Max 1 of Max 2
De cirkel is rond!
Zoals jullie hebben kunnen lezen is de Stichting Ondernemend Onderwijs opgeheven per
31 december 2021, maar dat wil niet zeggen dat dit het einde is van ondernemendheid in het
onderwijs.
Dit is mijn laatste officiële blog voor Ondernemend Onderwijs. Ik schrijf deze blog op zaterdag
11 december 2021. Dit is belangrijk, omdat morgen de alles bepalende laatste formule 1 race van het
seizoen 2021 gaat plaatsvinden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, op
het Yas Marina Circuit. En ik wil deze blog graag schrijven voordat bekend is wie nu kampioen is
geworden.
Is het toch weer Lewis Hamilton, de Brit, voor de achtste keer? Of is het Max Verstappen en dan voor
de allereerste keer? Beide coureurs staan na 21 races precies gelijk in het puntenklassement, beiden
hebben namelijk 369.5 punten bij elkaar gereden.

Ik ben in 2016 begonnen met het schrijven van deze blogs. Het idee is ontstaan in het kernteam van
Ondernemend Onderwijs. Schrijven over de actualiteit in en rondom het onderwijs waarbij een
relatie wordt gelegd met ontwikkelingen op het gebied van ondernemen en ondernemendheid.
Nu, na 70 blogs, is voor mij de cirkel rond. Mijn eerste en laatste blog gaan over Max Verstappen.
De eerste blog in mei - juni 2016 draagt de titel: Zijn naam is Verstappen, Max Verstappen! Met opzet
verwijzend naar een andere held van mij Bond, James Bond.
De keuze om over Max Verstappen te schrijven in mijn eerste blog was niet zo moeilijk. Max
Verstappen had net op 15 mei 2016 de Grand Prix van Spanje, verreden in Barcelona, op zijn naam
geschreven. Zijn allereerste grand prix overwinning. Hij was daarmee met een leeftijd van 18 jaar en
228 dagen, zowel de eerste Nederlandse als de jongste winnaar ooit van een Formule 1 Grand Prix.
Daarnaast woont Max op een steenworp bij mij vandaan. Nee, niet in Monaco, maar in Montfort. En
Max had al laten zien dat hij als klein jochie goed kon karten. De keuze om over hem de eerste blog
te schrijven heeft dus met name te maken met zijn kwaliteiten en het talent dat er bij hem van af
spat. De openingszin van die eerste blog is dan ook: Wat een prestatie! Ongelooflijk wat deze jongen
heeft gedaan. Wat een lef, wat een moed, wat een durf. Zoveel kwaliteit, zoveel talent.

In alle netwerkbijeenkomsten die Ondernemend Onderwijs de afgelopen jaren in de regio Den Bosch
heeft georganiseerd kwam met enige regelmaat de opmerking naar voren dat ondernemendheid ook
iets te maken heeft met durf, lef en moed. Je hebt in het onderwijs mensen nodig die af durven te
wijken van de gebaande paden. Je hebt leerkrachten en leraren met passie nodig die de lesmethode
terzijde durven te schuiven of weten aan te vullen met ervaringen die met name buiten de muren
van de klas en de school te vinden zijn.
Of Max nu morgen wint of verliest is voor mij niet zo belangrijk. Voor mij is hij het symbool van
ergens voor gaan. En al je kwaliteiten, talenten en ervaringen daarvoor inzetten. Dit is ook wat het
team van Ondernemend Onderwijs de afgelopen zeven jaar heeft gedaan voor de regio Den Bosch.
In mijn ogen kun je dan gewoon niet verliezen, want je bent dan altijd een winnaar!
En mocht Max Verstappen morgen geen wereldkampioen worden, dan kan hij troost vinden in de
woorden van John Lennon: ‘Op het eind komt alles goed, en zo niet, dan is dit nog niet het einde!’
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