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In 1600 stelde Simon Stevin het onderwijspro-
gramma op voor de Duytsce Mathematycque, de 
nieuwe school voor ingenieurs aan de universi-
teit van Leiden. Stevin kennen we als innovator, 

wiskundige en technoloog, toch was zijn eis dat in de 
Nederduitse taal zou worden onderricht het meest 
ingrijpend. Het betekende regelrechte aantasting van 
de status van het universitaire onderwijs dat immers 
uitsluitend in het Latijn werd gegeven. Stevin wist dat 
hij potentieel geschikte kandidaat-ingenieurs niet bin-
nen de poorten van zijn  nieuwe school zou krijgen, 

als hij uitsluitend in het Latijn of Frans zou lesgeven. 
Hij wist ook dat praktische vaardigheid en individuele 
aandacht belangrijker waren dan louter overdracht 
van theoretische kennis.  Toegankelijkheid ging voor 
hem boven status. Met de oprichting van de Duytsce 
Mathematycque introduceerde Stevin de eerste 
praktisch georiënteerde  beroepsopleiding op univer-
sitair niveau in Nederland en tegelijk daarmee ook het 
schisma dat tot op de dag van vandaag het Neder-
landse onderwijsbestel domineert: het statusgebonden 
onderscheid tussen algemeen vormend onderwijs en 
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Onderwijs als waagstuk
Ondernemend leren staat de laatste jaren in de belangstelling. In deze bijdrage 
worden de principes ervan nader toegelicht, geplaatst in een bredere, ook histo-
rische, context en in verband gebracht met actuele inzichten over onderwijs en 
leren. Ondernemend leren zou een bijdrage kunnen leveren aan de modernise-
ring van het huidige onderwijs, mede gezien ontwikkelingen in de samenleving. 
De scholen voor voortgezet onderwijs die het ‘ondernemend leren’ praktiseren 
onder de naam ‘Entreprenasium’ kunnen daarbij als voorbeeld dienen.  

Ondernemend leren 

VO BVE 
Door Leo Lenssen

Het betreft de angst dat veranderingen de bijl aan de wortel legt van een 

van de iconen van dat onderwijs: de centrale toetsing
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beroepsonderwijs en de opvattingen over de rol van 
cognitieve kennis daarbij . 

De sterke oriëntatie op kennis en daarmee op afzonder-
lijke vakken  in combinatie met de statusgebondenheid  
van de verschillende vormen van algemeen vormend 
onderwijs, heeft er mede toe geleid dat het belang van 
praktische vaardigheden in combinatie met persoonlijk-
heidsontwikkeling voor alle jongeren altijd sterk is onder-
schat in het Nederlandse onderwijsbestel. De inbreng van 
het persoonlijke, individuele element leidde overwegend 
tot heftige weerstand vanuit samenleving en onderwijs. 
De vraag kan gesteld worden waar deze hardnekkige 
weerstand vandaan komt, zeker ook gezien de brede kri-
tiek op een aantal zwakke kanten van het huidige onder-
wijs. Het betreft de angst dat veranderingen de bijl aan de 
wortel legt van een van de iconen van dat onderwijs: de 
centrale toetsing. Die toetsing beoogt immers persoon-
sonafhankelijk en objectief de intellectuele prestaties 
van individuen te meten aan de hand van een absolute 
standaard.  Daarom domineren inhoud en vorm van de 
toetsing (lees: het examen) in sterke mate het onderwijs-
programma.  De kern van het maatschappelijk debat ligt 
echter in het fundament van het bestel: het diploma is het 
instrument om de status van de verschillende onder-
wijstypen en de achterliggende sociale verhoudingen te 
bestendigen.  Het is het selectiemiddel bij uitstek om voor 
te sorteren op arbeidsmarkt en sociale positie.  

Het ‘nieuwe’ denken over onderwijs en 
leren: ‘ik doe, dus ik word’  
Monique Volman komt de eer toe een lans te hebben 
gebroken voor een meer objectieve benadering van 
de inzet en de achtergronden van wat ruim tien jaar 
geleden als Het Nieuwe Leren  bekend werd en in het 
publieke debat met de grond gelijk werd gemaakt . 
Zeer treffend pareert ze de toenmalige kritiek dat deze 
vernieuwing niet zou zijn gebaseerd op wetenschappe-
lijk onderzoek met de opmerking dat het ‘oude leren’ 
dat ook nooit was. De achterliggende vraag is natuurlijk 
welke criteria je hanteert bij de meting van onderwijs-
resultaten.  Zolang die bepaald worden door het tradi-
tionele examen ligt het antwoord voor de hand. Het is 
van grote toegevoegde waarde en van fundamenteel 
belang om te onderzoeken of dat traditionele onderwijs 
de toets van de nieuwe Pisa-criteria (zie hieronder) kan 
doorstaan . In haar bijdrage maakt Volman in ieder 
geval duidelijk dat de uitgangspunten van Het Nieuwe 
Leren de moeite van het opnieuw doordenken waard 
zijn,  gezien de noodzaak het Nederlandse onderwijs 
aan te laten sluiten op de eisen van de toekomst. Zij 
noemt daarbij onder meer het belang van de 21st cen-
tury skills. Het denken in termen van competenties kan 
de hierboven genoemde dichotomie  tussen kennis 
en praktische vaardigheden in een nieuwe perspectief 
plaatsen. Competenties vormen de verbinding tussen 
de individuele kwaliteiten en ambities van  de persoon, 
de ontwikkeling van praktische (beroeps)vaardigheden 
en de daarvoor benodigde (theoretische) kennis.

Als we de recente literatuur over onderwijs en leren 
proberen terug te brengen tot een aantal hoofdstromen, 
dan kunnen we er  drie onderscheiden op basis van de 
gehanteerde argumenten en wetenschappelijke inzich-
ten. Deze drie hoofdstromen vullen elkaar aan, verster-
ken elkaar, vormen een coherent geheel en kunnen als 
zodanig een zinnige bijdrage vormen tot het antwoord 
op de vraag hoe het onderwijs in Nederland toekomst-
gericht en -bestendig kan worden gemaakt.

Deze drie hoofdstromen zijn als volgt in te delen:

1)  De verzameling aan inzichten met betrekking tot de 
rol van niet-cognitieve eigenschappen van (jonge) 
mensen met betrekking tot schoolsucces en de 
latere levensloop en loopbaan. Het boek dat in dit 
opzicht veel impact heeft gehad,  is How Children 
Succeed van Paul Tough . De ondertitel is veelzeg-
gend: confidence, curiosity and the hidden power of 
character.

2)  De internationale ontwikkelingen in samenleving 
en op de arbeidsmarkt, waarbij thema’s als baan-
onzekerheid, flexibiliteit, aanpassing en leven lang 
leren een prominente rol spelen. Een zeer belang-
rijk signaal in dit opzicht vormt de bijdrage van 
Andreas Schleicher (OECD) in het Esha –Magazine 
van oktober 2015  Innovations in Pisa to assess a 
wider range of skills. Hierin geeft hij aan dat ook de 
bestaande (vooral cognitieve) Pisatest niet langer 
in overeenstemming is met de maatschappelijke 
ontwikkelingen en er een omslag moet worden 
gemaakt. Die vat hij zelf als volgt samen: “The world 
no longer rewards people just for what they know 
but for what they can do with what they know.”  
Kortom: ‘ik doe, dus ik word’, in plaats van ‘ik denk, 
dus ik ben’.

3)  De kennis van de werking van het brein van jongeren 
en verworven inzichten in de neurologisch-psycho-
logische ontwikkelingen die medebepalend zijn voor 
hun ontwikkelingsproces. De recent verschenen 
studie ‘De jongens tegen de meisjes’  geeft een uit-
stekend overzicht van en inzicht in relevante studies 
met betrekking tot de hersen- en neuropsychologi-
sche ontwikkeling in de (late) adolescentie. 

Het boek van Tough laat overtuigend zien dat karakter-
eigenschappen van grotere invloed zijn op schoolpres-
taties en succes in de latere loopbaan dan cognitieve 
prestaties. Minstens zo interessant is het feit dat deze 
karaktereigenschappen kunnen worden ontwikkeld door 
er structureel en langdurig mee aan de slag te gaan. Je 
kunt dus werken aan het karakter van de adolescent. 
Het gaat hierbij om the big five: zelfvertrouwen, creativi-
teit, optimisme, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermo-
gen. De combinatie van deze eigenschappen maakt  dat 
leerlingen beschikken over grit: lef, ambitie en incasse-
ringsvermogen.

Ik doe dus ik word in plaats van ik denk dus ik ben
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Ook een meta-studie uitgevoerd door Maastrichtse 
onderwijseconomen voor het CPB  in 2015 concludeert 
dat investeringen in de persoonlijke ontwikkeling sociaal-
economische uitkomsten verbeteren. De onderzoekers 
laten onweerlegbaar zien dat toetsen die cognitieve 
vaardigheden proberen te meten onvoldoende zijn om 
de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld te brengen 
en om hun toekomstmogelijkheden goed in te schat-
ten. Deze niet-cognitieve vaardigheden leveren een 
belangrijke bijdrage aan het verklaren van sociaalecono-
mische uitkomsten en verschillen daarin tussen mensen. 
Versterkingen van het onderwijs op dit terrein moeten 
volgens deze CPB-studie als integraal onderdeel van het 
schoolcurriculum worden gezien. 

De nieuwe Pisa-test,  te introduceren in 2018,  zal 
bestaan uit een assessment gebaseerd op vier sleutel-
dimensies: 1) communicatie en relatiemanagement; 2) 
kennis van en interesse in internationale ontwikkelingen, 
uitdagingen en trends; 3) ontvankelijkheid en flexibiliteit; 
4) mentale kracht en weerstand.  Interessant is dat niet 
op een modernistische wijze wordt gefocust op de 
individuele ontwikkeling van de leerling, maar dat die 
nadrukkelijk wordt geplaatst in het kader van de oriën-
tatie op de wereld .  TNO deed onderzoek naar de wijze 
waarop in twee bedrijfstakken, de hightechsector en de 
zorg, instellingen en bedrijven de kennis en vaardighe-
den van hun medewerkers up-to-date houden in een 
turbulente omgeving.  Naast vakinhoudelijke (technische 
of medische) competenties worden in toenemende 
mate ook soft skills genoemd.  Belangrijk zijn sociale 
en communicatieve vaardigheden, onder andere voor 
het geven van feedback, het gezamenlijk reflecteren op 
ontwikkelingen of op eigen of andermans handelingen 
en rol in werkprocessen en voor effectieve intervisie . 
Ook belangrijk blijken flexibiliteit, ondernemendheid, pro-

activiteit, samenwerken en overzicht (wat is mijn bijdrage 
aan welk proces?). 

Ondernemend leren
Wat heeft bovenstaande nu te maken met onderne-
mend leren?  Is er sprake van weer een nieuwe hype, 
van oude wijn in nieuwe zakken of betreft het dit-
maal een substantiële en  duurzame visie op leren en 
onderwijs? Het begrip dreigt, zoals eerder Het Nieuwe 
Leren, weer een container te worden voor allerlei min 
of meer verwante  onderwijspraktijken en- visies. Het in 
het spraakgebruik door elkaar hanteren van de noties 
‘ondernemend onderwijs’, ‘ondernemende scholen’ 
en ‘ondernemend leren’ versterkt die onduidelijkheid. 
Scholen die zich ondernemend noemen, zijn niet nood-
zakelijkerwijs aanhangers van ‘ondernemend leren’.  Het 
betreft dan veeleer een kenmerk van de schoolcultuur 
dan van de pedagogische visie. Al behoeft het een het 
ander niet uit te sluiten . Ook  de overheid bemoeide 
zich een klein decennium geleden nadrukkelijk met 
ondernemerschap en ondernemendheid in het onder-
wijs .  Daarbij lag de focus vooral op het versterken van 
ondernemerschapsonderwijs en de aandacht voor het 
ondernemerschap als zodanig.  

Zoals gezegd is ondernemend leren een pedagogisch-
didactisch concept dat niet altijd even consistent wordt 
omschreven en daarom ook laboreert aan vaagheid.  
Hetgeen wellicht mede de oorzaak is van de wijze 
waarop ondernemend leren in het voortgezet onderwijs 
vaak zijn beslag kreeg en krijgt: het opzetten van een 
minionderneming door de leerlingen. 
Ook bij de eerste lichting Entreprenasiumscholen in 
het voortgezet onderwijs was dat veelal het geval. 
Dat is dan ook de reden geweest dat deze, inmid-

Niet alleen  

theoretische kennis…

… maar ook  

praktische vaardigheid
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dels dertien, scholen de afgelopen twee jaar voor een 
meer fundamentele aanpak hebben gekozen. De kern 
daarvan ligt in de keuze uit te gaan van competenties 
die centraal staan bij het ondernemend leren. Daarmee 
wordt de heilloze dichotomie kennis versus vaardighe-
den vermeden en wordt ook het adagium ‘de leerling 
centraal’ gerealiseerd: competentie-ontwikkeling is 
immers individu-gebonden en niet alleen afhankelijk van 
(externe) curriculumeisen. Door die keuze - voor het 
voortgezet onderwijs systeemdoorbrekend - is het ook 
mogelijk om op termijn de aansluiting te vinden met het 
reguliere cognitie-georiënteerde programma: kennis 
maakt een integraal onderdeel uit van de te verwerven 
competenties. Daarmee komt een van de belangrijkste 
opdrachten van de Entreprenasia, ook in politieke zin, in 
beeld: het ontwikkelen van een aanpak waarbinnen het 
individuele leerling-georiënteerde competentiemodel en 
het traditionele programma kunnen worden geïntegreerd 
. De door deze scholen geformuleerde competenties zijn 
gebaseerd op internationaal (OECD) ontwikkelde stan-
daarden, maar toegespitst op pedagogische uitgangs-
punten. Tegelijkertijd hebben de scholen de kenmerken 
geformuleerd waaraan het ondernemend  leren in de 
onderwijspraxis van de scholen te herkennen is en die 
tegelijkertijd kunnen worden beschouwd als basisvoor-
waarden om ondernemend leren concreet, duurzaam en 
kwaliteitsrijk te implementeren in de school . 

Visie
Ondernemend leren is gebaseerd op het principe dat de 
(jonge) mens leert om ondernemend,  onderzoekend, 
kritisch en open in de wereld te staan en zijn of haar 
eigen leven als ‘onderneming’ in metaforische zin te 
beschouwen. De Entreprenasiumscholen stellen de leer-
ling in staat zijn of haar ondernemendheid optimaal te 

benutten en in te zetten. Zij doen dat door leerlingen op 
te leiden die ondernemend, dat wil zeggen maatschap-
pelijk georiënteerd en onderzoekend, in de wereld staan 
en bieden daartoe een integrale en individuele leerweg 
aan van brugklas tot eindexamen.

Competenties
De tien competenties waarop de Entreprenasium-
aanpak is gebaseerd, worden onderscheiden in drie 
hoofddomeinen: kennis, vaardigheden en houding. Elk 
daarvan bestaat weer uit competentiefactoren. Die kun-
nen wel worden onderscheiden, maar slechts geïnte-
greerd verworven en getoetst.
Het gaat om de volgende competenties en factoren:  

Kennis: Kennis van / inzicht in;  te betrekken op per-
soonlijke situatie,    
eigenschappen en opvattingen.
1.  Algemene economische principes; werking van het 

financieel/economisch bestel; - inrichting samenle-
ving; rol burger/overheid.

2.  Inrichting hoger onderwijs; keuzevraagstukken;  
arbeidsmarktontwikkelingen. 

3.  Ethische principes en keuzes; duurzaamheidsvraag-
stukken; sociale verantwoordelijkheid.

 
Vaardigheden: interpersoonlijke, leer/ontwikkelingsvaar-
digheden, analytische en organisatorische vaardighe-
den.
4.  Samenwerken, communiceren, integer handelen,  

relaties leggen,  luisteren
5.  Onderzoeken, zelfreflectie, adaptief en responsief 

opereren,  relevante (vak)kennis verwerven/bijhou-
den.

6.  Plannen en organiseren, prioriteiten stellen, doelen 
stellen, leiding geven.

7.  Situaties analyseren en interpreteren, evalueren en 
beoordelen,  beslissen.

Houding: persoonlijkheid, ambitie, ondernemendheid. 
8.  Zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, creativiteit, weer-

baarheid (ik ben, ik creëer).
9.  Gemotiveerdheid,  doorzettingsvermogen, neemt 

initiatief, actief (ik doe).
10.  Risico-aanvaardend,  onafhankelijkheid, lef, incasse-

ringsvermogen,  omgaan met onzekerheden, droom 
willen realiseren (ik wil, ik kan, ik durf).

Kenmerken
Volman maakt duidelijk wat de belangrijkste impulsen 
waren van Het Nieuwe Leren, maar ook wat de valkuilen 
waren. Voor een deel hadden die te maken met de 
containerfunctie die het kreeg,  iedereen kon zijn of haar 
ideeën onder die vlag presenteren. Niemand bewaakte 
de uitgangspunten, voor zover die er al waren. Dat is 
een van de redenen waarom de Entreprenasiumscho-
len niet alleen een duidelijk pedagogisch uitgangspunt 
hebben gekozen voor hun onderwijs en aansluiten bij de 
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inmiddels internationaal aanvaarde competenties, maar 
ook om enkele duidelijke onderwijsinhoudelijke en orga-
nisatorische kenmerken te formuleren. Zonder dat deze 
moeten worden opgevat als ideologische blauwdruk, 
zorgen ze toch voor een herkenbaar kader en verplich-
ten ze de scholen tot transparantie en het afleggen van 
verantwoording. 
Die kenmerken zijn beknopt geformuleerd de volgende. 
Leerlingen bepalen (binnen bepaalde voorwaarden) zelf  
(een deel van) hun leerproces, hun onderwijsprogramma  
en onderwijsdoel. Dat geldt zowel voor het gewone pro-
gramma als voor het Entreprenasiumdeel. Dit deel krijgt 
mede vorm door projecten (die voldoen aan bepaalde 
criteria) waarin het individuele leerdoel en bestaande 
schoolvakken worden geïntegreerd binnen een context 
van ondernemend handelen. Dat ondernemend han-
delen, dient plaats te vinden in interactie met de wereld 
buiten de school. In het onderwijsprogramma staan de 
volgende drie kernelementen van het ondernemend 
leren en het persoonlijk ondernemerschap centraal: 
oriëntatie op burgerschap en samenleving, op loopbaan 
en studie en op eigen ambities, talenten en persoon-
lijke  competenties. Alle activiteiten en leeropbrengsten 
worden vastgelegd in een portfolio en/of dossier dat 
zichtbaar en toetsbaar betrekking heeft op de verworven 
competenties. Dit e-portfolio is de basis voor het zoge-
naamde plusdocument.

Investeringen in de persoonlijke 
ontwikkeling verbeteren sociaal-
economische uitkomsten 

De ruimte die het extra programma vraagt, wordt door 
veel scholen op twee manieren gecreëerd. Leerlingen 
kunnen zelf aangeven welke standaardprogramma-
onderdelen ze niet volgen, maar aan hun individuele 
programma besteden. In veel gevallen wordt ook 
structureel ruimte vrijgemaakt door voor het reguliere 
programma minder lesuren in te roosteren.

Uiteraard stuiten de scholen bij deze aanpak ook weer 
op de eerder genoemde, haast klassieke barrières en 
moeten problemen worden opgelost zoals de verhou-
ding tot en de integratie met het  klassieke kennispa-
radigma en  het reguliere examenprogramma.  Deson-
danks voorziet deze aanpak mogelijk in de noodzakelijke 
verbinding tussen de hierboven beschreven nieuwe 
inzichten over het leerproces van leerlingen en slagen 
de Entreprenasia er op deze wijze in op coherente wijze 
onderwijs te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de ambities van 
jonge mensen.
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  Dit boek gaat uit van een totaalontwerp: van onderwijsvisie tot schoolorganisatie. Het 

heeft vooral scholen in het basisonderwijs geïnspireerd

12  O.a. door de subsidieregeling Ondernemerschap en Onderwijs 2007. 

13  In 2012 publiceerde het wetenschappelijk bureau van de VVD een interessante studie 

over de toekomst van het Nederlandse onderwijs waarin op degelijke en genuanceer-

de wijze wordt ingegaan op het kennisthema: ‘Onderwijs: de derde dimensie’. 

14  Voor een meer uitgebreid overzicht van de wijze waarop deze uitgangspunten in de 

praktijk worden gerealiseerd verwijs ik naar de website www.ondernemendleren.org

Samenwerken hoort 

tot de belangrijke 

vaardigheden.
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