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Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2019 van de stichting Ondernemend Onderwijs
‘s-Hertogenbosch. Wij geven hiermee inzicht in de door ons verrichte werkzaamheden ten
behoeve van meer ondernemend onderwijs. Tevens verantwoorden wij hiermee de
ontvangen subsidie over het jaar 2019.
In 2019 bestond het bestuur van de Stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH uit: Michel van Ingen
(voorzitter), Femke Gijsbers, Ivvy Kwak en Ilona van den Koedijk.
Het Programmateam bestond uit: Margo van den Oord (programmaleider), Jan Raemaekers,
Hanny Post, Charlotte Lubbes, Anna Freitag, Apolline Mol en Toos Weijermars.
Twee teams van minimaal 6 studentmedewerkers vanuit diverse hbo-opleidingen vormden een
essentieel onderdeel van ons programma gedurende 2019.
OO ‘sH is een netwerkorganisatie. Het is derhalve van groot belang veelvuldig in contact te zijn
met de mensen, organisaties en bedrijven in dit netwerk. Dit doen wij door zo vaak en zoveel
mogelijk (belangrijke) zaken met elkaar te delen, verbindingen te maken en elkaar te blijven
informeren over (maatschappelijke) zaken die van belang zijn, met het doel het onderwijs meer te
laten aansluiten op de samenleving en ondernemendheid te bevorderen. En dat alles ter
bevordering van Inside Out- en Outside In, de samenleving in de school en de school in de
samenleving.
Communicatie vormt een essentieel en onmisbaar onderdeel van onze aanpak en
werkzaamheden, om er voor te zorgen dat datgene wat we doen gedeeld en vermenigvuldigd
wordt. Wij communiceren met het netwerk via informatie op onze website, via social media, door
onze maandelijkse Nieuwsbrief en door het organiseren van maandelijkse netwerkbijeenkomsten
met een actueel en boeiend thema op wisselende locaties.
Vanuit het netwerk of vanuit de samenleving ontvangen wij hulpvragen of haken wij aan bij
projecten op alle mogelijke terreinen. Door de inzet en werkzaamheden van Ondernemend
Onderwijs worden bruggen geslagen en verbindingen gemaakt tussen onderwijs en samenleving.
Onze ervaring leert dat deze verbindingen zonder initiatiefrijke bemiddelaars niet tot stand komen.
Bij Ondernemend Onderwijs doen we dit vooral door vragen te stellen die de eigen
ondernemendheid van participanten bevorderen en door naast de andere partij te staan en
expertise en ondersteuning te bieden. Het eigenaarschap blijft altijd bij initiatiefnemer.
Hoe maak je een vraagstuk geschikt voor inzet vanuit het onderwijs? Op welke manier kun je er
met studenten en medewerkers invulling aan geven? Hoe kun je meerwaarde leveren voor al deze
partijen in de samenleving? Welke verbindingen kun je hiervoor inzetten vanuit je netwerk?
Dit zijn vragen die wij met het team van Ondernemend Onderwijs oppakken en beantwoorden.

De subsidie is verleend op basis van de volgende richtlijnen:
De stichting ontvangt subsidie om:
Ondernemend Onderwijs
1.
Tussen de 10 à 12 stages te begeleiden voor een betekenisvol leerproces en een betere
aansluiting van studenten op de huidige arbeidsmarkt;
2.
5 onderwijsteams te begeleiden voor de vormgeving van een betekenisvol leerproces
3.
bedrijven te betrekken en te bevragen om de connectie met het onderwijs inhoud te geven
4.
10 netwerkbijeenkomsten te organiseren voor het betrekken van (nieuwe) partners
5.
gesprekspartner te zijn voor de gemeente, onderwijspartners en ondernemers als het gaat
over onderwijsinnovatie en ontwikkeling
6.
steeds open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en die op waarde weten te schatten,
begeleiden en faciliteren.
Specifiek ten behoeve van het lokale LOB (LoopbaanOriëntatie Begeleiding) netwerk gaat
Ondernemend Onderwijs:
●
de aanbevelingen en producten vanuit het project ‘Outside In, Inside Out’ lokaal
implementeren. De focus ligt daarbij op het belang van arbeidsmarktinformatie en het
opbouwen van een duurzame samenwerking met bedrijven in LOB.
●
Aansluiting vinden op de regionale interventies (Agrifood) op het gebied van
talentontwikkeling/LOB. Voortbordurend op het succes van het netwerk in het verleden
(sinds 2009), daarbij de regionale uitgangspunten volgen waar het kan, met nadrukkelijk
voldoende ruimte voor lokale invulling (couleur locale) en voorbeelden.
●
Een online platform ontwikkelen in nauwe samenhang met het netwerk. Dit platform dient
voor het delen van informatie en het verder toekomstgericht maken van LOB.
●
Speciale aandacht voor de doorgaande leerlijn binnen LOB: de focus ligt daarbij op de
overgang PO/VO en VMBO/MBO
Hiervoor wordt onderstaande informatie aangeleverd:
a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt:
- dat onze instelling de gesubsidieerde activiteiten heeft uitgevoerd;
- dat onze instelling beleid voert rondom 'social return'. En hoe onze instelling daar invulling aan
heeft gegeven.
b. een overzicht van uitgaven en inkomsten van de activiteiten;
c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.
d. een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Met dank voor de verleende subsidie,
‘s-Hertogenbosch, 28 mei 2020

Voorzitter stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH
www.ondernemend-onderwijs.nl

Inhoudelijk verslag
Uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten:

1.

Tien à twaalf stages begeleiden voor een betekenisvol leerproces en een betere
aansluiting van studenten op de huidige arbeidsmarkt;

Ondernemend Onderwijs 'sH (OO ’sH) is een netwerkorganisatie met als doel de ondernemende
kwaliteiten bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht
van ieder individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te
vergroten. Het programmateam van Ondernemend Onderwijs ‘sH om dit te realiseren bestaat uit
het kernteam en studentmedewerkers.
De studentmedewerkers bij OO ’sH hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden, welke
wij van de studentmedewerkers vragen om een stage bij OO ’sH kwalitatief te voltooien.
Verantwoordelijkheden studentmedewerkers
●

De studentmedewerker onderschrijft de kenmerken van ondernemend leren en draagt deze
gedurende de gehele periode uit.

●

De studentmedewerker stelt zich pro-actief op en onderneemt op eigen initiatief activiteiten,
maar overlegt hierover altijd met het programmateam van OO 'sH.

●

De studentmedewerker verdiept zich in de netwerkorganisatie OO 'sH oa door het bestuderen
van de site.

●

De studentmedewerker participeert in tenminste 3 initiatieven/projecten/duurzame
samenwerkingen van OO 'sH en draagt de eindverantwoordelijkheid voor een van de aan hem
of haar toegewezen onderwerpen en het bijhouden daarvan.

Taken studentmedewerkers
●

De studentmedewerker neemt actief deel aan netwerkbijeenkomsten en
werkgroepbijeenkomsten bij Fontys Pabo, of andere locaties. Hier delen de deelnemers hun
vragen en inzichten met elkaar en worden ontwikkelingen belicht vanuit de specifieke
deskundigheid van OO 'sH.
De werkgroep: elke vrijdagmiddag, 13.15 - 16.30. Bij afwezigheid dient dit van tevoren
afgestemd te worden, zodat er kan worden gekeken wanneer en hoe deze uren kunnen worden
ingehaald.

●

De studentmedewerker is wisselend voorzitter van een werkgroep, dwz zorgt voor een agenda,
voor ontvangst en welkom, voor tijdbewaking en verslaglegging. De conceptagenda verstuurt de
voorzitter uiterlijk woensdag.

●

De studentmedewerker organiseert (mede) de maandelijkse netwerkbijeenkomsten en draagt
minimaal één keer de eindverantwoordelijkheid van een dergelijke netwerkbijeenkomst.

●

De studentmedewerker maakt positieve reclame / PR voor het programma van OO 'sH oa door
Facebook, Linkedin, enz.

●

De studentmedewerker communiceert naar binnen en naar buiten over de ontwikkelingen
binnen en buiten Den Bosch op het gebied van ondernemendheid.

●

De studentmedewerker houdt een portfolio/stageverslag bij over de opdrachten en persoonlijke
groei in de periode van zijn stage. Het portfolio staat in Google Drive zodat een ieder van het
programmateam en of andere studentmedewerkers het in kunnen zien.

●

De studentmedewerker levert per stageperiode van vijf maanden 3 communicatie publicaties
aan. Dit kan een publicatie voor de nieuwsbrief zijn of een publicatie voor op de site.

Stages januari 2019- juni 2019
In januari 2019 meldden zich een aantal studenten bij Ondernemend Onderwijs ‘sH met het
verzoek in ons team te mogen meedraaien tot juli 2019. Uit deze hbo-studenten kozen wij
wederom een mooie mix vanuit Avans Social Work, Fontys HKE (Pabo), Fontys Sporthogeschool,
Fontys toegepaste Gerontologie en Fontys Academy for Creative Industries. Met elkaar pakken wij
de zich aandienende vraagstukken uit ons netwerk beet en werken wij deze uit op de
ondernemend onderwijs-manier. Marjolein, Jeroen, Lieke en Stef (nieuwe studentmedewerkers) en
Willemijn en Christian (tweede stageperiode bij Ondernemend Onderwijs) werken allemaal aan
een andere stageopdracht voor school ingepast in het Ondernemend Onderwijsprogramma. Lilia
verving rond april 2019 Willemijn.
Stef van de Broek, 2e jaars, Fontys pabo Den Bosch (Outdoor learning)
Marjolein Thelosen, 2e jaars Social Studies, Avans Den Bosch (Leergemeenschap ISK en LOB;
loopbaanoriëntatie)
Christian Artist, 2e jaars sportkunde, Fontys Tilburg (sportapp Spart en buiten bewegen)
Lieke Kapteijns, 1e jaars gerontologie, Avans Den Bosch (Wijkpunt De Grevelingen, van zorg naar
welbevinden)
Jeroen Steijvers en Colin de Bijl, 2e jaars studenten Communicatie - International Event Music &
Entertainment Studies, Fontys ACI Tilburg (Visiestuk Van Gogh National Park)
Lilia Visser, 1e jaars Social Work, Avans Den Bosch (Communicatie OO 'sH en voorlichting en
trainingen COC)
Op 21 juni 2019 presenteerden de studentmedewerkers bij Babel de opbrengsten van een half jaar
werken met OO 'sH. Aan de hand van prachtige prezi's, foto's en verhalen vertelden zij bij welke
projecten van OO 'sH zij de afgelopen periode waren betrokken, hoe zij hieraan hebben
bijgedragen en wat ze hieruit hebben geleerd. Lees hier meer over de presentaties en
opbrengsten.

Stages september 2019 – februari 2020
Het is ieder half jaar weer bijzonder hoe op heel natuurlijke wijze nieuwe - uiteraard ondernemende
- studenten zich aanmelden bij OO 'sH.
Hierin spelen de studenten die afscheid nemen een grote rol, want door hún enthousiasme worden
steeds opnieuw studenten geprikkeld om zich bij ons aan te melden als studentmedewerker of
stagiair.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is ons team uitgebreid met Johan, Ebony, Stef*, Lilia*,
Marjolein* en Colin*. De studenten met een sterretje liepen al eerder stage bij OO ‘sH. Zij blijven
nog een half jaar langer bij Ondernemend Onderwijs.
Stef van de Broek, 3e jaars, Fontys pabo Den Bosch (Outdoor learning)
Marjolein Thelosen, 3e jaars Social Studies, Avans Den Bosch (Leergemeenschap ISK en LOB;
loopbaanoriëntatie)
Lilia Visser, 2e jaars Social Work, Avans Den Bosch (Communicatie OO 'sH en voorlichting en
trainingen COC)

Colin de Bijl, 3e jaars studenten Communicatie - International Event Music & Entertainment
Studies, Fontys ACI Tilburg (Visiestuk Van Gogh National Park)
Ebony Einmahl, 3e jaars, Fontys pabo Den Bosch (profilering)
Johan van Hout, 2e jaars Social Studies, Avans Den Bosch (ISK & Crazy 073 [LOB])
Vrijdagmiddag 31 januari 2020 was de feestelijke afsluiting van dit half jaar stage van onze
studentmedewerkers. Een mooie groep van betrokkenen uit het netwerk, familie en vrienden
zagen en hoorden de studenten een presentatie houden over hun werkzaamheden bij
Ondernemend Onderwijs. Bij welke projecten waren zij betrokken en hoe stond dat in verhouding
tot hun opleiding? Johan, Lilia, Ebony, Colin, Marjolein en Stef vertelden dit, ieder op eigen wijze,
ondersteund door een mooie powerpoint of zelfs door een echte nieuwsuitzending met 'live'
contact met een correspondent ter plaatse. Lees meer

2. Vijf Onderwijsteams begeleiden voor de vormgeving van een betekenisvol leerproces
●
●
●
●
●
●

Rodenborch College
Ds Pierson College
Sint Jans Lyceum
KC de Kruisboelijn
Fontys Pabo Den Bosch en Veghel
Avans Social Work leergemeenschappen

Rodenborch College
Het Rodenborch College in Rosmalen heeft afgelopen jaar ondersteuning gevraagd en ontvangen
bij verschillende onderwerpen, te weten: de Toekomstmarkt, training Leren Netwerken en LOB.
De Toekomstmarkt
Vlak voor de zomervakantie 2019 heeft Rodenborch ondersteuning gevraagd bij de bedrijvenmarkt
die ze graag wilden organiseren voor de leerlingen van 4 havo en 5 vwo. In en vlak na deze
vakantie hebben Ondernemend Onderwijs en Rodenborch veel bedrijven uit verschillende
bedrijfssectoren aangeschreven, uitgenodigd en gebeld om een bijdrage te leveren aan deze
bedrijvenmarkt. De bedrijvenmarkt onder de naam Toekomstmarkt heeft plaatsgevonden op 30
augustus 2019. Ondernemend Onderwijs is ook betrokken geweest bij het ontvangen en
ondersteunen van de gastdocenten op de dag zelf.
De Toekomstmarkt is enkele weken na de uitvoering geëvalueerd met de organisatie van
Rodenborch. Een mogelijke verbetering zou kunnen zijn om in de tweede helft van het schooljaar
de leerlingen van havo 3 en vwo 4 zelf te betrekken bij de organisatie van deze Toekomstmarkt.
Training Leren Netwerken
In het Erasmus+ project Outside In, Inside Out (OIIO) hebben het Rodenborch College en Pierson
College samen een training Leren Netwerken ontwikkeld om internationaal te verspreiden. Deze
training was voor volwassenen en in het Engels en is vertaald en aangepast voor docenten en
leerlingen van havo 4 en vwo 5 van beide scholen. Frank Brouwers (decaan Rodenborch) en
Sjoerd Janssens (docent Pierson) hebben samen met het team van Ondernemend Onderwijs deze
vertaling en aanpassing vormgegeven in de Werkplaats van Ondernemend Onderwijs. Deze OO
werkplaats vindt meestal één keer in de 14 dagen plaats op de woensdagmiddag. Externe
instanties kunnen hier samen met een deel van het team van Ondernemend Onderwijs trainingen
en cursussen ontwikkelen.
Na aanpassing is de training Leren Netwerken door Frank Brouwers en Sjoerd Janssens op het
Rodenborch College gegeven aan een groep van ongeveer 25 docenten van beide scholen. Deze
bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 november 2019.
De week daarna is dezelfde training, maar dan speciaal voor leerlingen, verzorgd. Hierbij heeft het
team van Ondernemend Onderwijs de docenten ondersteund, dan wel zelf de training verzorgd. In
totaal betrof het 7 klassen op ds. Pierson College op 19 en 21 november 2019 en 13 klassen op
het Rodenborch College op 26 november 2019.
Op 4 december 2019 zijn de trainingen geëvalueerd met het team van Ondernemend Onderwijs.
Op basis van deze gegevens is de training nog eenmaal aangepast door Stef van den Broek van
Ondernemend Onderwijs.
Sint Jans Lyceum
Op 28 oktober 2019 hebben Margo van den Oord en Jan Raemaekers een training / workshop op
het St. Jans Lyceum verzorgd over Leren Netwerken. De basis van deze training bestond uit
opbrengsten afkomstig uit het Erasmus+ project OIIO (zie Training Leren Netwerken). De
ervaringen die hier zijn opgedaan zijn meegenomen in de vervolgtrainingen die samen met het
Rodenborch College en ds. Pierson College zijn gegeven.

Ouderavond.
Op vrijdag 8 november is Sandra Kanters van het Sint Jans Lyceum (SJL) in onze wekelijkse HUB
/ werkgroepoverleg / broedplaats aanwezig met de vraag of het team van Ondernemend Onderwijs
mee wil denken aan het meer ondernemend maken van de ouderavond van het SJL. Met de input
van het team van Ondernemend Onderwijs heeft het SJL besloten de ouderavond meer interactief
en ondernemend te maken, waarbij de rol van de eigen leerlingen meer prominent vorm heeft
gekregen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Isabella Rovers, van het Sint Jans Lyceum (SJL), heeft na de LOB bijeenkomst van 26 september
2019 contact gezocht met Ondernemend Onderwijs ‘sH, om raad te vragen hoe het beste het LOB
beleid op het SJL vorm te geven. Dit beleidsplan heeft ze geschreven en aangeboden aan haar
directie en is integraal goedgekeurd.

Kindcentrum De Kruisboelijn (Signum)
Stichting De Buitenschool, KC De Kruisboelijn en Ondernemend Onderwijs ‘sH hebben een project
aangevraagd en gehonoreerd gekregen onder de naam Samen Buiten Leren. De financiering is
afkomstig uit het Onderwijs Innovatiefonds van de gemeente Den Bosch. Officieel zou het project
lopen in het gehele kalenderjaar 2019, maar door personele problemen is de einddatum van 31
december 2019 naar 30 juni 2020 verplaatst. Op deze datum moet het eindverslag met de vijf
opbrengsten zijn afgerond.

Fontys Pabo Den Bosch en Veghel
Ongeveer zeven jaar geleden is Ondernemend Onderwijs begonnen met het begeleiden van de
profilering van de Fontys Pabo ‘s-Hertogenbosch (OGP7). Het team van Ondernemend Onderwijs
is ook dit schooljaar weer betrokken geweest bij zowel het inhoudelijke als het organisatorische
opzet en uitwerking van de externe profilering van de Fontys Pabo studenten. Voor het eerst waren
er ook studenten van de Fontys Pabo Veghel aanwezig. De 3e jaar studenten kunnen kiezen uit
een dertigtal externe instanties die graag willen samenwerken met de Fontys Pabo studenten. Na
een korte introductie van de externe instanties gaan ze in gesprek met studenten die belangstelling
hebben voor deze organisatie en / of onderwerp. Ondernemend Onderwijs is een belangrijke
schakel tussen externe organisaties, de studenten en de docenten voor het welslagen van deze
externe profilering.
Avans Social Work Leergemeenschap ISK
Avans opleiding Social Work werkt in de praktijk aan het ondernemen en leren in
leergemeenschappen. In deze leergemeenschappen werken 1e en 2e jaars hbo-studenten samen
met docenten en professionals in 's-Hertogenbosch & de regio aan maatschappelijke vraagstukken
en hun eigen ontwikkeling. Ondernemend Onderwijs ‘sH was ook in 2019 weer overkoepelend
betrokken bij de doorontwikkeling van deze leergemeenschappen, en inhoudelijk en adviserend bij
de LGS Intercultureel Talent die bij de Internationale Schakel Klas (ISK) actief is.

3. Bedrijven betrekken en bevragen om de connectie met het onderwijs inhoud te geven
Ook in 2019 hebben we weer een groot aantal bedrijven en organisaties betrokken om de
connectie met het onderwijs vorm en inhoud te geven.
#Samen Voor Betekenisvol Onderwijs (#SVBO)
In februari 2019 benaderde Apolline Mol (lid kernteam en kartrekker vanuit OO ’sH in dit project)
bedrijven en scholen uit ons netwerk met vragen als:
Heb je met jouw school/organisatie ook belangstelling om een duurzame samenwerking aan te
gaan met andere scholen of organisaties? Wil je hier graag ondersteuning bij? En wil jij ook over
diverse onderwerpen sparren met andere scholen en organisaties?
Hierop zijn een heel aantal positieve reacties gekomen, van zowel bedrijven, als scholen zodat in
2019 een aantal waardevolle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden onder de noemer: #Samen
Voor Betekenisvol Onderwijs (#SVBO).
RVO O2LAB stimuleert ondernemerschapsonderwijs omdat dit bijdraagt aan het ondernemender
maken van studenten, scholieren en werkenden. Omdat Ondernemend Onderwijs 'sH in de regio
Den Bosch zeker haar steentje bijdraagt aan het ondernemender maken van mensen werd zij
gevraagd deel te nemen aan de Meet-ups van O2LAB van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Deze vonden plaats op 29 mei en 24 juni 2019.
Twee leden van het kernteam OO 'sH leverden hieraan een actieve bijdrage, o.a. door het geven
van een presentatie over OO ‘sH.
Bedrijvenmarkt Pabo
Op 18 september 2019 was het het 5e jaar dat OO ‘sH haar netwerk van bedrijven specifiek en
gericht open voor de derdejaars pabo studenten van Fontys Pabo Den Bosch en dit jaar ook voor
Pabo Veghel . Deze studenten maken een innovatief lesontwerp of leerinhoud, in samenwerking
met een externe instantie. Dit innovatieve ontwerp voeren zij vervolgens op hun stageschool uit.
Als afsluiting heeft OO ‘sH op 15 januari 2020 een bijeenkomst op het Provinciehuis in Den Bosch
georganiseerd, waarbij de studenten hun innovatieve ontwerpen presenteerden. De bedrijven
waarmee de pabo studenten hebben samengewerkt en belangstellenden uit het netwerk van OO
‘sH waren hiervoor uitgenodigd.
Maakplaats Uden
Op 20 september 2019 was het team van Ondernemend Onderwijs uitgenodigd bij Maakplaats
Uden om samen te brainstormen over de ontwikkeling van de Maakplaats.
Maakplaats Uden, is gevestigd in het pand van voorheen ROC De Leijgraaf. In dit pand zitten
start-ups, jonge ondernemers met hun winkeltjes en kleine bedrijven die nog geen volledig pand
nodig hebben.
Van Gogh Nationaal Park
Vanaf het najaar 2018, toen Jeroen Naaijkens, verantwoordelijke voor het educatieprogramma van
Van Gogh National Park, ons bezocht, heeft het team OO 'sH zich verdiept in de kansen en
mogelijkheden om de educatieve ontwikkeling van dit nationaal park zoveel mogelijk te
ondersteunen. Daarnaast werken 2 studenten van Fontys Academy Creative Industries Tilburg,
Colin de Bijl en Jeroen Steijvers, aan een concept visie hiervoor. Regelmatig wordt het team van
OO 'sH hierover ge-update en op 21 juni 2019 een grotere groep genodigden tijdens de
eindpresentaties van de studentmedewerkers.

7 November 2019: Brabant geeft Energie
Ook Ondernemend Onderwijs 'sH zet zich vol energie in voor duurzaam- en milieubewust
onderwijs. Zo waren wij met een groep van Creatieve Verbinders met Brabant geeft Energie
vertegenwoordigd op het Energiefestival 2019, dat op 7 november 2019 plaatsvond in Eindhoven.
Ook werden hier winnaars bekend gemaakt van de VerduurSamenChallenge gericht op het
vergroten van bewustwording onder jongeren en het bedenken van een creatief en haalbaar idee
om scholen te verduurzamen. We zijn hierna volop in contact met ‘Brabant geeft Energie’ en
werken mee aan de VerduurSamenChallenge 2020.
Expertisepunt LOB
In het kader van LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding) voor VO-scholen is Ondernemend
Onderwijs in 2019 volop in contact geweest met bedrijven, die openstaan voor contacten met
VO-scholen, o.a. bij de organisatie van de Toekomstmarkt op 30 augustus 2019
(Rodenborchcollege) en de week voor Zorg en Techniek.
Met het Expertisepunt LOB is een vaste relatie opgebouwd waarin verworvenheden en
werkzaamheden in de regio worden uitgewisseld. Zo verzorgden zij o.a. een workshop tijdens
onze netwerkbijeenkomst over Talentontwikkeling en een betekenisvolle leeromgeving op 27
november 2019.

4. Tien netwerkbijeenkomsten organiseren voor het informeren en betrekken van (nieuwe)
partners
Ook in 2019 organiseerde het team OO ‘sH een boeiend scala van netwerkbijeenkomsten.
-

Op 16 januari 2019 vierde Ondernemend Onderwijs 'sH haar 5-jarig bestaan met een
bijzondere netwerkbijeenkomst.
In de Willem II concertzaal presenteerden 3e jrs Pabostudenten de resultaten van de
onderwijsinnovaties waaraan zij de laatste maanden samen met een bedrijf of organisatie
hebben gewerkt. Een prachtig voorbeeld van ondernemend onderwijs. Verbinding maken
tussen onderwijs en arbeidsmarkt!

-

vrijdag 25 januari 2019 presenteerden op het Stadskantoor bij de Gemeente
's-Hertogenbosch studentmedewerkers de eindresultaten van hun stageperiode bij
Ondernemend Onderwijs 'sH aan het bestuur en collega's van OO 'sH, nieuwe
studentmedewerkers en de vertegenwoordigers van de Gemeente 's-Hertogenbosch. Een
mooie mix van sociale bevlogenheid, onderwijsinnovaties, ouderenzorg, sportstimulering en
filosofie passeerde de revue.

-

22 maart 2019 netwerkbijeenkomst “Veerkrachtig in je vel!”. De bezoekers namen deel aan
verschillende workshoprondes. Het doel van de middag was om handvatten te krijgen hoe
je je eigen veerkracht kan versterken en dat van je leerlingen, medewerkers of een hele
(school)organisatie.

-

17 april 2019 netwerkbijeenkomst ‘Samen buiten leren’. Onder begeleiding van Charlotte
Lubbes (kernteam OO ‘sH) en Stef van den Broek (student Pabo en studentmedewerker
OO ‘sH) ging de groep onderzoekend en ontdekkend leren in de wijk Orthen. Tijdens een
wandeling, waarin verschillende leeraanleidingen uit de omgeving gebruikt werden, kon de
groep kennismaken met belangrijke onderdelen van Outdoor Learning.

-

22 mei 2019 netwerkbijeenkomst met het thema: 'is de hybride werknemer de toekomst?’.
Gastspreker Anja Hendriks is goed bekend met het fenomeen hybride werken. Zij werkt zelf
al jaren als leraar-ambtenaar, leraar-onderzoeker én als leerkracht primair onderwijs. Deze
netwerkbijeenkomst voelde net iets anders dan andere netwerkbijeenkomsten. Het was
vanaf het begin al duidelijk dat er een andere doelgroep is gekomen. Er was veel expertise
aanwezig, waardoor het echt een interactieve middag werd met veel deelnemers met totaal
verschillende achtergronden en perspectieven bij elkaar, waardoor er interessante
gesprekken en discussies ontstonden.

-

4 juni 2019 PLE Plus. Het Erasmus+ project 'Personalised Learning' is uitgevoerd tussen
september 2017 tot september 2019. De gemeente ’s-Hertogenbosch werkte hierin samen
met de ATO scholenkring en Helicon VMBO Den Bosch. Met internationale partners uit
Engeland, Zweden, Finland en Polen. Op 4 juni werden de uitkomsten en producten
gepresenteerd aan alle deelnemers en belangstellenden met name uit het onderwijsveld.
En natuurlijk was Ondernemend Onderwijs 'sH erbij en verzorgde en ondersteunde twee

van de vier Take Away Sessions. Deze workshops zijn onderdeel van het disseminatie
programma van Personalised Learning. Of in het Nederlands: Gepersonaliseerd Leren.

-

21 juni 2019 eindpresentatie studentmedewerkers. Iedere student heeft zijn of haar steentje
bijgedragen aan lopende of nieuwe projecten en allen vanuit hun eigen opleiding en
belangstelling.

-

September 2019 opstart van schooljaar 2019-2020 van het team OO 'sH begon niet als een
doorsnee bijeenkomst. Na ontvangst met Limburgse vlaai en uitleg over de structuur van
OO 'sH en haar medewerkers, werden namelijk de wandelschoenen aangetrokken om
samen een Verwondertocht te lopen om zo meer over elkaar en Ondernemend Onderwijs
te ontdekken. Tijdens deze Verwondertocht waren vijf stops gepland met opdrachten rond
de ontwerpcirkel.

-

Op 18 september 2019 organiseerde Pabo Den Bosch, in samenwerking met
Ondernemend Onderwijs ‘sH, de start van de profilering voor derdejaars studenten. Bij
deze profilering krijgen instanties en studenten de mogelijkheid om samen een innovatief
onderwijsconcept te ontwikkelen. Meer dan 20 instanties waren aanwezig om hun

innovatief idee of vraag neer te leggen bij de derdejaars studenten van pabo Veghel en
Den Bosch. In drie rondes kregen de studenten de mogelijkheid om met een instantie in
gesprek te gaan over dat innovatieve concept. Op basis van deze rondes kunnen de
studenten een keuze maken met welke instantie zij het komende half jaar aan de slag
zouden willen gaan.

-

30 oktober 2019 bijeenkomst over Samen Buiten Leren Op KC De Kwartiermaker. Deze
middag werden aanwezigen meegenomen op ontdekkingstocht met het doel kinderen meer
buiten het klaslokaal te laten leren, laten bewegen, laten ontdekken en te inspireren. Het
team OO 'sH biedt iedere belangstellende (school) de mogelijkheid samen een
Verwondertocht op maat in de eigen wijk te ontwerpen.

-

27 november 2019 netwerkbijeenkomst over 'Talentontwikkeling en een betekenisvolle
leeromgeving' op de Sancta Maria Mavo. Het docententeam geeft daar al enige jaren
anders les om zo ook echt alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en
'te shinen'.

5. Gesprekspartner zijn voor de gemeente, onderwijspartners en ondernemers als het gaat
over onderwijsinnovatie en ontwikkeling

-

Kindcentrum De Kruisboelijn (Signum)
Stichting De Buitenschool, KC De Kruisboelijn en Ondernemend Onderwijs ‘sH hebben een
project aangevraagd en gehonoreerd gekregen onder de naam Samen Buiten Leren. De
financiering is afkomstig uit het Onderwijs Innovatiefonds van de gemeente Den Bosch.
Officieel zou het project lopen in het gehele kalenderjaar 2019, maar door personele
problemen is de einddatum van 31 december 2019 naar 30 juni 2020 verplaatst. Op deze
datum moet het eindverslag met de vijf opbrengsten zijn afgerond. Het project richt zich op
vijf concrete opbrengsten te weten: een sociale kaart en / of natuurkaart van de wijk; het
partnernetwerk van de school; tien goede aanleidingen en / of voorbeelden; specifieke
competenties nodig voor samen buiten leren en communicatie en / of verspreiding in de
vorm van een videoverslag. Dit alles komt terug in ons jaarverslag van 2020.

-

Pabo Den Bosch en Veghel; Om in het onderwijs op de Pabo’s altijd ruimte voor
ondernemendheid te bieden, begeleidt OO de 3e jaars Pabo-studenten tijdens hun half jaar
durende externe opdracht en profilering. Hierbij werken studenten samen met een
organisatie aan een vernieuwend onderwijs idee of concept. Mooi voorbeeld van onderwijs
outside in- inside out.

-

Entercom; Schooljaar 2019 ondersteunde Ondernemend Onderwijs ‘sH de gemeente
’s-Hertogenbosch met het internationale project Entercom - Entrepreneurial Education
through urban regeneration and commons valorisation. 30 September 2019 vond hiervan
het Multiplier event plaats.

-

Netwerk van Creatieve Verbinders bij Brabant geeft Energie, provincie Noord-Brabant.
7 november 2019 waren we actief bij het netwerkevent Energiefestival Brabant in het
Evoluon in Eindhoven. In het netwerk van Creatieve Verbinders worden alle initiatieven
uitgewisseld die Brabant energie geven!

-

Landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennismaken in Den Bosch. Op 1 november
2019 vond in 's-Hertogenbosch de City Deal Kennis Maken plaats. Het KW1C was dit keer
de thuisbasis van een van de twee landelijke dagen die geheel in het teken staan van
kennis delen. Het team OO 'sH was deze dag goed vertegenwoordigd en nam deel aan
brainstorms en workshops.

-

Congres Ontdek- en Beleefdag Jonge Kind, KU Leuven, 23 november 2019: Helaas
werd dit door omstandigheden gecancelled. Het team OO zou hieraan deelnemen.

6. Steeds open staan voor nieuwe ontwikkelingen en die op waarde weten te schatten, te
begeleiden en faciliteren
Ondernemend Onderwijs is steeds op zoek naar nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en kansen om
het onderwijs ondernemender te maken in Den Bosch. Ook in 2019 heeft Ondernemend Onderwijs
weer een aantal initiatieven ondersteund of helpen laten groeien. De hieronder genoemde
voorbeelden hebben de potentie om ook op de lange termijn, en in de hele triple helix ingezet te
worden om ondernemend leren verder te brengen.
-

Van Gogh National Park. Vanaf het najaar 2018 heeft het team OO 'sH zich verdiept in de
kansen en mogelijkheden om de educatieve ontwikkeling van dit nationaal park zoveel
mogelijk te ondersteunen. In 2019 werken 2 studenten van Fontys Academy Creative
Industries Tilburg, Colin en Jeroen, aan een concept visie hiervoor. Regelmatig wordt het
team van OO 'sH hierover ge-update. In juli 2019 wordt bezien of er voldoende
onderbouwing is om verder te gaan voor het keurmerk 'nationaal park'. De naam 'nationaal
park' mag worden gevoerd als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, waaronder
een educatief programma. In 2020 valt hierover de beslissing.

-

Het Wetenschap- en techniek onderwijs maakt grote ontwikkelingen door. Een van de
belangrijke initiatiefnemers hierin is de Stichting WTE, een scholennetwerk voor
onderwijsinnovatie binnen het Primair Onderwijs in Noord-Brabant en Limburg (regio Zuid).
In dit netwerk ligt de focus op Wetenschap & Technologie, Onderzoekend en Ontwerpend
leren en Excellentie. Tien schoolbesturen ontmoeten elkaar om regionaal beleid te
ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken.
De organisatie hiervan vindt plaats via Stichting WTE regio Zuid. De uitvoering van de
programma’s is geborgd in acht subregio’s. Den Bosch maakt onderdeel uit van de regio
Den Bosch en Omgeving. Signum en SSPOH hebben hierin met Jolande Bastmeijer van De
Terp de trekkersrol. Ondernemend Onderwijs maakt deel uit van deze werkgroep.
Een Benchmarkonderzoek naar techniek initiatieven in de omgeving leverde hiervoor mooie
inzichten.
Een Leergemeenschap van Pedagogisch Management Kinderopvang en Educatie (PMKE)
onderzocht bij De Terp (met begeleiding van OOsH) in een doorlopende leerlijn de
vroegtijdige stimulering van onderzoekend leren als basis voor techniekonderwijs.

-

-

Opleiding Pedagogiek
December 2019 is er een verzoek binnengekomen om na te denken over de herinrichting
van het curriculum. De eerste uitwisseling en brainstormsessies hebben hierover al
plaatsgevonden. In 2020 worden deelprojecten in het nieuwe programma opgenomen.

-

Pedagogisch Management Kinderopvang en Educatie. Net als bij Avans wordt ook bij
PMKE voortaan gewerkt met leergemeenschappen. OO heeft een groep studenten
begeleid die op Kindcentrum De Terp onderzoek hebben gedaan naar de basis van
techniek in het onderwijs van baby tot 12 jaar.

-

Interactieve ouderavond. Dit jaar heeft Ondernemend Onderwijs actief deelgenomen in het
ontwikkelen van de interactieve ouderavond op het Sint Janslyceum. Dit hebben wij gedaan
door mee te denken tijdens een brainstorm over hoe deze het beste vormgegeven kan
worden.

-

Sociale kaart. Ook hebben we dit jaar meegedacht over de sociale kaart in Engelen,
Bokhoven en Haverleij. We hebben nagedacht over de vorm waarin deze sociale kaart het
meeste effect gaat hebben. Daarnaast hebben we mee nagedacht over de invulling van
deze sociale kaart.

-

Bosbessenschool. De Bosbessenschool in Heusden is een school die alle lessen buiten
geeft en de klassieke schoolvakken loslaat. Met de Bosbessenschool uitgewisseld en
concept en werkzaamheden gedeeld. Kansen voor samenwerking tussen OO ’sH, de
Buitenschool en de Bosbes besproken. De verbinding is snel gemaakt, met Samen Buiten
Leren, Verwondertochten, Van Gogh Nationaal Park.

-

GrowWizzKid. Ook dit jaar was er weer een brainstorm met GrowWizzKid. GWK is een
initiatief om kinderen kennis te laten maken met het zelf telen van voedsel en een
bewustwordingsproces over voeding en voedsel op gang te brengen. Hoe kunnen we het
aanbod laagdrempeliger en toegankelijker maken voor leerlingen van basisscholen? Hoe
kan er meer eigenaarschap gecreëerd worden bij de scholen zelf?

-

Broed. Een brainstorm met Broed was gericht op hun platform genaamd ‘iOngo’. Studenten
van Avans zijn bezig met het opzetten van een online platform gericht op het leren van
elkaars vaardigheden, kennis en ervaringen. Een soort marktplaats voor
talentontwikkeling. Ook hebben zij een spel ontwikkeld om het concept in de praktijk te
kunnen testen.

-

Gepersonaliseerd leren. De gemeente ’s-Hertogenbosch werkte in het Europese project
over gepersonaliseerd leren samen met de ATO scholenkring en Helicon VMBO Den
Bosch. Met internationale partners uit Engeland, Zweden, Finland en Polen. Op 4 juni
werden de uitkomsten en producten gepresenteerd aan alle deelnemers en
belangstellenden met name uit het onderwijsveld. En natuurlijk was Ondernemend
Onderwijs 'sH erbij en verzorgde en ondersteunde twee van de vier Take Away Sessions.
Deze workshops zijn onderdeel van het disseminatie programma van Personalised
Learning. Hoe gaan we de hierin opgedane kennis verder implementeren? OO ‘sH zet zich
hiervoor in.

Onze LOB-opdracht:
Specifiek ten behoeve van het lokale LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding)netwerk zal
Ondernemend Onderwijs:
1.

de aanbevelingen en producten vanuit het project ‘Outside In, Inside Out’ lokaal
implementeren. De focus ligt daarbij op het belang van arbeidsmarktinformatie en het
opbouwen van een duurzame samenwerking met bedrijven in LOB.
LOB (LoopbaanOriëntatie)netwerk /Implementatie OIIO
Met de eindpresentatie van het Europese project Outside In Inside Out (OIIO) op 31 januari
2019 is de gemeente Den Bosch een andere weg ingeslagen voor Loopbaan Oriëntatie
Begeleiding (LOB). Voor een toekomstbestendig LOB is het noodzakelijk dat de zoektocht
en ervaringen van leerlingen naar hun toekomstige loopbaan worden ingepast in het totale
onderwijscurriculum en zij zo veel mogelijk door ervaringen in de werkelijke samenleving op
zoek kunnen gaan naar hun bestemming. In het Europese project OIIO zijn hiervoor
prachtige handvatten ontwikkeld mede door de 3 deelnemende VO-scholen uit onze stad,
Ds. Pierson College, St Jans Lyceum en Rodenborch College. Ondernemend Onderwijs
had hiervoor in 2019 een speciale opdracht van de gemeente DB.
Een van deze handvatten is een train the trainer cursus over Leren Netwerken (zie ook
onze beschrijving op bladzijde 5 en 6). Naast deze cursus voor de docenten is er ook een
aangepaste versie gemaakt voor havo en vwo leerlingen van DS Pierson College en het
Rodenborch College.
LOB-VO bijeenkomsten.
De groep van 9 VO-scholen heeft de voorkeur uitgesproken voor 3-maandelijkse
bijeenkomsten voor kennisoverdracht en uitwisseling van elkaars ideeën en aanpak voor
toekomstgericht LOB. Deze worden door OO ‘sH geïnitieerd en georganiseerd en deels
door de deelnemende scholen ingevuld.
Informatie en verslagen hierover zijn beschikbaar via Ondernemend Onderwijs sH.
1. do 31 jan 2019 Bijeenkomst OIIO en overdracht LOB aan OO ‘sH,
Muzerije/Babel DB
2. 13 maart 2019; LOB-VO RC
3. 13 juni 2019; LOB-VO SJL
4. 3 juli 2019; Terugblik en vooruitblik wensen vo scholen op het gebied van LOB
5. 30 augustus 2019; Bedrijvendag RC; De toekomst van ….
6. 10 oktober 2019; LOB-VO Pierson
7. 27 november 2019: Netwerkbijeenkomst LOB (LoopbaanOriëntatie Begeleiding) bij
de Sancta Maria Mavo; ism VO-scholen Den Bosch, KW1C Leren op Locatie en
Expertisepunt LOB

2. Aansluiting vinden op de regionale interventies (Agrifood) op het gebied van
talentontwikkeling/LOB. Voortbordurend op het succes van het netwerk in het verleden
(sinds 2009), daarbij de regionale uitgangspunten volgen waar het kan, met nadrukkelijk
voldoende ruimte voor lokale invulling (couleur locale) en voorbeelden.
-

Scholennetwerk WTE- Regio Zuid
Knooppunt Technologie - Henny Knechten;
N-O-Brabant Werkt;
Talentencampus Oss - Richard van Ommen;

-

Week voor Zorg-en Techniek met VO-scholen in de regio
ExpertisepuntLOB: do 4 april 2019 LOB Veghel CHV event venus ncb laan
O2LAB Utrecht wo 29 mei

3. Online platform ontwikkelen in nauwe samenhang met het netwerk.
Online Platform LOB. Om alle informatie rondom LOB goed en makkelijk toegankelijk te
maken voor (toekomstige) gebruikers is een speciaal platform ontwikkeld. Het platform
bevat alle informatie, links en activiteiten voor LoopbaanOriëntatieBegeleiding (LOB). Door
dit platform is alle informatie goed vindbaar en deelbaar te maken met het netwerk. Het
platform is te vinden onder www.platformlob.nl.

4. Speciale aandacht voor de doorgaande leerlijn binnen LOB: de focus ligt daarbij op de
overgang PO/VO en VMBO/MBO
-

22 maart 2019 netwerkbijeenkomst “Veerkrachtig in je vel!”. De bezoekers namen deel aan
verschillende workshoprondes. Het doel van de middag was om handvatten te krijgen hoe
je je eigen veerkracht kan versterken en dat van je leerlingen, medewerkers of een hele
(school)organisatie.

-

14 mei 2019; workshops ISK, in aansluiting bij vo-scholen en organisaties in de omgeving.
’n Grote diversiteit aan workshops waaruit de leerlingen van ISK konden kiezen en
waarmee ze in contact kwamen met leerlingen en studenten buiten hun eigen
schoolomgeving. Om daarmee hun integratie en inclusie te bevorderen.

-

Brug naar de Brugklas; 24 mei 2019 samen met wijkmanagement team evenement
begeleiden van brugklassers in hun overgang van po naar vo; Sportcentrum Maaspoort en
Jongerencentrum De Poort

-

LOB beleid St. Jans Lyceum. Isabella Rovers, decaan van het SJL, heeft na de LOB
bijeenkomst van 26 september 2019 contact gezocht met OO met verzoek mee te denken
hoe het beste het LOB beleid op het SJL vorm te geven. Dit beleidsplan heeft ze
aangeboden aan haar directie en wordt nu integraal opgevolgd.

-

27 november 2019: netwerkbijeenkomst LOB (LoopbaanOriëntatieBegeleiding) ism
VO-scholen Den Bosch; KW1C en Expertisepunt LOB

-

Avans Leergemeenschappen/Intercultureel Talent zet zich met 15 studenten in om de
integratie van nieuwkomers en vluchtelingen van ISK te helpen bevorderen. Ondernemend
Onderwijs denkt en begeleidt hierin mee.

-

Interactieve ouderavond. Op vrijdag 8 november 2019 is Sandra Kanters in onze wekelijkse
HUB / werkgroepoverleg aanwezig met de vraag of het team van OO mee wil denken aan
het meer ondernemend maken van de Ouderavond van het St. Jans Lyceum. Met de input
van het team van OO heeft het SJL besloten de ouderavond meer interactief en
ondernemend te maken, waarbij de rol van de eigen leerlingen meer prominent vorm heeft
gekregen. Studentmedewerkers van OO ondersteunen deze en andere LOB-activiteiten bij
de VO-scholen.

