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Docent Pedagogiek over Ondernemend Leren 
 

“Inspiratie om met andere ogen naar onderwijs te 
kijken” 
 
Hogeschool Inholland in Alkmaar is twee jaar geleden gestart met ondernemend 

leren. Joëlle Tiebie-Woudstra, Pabo-docent Pedagogiek en Onderwijskunde, 

vertelt over de eerste ervaringen. 

 

Ondernemend leren draagt er aan bij dat leerlingen op basisscholen vaardigheden 

ontwikkelen die zij later in hun leven ook nodig hebben. Daarvoor moeten ze aan de 

slag met levensechte opdrachten. Studenten van Inholland Alkmaar waren zo tijdens 

hun stages betrokken bij een waaier aan projecten: van een 

inzamelingsactie voor de Voedselbank en het uitbrengen 

van een wijkkrant met een oplage van 7.500 tot het 

schrijven van een marketingplan voor een supermarkt en 

het organiseren van een expositie.  

Je kunt ondernemend leren invullen met allerlei thema’s en 

verbinden met verschillende leerinhouden.” 

 

 

Verdieping, voorstel, uitvoering 

Twee jaar geleden volgden docenten van Inholland Alkmaar enkele masterclasses 

Ondernemend Leren. En nu kunnen studenten er in hun vierde opleidingsjaar mee aan 

de slag. “Gedurende tien weken krijgen zij inspirerende colleges en verdiepen zij zich in 

de methodiek”, legt Tiebie-Woudstra uit. “Daarna doen ze een projectvoorstel. Als dat 

is goedgekeurd, gaan ze het uitvoeren in de praktijk.” Die uitvoering is gekoppeld aan 

de stage op een basisschool. Als studenten er daarnaast hun scriptie aan koppelen, 

maakt het ook meteen deel uit van het afstuderen. 

 

Extern netwerk 

Bij veel van de projecten zijn buitenschoolse organisaties of bedrijven betrokken. 

“Daardoor wordt hun projectopdracht ook levensecht voor de leerlingen. We hebben 

daarvoor structureel contact met schoolbesturen, gemeenten en andere organisaties. 

En we willen deze contacten de komende jaren uitbouwen en intensiveren, zodat een 

netwerk van externe partners ontstaat.”  

Een vast onderdeel van het programma is dat de studenten een handleiding voor hun 

project schrijven. Op die manier kunnen zowel studenten binnen de opleiding als 

leerkrachten in het basisonderwijs hun voordeel doen met de opgebouwde ervaring en 

expertise. 
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Gelijkwaardigheid 

Na de eerste twee jaren constateert Tiebie-Woudstra dat ondernemend leren op drie 

fronten positieve resultaten oplevert. “Ten eerste zijn wij hier als opleiding innovatief 

mee bezig. Ten tweede maken de studenten zich een nieuwe onderwijsvorm eigen. Ze 

moeten lef en ondernemerschap tonen en er eigen talenten voor aanspreken die ze 

anders niet nodig zouden hebben voor hun opleiding. Ze moeten, met andere 

woorden, een andere rol op zich nemen.  

Ten derde zijn de basisscholen er ook blij mee, want hun leerlingen krijgen meer 

ruimte om talenten te ontwikkelen. Ondernemend leren is namelijk niet kind-sturend, 

maar kind-volgend. Leerlingen krijgen de kans om binnen een project een aspect aan 

te pakken dat zij zelf leuk vinden. Je krijgt dus kinderen die vanuit een intrinsieke 

motivatie met onderwijs bezig zijn. Leerkrachten zijn op dat moment niet degenen die 

iets opleggen, maar die de rol aannemen van coach en partner. Er ontstaat een vorm 

van gelijkwaardigheid.”  

 

Niet willen missen 

Het enthousiasme over ondernemend leren op Inholland Alkmaar wordt misschien nog 

het beste geïllustreerd door enkele uitspraken van studenten die ermee aan de slag 

gingen: “Ik wist niet dat er zoveel in kinderen zat” en “Dit verrijkt mijn visie; ik had het 

niet willen missen in mijn opleiding.” Tiebie-Woudstra begrijpt het maar al te goed. 

“Het inspireert om met andere ogen naar het onderwijs te kijken. We denken te vaak 

in patronen van rekenen en taal. Het is zonde dat andere kwaliteiten van kinderen 

onderbelicht blijven. Ondernemend leren brengt die talenten wel boven water. Bij 

leerlingen én onze studenten. Dat vormt een grote toegevoegde waarde, en maakt 

werken in het onderwijs gewoon leuker.” 
 
 

Meer informatie 

 Dit is het derde  artikel uit een reeks. Het eerste artikel geeft uitleg over ondernemend onderwijs 

en het bijbehorende Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen. Het tweede artikel beschrijft 

de ervaringen van pabo studenten. 

 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.  

 InHolland Pabostudenten over verschillende rollen: www.youtube.com/watch?v=i5j1ffi20kY 

 

 

 

 

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://www.paboweb.nl/posts/238
http://www.rvo.nl/node/8102
http://www.rvo.nl/node/8102
http://www.youtube.com/watch?v=i5j1ffi20kY

