Margo en Hanny: Afscheid van de oprichters van Ondernemend Onderwijs

Wie Margo zegt, zegt bijna ook automatisch Hanny, en andersom. Beiden zijn vanaf de start in 2013
bij Ondernemend Onderwijs betrokken. Margo heeft de opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch
gekregen en Hanny is direct aangesloten om de communicatie te regelen.
Samen hebben ze inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is het tijd om een stapje terug
te doen. Beiden verlaten het Kernteam van Ondernemend Onderwijs en verruilen het voor een iets
rustigere plek in het bestuur. Op deze manier kunnen de overige leden van het Kernteam en de
studentmedewerkers toch nog gebruik maken van hun expertise.
Geoliede machine
Ondernemend Onderwijs is onder leiding van Margo uitgegroeid tot een echte
netwerkorganisatie met meer dan 750 connecties. Dit netwerk biedt enorme
kansen om snel en flexibel te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen die
zich afspelen in de regio Den Bosch. Vragen komen via het Kernteam, via de
Werkplaats of via onze Werkgroepbijeenkomsten bij ons terecht.
Inmiddels is Ondernemend Onderwijs een stichting geworden met een prachtige website vol
innovatieve verhalen uit de onderwijspraktijk. Onder leiding van Hanny is de communicatie en PR
uitgegroeid tot een geoliede publiciteitsmachine. Naast de website verschijnt er iedere maand een
prachtige Nieuwsbrief met onderwerpen uit de ondernemende regio Den Bosch. En ook digitaal zijn
we steeds beter in contact met ons netwerk via onder andere LinkedIn, Twitter en Facebook.
De succesfactoren
Margo en Hanny hebben in de loop van jaren veel ontwikkelingen weten vorm te geven. Enkele van
deze ontwikkelingen en tevens succesfactoren zijn zeer de moeite waard om te benoemen.
Het werken met een redelijk vast Kernteam en daaromheen een flexibele schil van hbostudentmedewerkers is een gouden formule gebleken. De hbo-studentmedewerkers lopen officieel
stage bij de gemeente Den Bosch, maar worden gestationeerd bij Ondernemend Onderwijs. Naast de

eigen stageopdracht van Fontys, Avans of Has, werken de studentmedewerkers ook mee aan andere
vragen en of opdrachten van organisaties in Den Bosch.
Margo en Hanny wonen in de regio Den Bosch en kennen daardoor de regio heel erg goed. Ze weten
als geen ander maatschappelijke betrokkenheid te koppelen aan plaatselijke ontwikkelingen en
initiatieven. En indien mogelijk deze onderwerpen ook nog te
verbinden aan de 17 werelddoelen (SDG).
Margo en Hanny werken veel en graag met de ontwerpcirkel als
model voor het anders en open leren denken. Met de ontwerpcirkel
is het heel goed mogelijk de ondernemendheid bij leraren en
leerlingen te stimuleren. De ontwerpcirkel is afgeleid van het
onderzoekend en ontwerpend leren van SLO.
Margo en Hanny zijn altijd op zoek naar kansen om partijen met
elkaar te verbinden en van en met elkaar te laten leren. In het
onderwijs kom je fantastische ontwikkelingen tegen, maar vaak klein en alleen in of op de eigen
school. Margo is dan altijd op zoek naar het groter en breder maken. Het werken in een doorgaande
leerlijn van basisonderwijs tot het met hbo opleidingen. Altijd kijken en zoeken naar mogelijkheden
om een andere school of organisatie uit de wijk erbij te betrekken. En Hanny is altijd op zoek om aan
deze prachtige initiatieven meer ruchtbaarheid te geven. Door in de nieuwsbrief er aandacht voor te
vragen. Door op de website er ruimte voor in te ruimen. Door op de grote trom te slaan.
Het oprichten van de Werkplaats OO voor het verder uitwerken van ideeën tot halffabricaten of van
halffabricaat tot volwaardig eindproduct dat in de markt gezet kan worden, is vorig jaar goed van de
grond gekomen. Scholen en andere organisaties zoeken hulp bij het realiseren van een idee of vraag.
Daarvoor kunnen ze terecht in de Werkplaats. Verder zijn alle producten die onder de hoede van
Margo en Hanny zijn ontwikkeld terug te vinden op de website van Ondernemend Onderwijs en
gratis beschikbaar.
De overdracht
Margo en Hanny doen een stapje terug en gaan deel uitmaken van het bestuur van OO. Het
afgelopen jaar is doelgericht gezocht naar plaatsvervangers. Deze zijn gelukkig gevonden. Maite gaat
de communicatie en PR overnemen van Hanny. Mandy, Femke en Stef nemen zoveel mogelijk taken
van Margo over. De overdracht zal nog wel enige tijd in beslag nemen, maar gaat zeker lukken.
Namens het gehele team van Ondernemend Onderwijs wil ik Margo en Hanny bedanken voor hun
fantastische inspanningen die ze geleverd hebben voor het meer ondernemend maken van het
onderwijs in de regio Den Bosch! Een prettig idee dat jullie dit gedachtegoed voortzetten vanuit
het bestuur!
Mvg Jan

