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2



Ondernemen
• Kansen ontdekken en ernaar handelen

• Out-of-the-box denken

• Vastberaden om iets nieuws te creëren

• Toegevoegde waarde bieden

• Ontwerpen, uitvoeren, evalueren en nastreven

Martin, L. R., Osberg, S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for 
Definition. Stanford social innovation review. 2007 (1), p.29-39



Sociaal ondernemen
• Ondernemend zijn gericht op ‘het grotere 

goed’, bijvoorbeeld:
• Sociale verandering
• Verbeteren van duurzaamheid
• Bevorderen van gezondheid, cultuur en welzijn

• Van toepassing op ‘maatschappelijke 
problemen waarvoor (nog) geen 
genormaliseerde werkoplossing bestaat’



Sociaal ondernemen
• Passie voor sociale missie gecombineerd met 

zakelijke discipline, innovatie en vastberadenheid
• Winst is niet het doel, voordeel voor belangrijk 

deel van de samenleving wél

• OECD (2010). Education at a Glance 2010.
• Roberts, D., Woods, C. (2006). Changing the world on a shoestring: The concept of social

entrepreneurship. Business Review, 2006 (3), p. 45-51
• Abrahamsson, A. (2006). Sustainopreneurship. Business with a Cause. In Science for

Sustainable Development. Starting Points and Critical Reflections. Uppsala: VHU, Swedish
Society for Sustainable Development, pp. 21-30.



Sociaal ondernemen

Van der Wal-Maris, 2019



Onderwijs in sociaal ondernemen
• ‘Challenge-based learning’

• Leercyclus: uitdaging - feedback - reflectie

• Cognitieve, persoonlijke en sociale competenties 
koppelen aan ondernemersinhoud en -situaties

• Actie-, project- en reflectiegerichte pedagogische 
benadering

Lindner, J. (2016). Entrepreneurship education. Wien: Department for Research 
and Development Kirchliche Pädagogische Hochschule.
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Competenties voor sociaal ondernemen

Voor het basisonderwijs (A1)

• Developing ideas
– Attitude
– Identifying opportunities

• Implementing ideas
– Organizing
– Working together

• Thinking sustainability
– Acting as a visionary
– Financial literacy

Lindner, J. e.a. (2014). Starte dein Projekt. Wien: IFTE.

Ik stel vast waar ik goed in ben.

Ik denk na over mijn  toekomst en mijn toekomstig handelen. 

Ik voer simpele taken uit.

Ik ontwikkel creatieve ideeën.

Ik zie de waarde van creatieve ideeën.

Ik pas simpele planningsvaardigheden toe.

Ik breng begrip op voor de beperkte middelen die beschikbaar zijn.

Ik kan met anderen samenwerken.

Ik zie het belang van economische, ecologische en / of sociale 
kwesties in ons leven. 

Ik kan de prijs en waarde van producten uitleggen en vergelijken.
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Ukids
• Internationaal onderzoeksproject

• 6 landen

• Doel: implementatie social entrepreneurship
education in het PO en de Pabo

• Vervolg op Erasmus+ project Youth Start (challenges)

• Gekoppeld aan de Sustainable development goals

http://www.youthstart.eu/




Challenges
• Ontwikkeld 

vanuit project 
Youthstart

• 47 challenges PO, 
VO en HO

• 8 challenges als 
basis voor Ukids

http://www.youthstart.eu/en/


Ukids in Nederland
• Samenwerking tussen de Marnix Academie en 

basisschool Het Drieluik in Almere

• In de vorm van (schoolbrede) Ateliers. 

• R&D groep met studenten van de academische Pabo

• Op de Marnix Academie in profielen Cultuur & 
identiteit en Wereld, Wetenschap en Technologie
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Ukids op het Drieluik
Atelier 18/19: Hoe 
voelt de aarde zich 
vandaag?

Atelier 19/20: 
Duurzaam bouwen
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Hoe voelt de aarde zich vandaag?
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Duurzaam bouwen



Ukids op de Marnix Academie
De Marnix is een UNESCO Pabo:

“UNESCO aims to improve access to quality education on sustainable 
development at all levels and in all social contexts, to transform society by 
reorienting education and help people develop knowledge, skills, values 
and behaviours needed for sustainable development…. Individuals are 
encouraged to be responsible actors who resolve challenges, respect 
cultural diversity and contribute to creating a more sustainable world.”

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
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https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development


Profiel Cultuur & Identiteit



Profiel Wereld, wetenschap en technologie
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Kwaliteitskaart schrijven over 
onderwijs in sociaal ondernemen 



Meer informatie
• http://ukidsplatform.eu

• http://www.youthstart.eu

• Lectoraat toekomstgericht onderwijs
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http://ukidsplatform.eu/
http://www.youthstart.eu/
https://www.marnixacademie.nl/onderzoeken/lectoraten/toekomstgericht-onderwijs

