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INLEIDING
Het Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) 
is een beleidsexperimentproject  dat liep van januari 2015 tot 
januari 2018.

De Europese Commissie wees het project toe via het  
Erasmus+-programma.

Het Eastern Norway Research Institute (ENRI) leidde het 
onderzoek.

Junior Achievement Europe (JA Europe)was de belangrijkste 
partner in het consortium en verantwoordelijk voor de 
implementatie .

Daarnaast namen er nog 13 organisaties deel:
 
• 5 ministeries van onderwijs, van Estland, Finland, Italië 

en Letland, en het Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (Agentschap Ondernemen, Vlaams Ministerie 
van Economische Zaken); 

• 3 onderzoeksinstellingen (Eastern Norway Research 
Institute, The Foundation for Entrepreneurship - Young 
Enterprise Denmark, Economische Faculteit van Osijek, 
J.J. Strossmayer-universiteit);

• 5 nationale JA-organisaties (in België, Finland, Italië, 
Estland en Letland). 

HOOFDDOEL

Het hoofddoel van het project was om het effect van 
ondernemerschapsonderwijs te analyseren en te begrijpen 
wat er nodig is om de Europese doelstelling te behalen. 
Volgens die doelstelling zou elke jongere een praktische 
ondernemerschapservaring moeten opdoen voordat hij of zij 
de school verlaat. Het onderzoek bootste na hoe het scenario 
eruit ziet bij 50% implementatie bij leerlingen tussen 15 en 
20 jaar, en hield een veldproef van 27 maanden met het JA 
Company Programme in 20 scholen (academisch onderwijs en 
beroepsonderwijs) in de vijf landen.

HET JA COMPANY PROGRAMME

De testbodem voor de veldproeven was het JA 
Europe Company Programme (CP). Dit programma 
voor miniondernemingen biedt een praktische 
ondernemerschapservaring op basis van een leerlinggestuurde  
methode.

Leerlingen werken in groepsverband onder begeleiding van 
leerkrachten en vrijwilligers uit het bedrijfsleven. 

Leerlingen die deelnemen aan het programma ontwikkelen 
hun vaardigheden om ideeën te bedenken en uit te werken, ze 
leren samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, 
ze ervaren wat het betekent om een echte zaak te voeren, 
ze verwerven inzicht in hoe economie en financiën bijdragen 
aan het succes van een project en gebruiken wiskunde, 
wetenschappen, talen, schrijfvaardigheid en technische of 
gespecialiseerde vaardigheden op een praktische manier. 

Op het einde van het schooljaar sluiten ze de deuren van hun 
minionderneming. Tijdens het jaar kunnen ze deelnemen aan 
wedstrijden en handelsbeurzen waar ze demonstreren wat ze 
hebben geleerd en bereikt.

“Het vergt tijd om ondernemerschapsonderwijs te implementeren en te integreren in de dagelijkse routine, 
maar het rendeert. Alles begint bij de leraars, samen met de steun van hun schooldirecteurs. Scholen die deze 
aanpak willen proberen beginnen het best klein met groeiruimte voor ondernemerschapsleerkrachten die hun 
collega’s kunnen opleiden, goede praktijken kunnen herkennen en kunnen inwerken op de motivatie van de 
belanghebbenden van de school. Politieke beslissingen zijn belangrijk om deuren te openen en het bewustzijn te 
vergroten, maar iedere school moet voor zich ondervinden wat het beste bij hen past en hen doet slagen.” 

Leerkracht TES award
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Chart Title

1 2 3

  ENQUÊTES/VRAAGGESPREKKEN

12 000
RESPONDENTEN:

leerlingen, leerkrachten, 
ouders, professionals 

150
GEÏNTERVIEWD

20 MIDDELBARE SCHOLEN 
MET MINIONDERNEMINGEN 
IN DE HOGERE GRADEN

+5 CONTROLESCHOLEN

Academisch 
onderwijs

Technisch 
onderwijs/

ander onderwijs

20%

45%

35%
Beroepsonder-
wijs

  BETROKKEN SCHOLEN  GESLACHT/LEEFTIJD 

  LEERLINGENPROFIEL

GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE LEERLINGEN: 17

DEMOGRAFIE
 
20 Belgische, Estse, Finse, Italiaanse en Letse middelbare 
scholen namen deel aan een veldproef van 27 maanden 
waarbij miniondernemingen werden ingezet voor de praktische 
ondernemerschapservaring. 

Die scholen werden afgezet tegen vijf controlescholen. Het 
onderzoek van het ICEE was gebaseerd op een combinatie van 
kwalitatieve en kwantitatieve methodes. 

• Er werden voor en na de proef enquêtes afgenomen bij 
12.000 respondenten (leerlingen, leerkrachten, ouders en 
professionals). 150 mensen namen individueel of in groep deel 
aan vraaggesprekken.

• De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 17 en de 
verhouding tussen jongens en meisjes was 50/50. 

• De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten was 47 jaar, 72% 
van hen waren vrouwen.

• De ouders in het onderzoek waren gemiddeld 47 jaar, en 70% 
van hen waren vrouwen. 

35% van de leerlingen volgde beroepsonderwijs, 20% volgde 
technisch of ander onderwijs, en 45 % volgde academisch 
onderwijs. 10% van de leerlingen was immigrant. 

17% van de leerlingen had CP als keuzevak, 83% als verplicht vak.

De ICEE-partners werkten naast het onderzoek 
ook samen in vier ‘clustergebieden’ om de goede 
praktijken in Europa te identificeren. 

Aan de hand van de vier innovatieclusters 
analyseerde het consortium nationale strategieën 
en deed het suggesties over hoe ervaringen met 
ondernemerschapsonderwijs van de lagere naar 
de middelbare school kunnen evolueren volgens 
een ‘voortgangsmodel’, gekoppeld aan inhoud/
hulpmiddelen/methodes die kunnen worden gebruikt, 
benaderingen om leerkrachten op te leiden en 
hulpmiddelen voor evaluatie. Alle verslagen staan op 
de projectwebsite www.icee-eu.eu.

De partners en de scholen hielden verschillende 
vergaderingen en workshops tijdens het project.
  
De directeurs en leerkrachten van scholen die de 
Entrepreneurial School Awards (TES) 
(http://theentrepreneurialschool.eu/) hadden 
gewonnen, werden uitgenodigd voor twee workshops. 
Twee vergaderingen vonden plaats in samenwerking 
met het EE-HUB-project (www.ee-hub.eu) en één in 
verband met de top voor ondernemerschapsonderwijs 
in 2017 in Brussel.

INNOVATIECLUSTERS

50%

50% 50%

VOORTGANGS-
MODEL

AANBEVOLEN 
INHOUD EN 

HULPMIDDELEN

AANBEVOLEN 
BENADERINGEN

VOOR 
LERARENOP-

LEIDINGEN

ANALYSE VAN
NATIONALE

STRATEGIEèN

AANBEVOLEN
BENADERINGEN 

VOOR 
BEOORDELING

http://www.icee-eu.eu
http://theentrepreneurialschool.eu
http://www.ee-hub.eu
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besloten om de testgroepen te verdelen volgens de gespendeerde tijd. 
Een logische verwachting is dat de leerlingen met een hogere CP-activiteit 
betere resultaten zouden behalen, en we constateerden inderdaad dat 
deze groep op verschillende vlakken baat had bij het programma. Bij de 
leerlingen met een lage CP-activiteit werden daarentegen geen positieve 
bevindingen opgetekend.  

De gegevens lieten ons toe om de leerlingen op te splitsen volgens 
verplichte deelname (83% van de CP-deelnemers) en vrijwillige deelname 
aan het CP (17% van de CP-deelnemers). Maar omdat er weinig 
verschillen waren in het effect van het CP tussen die twee groepen, 
was het onnodig om de resultaten apart voor te stellen. Toch werden 
de analyses op de twee groepen afzonderlijk uitgevoerd bij wijze van 
sensitiviteitsanalyse van de resultaten.
  
We verwachtten dat er verschillen zouden zijn tussen de niet-deelnemende 
leerlingen in de testscholen en niet-deelnemende leerlingen in de 
controlescholen. Na analyse bleek dat er slechts kleine verschillen waren 
in de leerresultaten van die twee controlegroepen. Om de analyse te 
vereenvoudigen, besloten we om de twee controlegroepen samen te 
voegen. 

In alle analyses voor de waarde van het CP voor de leerlingen werden drie 
respondentengroepen vergeleken: 

• leerlingen met een hoge CP-activiteit (100 uur of meer, 35% van de 
volledige steekproef); 

• leerlingen met een lage CP-activiteit (minder dan 100 uur, 15% van de 
volledige steekproef); 

• en leerlingen zonder CP-activiteit (50% van de steekproef) 

De analyse keek ook naar de invloed van onafhankelijke variabelen zoals 
geslacht, immigratieachtergrond, de achtergrond van de ouders en 
eerdere ondernemerschapservaringen. De belangrijkste resultaten van 
die verzamelingen zijn opgenomen in een verslag. De ICEE-gegevens 
zijn ook op nationaal niveau geanalyseerd, maar om de voorstelling te 
vereenvoudigen vermeldt dit verslag de belangrijkste bevindingen van een 
geaggregeerde steekproef. De resultaten van de landen zijn uiteengezet in 
vijf verschillende landverslagen.

Chart Title

1 2 3

Geen activiteit
50%

Lage activiteit
< 100 uur

15%

Hoge
activiteit
> 100 uur

35%

METHODOLOGIE 

Dit onderzoeksverslag vat enkele resultaten samen van het 
onderzoek, waaronder resultaten in de ICEE-clusters die relevant 
waren voor het onderzoek. 
Meer gedetailleerde resultaten staan in het volledige verslag op 
www.icee-eu.eu.

De gegevens voor het ICEE-onderzoek kwamen hoofdzakelijk 
van twee bronnen::

• een kwantitatief onderzoek door enquêtes bij leerlingen, 
leerkrachten, ouders en professionals in België (Vlaanderen), 
Estland, Finland, Italië en Letland. Er namen 25 scholen 
deel aan het onderzoek. De nettosteekproef bestond uit 
7.000 leerlingen, 3.500 ouders, 1.000 leerkrachten en 400 
professionals. De gegevens werden verzameld in de loop 
van twee schooljaren. De resultaten van het kwantitatieve 
onderzoek werden gepubliceerd in januari 2018.

• Een kwalitatief onderzoek waarbij 150 mensen van 
tien scholen deelnamen aan vraaggesprekken naast 
schooldirecteurs en vertegenwoordigers van ministeries. 
Het onderzoek maakte gebruik van semigestructureerde 
handleidingen voor de vraaggesprekken van zowel de 
individuen als de focusgroepen. De resultaten van de 
kwalitatieve onderzoeken bij vijf scholen in 2016 zijn 
gepubliceerd in maart 2017.  

Het onderzoeksontwerp van ICEE biedt extra 
voordelen tegenover eerder impactonderzoek naar 
ondernemerschapsonderwijs (OO) en miniondernemingen. 

Zo kan er worden vergeleken tussen de verplichte CP-
deelnemers en niet-deelnemers, of tussen hoge CP-activiteit 
en lage CP-activiteit. Er kan ook worden nagegaan of er 
concurrentiekrachten spelen, en het onderzoek heeft grote 
steekproeven met een degelijke representativiteit. 

Het ontwerp van ICEE meet het effect voor en na de proef. 
Om het belang van het CP vast te leggen, worden drie 
respondentengroepen vergeleken: 

• leerlingen in testscholen die deelnemen aan het CP en hun 
leerkrachten en ouders; 

• leerlingen in testscholen die niet deelnemen aan het CP en 
hun leerkrachten en ouders; 

• leerlingen en hun leerkrachten en ouders die niet deelnemen 
aan het CP in de controlescholen die niet werden beïnvloed 
door het project. 

We verwachtten dat er grote verschillen zouden zijn in de 
tijd die leerlingen besteedden aan het CP. CP-leerlingen 
spendeerden gemiddeld 160 uur aan het CP gedurende 25 
weken (de gespendeerde tijd op en na school samengeteld). 
Dat gemiddelde was ongeveer hetzelfde in alle landen van het 
onderzoek. 70% van de CP-leerlingen spendeerde 100 uur of 
meer aan het CP (hoge CP-activiteit) en 30% van de leerlingen 
spendeerde er minder dan 100 uur aan (lage CP-activiteit). We 

Chart Title

1 2

Verplichte 
activiteit

83%

Optionele 
activiteit

17%
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In de projectomschrijving luidde het hoofddoel van het ICEE-
project als volgt: “In nastreving van de Europese doelstelling 
om alle jongeren een ondernemerschapservaring te laten 
opdoen voordat ze de school verlaten, onderzoekt het 
consortium wat het scenario zou zijn als 50% van de leerlingen 
tussen 15 en 20 jaar een dergelijke ervaring zou hebben 
opgedaan.” 

Allereerst had het project een aanzienlijke invloed op de 
scholen.  Na ICEE zei de meerderheid van de leerkrachten 
van de testscholen (zowel leerkrachten die wel als geen 
miniondernemingen begeleidden) dat hun school een plan voor 
OO had, dat OO een integraal deel uitmaakte van de ethiek 
en de cultuur van de school, dat de school samenwerkte met 
lokale bedrijven en/of organisaties om OO te bewerkstelligen 
en dat inhoud en methodes met betrekking tot OO van prioritair 
belang waren. Op al die vlakken was er een belangrijke 
verandering te zien in de resultaten van de testgroep voor en 
na de proef. Leerkrachten op de controlescholen scoorden veel 
lager. 

“De houding van de leerkrachten tegenover 
ondernemerschap is in de loop van het jaar 
veranderd. Aanvankelijk waren ze bezorgd en zagen 
ze er het nut niet van in, ze waren van mening dat 
ze de leerlingen klaarstoomden voor universitaire 
studies. Maar nu staan ze er heel positief 
tegenover.” 

Directeur in het ICEE-project

“Er was heel wat weerstand bij de leerkrachten 
toen we in het ICEE-project stapten en we het 
aantal leerlingen in het CP aanzienlijk omhoog 
moesten trekken tot 50%. Ik verwachtte dat de 
leerkrachten na het project het daarbij zouden 
laten, maar toen dat moment aanbrak wilden ze 
allemaal het programma blijven aanbieden.” 

Directeur in het ICEE-project

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE 
BEVINDINGEN

50% implementatie heeft een aanzienlijke invloed op de organisatie van de 
school en verandert ook de houding van de leerkrachten1

Duid aan in welke mate u het eens (5) of oneens (1) bent met de stellingen over uw school en de aandacht voor ondernemer-
schapsonderwijs tijdens het afgelopen schooljaar. Gemiddelde resultaten bij de leerkrachten na de proef (n = 803), verdeeld 
volgens schooltype
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ControlescholenTestscholen

Leren door te doen en zelf te organiseren is een gebruikelijke praktijk in mijn school

Leren buiten de klas is een gebruikelijke praktijk in mijn school

Werkprojecten zijn een gebruikelijke praktijk in mijn school

De echte wereld naar de klas brengen is een gebruikelijke praktijk in mijn school

Er is professionele ontwikkeling en opleiding beschikbaar voor leerkrachten die met oo gaan werken

Er zijn voldoende mensen beschikbaar voor oo

Er zijn voldoende geldmiddelen beschikbaar voor oo

Leerkrachten zijn bekend met de verschillende concepten en werkmethodes rond oo

Oo-activiteiten omvatten de meerderheid van de leerkrachten

Leerkrachten worden aangemoedigd om zich in te zetten voor oo

De school werkt samen met lokale bedrijven en/of organisaties om oo te voorzien

Het belang om oo te promoten wordt uitvoerig gecommuniceerd aan partners en de lokale gemeenschap

Het belang om oo te promoten wordt uitvoerig gecommuniceerd aan de ouders

Het belang om oo te promoten wordt uitvoerig gecommuniceerd aan het personeel

Mijn school heeft een oo-plan

Inhoud en hulpmiddelen voor oo hebben prioriteit op mijn school

Het belang om oo te promoten wordt uitvoerig gecommuniceerd aan de leerlingen

Er is een aanvoerder / aanvoerend team dat zorgt voor de promotie van oo

Oo maakt integraal deel uit van de ethos en cultuur van mijn school
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Het hoogwaardige ontwerp van dit ICEE-onderzoek is 
multinationaal, en conclusies over het CP en het effect op 
verschillende leerresultaten zijn gebaseerd op analyses 
die zijn afgezet tegen mogelijke concurrentiekrachten. 
We hanteren bovendien een conservatief criterium voor 
statistische significantie (niveau 0,01), en enkele van de 
positieve effecten die zijn geconstateerd bij leerlingen in 
dit onderzoek zijn ook vermeld in eerdere CP-onderzoeken 
met test- en controlegroepen. We zijn dus vrij zeker als we 
stellen dat variabelen verbonden zijn. Bovenop deze testen 
voor statistische significantie is ‘effectgrootte’ een belangrijk 
middel om doeltreffend te rapporteren en interpreteren.

Nu is vastgesteld dat ‘CP werkt’ (er is een effect – gemeten 
met significantietoetsen), kunnen we de vraag stellen ‘hoe 
goed CP werkt’ (wat is het effect – gemeten met Cohens 
d). Cohens d wijst op het gestandaardiseerde verschil 
van gemiddelden van twee groepen, en is vermeld in alle 
tabellen ter aanvulling van de significantietoetsen. Het 
onderzoek vergelijkt de groep met hoge CP-activiteit met de 

niet-CP-groep. De berekening van Cohens d varieert tussen 
0,0 en 0,31. Die cijfers waren geen verrassing aangezien 
we veel variabelen onderzoeken in andere gebieden dan 
dat van het hoofddoel. De combinatie van enerzijds de 
grootschaligheid en complexiteit van ICEE’s pedagogische 
tussenkomst en anderzijds een onderzoeksontwerp dat 
secuur afzet tegen andere variabelen en resultaten voor 
de test, maakt het bovendien moeilijker om hoge cijfers te 
krijgen voor effectgrootte.

Daarnaast waren leerkrachten als CP-begeleiders achteraf  
positiever over OO op sommige vlakken. CP-leerkrachten 
waren vaker van mening dan niet-CP-leerkrachten dat OO een 
verplicht onderdeel zou moeten zijn van lerarenopleidingen, dat 
gevorderde opleiding in OO zou moeten worden aangeboden 
aan leerkrachten die hun opleiding hebben afgerond, dat OO 
ook relevant is voor de lagere school, dat OO als vak zou 
moeten worden opgenomen in het verplichte onderwijs, en 
dat OO op echte ervaringen gebaseerd moet zijn. Op andere 
gebieden waren er tussen CP-leerkrachten en de controlegroep 
geen verschillen in mening over onder meer de relevantie en 
prioriteit in de middelbare school, over het gebruik van OO 
als een expliciete doelstelling in curricula en over de integratie 
in bestaande vakken en interdisciplinaire projecten. Zowel 
de leerkrachten in de veldproef als de leerkrachten in de 
controlegroep hebben dezelfde mening over het nut van OO in 
tien verschillende vakken voor en na de veldproef.

In de kwalitatieve bevragingen onderstreepten leerkrachten 
ook de belangrijke aspecten van de ervaringen dankzij de CP-
methode. 

Op gelijke voet met de leerlingen: verschillende leerkrachten 
vonden het zinvol om op gelijke voet te staan met de leerlingen 

voor de samenwerking rond de miniondernemingen. Ze vinden 
het prettig om samen met en van hun leerlingen te leren. 
Daarnaast beschreven leerkrachten dat de leerlingen hun 
individuele sterktes kunnen demonstreren in het CP als de 
leerkracht het individu ziet en erkent (zie bevinding 6).

Reflectie over en tijdens het werk: als leerkrachten op 
een georganiseerde manier kennis delen kunnen ze meer 
inzicht verwerven over hun leerlingen en waarom ze 
slagen of moeilijkheden ondervinden bij het CP-werk. De 
leerkrachtenvertellen dat ze het nuttig vinden om succesvolle 
en moeilijkere praktische ervaringen te delen met andere 
leerkrachten, en om de tijd te hebben om daarover na 
te denken. In sommige landen waar de leerkrachten in 
groep werkten, gaven die leerkrachten aan de wederzijdse 
ondersteuning een grote troef te vinden.

Schoolbestuur: Het is belangrijk dat leerkrachten het gevoel 
hebben gesteund te worden door het schoolbestuur, want 
leerkrachten hebben andere achtergronden en motivaties 
om met het CP te werken. Verschillende leerkrachten lieten 
optekenen dat verantwoordelijkheid in de gepaste domeinen 
voor het CP-werk de motivatie en beheersing bevorderde.

1. Het lijkt eigen te zijn aan pedagogische ingrepen dat hun effect maar zelden niet als ‘klein’ wordt geclassificeerd volgens Cohen. Dat blijkt in het 
bijzonder bij het effect op leerlingprestaties. Als in het onderwijs zou kunnen worden aangetoond dat een kleine en goedkope verandering de acade-
mische resultaten met een effectgrootte van amper 0,1 zou verhogen, dan zou dat een aanzienlijke verbetering betekenen – zeker als die verbetering 
van toepassing zou zijn op alle leerlingen, en des te meer als het effect cumulatief zou zijn in de tijd.

OO is heel relevant voor lagere scholen

OO moet worden opgenomen 
als vak in verplicht onderwijs

OO moet een verplicht onderdeel 
zijn van de lerarenopleiding

Non-profitorganisaties en ngo's die 
OO promoten en voorzien, moeten staatssteun krijgen

Ondernemerschap moet worden opgenomen als een expliciete 
doelstelling in de curricula van verplicht onderwijs

OO moet een hoge prioriteit hebben 
in het algemene/academische onderwijs

Leerkrachten die hun opleiding hebben voltooid moeten 
gevorderde training in OO aangeboden krijgen

Alle leerlingen moeten ten minste één praktische ondernemerservaring 
hebben opgedaan voordat ze het verplichte onderwijs afmaken

OO moet worden opgenomen als interdisciplinaire 
projecten in verplicht onderwijs

OO moet worden geïntegreerd in bestaande 
vakken van verplicht onderwijs

OO is heel relevant voor middelbare scholen

OO moet een hoge prioriteit 
hebben in het beroepsonderwijs

OO moet zich concentreren 
op methodes met praktijkervaring

Figure 3.8: Please indicate the extent to which you agree (5) or disagree (1)
with statements about entrepreneurship education. Mean all teachers.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
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Hoge CP-deelname lijkt de transversale vaardigheden te 
stimuleren met een bijzonder positief effect op projectbeheer 
(Cohens d = 0,24). Bij andere transversale vaardigheden 
(zelfredzaamheid, creativiteit en samenwerking) is het 
effect kleiner, al is er wel een duidelijk positieve invloed. 
Ondernemersvaardigheden kunnen worden gezien als een 
specifieke verzameling van vaardigheden die in verband 
staat met het succesvol uitoefenen van ondernemerschap, 
maar ze kunnen ook worden beschouwd als transversaal en 
toepasbaar op alle levensaspecten. Binnen het EntreComp-
framework worden projectbeheer, creativiteit, samenwerking 
en zelfredzaamheid beschouwd als waardevolle vaardigheden 
voor ondernemerschap (en voor andere levensaspecten). 

In de kwalitatieve vraaggesprekken spraken de leerlingen 
over het groepsproces, verantwoordelijkheid en beheer. 
De leerlingen in het CP zeiden deel te nemen in een 
groepsproces waarbij ze op een democratische manier 
leerden samenwerken en alle groepsleden inbreng hadden. 
Zo leerden ze waardevolle vaardigheden voor communicatie, 
conflictbemiddeling en besluitvorming, en dat ze hard moesten 
werken om de onderneming te laten slagen. De leerlingen 
vonden het bovendien prettig om zelfstandig te werken en 
verantwoordelijkheid op te nemen, en oordeelden dat ze 
er op die manier ook meer van opstaken. De leerkrachten, 
vrijwilligers en ouders waren dezelfde mening toegedaan. 
De langere periode en de vereiste tijdsinvestering van het 
CP verhoogden volgens de leerlingen de authenticiteit van 
het project dat ook ruimte laat voor trial en error, waardoor 
ze het ervaarden als ‘echter’ dan andere projecten. 
Ze leerden verantwoordelijkheid nemen voor zowel de 
leerlingenonderneming als voor hun eigen leerproces.

Hoge CP-activiteit heeft, naast op het hoofddoel, ook een 
positief effect op andere vlakken, maar die (onbedoelde) 
effecten zijn gering. Significantieproeven tonen aan dat hoge 
CP-activiteit een positief effect heeft op een aantal belangrijke 
vaardigheden (zin voor initiatief en ondernemerschap, 
burgerzin, rekenvaardigheid, mondelinge communicatie in de 
moedertaal en digitale vaardigheden), maar het effect van het 
CP is beperkt. Die beperktheid was verwacht, aangezien de 
ontwikkeling van die andere doch belangrijke vaardigheden 
niet het hoofddoel is van het CP.

In de kwalitatieve vraaggesprekken zeiden leerlingen, 
leerkrachten en ouders dat de leerlingen algemene 
vaardigheden hadden bijgeleerd en dat het CP de belangrijkste 
vaardigheden stimuleerde. Zowel de leerkrachten, de ouders 
als de leerlingen hadden het over vaardigheden zoals 
communicatie en conflictbemiddeling in een groep, het 
voorstellen van een product (in de moedertaal en in het Engels) 
en geldbeheer. Een aantal leerlingen kreeg een beter inzicht 
in het nut van andere vakken en besteedde er daardoor ook 
meer aandacht aan. De leerlingen gaven ook aan een andere 
houding te hebben aangenomen tegenover zichzelf en andere 
leerlingen, in verband met verantwoordelijkheid, moed, geduld, 
proactiviteit en onafhankelijkheid. De leerkrachten zagen 
persoonlijk gewin, zoals meer zelfvertrouwen en vaardigheden, 
als de meest waardevolle resultaten van het CP. Ook de ouders 
zagen deze veranderingen.

“Passie! Je moet wat je doet graag doen om er de 
nodige tijd in te kunnen investeren. Er doen zich 
veel opportuniteiten voor, maar ik heb geleerd om er 
eerst over na te denken wat de beste keuze is op dat 
moment.” 

CP-leerling over de geleerde vaardigheden

70% van de CP-leerlingen spendeerde 100 uur of meer aan het 
CP (hoge CP-activiteit) en 30% van de leerlingen spendeerde 
er minder dan 100 uur aan (lage CP-activiteit). Leerlingen die 
meer dan 100 uur besteden aan het CP lijken baat te hebben 
bij hun deelname, terwijl leerlingen die er minder dan 100 
uur aan besteden geen effect lijken te ondervinden van hun 
deelname. 

Het hoofddoel van het CP is dat leerlingen een eigen echte 
onderneming oprichten en aan den lijve ondervinden hoe een 
onderneming werkt, maar leerlingen met een hoge CP-activiteit 
lijken er ook op andere vlakken voordeel uit te halen. Uit de 
analyses blijkt dat leerlingen met een hoge CP-activiteit op 
verschillende vlakken aanzienlijk beter scoren dan leerlingen 
zonder of met een lage CP-activiteit (bijvoorbeeld in de 
haalbaarheidsinschatting van zelfstandig ondernemerschap, 
projectbeheer, zin voor initiatief en ondernemerschap, en 
schoolresultaten). Die bevindingen kwamen naar voren in 
zowel de groep met verplichte als vrijwillige deelname aan 
het CP. De leerlingen met een lage CP-activiteit ondervonden 
anderzijds geen effect van hun deelname of ondervonden zelfs 
een lichtelijk negatief effect op een paar vlakken (bijvoorbeeld 
schoolmotivatie).

Hoge CP-inzet op school verhoogt de 
ondernemerschapsambities (wenselijkheid, haalbaarheid). 
Meer bepaald lijkt een hoge CP-activiteit een positief effect te 
hebben op de inschatting van de haalbaarheid voor zelfstandig 
ondernemerschap (Cohens d = 0,28). 
De verschillen tussen de intentie voor ondernemerschap 
van de drie groepen waren verwaarloosbaar. Bij de controle 
op alle relevante variabelen ontbrak het verwachte effect op 
ondernemerschapsintentie.

Bovenop de metingen op basis van verschillende elementen 
(wenselijkheid, haalbaarheid, intentie) stelden we ook twee 
enkelvoudige vragen over zelfstandig ondernemerschap met 
betrekking tot zakelijke vaardigheden en carrièrevoorkeuren. In 
vergelijking met de leerlingen zonder CP, vinden leerlingen met 
een hoge CP-activiteit 1,7 keer vaker dat ze over de zakelijke 
vaardigheden beschikken om een zaak te starten en verkiezen 
ze 1,4 keer vaker het zelfstandig ondernemerschap2. 

De invloed van het CP op de inschatting van de vaardigheden, 
de kennis en de voorkeur voor zelfstandig ondernemerschap 
lijkt bovendien sterker aanwezig bij meisjes dan jongens.

In de kwalitatieve vraaggesprekken gaven zowel de 
leerkrachten als de leerlingen aan dat de leerlingen niet alleen 

in theorie, maar ook in de praktijk aanzienlijk veel hadden 
bijgeleerd over het opstarten en voeren van een zaak. Het gaat 
hier over concrete kennis over de verschillende fases van een 
bedrijf, vertrekkende van het idee, over de productie en de 
marketing, tot de verkoop.

“Sommigen willen hun hersenen gewoon niet aan 
het werk zetten. Ze zitten liever passief te luisteren 
dan zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat is 
een groot probleem. Nu het verplicht is geworden 
hebben we meer van zulke leerlingen. Sommigen 
zeggen dat de klassieke lesmethodes beter zijn. Ze 
willen het werk niet zelf doen. Toen het niet verplicht 
was konden leerlingen die het Company Programme 
niet lag eruit stappen, nu gaat dat niet meer.” 

Leerlingen over verplichte en vrijwillige deelname

Kwantiteit is essentieel voor praktische ondernemerschapsprojecten 
zoals miniondernemingen om een effect te hebben op het individu en de 
samenleving

2. Zweeds onderzoek 2015
Een Zweeds onderzoek van 2015 (IFN Working Paper No. 1063, 2015 The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-Term Entrepreneurial Perfor-
mance) toont de langetermijneffecten aan van ondernemerschapsonderwijs en opleidingsprogramma’s in de middelbare school op latere ondernemersprestaties. Van 
1994 tot 1996 deden 211.754 Zweedse middelbareschoolleerlingen mee aan het onderzoek, waarvan 9.731 deelnamen aan het Junior Achievement Company Program 
(JA CP). Volgens de analyse zou deelname aan het JA CP een positief effect hebben op de waarschijnlijkheid voor het opstarten van een bedrijf op lange termijn, tot wel 
30%. Noors onderzoek 2011

2

In 2011 onderzocht het Noorse regionaal instituut voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Østlandsforskning het langetermijneffect van het JA Company Programme 
bij oud-leerlingen tussen 24 en 25 jaar en vergeleek hen met een gelijkaardige controlegroep. Uit dat onderzoek bleek dat 12% van de oud-CP-leerlingen een eigen 
bedrijf had opgericht tegenover 8% in de controlegroep. Bovendien had 33% van de oud-CP-leerlingen een leidinggevende functie tegenover 25% in de controlegroep. 
(ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap)

Hogere gemiddelde effecten (resultaten) bij de groep met hoge 
CP-activiteit (+ 100 uur) in vergelijking met de controlegroep

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Sense of initiative and entrepreneurship

Civic competence

Mathematical competence

Oral communication in the mother tongue

Digital competence

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Perceived desirability  for self-employment

Perceived feasability for self-employment

Entrepreneurial Intention

Ambities 
Meting ‘x keer waarschijnlijker’

Hogere gemiddelde effecten (resultaten) bij de groep met hoge 
CP-activiteit (+ 100 uur) in vergelijking met de controlegroep
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Hoge Company Programme-activiteit heeft geen negatief effect en 
verbetert de schoolresultaten

Een vaak gehoorde bezorgdheid voor het invoeren van OO 
in scholen is dat het tijd ‘wegneemt’ van andere belangrijke 
schooltaken. Noch in het kwalitatieve, noch in het kwantitatieve 
onderzoek vonden we in de groep met hoge CP-activiteit 
gegevens of aanwijzingen die deze bezorgdheid konden 
bevestigen. 

Integendeel, leerlingen die meer dan 100 uur besteedden 
aan het CP lijken het ook beter te doen in andere vakken3, 
ze worden zich bewuster van samenwerking en nemen hun 
studie zelf meer in de hand. De schoolprestaties werden 
gedurende één schooljaar gemeten met behulp van het Grade 
Point Average (GPA). Het GPA van leerlingen met een hoge 
CP-activiteit was aanzienlijk hoger dan het GPA van niet-
deelnemers. Het effect is kleiner op schoolmotivatie, inzet, 
afwezigheid en aanwezigheid.

3. Het GPA wordt berekend door de som van de schoolcijfers van een leerling te delen door het aantal gevolgde vakken. Het GPA werd gemeten voor en na het CP.

Een van de meest vermelde effecten in het ICEE-
onderzoek is de toegenomen schoolprestatie. Vooral 
voor de leerkrachten kan dat weleens een van de meest 
interessante bevindingen zijn. Vanuit pedagogisch 
standpunt houdt de oorzaak van die bevinding 
waarschijnlijk verband met eenbetereleeromgeving voor de 
leerlingen en hun opvatting dat hun onderwijs  zinvol is. 

Leerlingen en leerkrachten merkten op hoe hun 
verhoudingen een positieve wending namen. De leerlingen 
zien het nut in van hun andere schoolvakken. Leerlingen 
zeiden gemotiveerder te zijn en zich meer in te zetten. In 
de vraaggesprekken gaven leerlingen ook aan een andere 
houding te hebben aangenomen tegenover zichzelf en 
andere leerlingen, in verband met verantwoordelijkheid, 
moed, geduld, proactiviteit en onafhankelijkheid. 

De leerkrachten zagen persoonlijk gewin, zoals meer 
zelfvertrouwen en vaardigheden, als de meest waardevolle 
resultaten van het CP. Ook de ouders zagen deze 
veranderingen.

Doeltreffend ondernemerschapsonderwijs maakt het 
mogelijk voor leerlingen om hun eigen ervaring, kennis en 
interesse te gebruiken als vertrekpunt. Al die elementen 
bezorgen hen het gevoel van zeggenschap over hun 
projecten. Ze nemen zelf meer verantwoordelijkheid op 
voor hun eigen leerproces en beschouwen het ook als 
zinvol. Of zoals een van de leerlingen het zelf stelde: “Als 
je alles wordt verteld leer je daar niet écht van. Je moet het 
zelf kunnen uitzoeken.”

Leerlingen geven positieve feedback over de Company Programme-
methode en de leerresultaten 

Vraaggesprekken met meer dan honderd leerlingen, 
leerkrachten en ouders in focusgroepen boden de mogelijkheid 
om het Company Programme en de leerresultaten diepgaand 
te verkennen. 

• Allereerst appreciëren leerlingen de doorlooptijd van het 
project (een volledig schooljaar) en de complexiteit van het 
werk. De inzet van de leerlingen is hoog. Zelf benadrukten 
ze dat er zowel veel passie als hard werk en veel tijd in 
kroop om hun idee te realiseren.  

• Ten tweede bevorderde de autonomie in het 
besluitvormingsproces de ontwikkeling van hun 
samenwerkingsvaardigheden, en omdat het project ook 
gepaard ging met vallen en opstaan voelde de ervaring 
echter aan. Door de minionderneming moeten leerlingen 
niet alleen rekenschap afleggen aan zichzelf en de 
leerkracht, maar ook aan klanten, zakenmensen en hun 
medeleerlingen. Sommigen vinden het ook positief dat de 
evaluatie niet alleen gebeurt op basis van cijfers, maar ook 
via wedstrijden, klanten, zelfbeoordeling en geld.  

• Ten derde wijzen leerkrachten, leerlingen en ouders 
in alle landen op de diversiteit van de leerresultaten, 
waaronder kennis (een bedrijf opstarten en leiden), 
algemene vaardigheden (creativiteit, conflictbemiddeling 
en presentaties) en houding (schoolmotivatie, 
verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen). 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten melden als 
bijverschijnsel van het proces dat meer leerlingen een 
beter inzicht hebben gekregen in het nut van hun andere 
schoolvakken.

“Het Company Programme is vooral van groot 
belang geweest voor de leerlingen die doorgaans 
weinig interesse tonen voor schoolwerk. Door het 
groepswerk voor de miniondernemingen werden 
ze geïntegreerd en moesten ze een rol vervullen, 
ze voerden praktisch werk uit en ervaarden de 
voordelen van samenwerking. De leerlingen hebben 
het gevoel echt deel uit te maken van het project en 
hebben er dan ook plezier in.” 

Leerkracht

“We staan zelf in voor het proces. Voor de 
leerkrachten maakt het niet echt uit hoe we het 
doen, ze vertrouwen ons en willen resultaten zien 
op het einde. Ze volgen ons wel op natuurlijk, maar 
we zijn vrij om alles zelf te regelen. In het begin 
kregen we enkele aanwijzingen over hoe we moesten 
beginnen en vergaderingen moesten beleggen, en 
na een tijdje hielpen ze enkel nog wanneer wij dat 
vroegen. Uiteindelijk deden we het allemaal zelf.” 

Leerling

“Het Company Programme wordt beschouwd als 
een breed project waar verschillende vakken bij 
betrokken zijn. Dat maakt dat alle leerlingen de kans 
krijgen om zich te verbeteren, want als ze ergens 
een tekort hebben, kunnen ze dat bijschaven. Het 
leukste vond ik dat ik zelf een project heb mogen 
kiezen, dat is bij andere projecten niet zo. Het 
Company Programme duurt lang, maar het biedt de 
mogelijkheid om te leren en ook na te denken over 
wat je hebt geleerd.”  

Leerling

3

4

Hogere effecten (resultaten) bij de groep met hoge CP-activiteit (+ 
100 uur) in vergelijking met de controlegroep
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“Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is 
teruggelopen sinds we het groepsleren en OO 
hebben ingevoerd. Ik geloof dat leren door te doen 
erg belangrijk is.” 

Leerkracht

“In onze klas zitten er leerlingen die het globaal 
bekeken minder goed doen, maar die het wel 
goed doen in de minionderneming. Ze zijn echt 
geïntegreerd in de minionderneming. Met behulp 
van het project en mijn input is hun houding 
tegenover het project, en de school in het 
algemeen, veranderd. Uiteraard zijn er leerlingen 
die onvoldoende vaardigheden hebben en op 
moeilijkheden stuiten, maar ik heb het over 
schoolmotivatie. Wanneer ik met hen praat, vertellen 
ze me wat er is gebeurd en wat ze hebben gedaan. 
Ze willen delen, en dat is positief.” 

Leerkracht

Schoolprestaties

Aanwezigheid 
bij ziekte

Schoolinzet

Afwezigheid bij 
ziekte

Schoolmotivatie
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De meerderheid van de leerkrachten onderstreept de noodzaak 
om te focussen op methodes op basis van proefondervindelijke 
ervaringen, zoals miniondernemingen. Enthousiaste en 
competente leerkrachten spelen een beslissende rol voor het 
invoeren en uitbreiden van OO. 

De moeilijkheid om OO uit te breiden is dat veel leerkrachten 
die niet zijn betrokken bij de miniondernemingen niet 
voldoende vertrouwd zijn met de concepten en werkmethodes 
van OO. Om ondernemerschap te kunnen onderwijzen 
moeten leerkrachten meer worden opgeleid voor zowel 
het pedagogische proces als voor de academische inhoud 
van het OO/CP. De meerderheid van de leerkrachten die 
miniondernemingen begeleiden stelden vast dat veel leerlingen 
aanzienlijke vooruitgang boekten in de manier waarop ze de 
vele projectuitdagingen aanpakten. Samenwerkingsvaardigheid 
was een van de belangrijkste voordelen, naast vakspecifieke 
kennis en de kennis voor het opstarten en leiden van een 
bedrijf. De overgrote meerderheid van de CP-leerkrachten vindt 
het CP een doeltreffend onderwijsmiddel. Ze zeggen tevreden 
te zijn met het CP als onderwijsmethode, willen het blijven 
gebruiken en raden hun collega’s aan om hetzelfde te doen.

“Leerlingen nemen hun leerproces graag in 
eigen handen. Anderzijds weten ze dat ze op de 
leerkrachten hunnen rekenen voor ondersteuning.”  

Leerkracht

Leerkrachten in groepvraaggesprekken gaven ook te kennen 
dat ze door het CP meer op gelijke voet stonden met de 
leerlingen, dat het contact informeler verliep en er een goede 
samenwerking was. Door die hechtere band met de leerlingen 
en de nauwe betrokkenheid bij hun leerprocessen, gingen 
sommige leerkrachten op een respectvollere manier om met 
de leerlingen. Enkele leerkrachten onderstreepten ook de 
pedagogische voordelen van deze leermethode. Ze vonden 
dat ze hun leerlingen beter begrepen en dat dit bijdroeg aan de 
kwaliteit van de leerling-leerkrachtrelatie. Volgens observaties 
en gesprekken met leerkrachten in het project, lijkt de 
leerkrachtretentie hoog te liggen.

In de vraaggesprekken meldden enkele leerkrachten dat er in 
verhouding meer meisjes deelnamen aan OO en CEO werden 
van hun minionderneming. De leerkrachten wezen ook op 
de hardnekkigheid van traditionele genderrollen, zowel wat 
de keuze van het product betrof als de manier waarop de 
ondernemingen werden gepresenteerd.

“Veel scholen beschouwen de minionderneming 
als iets wat erbij komt, ietsextra’s. We proberen hen 
te laten inzien dat de onderwerpen die aan bod 
komen in de miniondernemingen kunnen worden 
opgenomen in andere vakken, zoals taal, wiskunde 
enz. Sommige leerkrachten zien dat wel in, maar 
het blijft moeilijk om te integreren. We proberen met 
leerkrachten te praten en hen te laten nadenken over 
manieren om die onderwerpen te integreren, en dan 
zien ze in dat het wel kan.” 

JA-vertegenwoordiger

De meerderheid van de leerkrachten vindt de miniondernemingen heel 
relevant en de verhoudingen tussende leerkrachten en de leerlingen 
lijken te verbeteren

De meerderheid van de ouders staat positief tegenover 
ondernemerschapsonderwijs en praktische ondernemerschapsprojecten 
zoals miniondernemingen

5 7

Overheidsprioriteit, curriculum, lerarenopleiding en samenwerking 
tussen bedrijven en scholen zijn sleutelfactoren om 
ondernemerschapsonderwijs uit te breiden8

Leerkrachten, ouders en zakenmensen zijn van mening dat OO 
meer steun nodig heeft van de nationale overheid en van de 
lerarenopleidingen (universiteiten en hogescholen).

Er moeten bovendien fondsen zijn om OO te ondersteunen, en 
OO moet beter geïntegreerd worden in curricula/schoolvakken. 
De belangrijkste stimulus is misschien wel dat de meerderheid 
van de relevante groepen (leerkrachten, leerlingen, ouders én 
zakenmensen) gelooft in het belang van OO.

ONDERWERP BEVORDEREND REMMEND

Overheidsprioriteit
Sommige overheden (nationaal, lokaal) 
hebben van OO een prioriteit gemaakt, en veel 
schooldirecteurs stellen OO voorop.

Andere overheden (nationaal, lokaal) hebben 
geen prioriteit gemaakt van OO, noch fondsen 
voorzien.

Curriculum
OO is opgenomen in schooldocumenten/curricula 
in veel landen.

OO is niet goed geïntegreerd in het curriculum/
de schoolvakken, veel leerkrachten vinden als 
gevolg maar moeilijk tijd voor OO.

Lerarenopleiding

OO-lesmethodes worden beschouwd als 
doeltreffend en academisch verantwoord, 
er is meer aandacht om een aangepaste 
lerarenopleiding te voorzien

Omdat er te weinig degelijke opleiding is voor 
leerkrachten heeft de meerderheid van de 
leerkrachten onvoldoende vaardigheid voor OO.

Samenwerking 
tussen scholen en 
bedrijven

Zakenmensen/ondernemers willen echte 
ervaringen en expertise naar de klas brengen. Zij 
beschikken over de vaardigheden in OO die veel 
leerkrachten niet hebben.

De institutionele samenwerking tussen het 
onderwijssysteem en de arbeidsmarkt is zwak. 
Bedrijven en scholen werken moeizaam samen.

De meeste zakenmensen en ondernemers geloven in het belang van 
ondernemerschapsonderwijs, de sector wil meer betrokken zijn

De institutionele samenwerking tussen het formele onderwijssysteem 
en de arbeidsmarkt staat op een laag pitje, daar moet verandering in 
komen. De meeste professionals zeggen dat scholen weinig ondernemen 
om ervoor te zorgen dat zakenmensen en ondernemers opleiding en 
ondersteuning kunnen bieden voor OO. Tezelfdertijd beweert meer dan de 
helft van de leerkrachten dat zakenmensen en ondernemers zich zelden 
beschikbaar stellen voor opleiding en ondersteuning. Zowel leerkrachten 
als professionals erkennen dat zakenmensen en ondernemers de nodige 
vaardigheden voor OO bezitten, terwijl leerkrachten er vaker minder 
competent in zijn. 

Zakenmensen en ondernemers kunnen scholen veel bieden wat OO 
betreft, zeker als ze pedagogisch advies krijgen over de aanpak van de 
leerlingen. De overgrote meerderheid van de CP-begeleiders vindt het CP 
een doeltreffend onderwijsmiddel, ze zeggen tevreden te zijn met het CP als 
onderwijsmethode, willen het zo opnieuw doen en raden hun collega’s ook 
aan om hetzelfde te doen.

6

De tabel illustreert het continuüm tussen bevorderende en remmende factoren:

De ouders van de leerlingen die deelnamen aan het CP waren 
tevreden met de niet-theoretische methode met praktijker-
varing van het CP, maar ze gaven ook aan meer te willen 
weten over het leer- en evaluatieproces. 

De generatie van de ouders is waarschijnlijk minder bekend 
met de ‘leren door te doen’-aanpak, en heeft meer informatie 
nodig over die pedagogische principes. We stelden vast dat 
ouders niet erg betrokken zijn bij OO. Ze zouden echter een 
veel grotere rol kunnen spelen, en OO in scholen zelfs positief 
kunnen aansturen.  

“Onze ouders zijn enthousiast over de 
minionderneming als we het er met hen over 
hebben. Ze vinden dat we beter leren door 
het zelf te doen. Ze zeggen dat het een goede 
voorbereiding is op de echte wereld.” 

Leerling
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AANBEVELINGEN 
De kennis van de veldproeven kan worden gebruikt om 
ondernemerschapsonderwijs verder in te voeren in scholen, de 
analyses en modellen kunnen de invoering vergemakkelijken 
voor degenen die een operationele rol spelen (directeurs, 
leerkrachten, ngo-partners) en voor degenen die ondersteuning 
bieden (ouders, partners uit de privésector, leden van de lokale 
gemeenschap, media). En ten slotte is het ook ruimer bekeken 
relevant voor Europese beleidsmakers, belanghebbenden en het 
brede publiek.
  

Uit het kwantitatieve onderzoek:

• Scholen moeten ‘voldoende’ tijd voorzien om aan de 
minionderneming te kunnen werken en de leerlingen zelf 
moeten zich na de schooluren extra inzetten.

• Een onderdompeling is beter dan een besprenkeling. 
Er moet minstens 100 uur worden besteed aan de OO-
minionderneming voor betere resultaten.

Uit het kwantitatieve onderzoek:

• De ministeries van onderwijs moeten zich blijven inzetten 
voor een leeraanpak die meer is gericht op vaardigheden.

• Er is ook behoefte aan de ontwikkeling van een nationale 
strategie om ondernemerschapsonderwijs te integreren in 
het curriculum.

• Het belang van de rol van directeurs voor de implementatie 
van ondernemerschapsonderwijs in hun scholen moet 
worden benadrukt.

• Leerkrachten moeten gemakkelijk toegang krijgen tot 
ondernemerschapsonderwijs en opleiding voor het gebruik 
van het Company Programme of gelijkaardige programma’s. 
Leerkrachten moeten ook voldoende tijd krijgen om les te 
geven en worden aangemoedigd om samen te werken.

• Het is belangrijk om leerlingen te beschouwen als 
ambassadeurs tegenover de directeur, het onderwijzend 
personeel en andere leerlingen, om hen voldoende tijd te 
geven om te werken aan hun onderneming, en om hen 
aangepaste ondersteuning te bieden van een leerkracht, 
begeleider of beide.

• Er moeten nauwe samenwerkingsverbanden worden 
gesmeed tussen plaatselijke zakelijke netwerken, 
begeleiders, scholen en JA-organisaties of gelijkaardige 
organisaties, om ondernemerschapsonderwijs uit te breiden.

• Ouders moeten worden geïnformeerd over 
ondernemerschapsonderwijs, het Company Programme, het 
leerprocesen beoordelingsmethodes, om hun betrokkenheid 
bij de projecten van hun kinderen te vergroten.

• We raden aan dat het ICEE-project blijft spitten in de 
hierboven vermelde onderwerpen door gebruik te maken 
van diepgaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Aanbevelingen van 55 leerkrachten van 15 landen

In november 2017 zaten 55 leerkrachten en directeurs van 15 landen samen op de laatste ICEE-vergadering in Tallinn om hun 
kennis en benaderingen te delen. Op basis van deze aanbevelingen formuleerden ze hoe scholen het best tewerk gaan om OO te 
integreren.
 
Leerkrachten hoeven het niet alleen te doen. Leerkrachten die ondernemerschapsonderwijsprogramma’s implementeren en/
of ondernemerschapsmethodes gebruiken in hun lessen mogen er niet alleen voor staan. Ze zouden altijd een gesprekspartner 
moeten hebben om van gedachten te kunnen wisselen en advies te vragen. De scholen moeten een netwerk opstellen dat ook 
buiten de school reikt, met andere scholen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Alle leerkrachten op een school moeten in meer of mindere mate betrokken zijn bij, of op de hoogte zijn van OO. Informeer 
alle leerkrachten over het initiatief. Leerkrachten van verschillende vakken moeten worden geïnformeerd over de uitdagingen en 
voordelen van ondernemerschapsonderwijs zodat ze inzicht verwerven in de mogelijkheden voor hun vak. Het is belangrijk om 
leerkrachten die zich er al voor inzetten, te erkennen.

Ervaren leerkrachten kunnen de andere leerkrachten instrueren. Het gebrek aan vaardigheden van de leerkrachten is 
nog altijd een hinderpaal om ondernemerschapsonderwijs te laten gedijen. De opleiding zou een ‘leren door te doen’-
methodologie moeten gebruiken, en leerkrachten die worden opgeleid zouden het programma en/of de activiteiten zelf moeten 
uitproberen om hun eigen comfortzone uit te dagen en om te begrijpen hoe het is voor de leerlingen om deel te nemen aan 
ondernemerschapsonderwijs. De focus moet op de methodologie liggen. Het is van groot belang om de gemaakte fouten bij het 
onderwijzen van ondernemerschapsonderwijs te analyseren om te kunnen verbeteren. Mogen proberen met vallen en opstaan is 
een belangrijke factor voor de motivatie. Zolang scholen ervaren leerkrachten hebben, kunnen zij hun collega’s en nieuwkomers 
die willen bijdragen aan ondernemerschapsonderwijs opleiden.
  
Betrek de lokale gemeenschap, begin bij de ouders. Communiceer met de ouders, zij hebben recht op  informatie. Schakel 
ze eventueel in als begeleiders voor de leerlingen. Hetzelfde geldt voor de lokale gemeenschap. De school kan via onder meer 
beurzen en evenementen bekendheid geven aan zichzelf en partnerschappen zoeken, en ze kan de gemeenschap aanwenden als 
bron voor kennis en ondersteuning.

Verbeter de schoolomgeving en bekendheid. Als scholen zich meer betrekken bij ondernemerschap moeten ze flexibel kunnen 
zijn met de tijdplanning en de leerkrachten de uren toekennen die ze nodig hebben om samen te werken. Naarmate de school de 
activiteiten uitbreidt, moet ondernemerschap meer geïntegreerd raken in de activiteiten en moet de school werken volgens een 
progressief plan. Het kan helpen om de structuur van de leslokalen te veranderen en meer flexibele (open) ruimtes te voorzien 
om in te kunnen werken. Goede rolmodellen en alumni als voorbeeld kunnen zowel leerlingen als leerkrachten motiveren. Het is 
belangrijk om over het effect te communiceren aan alle belanghebbenden.

Betrokkenheid van het bestuur. De steun van de directeur, die het bestuur van de school vertegenwoordigt, is een cruciale 
factor voor succes. Hij/zij moet betrokken en geïnformeerd zijn en op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en 
verwezenlijkingen.
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