Survey
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Wat zijn omstandigheden die u nodig heeft om ondernemend te 
zijn, om goed samen te kunnen werken met anderen en nieuwe 
creatieve verbindingen te kunnen leggen? 

Wat zouden voor u negatieve argumenten zijn om niet 
deel te nemen aan een Adviesraad van Ondernemend 
Onderwijs? 

Wat zou u belangrijk vinden om uit te dragen met de 
Adviesraad? 

Tijdsgebrek. Verplichtingen. Te veel taken op je bord. 

Administratieve en procedurele rompslomp, het mogelijk 
ontbreken van daadkracht. 

Tijdgebrek

Gaat veel te traag, te veel overleg en te weinig actie.

Samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven. Platform 
zijn die mede oplossingen bedenkt voor echte vragen uit de 
gemeente. Verbinding maken.  

Teamwerk, fijn groepscontact in de Adviesraden onderling. Elkaar 
voeden met enthousiasme en nieuwe ideeën. Elkaar vertrouwen 
en respect tonen, zodat iedereen vrij kan praten. Een groep die over 
grenzen heen wil kijken.

Luister meer naar de werkvloer, docenten leerlingen.

Zie eerder…

Facilitering in tijd en middelen en geen invulling van uurtjes uit een jaartaak. 

Tijd

Doeltreffende en efficiënte overleg momenten. Gerichte opdrachten 
formuleren. Niet te grote groep waardoor we in verzanding komen en 
niet tot concrete stappen komen.

Leerlingen moeten het verdienen om buiten de school samen te 
kunnen werken. Scholen MOETEN Ondernemend Onderwijs als 
vak instellen in de huidige programma’s.
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Wat motiveert u (binnen uw werk of privé) om iets te 
ondernemen? Waar krijgt u energie van? 

Blijven leren van anderen. Enthousiast, positief denkende 
mensen. 

Leerlingen leren om praktisch te leren denken waardoor ze 
opdrachten op een natuurlijk manier gaan doen.

Het resultaat. 

Van nieuwe ideeën en anderen die ergens voor willen gaan

Wat denkt u binnen uw Adviesraad nodig te hebben 
om in de nabije toekomst een zelf functionerend 
netwerk te zijn? (ecosysteem)

Positieve mensen met een groot netwerk en veel durf en 
oprechte belangstelling om dit van de grond te krijgen.   

Goede planning, juiste agenda, bezielende leden. Draagvlak bij 
beleidsvormers. 

??

Concrete overleg momenten met een kleine groep ( 
school-bedrijfsleven ) en de signalen vanuit de werkvloer 
verwerken in de doelstelling van ondernemend onderwijs

Vastleggen, standaard rondsturen en op vaste momenten bespreken. 

Goed materiaal en info op sites. 

Duidelijk en smart formuleren en neerleggen bij de personen die het 
op de juiste manier uitzetten bij scholen/bedrijfswereld.

Coördinator in de groep die de vragen aan iedereen doorgeeft en de 
vinger aan de pols houdt. Zo komen er daadwerkelijk antwoorden 
terug en kunnen er dingen gecombineerd worden. Zo nodig ook de 
bijeenkomsten plannen.     

Wat zou voor u een goede manier zijn om de vragen die bij de 
Adviesraden binnen komen op te pakken?
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Wat vindt u van de manier waarop uw vervanging 
geregeld kan worden binnen de Adviesraad? 

Prima.

Is mij onduidelijk, weet ik niet genoeg van.

??

??

Zou het voor u positief of negatief zijn als de Adviesraden 
een officiële status krijgen binnen de gemeentelijke 
organisatie van ’s-Hertogenbosch, en waarom? 

Zeker positief! Geeft extra cachet aan de rol voor iedereen. 
Je wordt meer serieus genomen.  

Altijd positief. Geen officiële status dan ook geen draagvlak. 

Dan is er meer erkenning en draagkracht.

Positief, want dan wordt het serieus opgepakt. Gemeente 
streeft meer naar een betere aansluiting van school 
naar bedrijfswereld. Programma`s van scholen moeten 
daarom ook meer aangepast worden naar de vraag van 
bedrijfswereld

Algemeen goed hopelijk blijft het niet bij mooie woorden. 

Dat ze wat van de grond krijgen.

Blijft voor mij allemaal nog vaag.

Groep interessante mensen met passie in eenzelfde sectie, die 
maatschappelijk betrokken zijn en een oprechte bijdrage willen leveren 
aan een duurzame verbetering van de samenleving.  

Wat zijn uw verwachtingen van de Adviesraden in het 
algemeen?
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De Adviesraad is dé plek om vernieuwers tegen 
te komen. Willen bezig zijn met vernieuwing en dit 
stimuleren. Ze denken buiten kaders en zoeken naar 
inspiratie. 

Zoeken in teamverband naar onderlinge verbondenheid. 
Belangrijk om vanuit dezelfde visie ergens aan te werken. 
Willen met raad naar vernieuwing en actualiteit zoeken 
en die een stap vooruit helpen. Met groep inhoudelijk 
kwalitatief goede dingen aan de grond zetten. 

Zoeken in teamverband naar gedeelde drijfveren en 
motivatie. Een multidisciplinair team, met kwaliteiten die 
elkaar aanvullen is interessant. 
Willen groep met positieve mindset, die in KANSEN denkt.
Binnen de groep korte lijnen en snel schakelen.  

Zoeken in teamverband naar oprechte mensen die 
OO van de grond willen krijgen.  Afspraken nakomen is 
belangrijk. 
Willen duidelijke leider, niet lullen, maar poetsen!
Zoeken naar overzicht van het netwerk: waarvoor kan ik 
bij je aankloppen?

Willen deel uitmaken van het netwerk, en mensen met 
elkaar verbinden. Hebben een maatschappelijk belang, 
waar ze een bewuste bijdrage aan leveren. 

Willen ergens concreet aan kunnen bijdragen. 
Oplossingen bedenken voor échte vragen uit 
samenleving. Ze zijn nieuwsgierig.

Kosmopolieten Postmaterialisten Opwaarts Mobielen

Adviesraad = Identiteit.

Belangrijk dat men zich als persoon aan Adviesraad kan 
verbinden. Daar bewust voor kunnen kiezen. 

Adviesraad = ‘whats in it for me’? 

Belangrijk dat deelname iets toevoegt aan functie of doel 
van persoon. Zien kansen binnen de eigen werkomgeving, 
zijn daarbinnen erg ondernemend. 

Adviesraad = het opzoeken van gelijkgestemden.

Samen ergens voor staan, samen ergens voor gaan. “Ik wil 
bijdragen aan een orgaan waar ik wat voor kan betekenen”. 

Grootste bedenkingen:
Zal de Adviesraad de tijdsinvestering waard zijn?

Grootste bedenkingen:
Angst dat de taak te groot is voor de tijd die  eraan 
besteed kan worden.

Grootste bedenkingen:
Tijd, en vooruitzicht zich bezig te moeten houden met 
onderwerpen die niet hun pakkie-an zijn…

BIJLAGE 9: CONCLUSIES FIELDRESEARCH
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Krijgt energie van anderen helpen om beter zichzelf te 
kunnen zijn of te ontplooien

Krijgt energie van nieuwe dingen doen, en van andere 
enthousiaste mensen die ergens voor gaan.  

Krijgt energie van nieuwe ervaringen opdoen, avontuur. Wordt 
enthousiast van resultaat, zien wat hard werken oplevert. 

Kosmopolieten Postmaterialisten Opwaarts Mobielen

Hoe betrekken we én de vernieuwers, én de middengroep? Bureaucratie, bang voor veel praten en weinig resultaat. 
Bang om geen brug te kunnen slaan tussen de snelle 
innovatie en de grote middengroep.

Structuur is belangrijk. Komt bij deze groep sterk naar 
voren. Zijn op zoek naar concreetheid. Een duidelijke 
structuur waarbinnen zij vrij kunnen denken. 
Een duidelijke leider, agenda bewaker is belangrijk. 

Resultaat gerichtheid komt bij deze groep sterk naar 
voren. Adviesraad moet rendement opleveren. Belangrijk 
dat er dingen gedaan worden, tastbaar en concreet. Zo 
wordt er draagvlak gecreëerd.

Willen Adviesraden ontkaderen, en een flinke opvoer in het 
aantal bijeenkomsten. 
Inkomende vragen zullen vóór bijeenkomsten voorbewerkt 
en aangescherpt worden, voor een efficiënte bijeenkomst.
Stagiaires in de raad, die zich kunnen verbinden aan 
vraagstuk en de uitvoering daarvan. 

Belangrijk om binnen eigen organisatie vrij ruimte te creëren 
om met body in Adviesraad te zitten. Hierin is zelfstandig 
beslissingen mogen nemen belangrijk. 
Snelheid en vertrouwen. 

Ook het creëren van overzicht van het netwerk is belangrijk. 

Zoeken naar spannende projecten, in plaats van de weg 
van minste weerstand te kiezen. Uitdagende projecten 
leveren meer op.  
Willen binnen de raad kijken welke verbindingen een 
inkomende vraag heeft met de expertise van mensen 
in de groep. Deze mensen kunnen de vraag verder 
oppakken. 

Officiële status van Adviesraad wordt op persoonlijk vlak als 
negatief gezien. Het biedt onnodige kaders en beperkt de 
vrijheid. Deze groep ziet wel in dat het deuren kan openen 
bij anderen.

Officiële status van Adviesraad wordt op persoonlijk vlak 
veelal als negatief gezien. Het is een risico dat raad in formele 
structuur getild wordt.  Kán wel positief werken als het ruimte 
creëert, het OO zichtbaar maakt, en meer erkenning krijgt.

Officiële status van Adviesraad wordt als positief ervaren. 
Het creëert meer draagvlak en geeft de functie meer 
power en geloofwaardigheid.
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BIJLAGE 10: DOELGROEP ANALYSE
10.1 Generatie onderzoek

Een reden waarom het oude schoolsysteem niet meer 
toereikend is, is omdat er een nieuwe generatie leerlingen 
op school zit. Een nieuwe generatie zorgt voor anders 
denkende leerlingen, die andere wensen hebben in het 
onderwijs dan de groepen hiervoor. 

Het is goed om bij deze analyse te realiseren dat 
Generatieonderzoek geen vaste wetenschap is. Hoe een 
generatie genoemd, omschreven en geïnterpreteerd wordt, 
is sterk afhankelijk van wie de tekst schrijft, en bijvoorbeeld 
tot welke generatie de onderzoeker zelf behoord. Door de 
verschillende interpretaties, verschillen ook de jaartallen van 
wanneer tot wanneer mensen bij een bepaalde generatie 
horen. 

Als we spreken van een ‘generatie’, gaat het om een groep 
mensen die ongeveer gelijktijdig geboren zijn. Een generatie 
is iets anders dan een ‘cohort’, waar het gaat om een groep 
mensen uit hetzelfde geboortejaar. Dit komt omdat een 
generatie meerdere cohorten bevat, en dat leeftijd niet altijd 

bepalend is of iemand tot een generatie behoord of niet. 
Dat mensen zichzelf bij een bepaalde generatie vinden 
horen heeft te maken met hun ‘formatieve ervaringen’. Ieder 
mens heeft zijn of haar ‘formatieve’ periode tussen het 15 
en 25e levensjaar. Dit is een periode in het leven waar de 
gebeurtenissen en ervaringen het meest bepalend zijn voor 
het vormen van waarden, normen, een wereldbeeld en 
de manier waarop iemand in het leven staat. Formatieve 
ervaringen zijn grote wereldwijde of lokale gebeurtenissen, 
die een krachtige verandering teweeg brachten in een 
maatschappij. Denk hierbij aan oorlogen, een crisis of een 
aanslag. Maar het kan ook gaan om positieve omslagen 
zoals de uitvinding van de televisie of het groot worden van 
een muziek icoon. Dit type ervaringen deel je met elkaar 
en zijn vaak herkenbaar voor de hele generatie. Een 
generatie blijft ook vaak trouw aan de eigen opvattingen, 
principes en waarden die in hun jongere jaren bepalend 
waren, mensen houden hier hun hele leven aan vast. 
Generaties volgen elkaar ongeveer om de 15 a 25 jaar 
op. 

Terug berekend zitten er in de afgelopen 100 jaar ongeveer 4 
verschillende generaties:

• 1900 - 1940 de Stille Generatie.
• 1940 – 1964 de Protestgeneratie (Babyboomers).
• 1964 – 1980 Generatie X. 
• 1980 – 2000 Generatie Y (Millennials, Generatie Einstein). 
Vanaf de eeuwwisseling is er weer een nieuwe generatie 
ontstaan: 2000 – 2015 Generatie Z (Youtube Generatie, 
Generatie Freud). 

Generaties zorgen voor sociale evolutie. Er wordt geschreven dat 
4 opeenvolgende generaties een specifieke functie hebben in 
de maatschappij. De 1e generatie heeft een voorbereidende rol 
in de maatschappij, de 2e generatie is explosief of revolutionair 
en doorbreekt alle voorgaande normen en waarden, de 3e 
generatie reageert op de nieuwe samenlevingsvorm en probeert 
deze in te vullen op een eigen manier, de 4e generatie is 
harmoniserend en heeft een mentaliteit die de overige groepen 
dichter bijeen probeert te brengen. Zo bekeken, heeft Generatie 
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10.2 Generatie Y 
(Millennials / Generatie Einstein): 

Belangrijke waarden:
• Authenticiteit: Je mag er zijn, zoals je bent. Vormgeven 

van je eigen identiteit. 
• Geluk: Opgroeien tot een uniek en gelukkig individu, 

dat is het streven van ouders. Gelukkig zijn betekend 
voor deze generatie ook dat ze kunnen doen waar ze 
goed in zijn. 

• Zelfontplooiing: De zoektocht naar ‘wat wil IK’? Een 
zoektocht die deze generatie meer vrijheid biedt dan 
andere generaties, maar tevens een hoop stress en 
onzekerheid met zich mee brengt. 

• Respect: Moet oprecht en wederzijds zijn. Het afdwingen 
van respect, omdat de ander ouder is of hoger in rang, 
valt bij deze generatie slecht. 

• Samen: De opvoeding is iets waar ouders én kind 
beide deel aan hebben. Binnen veel gezinnen is er een 
grote mate van gelijkwaardigheid. 

• Gezellig: Deze generatie houdt van gezelligheid, 
met vrienden en ook met familie. Gewoon gezellig 
samenzijn.

Y op dit moment deze laatstgenoemde harmoniserende 
functie, en is het interessant om te bedenken of Generatie 
Z weer een voorbereidende groep zal zijn voor de volgende 
baanbrekende generatie. 
Omdat de Babyboomers langer doorwerken dan hun ouders, 
is het voor het eerst in de geschiedenis dat er meer dan 
twee generaties tegelijk actief zijn op de arbeidsmarkt. Er 
moeten nu dus meerdere generaties samenwerken en vaak 
gezamenlijk tot een oplossing komen van een probleem. Dit 
levert altijd generatieconflicten op, een kloof die ontstaat als 
men zich geen voorstelling meer kan maken van de tijd en 
de normen en waarden waarin de ander opgroeide. Mensen 
nemen dan de waarden van hun eigen generatie als maatstaf 
voor alle andere groepen. 

Generaties  en onderwijs:
De schoolgaande generaties zijn op dit moment Generatie Y, 
waarvan de eerste cohorten op dit moment de arbeidsmarkt 
betreden, en Generatie Z. Vooral Generatie Z zal de komende 
jaren het nieuwe onderwijs ondergaan. 
Onderwijs levert per definitie generatieconflicten op. De 
schoolgaande generatie wordt altijd onderwezen door een of 
meerdere oudere generaties. Dat wil zeggen dat zij les krijgen 
volgens de waarden, de morele principes en het wereldbeeld 
van een andere groep. Hoe verder deze wereldbeelden uit 
elkaar komen te liggen, hoe beter er merkbaar is dat het 
onderwijssysteem niet meer toereikend is. 

Kenmerken:
• Relatie met ouders: Deze generatie vindt het over het 

algemeen erg gezellig thuis. Jongeren blijven dan ook 
langer thuis wonen dan voorgaande generaties; niet omdat 
ze niet op zichzelf durven te wonen, maar omdat ze het 
thuis fijn hebben en omdat het goedkoper is. Ze hebben 
pas later de behoefte om hier afstand van te nemen. Ook 
als zij al wel zelfstandig wonen, komen ze graag naar huis. 
Deze generatie praat veel met hun ouders, er is veel onderling 
contact en goede gesprekken (Boschma, Groen, 2010).

• Consumeren: Deze generatie consumeert veel in 
vergelijking met andere generaties op dezelfde leeftijd, 
deze jongeren hebben relatief veel geld te besteden. Ze 
hebben vaak bijbaantjes en wonen nog thuis, wat hen 
de gelegenheid geeft om hun geld te besteden aan leuke 
dingen. Ze zoeken hierin naar belevingen en gezelligheid 
met vrienden.

• Technologie:  Generatie Y is opgegroeid in een snel 
digitaliserende wereld, maar (zeker de oudere cohorten)
kunnen zich nog wel herinneren hoe de wereld was 
zónder internet en mobiele telefoon. Omdat zij technologie 
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alleen zijn weerslag op school, maar heeft ook met 
sociale contacten te maken. Een leuk leven hebben 
met vrienden is belangrijk, en wordt versterkt door 
social media waar iedereen zijn fantastische leven 
tentoonstelt. ‘The fear of missing out’ is groot, deze 
jongeren hebben vaak het gevoel overal bij te moeten 
zijn of mee te moeten maken. Iets wat zich duidelijk 
laat zien in de vele burn-outs onder jongeren op dit 
moment (GGZ,2015).

Kijk op onderwijs en werk
Binnen het onderwijs is deze generatie op jongere leeftijd 
nog duidelijk onderwezen via ‘het oude systeem’, maar 
komen tijdens hun vervolg opleidingen steeds meer 
in aanraking met nieuwe vormen van onderwijs en 
ondernemender leren. De fixed mindset maakt bij hen 
op sommige plaatsen dan ook plaats voor een growth 
mindset. Ze staan hiervoor open, maar bevinden zich 
middenin de overgang van oud naar nieuw. Vrij denken 
en ondernemendheid wordt gestimuleerd, maar het moet 
alsnog wel binnen de strakke kaders van een opleiding 
passen. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee, in 
hoeverre kun je erop vertrouwen dat je echt los mag 
laten? 

van jongs af aan hebben leren gebruiken, en de 
technologie met hen mee ontwikkeld is, is deze 
generatie erg handig in het gebruik ervan.

• Wereldburgers: Door de digitalisering en globalisering 
en het gebruik van social media, is voor deze generatie 
heel de wereld bereikbaar. Ze zijn onderdeel van de 
‘global community’.

• Oprecht goed willen doen: Generatie Y wil de wereld 
verbeteren. Ze zijn optimistisch in de mogelijkheden, 
komen met realistische oplossingen en zijn erg op het 
nu en op maatschappelijke thema’s gericht. Ze gaan 
er vaak van uit dat andere generaties net zo oprecht 
hierover denken en handelen als zij.

• ‘Most educated generation’:  Generatie Y heeft het 
meeste onderwijs gehad in vergelijking met alle andere 
bestaande generaties. Zo heeft de generatie tijdens 
en net na WO2 weinig tot geen onderwijs gehad, en 
zijn de kansen voor vrouwen in het onderwijs ook na 
deze periode pas toegenomen. Op dit moment start 
‘leren’ op steeds jongere leeftijd, en duurt de onderwijs 
periode steeds langer (van de Berg, 2015).

• Prestatiedruk:  Deze generatie leeft met een hele 
hoge prestatiedruk, zowel op school als op andere 
vlakken in het leven. Dit heeft te maken met het idee 
het ‘goed te willen doen in het leven’. Dat heeft niet 

Oudere generaties benoemen vaak gehoorzaamheid als 
een groot probleem met deze jongeren. Iets wat begrijpelijk 
is, als je ervan uit gaat dat Generatie Y negatief denkt over 
een sterk aanwezige hiërarchie. Zowel op school als in de 
werkomgeving  vinden zij het gevoel van gelijkwaardigheid 
belangrijk. Ze willen veel dingen zelf uitzoeken en ontdekken, 
maar willen ondersteuning kunnen zoeken bij docenten en 
leidinggevenden over inhoudelijke kennis en ervaring met een 
onderwerp. Docenten verdienen respect als leerlingen merken 
dat zij hun vak verstaan, omdat ze inhoudelijk expert zijn 
ervaring hebben. Generatie Y verwacht van docenten dat 
zij hen een stap verder kunnen helpen. Deze leerlingen zijn 
sterk opzoek naar hun eigen identiteit en wat er bij hen past, 
en zoeken daarom vaak naar inhoudelijke diepere redenen 
‘waarom’ iets is zoals het is. Eenrichtingsverkeer vanuit de 
docent in combinatie met de houding van ‘het is zo omdat 
ik het zeg’ werkt dus slecht bij deze groep. Onderwijs moet 
nuttig en bruikbaar zijn, de lessen moeten betekenis hebben 
en aansluiting hebben op hun leven. Daarnaast wordt er 
waarde gehecht aan hoe ‘gezelligheid’ wordt ingevuld op de 
werkvloer of op school. Leren en werken moet ook leuk zijn! 
Als het gaat over werk is deze generatie niet zo materialistisch 
ingesteld, het belangrijkste aan werk vinden zij dat ze er iets 
van kunnen leren en dat zij leuke collega’s hebben. Goed 
verdienen, komt pas op een 3e plaats. 
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Ze vinden het niet prettig als ze gemanipuleerd of 
overgehaald worden. Een recent onderzoek toonde 
aan dat kinderen van generatie Z liever cadeautjes 
krijgt van Oma dan van hun ouders (als het om 
hetzelfde cadeautje gaat). De reden hiervoor was 
unaniem omdat ze vonden dat een cadeautje van 
hun ouders vaak een dubbele boodschap heeft. Ze 
willen iets goedmaken of juist gedaan krijgen. Terwijl 
een cadeautje van Oma altijd komt omdat Oma hen 
gewoon oprecht lief vindt en wil vertroetelen. (indigo 
coaching)

Kenmerken: 
• Relatie met ouders: Generatie Z heeft liefhebbende 

ouders die erg hard hun best doen om hun kinderen 
op te laten groeien tot gelukkige individuen. Het kind 
is een volwaardig lid van het gezin, ook op jonge 
leeftijd mogen zij al over veel dingen meebeslissen. 
De mening van het kind telt, er is veel communicatie 
onderling. ‘Je ouders zijn ook maar gewoon mensen’, 
is een heel kenmerkende uitspraak voor kinderen uit 
Generatie Z. Ze hebben een hoge mate van sociale en 
emotionele intelligentie, en zien hun ouders als mensen 
die ook fouten mogen maken. Verder hebben ouders 
en kinderen beiden erg drukke agenda’s, waardoor 

10.3 Generatie Z  
(Youtube Generatie/ Generatie Freud): 

Belangrijke waarden: 
• Authentiek: Ook Generatie Z  wordt opgevoed op een 

gelukkig individu te zijn en het beste uit zichzelf laten 
halen. 

• Eerlijk: Omdat ze zelf duidelijk bezig zijn met hun 
eigen identiteit, en het uitdragen van wie ze werkelijk 
zijn, verwacht deze generatie dat ook van anderen. 
Ze doorzien manipulatie en onwaarheden. Van hun 
ouders, docenten en organisaties verlangen zij een 
hoge mate van eerlijkheid en transparantie. 

• Sociaal: Deze generatie is in hoge mate sociaal en 
emotioneel intelligent. Ze snappen hoe anderen ergens 
over denken en kunnen zich goed inbeelden hoe 
iemand ergens op zal reageren en waarom. 

• Invoelend: Deze generatie weet op jonge leeftijd al goed 
te verwoorden wat goed voor hen is. Ze vinden ook dat 
hun ouders dat moeten nastreven, ook al vinden zij het 
zelf misschien minder leuk. Ze zijn heel invoelend, ze 
snappen goed waarom iets is zoals het is of waarom 
iets gebeurt. Ze kunnen zich goed inleven in anderen. 

• Oprecht: Generatie Z vindt oprechtheid erg belangrijk. 

er relatief gezien minder ‘quality time’ in het gezin is dan 
vroeger. Kenmerkend voor ouders van deze kinderen is 
een grote mate van bezorgdheid, zowel over het welzijn 
als over de veiligheid van hun kind. Kinderen voor langere 
tijd ‘uit het oog verliezen’ gebeurt steeds minder, er staat in 
Amerika zelfs straf op deze ‘Free Range Kids’ (NRC, 2015).

• Vrijetijd: Het leven van kinderen uit Generatie Z, zit steeds 
vaker vol met geplande activiteiten, waardoor ongeplande 
vrijetijd fors afneemt. Ook ‘gewoon’ buitenspelen doet niet 
iedereen, en veel minder lang dan bij andere generaties 
het geval was.

• Problematische verwenning: Door de huidige welvaart en 
de drukke agenda’s van ouders, is er in veel gezinnen sprake 
van verwenning. Jonge kinderen hebben waanzinnig veel 
spullen, en worden overladen met cadeautjes. Vaak mede 
door schuldgevoelens van de ouders. 

• Commercie: Generatie Z groeit op in een wereld waar, 
doordat zij vaak mee mogen beslissen over aankopen in 
het gezin, een enorme commercie is ontstaan die gericht 
is op jonge kinderen. Zij kunnen daar echter heel goed 
mee overweg. Deze generatie snapt ook op jonge leeftijd 
goed wat de functie van reclame is en gelooft niet alles dat 
er gezegd wordt. Ze kunnen vaak specifiek benoemen 
wat het doel van de reclame is en hoe de reclame hen 
ergens van probeert te overtuigen.
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deze kinderen. Leren wordt ook op steeds jongere 
leeftijd aangeboden, zo wordt er nu gespeculeerd of 
het aanbieden van Engelse les aan kleuters geen goed 
idee is, aangezien kleuters de ideale leeftijd hebben 
om een tweede taal gemakkelijk op te nemen (van 
de Berg, 2015). Ook worden steeds meer allochtone 
kinderen voor de basisschool extra begeleid om ‘beter 
voorbereid te zijn op het echte onderwijs’. 

• Etiket kinderen: Het hebben van een kind dat ‘speciale 
zorg’ nodig heeft, is een controversieel discussiepunt 
in onze samenleving. Het lijkt alsof kinderen met het 
‘label’ ADHD, ADD, autisme en dergelijke, steeds 
sneller toenemen in onze maatschappij. Aan de 
ene kant willen ouders hun kind niet op zo’n jonge 
leeftijd al ‘opzadelen’ met een afwijking, aan de 
andere kant zijn er ouders die vinden dat hun kind 
‘recht heeft’ op zo’n label. Ze vinden dat hun kind 
recht heeft op de extra aandacht op school en van 
andere hulpinstellingen. De vraag is wanneer deze 
‘etiket kinderen’ niet meer de uitzondering maar de 
norm zijn in onze samenleving, en of een drastische 
verandering in het schoolsysteem hier verandering in 
brengt. 

• Technologie: Deze generatie wordt niet voor niets 
ook wel de ‘Youtube Generatie’ genoemd. Vanaf hun 
geboorte hebben zij geleefd in een wereld waar een 
hoge mate van technologisering bestond. Zij kennen 
geen wereld zonder internet, en zij weten niet beter 
dan het te gebruiken. Hele kleine kinderen zoeken 
daarom zelf filmpjes op Youtube, en weten als geen 
ander zonder uitleg de digitale apparaten in huis 
te bedienen.  Deze generatie zoekt ook veel van 
hun vermaak online, er wordt veelvuldig spelletjes 
gespeeld via apps en virtual reality, vaak samen met 
vriendjes. Door de digitale wereld waarin deze kinderen 
opgroeien, is er ook een grote overload aan informatie 
en social media. Jonge kinderen hebben met een 
digitale wereld te maken die ouders vaak niet kennen 
of snappen, begeleiding en bescherming is daarom 
lastig. Deze generatie heeft als geen andere te maken 
met sexting en cyberpesten. Op veel scholen worden 
nieuwe regels opgesteld: mag een leerling contact 
hebben met een docent via Whatsapp? 

• Prestatiedruk: Net als Generatie Y hebben ook deze 
kinderen te maken met een hoge prestatiedruk op 
school. Scholen worden samen met de kinderen heel 
zorgvuldig uitgekozen, en het behalen van toetsen en 
de CITO is van groot belang voor de toekomst van 

Kijk op onderwijs

Generatie Z zit op dit moment voornamelijk nog op de 
lagere school, hoe zij tegen studeren en werken aankijken 
is daarom met minder zekerheid te zeggen. Deze generatie 
heeft meer en meer onderwijs in nieuwe school systemen, en 
waar het oude systeem nog wel actief is zijn de spanningen 
steeds beter merkbaar. Het oude schoolsysteem staat dan 
ook nog een stap verder weg van deze groep leerlingen dan 
van generatie Y, en past daarom nog minder goed. Zij zijn 
opgegroeid in crisistijd, wat sterk bepaald hoe zij tegen de 
arbeidsmarkt aan zullen kijken. Ze zijn gewend dat het hebben 
van een vaste baan onzeker is, en dat je zelf achter kansen 
aan moet. Deze leerlingen zullen veel baat hebben om op te 
groeien met een ondernemend basishouding en een ‘Growth 
mindset’, maar het is wel van belang dat ouders en docenten 
daar ook in meegaan.
Op de lagere school is er op dit moment veel aandacht over 
waarden en normen, hoe je met elkaar om moet gaan en 
is er heel veel informatie over pesten, andere geaardheid en 
dergelijke. Leerlingen leren steeds meer om elkaar op sociaal 
en emotioneel vlak te begrijpen en ruzies en meningsverschillen 
‘uit te praten’. 
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10.4 Competentie Monitor
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Datum: 17-5-2016
Tijdsduur: 3 uur
Aanwezig: 

• Anna Freitag: sessie leidster
• Margo van den Oord: Programmaleider Ondernemend 

Onderwijs, verbinder. 
• Jan Raemaekers: Coördinatie van de 

professionalisering van OO, voorlichting aan 
docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt 
teams bij de implementatie.

• Els Roest: Toekomstvisie van OO in 2020. Betrokken 
bij Wetenschap & Techniek raad.

• Hanny Post: Communicatie, website en secretariële 
ondersteuning.

Aan de start van de ochtend is er een korte inloop 
geweest en twee afmeldingen voor de sessie. Er is geen 
verdere informatie verstrekt over de onderzoeksresultaten, 
aangezien het hele team hiervan op de hoogte was. 
Wel is er een korte uitleg gegeven aan de deelnemers 
over het doel van de co=creatie sessie en dat er 3 

BIJLAGE 11: CO-CREATIE SESSIE

conceptrichtingen als output zouden zijn aan het einde 
van de ochtend. 
Daarnaast is er uitleg gegeven over het verloop van de 
sessie en de ‘spelregels’, oordeel uitstellen, geen kritiek 
hebben op elkaars ideeën en zo veel mogelijk ideeën 
opschrijven, in plaats van een paar goede.  

De groep is aan de gang gegaan met de volgende 3 
startvragen:
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Adviesraden van 

Ondernemend Onderwijs vragen uit de samenleving, 
sector-overstijgend beantwoorden met het netwerk?

• Hoe kunnen we zorgen dat leden van de Adviesraden 
van Ondernemend Onderwijs, een ondernemende 
basishouding hebben en uitdragen?

• Hoe kunnen we de Adviesraden van Ondernemend 
Onderwijs inspireren en uitdagen om over grenzen 
heen te durven kijken? 
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Na het voorlezen van elke startvraag, zijn er zo veel 
mogelijk eerste ideeën op post-its geschreven en 
opgehangen op grote vellen aan de wand. Vervolgens 
heeft heel de groep alle ideeën langs gelopen en aan 
elkaar uitgelegd wat ze ermee bedoelden en hoe ze het 

voor zich zagen. Hier is vervolgens weer op verder 
gedacht. Na deze eerste ‘Purge ronde’ is er nog een 
creatieve techniek ingezet, die voor een tweede golf 
ideeën zorgde. Aan het eind van de sessie, heeft 
de groep aan de hand van twee soorten gekleurde 

stickers aangegeven welke ideeën hen het meeste 
aanspraken, of spannend leken en welke ideeën 
leuk en uitvoerbaar waren. Na het stickeren zijn de 
gemarkeerde post-its van de wand gehaald en op 
kleinere vellen geclusterd op thema.    
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BIJLAGE 12: TOETSINGSKADER ILS 
Innovatie Trends Waarde DoelgroepKwaliteit van Leven

Co
nc

ep
to

nt
w

er
p 

1

Lifestyle Cross-Sectoraal
Is er in relatie tot 

de doelgroep juist 
geïnoveerd?

Is de macrotrend 
herkenbaar 

meegenomen?

Is Kwaliteit van 
leven aantoonbaar 

meegnomen?

Is er gebruik gemaakt 
van de juiste waarden?

Is er aantoonbaar 
Cross-sectoraal 

gewerkt?

Is er voldaan aan de 
uitgangspunten om 
waarde te creëren?

In welke mate is de 
doelgroep enthousiast?

Ja, het onderwijs 
wordt vanuit een 
ander oogpunt 
ingestoken en geeft 
een ruimte voor 
leerlingen om zichzelf 
te ontwikkelen en 
zelf met innovatieve 
vernieuwingen te 
komen. OO is een 
drastisch omslag 
van het huidige 
onderwijssysteem wat 
de leerling van nu en 
van de toekomst veel 
zal brengen,

Synergise: De eigenheid 
van leerlingen benadrukken. 
projectmatige en kortere 
momenten van samenwerken. 
eigen kern leren kennen.

Reset: Het ondersteunen van 
de andere invulling van het 
onderwijs. Daar waar nieuwe 
ruimte ontstaat wordt deze 
opnieuw ingevuld en OO laat 
zien hoe dat in iedere geval 
anders kan.

Push Borders: OO creeërt voor 
leerlingen een meerwaarde 
die een leven lang meegaat 
en waardevol is. Uit eigen 
kaders breken en die van het 
gekaderde onderwijs.

Binnen dit concept 
gaat het in sterke mate 
om de kwaliteit van 
leven van de leerling 
en tevens die van de 
docent. Het onderwijs 
sluit aan op hun leefstijl 
en identiteit en helpt 
deze te versterken, 
voor nu en voor de 
toekomst. Leerlingen 
zijn met zichzelf, en 
kunnen een beter 
onderdeel uitmaken 
van de samenleving: 
verantwoordelijkheid 
nemen voor je 
omgeving.

Deze vorm van 
onderwijs speelt in 
op de leefstijl van 
de leerlingen. Ze 
leren zichzelf en hun 
kwaliteiten kennen en 
ten volle benutten. Leren 
kansen aangrijpen die 
ze anders niet gedaan 
zouden hebben. Actief in 
het leven staan.

Dit concept werkt 
cross sectoraal, zij 
het op een kleinere 
schaal aangezien 
het voornamelijk 
binnen het onderwijs 
plaatsvind. Er wordt 
voornamelijk vak 
overstijgend gewerkt. 
Tevens wordt er 
binnen de projecten 
samenwerking gezocht 
met partijen van 
buiten, maar welke 
vorm dit aanneemt 
verschilt per project. 

Er is een directe waarde 
voor leerlingen en 
docenten. 

De doelgroep is erg 
enthousiast over deze 
onderwijsvisie. Het 
onderwijs volgens OO 
scoort duidelijk hoge 
punten in de feedback 
en de competentie 
monitors. Leren wordt 
weer leuk en uitdagend, 
ze mogen dingen doen 
en ontdekken waar zij 
nooit eerder in werden 
aangesproken.

+/- + + + + + + 
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Innovatie Trends Waarde DoelgroepKwaliteit van Leven
Co

nc
ep

to
nt

w
er

p 
2

Lifestyle Cross-Sectoraal
Is er in relatie tot 

de doelgroep juist 
geïnoveerd?

Is de macrotrend 
herkenbaar 

meegenomen?

Is Kwaliteit van 
leven aantoonbaar 

meegnomen?

Is er gebruik gemaakt 
van de juiste waarden?

Is er aantoonbaar 
Cross-sectoraal 

gewerkt?

Is er voldaan aan de 
uitgangspunten om 
waarde te creëren?

In welke mate is de 
doelgroep enthousiast?

Dit concept is 
minder innoverend 
voor leerlingen, 
maar helpt wel om 
de visie van OO 
verder te brengen 
dan alleen de 
school. Zo kunnen 
alle koplopers die 
enthousiast zijn over 
OO mee blijven 
doen vanuit hun 
eigen drive. 

Synergise: speelt sterk in 
op de eigenheid en de 
verschillen van docenten en 
trainers. Iedereen is goed in 
wat hij of zij doet, en door 
hen samen te brengen wordt 
iedereen sterker. 

Reset: geeft de koplopers de 
kans om samen de nieuwe 
richting te bepalen en van 
elkaar te leren over de nieuwe 
invulling van tussenruimtes.

Push borders: trekt deze groep 
uit de kaders van de eigen 
onderneming en uit de zuil 
van verschillende scholen 
onder elkaar. Wat zij doen 
binnen de school vergt veel lef 
en doorzettingsvermogen. 

QOL is meegenomen 
op een hoger level dan 
puur voor de leerlingen. 
Hier gaat het om de 
kwaliteit van leven van 
de trainers, docenten en 
andere geïnteresseerden 
in OO op de hoogte 
van organisatie level. 
Zij ontwikkelen zich 
en leren van elkaar. 
Ook hun eigen 
ondernemendheid wordt 
hier aangewakkerd. 

Indirect doorgeven aan 
leerlingen.

Het gaat om het eigen 
maken en uitdragen van 
de visie van OO, maar 
tevens doorlopen de 
docenten en trainers zelf 
ook een transformatie, 
waardoor de manier 
waarop zij in het leven 
staan voor altijd anders is. 
Positieve verandering!

Dit concept werkt 
cross sectoraal. Er 
worden mensen uit 
verschillende scholen 
en van verschillende 
initiatieven of 
ondernemingen samen 
gebracht in een groep 
gelijkgestemden. Zij 
leren en delen met 
elkaar en van elkaar.
Echter, niet alle 3O’s 
zijn hier altijd bij 
betrokken. 

Directe waarde voor de 
organisatie, docenten 
en trainers. Indirect hun 
organisaties en indirect de 
leerlingen en maatschappij. 

Leerlingen hebben 
geen weet van deze 
werkzaamheden, en 
kunnen daarom niet 
‘enthousiast zijn’.
De trainers en docenten 
die aanhaken bij 
het netwerk zijn wel 
enthousiast. Wel moeten 
de bijeenkomsten nog 
een duidelijkere vorm 
krijgen.

+/- +/- + + + + _ 
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Innovatie Trends Waarde DoelgroepKwaliteit van Leven
Co
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1

Lifestyle Cross-Sectoraal
Is er in relatie tot 

de doelgroep juist 
geïnoveerd?

Is de macrotrend 
herkenbaar 

meegenomen?

Is Kwaliteit van 
leven aantoonbaar 

meegnomen?

Is er gebruik gemaakt 
van de juiste waarden?

Is er aantoonbaar 
Cross-sectoraal 

gewerkt?

Is er voldaan aan de 
uitgangspunten om 
waarde te creëren?

In welke mate is de 
doelgroep enthousiast?

De vraagstukken die 
bij dit concept vorm 
krijgen zijn cruciaal 
voor de verandering 
in het onderwijs. Hier 
worden maatschappij 
en onderwijs 
samengebracht op 
een ander niveau. 

Synergise: er ontstaan veel nieuwe 
combinaties en samen-
werkingsverbanden. Waarbij er 
vanuit de passie van een persoon of 
organisatie verbonden wordt aan een 
vraagstuk. Zo wordt er meerwaarde 
gecreëerd door en voor  de betrokken 
partijen. 

Reset: als geen ander verbreekt 
dit concept de oude structuren en 
kaders. Door een samenwerking door 
mensen uit verschillende branches 
in de samenleving wordt onderwijs 
vanuit een heel ander oogpunt 
benaderd en ingevuld. Nieuwe ruimte 
die ontstaat door de combinatie wordt 
gezamenlijk ingevuld. 

Push Borders: het vergt lef om samen 
te werken buiten je branche, het 
duurt langer en is moeilijker. Maar 
door de samenwerking ontstaat er 
meerwaarde voor alle betrokken 
partijen, een ondernemendere 
samenleving. 

Ja, qol is 
meegenomen. Op 
een hoger level dan 
organisatie. Hier gaat 
het om de kwaliteit 
van leven op het vlak 
van het ecosystem 
en de maatschappij. 
Het gaat hier om 
de overkoepelende 
meerwaarde van 
ondernemend 
onderwijs en de 
meerwaarde en groei 
die de verschillende 
partijen halen uit de 
werkzaamheden en 
de samenwerking. 

Niet een directe leefstijl 
verandering. Kan wel. 
Maakt wel dat leefstijl 
van anderen verbeterd of 
drastisch veranderd. 

In dit concept komen 
alle 3 O’s bijeen en 
proberen vraagstukken 
die voortkomen uit een 
specifieke hoek in te 
vullen en uit te werken 
zodat zo veel mogelijk 
partijen er meerwaarde 
uit kunnen halen. Hier 
is de meest duidelijke 
cross sectorale 
verbinding te vinden. 

Directe meerwaarde 
voor het ecosysteem 
van OO. zij vertalen deze 
meerwaarde door naar 
hun netwerk, waardoor 
de meerwaarde van 
de maatschappelijke 
vraagstukken bij de 
leerlingen terecht komen. 

Leerlingen hebben 
geen weet van deze 
werkzaamheden en 
kunnen daarom niet 
enthousiast zijn. Mensen 
uit de Adviesraad en de 
overige volgers van OO 
zijn zeer geïnteresseerd 
en willen graag 
meedoen. Ook hier is er 
nog een betere invulling, 
doel en uitkomst van de 
bijeenkomsten nodig. Zij 
moeten de meerwaarde 
nog aan den lijve 
ondervinden.  

+/- + + + + + _ 
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