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Pabo studenten over ondernemend leren:  

“Hierdoor zie je dat ieder kind zijn talenten heeft" 
 
Initiatief nemen, samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, iets maken, communiceren. 

Het zijn eigenschappen die kinderen zich gemakkelijker eigen maken met ondernemend Leren. 

Maar dan moeten er wel leerkrachten zijn die deze vorm van onderwijs in de vingers hebben. 

Twee Pabo studenten van In Holland en de HAN vertellen over hun ervaringen met 

ondernemend leren en wat hen dat opleverde. 

 

Ondernemend leren helpt leerlingen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij later hun 

leven vorm kunnen geven. Dat betekent: de klas uit en aan de slag met een levensechte opdracht. 

Jolien van Stralen nam, als vierdejaars Pabo student aan InHolland, leerlingen uit groep 3 mee 

voor een kijkje achter de schermen bij een supermarkt. “Daar zagen we een kar staan met allerlei 

producten door elkaar. De meneer van de supermarkt zei: die spullen doneren we aan de 

Voedselbank. Dat vonden de kinderen razend interessant. Wat is dat, een voedselbank? Is er dan 

armoede in Nederland?” 

 

Inzamelingsactie 

Het project had eigenlijk moeten gaan over omgaan met geld en verkeersdeelname. Maar, 

getriggerd door de interesse van de kinderen, toonde Jolien de flexibiliteit om van koers te 

veranderen. Het werd een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De kinderen bedachten 

hiervoor pamfletten en brieven. Ze gingen de hogere klassen langs om te vragen om donaties in 

de vorm van eten, drinken, knuffels en kleding. 

 

Kerndoelen 

Jolien: “De leerlingen maakten elkaar enthousiast. Hun eigen talenten werden aangesproken 

vanuit een positieve stimulans. Daar borduurde ik dan weer op voort. Voor mij nam dat een stuk 

onzekerheid weg over mijn onderwijskwaliteiten. Ik besefte toen: ‘ik kan het gewoon’.” Dankzij 

het project leerden de leerlingen uit Joliens groep 3 onder meer om initiatief te nemen, maar ook 

om informatie te ordenen en te vertalen naar een brief. “In hun geval gebeurde dat grotendeels 

fonetisch. Maar toch waren ze op die manier concreet bezig 

met een kerndoel.” 

 

Onderwijs maken 

Dat laatste constateerde ook Bart Lemans, toen hij als 

derdejaars Pabo student aan de HAN met 

basisschoolleerlingen uit de bovenbouw werkte aan plannen 

voor de herinrichting van de Weerdjesstraat in Arnhem.  

Ontwerp voor de Weerdjesstraat 
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“Ondernemend leren is op een andere manier onderwijs maken. Je gaat naar buiten toe, volgt 

niet de reguliere methodes en vaste lesvormen. Toch werk je aan diverse kerndoelen. In ons geval 

was dat oriëntatie op de ruimtelijke inrichting.”  

Om hun ideeën daarover tastbaar te maken, leerden de leerlingen hoe ze maquettes moesten 

maken. Omwonenden van de Weerdjesstraat kwamen deze tijdens een evenement bekijken, 

waarbij ze ook met de leerlingen in gesprek raakten. 

 

Onbewust leren 

Ondernemend leren kent veel verschillende aspecten. 

Het gaat om communicatie, plannen bedenken, dingen 

maken, contacten leggen met partijen buiten de school 

en ideeën presenteren. “Daardoor is er voor elke leerling 

wel een raakvlak”, aldus Bart. “Je ziet welk kind welke 

kwaliteiten heeft. Daar ga je dan mee aan de slag. 

Ondertussen ben je wel degelijk bezig met leerlijnen en 

kerndoelen. Maar dat ervaren de kinderen niet als 

zodanig. Ze zijn gewoon met zijn allen iets leuks aan het doen. Ondertussen wordt er, onbewust, 

enorm veel geleerd.” 

 

Organisatietalent 

De projecten gaven ook Bart en Jolien de kans om zich te ontwikkelen. Bart: “De gemeente en 

ingenieursbureau Royal Haskoning leverden ook een bijdrage. Daar voerde ik overleg mee. En het 

project speelde zich af op diverse locaties. Dergelijke aspecten vergden veel geregel en deden een 

beroep op mijn organisatietalent. Het was veel werk, maar de moeite zeker waard.” 

 

Selling point 

Jolien: “Ik denk dat het heel goed is om tijdens je opleiding aan de gang te gaan met 

Ondernemend leren. Want als leerkracht moet je jezelf tegenwoordig ook ‘verkopen’. Het is dus 

belangrijk dat je aantoonbare ervaring hebt met deze nieuwe vorm van onderwijs. Daarmee 

bewijs je meteen dat je beschikt over flexibiliteit, en dat je in staat bent om leerlingen hun 

talenten te laten ontwikkelen.” 

 

 

Meer informatie 

 Dit is het tweede artikel uit een serie van drie. Het eerste artikel geeft uitleg over ondernemend onderwijs en het 

bijbehorende Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen.  

 Bart Lemans hield een blog bij over zijn project op de HAN.  

 In het kader van het Actieprogramma krijgt een aantal pabo’s en lerarenopleidingen begeleiding bij het 

introduceren van ondernemend leren. Kijk voor een beschrijving van het traject:  De ondernemende docent.  

 

 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/Artikel%20Leren%20ondernemen_Lerarenopleiding_pabo-nr1.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/actieprogramma-onderwijs-en-ondernemen
http://blog.han.nl/leraarworden/2012/01/20/ondernemerschap-in-de-dop-een-verrijking-pabo-arnhem-nijmegen-han-hogeschool-pabo/
http://www.rvo.nl/node/8102

