
 

 

Ondernemend onderwijs 
Samenwerken met de ‘wereld buiten school’! 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert programma’s uit die bijdragen aan een duurzame 
en economisch sterke samenleving. Vanuit die visie is er ook aandacht voor meer ondernemendheid in 
het onderwijs, want ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. Zij 
zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren. De 
samenleving vraagt in toenemende mate om deze mindset en vaardigheden. Het streven is dat 
onderwijs en bedrijfsleven daarin meer gaan samenwerken. 
Het O2LAB-programma van RVO stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en ‘de wereld buiten 
school’. In dit praktijkvoorbeeld geven we een aantal voorbeelden uit dit programma. 
 
Reeks van portretten van docenten: zeven docenten uit het hoger onderwijs, het mbo en het vo 
vertellen waarom zij gemotiveerd zijn om met hun leerlingen en studenten te werken met 
ondernemend onderwijs en wat dat ‘levensechte’, praktijkgerichte onderwijs met hun studenten doet. 
Kijk het e-book Portrettenbundel Ondernemende docenten_O2LAB.pdf (rvo.nl) 
Hieronder worden twee portretten uitgelicht 
• Portret mbo docent: Bartjan Groothengel  
• Portret hogeschool docent: Jorg Andree  

 
Best practices: er staan meerdere interessante projecten op de O2LAB-site. Bijvoorbeeld over het LOB-    
programma Sociaal ondernemerschap van het Nova college en over het programma Match2Work dat 
scholen aan ondernemers koppelt. 

     
• www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/project-match2work-brengt-bedrijven-en-studenten-

contact  
• http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/06/SBO_MATCH2WORK.pdf 
• https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/ontdekking-van-sociaal-ondernemerschap-het-mbo  

 
 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☒ LOB-leeromgeving 
☒ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☒ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
 
 
 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/Portrettenbundel%20Ondernemende%20docenten_O2LAB.pdf
https://kennisdelen.rvo.nl/groups/view/55064566/o2lab/blog/view/55088630/portrettenreeks-de-ondernemende-docent-bartjan-groothengel-roc-van-twente
https://kennisdelen.rvo.nl/groups/view/55064566/o2lab/blog/view/55088208/portrettenreeks-de-ondernemende-docent-jorg-andree-hanzehogeschool
http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/project-match2work-brengt-bedrijven-en-studenten-contact
http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/project-match2work-brengt-bedrijven-en-studenten-contact
http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/06/SBO_MATCH2WORK.pdf
https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/ontdekking-van-sociaal-ondernemerschap-het-mbo
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Ondernemende Minds-model van Young Works: dit model onderscheidt 4 typen jongeren en geeft 
docenten en LOB-coördinatoren een handreiking om hen te interesseren en motiveren voor 
ondernemen en ondernemend onderwijs. Welk beeld hebben jongeren van ondernemen en wat 
spreekt hen aan? Met welke triggers krijg je hen in beweging? 
Meer info over het model: www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/inspireer-jongeren-tot-
ondernemend-gedrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondernemende Minds (rvo.nl) 

  

Tips 
 
 

Lees vooral de informatie die je kunt vinden als je klikt op de linkjes die horen bij dit praktijkvoorbeeld. 
Je krijgt volop inspiratie voor het vormgeven van ondernemend onderwijs bij jou op school! 
Voorbeelden en tips voor samenwerken met partners buiten school lees je in digitale Handleiding 
Samenwerken in de 3O’s. Een initiatief van Vecon Business Schools.   
https://goodpractices.nl/  

  

Meer weten? 
 
 

Kijk op de site van O2LAB www.rvo.nl/O2LAB   voor interessante projecten en als je meer wilt weten 
over het programma en de online community voor iedereen die actief is met ondernemend onderwijs.  

  

Contactpersoon Nicoline Breed, 02LAB nicoline.breed@rvo.nl  

http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/inspireer-jongeren-tot-ondernemend-gedrag
http://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/inspireer-jongeren-tot-ondernemend-gedrag
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/09/Whitepaper-Ondernemende-Minds.pdf
https://goodpractices.nl/
http://www.rvo.nl/O2LAB
mailto:nicoline.breed@rvo.nl

