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Kennis maken in
programma’s en projecten

Interactie tussen onderwijs
en praktijk versterken
Studenten denken in mogelijkheden

Ondernemendheid in het vmbo

Laat jongeren al op
jeugdige leeftijd
hun talenten ontdekken
Aan het woord
Om in de groene beroepswereld te kunnen functioneren, zullen leerlingen over een
ondernemende houding moeten beschikken. Uit onderzoek blijkt dat je zo vroeg
mogelijk moet beginnen met oriëntatie op een ondernemende houding. Daarom
richten vmbo-scholen zich op ‘ondernemendheid’, een overkoepelende term voor
een ondernemende houding en ondernemend gedrag.

Ondernemende houding ontwikkelen
Vmbo-scholen werken aan de ontwikkeling van een ondernemende houding bij
hun leerlingen. Ze doen dat door leerlingen uit te dagen, ze de kans te geven
verantwoordelijkheid te dragen en risico’s te nemen. Zo leren ze plannen,
organiseren, presenteren en marktgericht werken. Bovendien krijgen ze zicht op de
mogelijkheden van ondernemersgerichte vervolgopleidingen.
Docenten en leerlingen voeren verschillende projecten uit op het gebied van
ondernemerschap, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van het vmbo.
Diverse vormen van praktijkleren staan daarbij centraal, waarbij onderwijs
samenwerkt met de andere 4 O’s in de regio: ondernemers, onderzoek, overheid
en omgeving.

Ondernemerschap in de opleiding
Twee aoc’s zetten met projecten in op ondernemendheid in het vmbo. Zo voert
Lentiz onderwijsgroep diverse projecten uit die gericht zijn op ondernemerschap.
Voorbeelden zijn lessen ondernemerschap en de BizNizklas op het Floracollege in
Naaldwijk. In dit opleidingstraject, dat gericht is op leerlingen van de gemengde
of theoretische leerweg (GL of TL), worden leerlingen uitgedaagd in projecten,
door werkbezoeken aan bedrijven of het opzetten van een minionderneming.
Het bedrijfsleven wordt betrokken bij de ontwikkeling van dit traject; Westlandse
ondernemers verzorgen gastlessen.
Edudelta Onderwijsgroep start op de vmbo-locaties in Barendrecht, Goes
en Middelharnis de ondernemersklas, een 9-jarig opleidingstraject voor
vmbo-mbo-hbo gericht op de leerlingen met een advies voor GL, TL of havo.
Ondernemerschap staat centraal in dit traject. Edudelta Onderwijsgroep werkt
hierin samen met bedrijven uit de regio.
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Arjen de Groot, beleidsadviseur vmbo
Edudelta Onderwijsgroep

“Jonge leerlingen kun je
heel goed uitdagen”
“De maatschappij heeft
een groeiende behoefte aan
gediplomeerden met een
ondernemende houding,” zegt
De Groot. Daarom laat hij zijn
aoc-leerlingen in de eerste jaren
van het negenjarig traject van de
ondernemersklas op speelse wijze
kennismaken met ondernemerschap.
“Bij kinderen van 12 jaar gaat
het natuurlijk meer om het
ontwikkelen van een ondernemende
houding: zelfstandig handelen
bijvoorbeeld, initiatief nemen of
verantwoordelijkheid dragen. Dat
zijn vaardigheden die voor iedereen
belangrijk zijn, ook als je geen
ondernemer wordt, maar in de
ondernemersklas worden ze sterker
ontwikkeld dan in andere vmboklassen van Lentiz onderwijsgroep.”
“Jonge leerlingen kun je heel goed
uitdagen”, vindt De Groot. Als
voorbeeld noemt hij de 12-jarige
Vince Jordans die de hoofdprijs won
in het tv-programma ‘Het Beste Idee
van Nederland’. Zijn Lunch Locker,
een broodtrommel, ligt nu in de
winkel.

Aan het woord

Aan het woord

Wilfried Brehm, economiedocent
Flora- en Maaslandcollege bij Lentiz
onderwijsgroep

Dirk van der Zanden (18), fotograaf
en zelfstandig ondernemer

“Ondernemerschap is
een keuze”
“Als je ondernemersvaardigheden
bij leerlingen wilt overbrengen, is het
voor een docent zeer leerzaam om
zelf ook echt te gaan ondernemen”,
zegt Brehm. Dat was voor hem
de overweging om zich in te
schrijven als zzp‘er bij de Kamer van
Koophandel met zijn eigen bedrijf
‘Brehm’s Learning Company’. Zo
ontdekte hij wat ondernemerschap
echt inhoudt: lef tonen, initiatief
nemen, een gat in de markt zien
en ergens op afstappen. Dat zijn
vaardigheden die ook voor leerlingen
van belang zijn, denkt Brehm. In
de meeste projecten op het vmbo
gaat het om ondernemendheid,
vertelt hij. Leerlingen hoeven geen
risico te nemen zoals bij echt
ondernemerschap. Toch kun je
ze volgens hem laten ruiken aan
het echte ondernemerschap. Met
een klein startkapitaal mochten
de leerlingen bedrijfjes oprichten
die ze konden inschrijven in het
Maaslandcollege Handelsregister.
Ze bedachten een product en dreven
een handeltje. De winst
mochten ze zelf houden.
“Vaak gaat de opbrengst
van zo’n project naar een
goed doel, maar ik wilde
dat ze gestimuleerd werden
alles eruit te halen.”

“Er zijn zoveel leerlingen
die net als ik voor
zichzelf willen beginnen”
De teleurstelling was groot bij Dirk,
toen hij na het behalen van zijn
vmbo-diploma uitgeloot werd voor
de Foto Academie in Rotterdam.
Fotograaf worden was zijn droom.
Met hulp van docent Wilfried
Brehm besloot hij zich te vestigen
als zelfstandig fotograaf. Samen
maakten ze een loopbaanplan
zodat Dirk vrijstelling kreeg van
leerplicht. Hij schreef zich in
het Handelsregister in en is nu
zelfstandig ondernemer.
“Het was niet makkelijk”, zegt
Dirk. “Je moet alles zelf uitzoeken.
Zoals het opstellen van een
ondernemingsplan, de belastingen,
inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Dat had ik op school
nooit gehad.”
“Er zijn zoveel leerlingen die voor
zichzelf willen beginnen.” Achteraf is
Dirk blij dat hij uitgeloot is voor de
Foto Academie. “Ik ben nu alle dagen
in de week bezig met fotografie. Zij
die wel toegelaten zijn, fotograferen
niet zoveel.”

Projectinformatie
Voortraject: Ondernemerschap in
het vmbo-groen (Kigo 2009), Kansen
voor Ondernemerschap in het vmbo
(Kigo 2008) BizNizklas Floracollege
Naaldwijk (Lentiz onderwijsgroep)
Ondernemersklas Edudelta
Onderwijsgroep Barendrecht, Goes en
Middelharnis
Betrokken onderwijsinstellingen
Lentiz onderwijsgroep
Edudelta Onderwijsgroep
Overige partners
APS, GKC-programma
Ondernemerschap
Mede mogelijk gemaakt door
GKC-werkbudget
Contact
Dimph Rubbens, APS
T 06 25051950
E D.Rubbens@aps.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten
> Programma’s > Ondernemerschap
> Ondernemerschap in het groenvmbo (bij Actief) en > Kansen voor
ondernemerschap in het vmbo (bij
Afgesloten)
BizNizklas Lentiz onderwijsgroep:
www.lentiz.nl
Ondernemersklas Edudelta
Onderwijsgroep: www.edudelta.nl
Publicatie
Ondernemende vmbo-leerlingen,
Vakblad Groen Onderwijs nr. 12, 20
oktober 2010: http://edepot.wur.
nl/154297
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