
‘Hoe voelt de aarde zich vandaag?’ Kinderen leren sociaal te ondernemen 

Gedurende 6 weken gaan de leerlingen van alle groepen van basisschool ‘Het Drieluik’ in Almere mee 

doen aan het atelier ‘Hoe voelt de aarde zich vandaag?’. Aan de kinderen is gevraagd om in het 

weekend plastic afval van thuis te verzamelen. Dit resulteert in een enorme berg plastic afval in de 

school op maandagochtend. De kinderen zijn zich in één klap bewust van de grote hoeveelheid plastic 

afval die er geproduceerd wordt. Ze vragen zich af hoe deze plastic afvalberg verkleind kan worden. 

De nieuwsgierigheid van de leerlingen is gewekt. 

Dit is de start van een pilot op de basisschool waarin kinderen gaan leren sociaal te ondernemen. 
Leren sociaal te ondernemen treffen we in het hoger onderwijs steeds vaker aan maar in het 
voortgezet en basisonderwijs staat het nog in de kinderschoenen. Het ontstaan van sociaal 
ondernemerschap is een reactie op complexe vraagstukken die zijn ontstaan in de veranderende 
samenleving. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling, de 
toenemende individualisering, de ongelijkheid, het terrorisme, het klimaat en de epidemiologie. 
Vanuit de Europese Unie wordt dit type onderwijs gestimuleerd opdat leerlingen een ondernemende 
houding ontwikkelen en betrokken raken op dergelijke maatschappelijke vraagstukken.  

 

Wat is leren sociaal te ondernemen? 
 

Als kinderen leren sociaal te ondernemen, komen ze in aanraking met de echte wereld en met 

vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het voorbeeld van ‘Het Drieluik’ is dit de 

plastic afvalberg, maar het kan ook gaan over ouderen in de buurt, de leefbaarheid in de wijk, 

vooroordelen en discriminatie, armoede enzovoorts. Door betrokken te raken op deze vraagstukken 

en iets richting deze vraagstukken te ondernemen, leren ze hun plek ‘in de wereld’ kennen en 

oefenen ze met hun rol als burger in de democratische samenleving.     

 

Leren sociaal te ondernemen 

wordt omschreven als het “vanuit 

compassie, empathie en 

zorgzaamheid, leren om kansen 

voor het bijdragen aan duurzame 

ontwikkeling te onderkennen, om 

vervolgens ideeën te genereren 

en initiatieven te ontplooien die 

een bijdrage leveren aan 

duurzame ontwikkeling” (Van der 

Wal-Maris, 2019, p.16). In figuur 1 

wordt deze omschrijving  

schematisch weergegeven.    Figuur 1: Kernelementen van het leren sociaal te ondernemen 

 

Hier volgt aan de hand van het voorbeeld van ‘Het Drieluik’ een toelichting van deze kernelementen.   

 

 

  



In verbinding 

In het atelier van ‘het Drieluik1’ treden de leerlingen in contact met de burgemeester van Almere en 

organiseren ze samen met de gemeente een schoonmaakactie. Hun campagne komt zelfs in het 

Jeugdjournaal. Gedurende het hele atelier werken de kinderen samen. Ze presenteren hun ideeën aan 

ouders en leerkrachten. Ook komen er thuis aan de keukentafel allerlei gesprekken op gang over 

afval. 

De leerlingen komen in contact met de echte wereld en staan stil bij de behoeften van hun 

medemens en hun omgeving. Ook leren ze zichzelf beter kennen. Als kinderen participeren in de 

omringende samenleving, worden ze verder deel van de gemeenschap en levert dit een bijdrage aan 

democratisch burgerschap.    

 

Kansen onderkennen, ideeën genereren en initiatieven ontplooien    

In het atelier van ‘Het Drieluik’ brengt het verzamelen van afval en de bewustwording van de grote 

hoeveelheid afval, de kinderen als vanzelf op de vraag wat ze zelf aan het afvalprobleem kunnen doen 

(kansen onderkennen). Vervolgens bedenken ze allerlei ideeën zoals het organiseren van een actie, 

het opzetten van een tentoonstelling met kunstwerken die gemaakt zijn van afval, het schrijven van 

een brief naar de Albert Heijn over de plastic zakken bij de groente-afdeling. Ze presenteren deze 

ideeën ook aan ouders en leerkrachten (ideeën genereren). En uiteindelijk zetten ze deze ideeën om in 

actie (initiatieven ontplooien). 

                                                           
1 Een atelier is een soort laboratorium rondom een thema. In deze thema’s leren de kinderen de ‘echte’ wereld te ontdekken. Ze 
onderzoeken, experimenteren en werken samen. In de ateliers van ‘Het Drieluik’ worden wereldoriënterende- (aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie), creatieve- en expressieve vakgebieden geïntegreerd.  



Kinderen moeten niet afgeschermd worden voor de problemen in de wereld. Ze moeten juist 

geholpen worden er betekenis aan te geven en het gevoel krijgen dat ze invloed hebben op hun 

omgeving (‘agency’). Kinderen die leren sociaal te ondernemen, blijven niet hangen in de 

maatschappelijke problemen, maar zien mogelijkheden om bij te dragen aan een betere wereld. 

Vanuit de kansen die ze zien, ontwikkelen ze ideeën voor verbetering en ontplooien ze initietieven.  

 

Waarde creëren 

De kinderen van ‘het Drieluik’ worden ambassadeurs van ‘de schone stad’ 

en sluiten zich aan bij een schoonmaakactie in Almere. Dit is een voorbeeld 

van een dienst die de kinderen leveren. De kunstwerken die ze van afval 

maken zijn voorbeelden van 

producten.  

 

 

Hiermee ervaren ze dat ze in het klein iets waardevols kunnen bijdragen aan de wereld. Ook levert 

het een bijdrage aan de waardenontwikkeling van de kinderen zelf.  

Wat en hoe leren kinderen als ze sociaal ondernemen? 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat leren sociaal te ondernemen een bijdrage levert aan 

persoonsvorming (subjectificatie) en burgerschapsvorming. Daarnaast kan het leren sociaal te 

ondernemen een beroep doen op verschillende talenten van kinderen en kunnen ze elkaar hierin 

aanvullen. Ze ontwikkelen verschillende competenties, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemen, 

samenwerken, communiceren, creatief en kritisch denken, duurzaam denken, reflecteren en 

emotionele intelligentie.  

Kinderen leren geen lesje uit een methode, maar leren door te doen. Vanuit een gevoel van 

autonomie participeren en exploreren ze in de echte wereld, in dialoog met andere mensen. Ze 

integreren daarbij op een betekenisvolle manier inzichten en vaardigheden uit verschillende vakken. 

Ze voelen de ruimte om te experimenteren, fouten te maken en reflecteren op hun ervaringen. Hun 

initiatieven worden gewaardeerd. En ze krijgen het gevoel dat ze in het klein een bijdrage aan een 

betere wereld kunnen leveren. 

Eén van de leerlingen van ‘het Drieluik’ vraagt: “Maar als plastic nooit vergaat, waarom maken 

mensen dan plastic producten?” De leraar geeft aan dat hij een heel goede vraag stelt en daagt de 

kinderen uit om na te denken over duurzame alternatieven voor de plastic producten die ze van huis 

hebben meegenomen. De volgende dag brengt de leerling die de vraag heeft gesteld, zijn 

boterhammen niet zoals gebruikelijk in een plastic zakje mee naar school, maar in een 

boterhamtrommel.   

  



Zin om aan te sluiten bij de Onderzoeksgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap? 

 

Vanuit de Marnix Academie geven we een impuls aan het leren sociaal te ondernemen in het primair onderwijs 

en op de hogeschool zelf. Dit schooljaar houden we interviews op enkele partnerscholen die in hun onderwijs 

raakvlakken met sociaal ondernemerschap laten zien. Vanaf januari 2021 willen we, samen met een 

basisschool, mooi onderwijs op dit gebied gaan ontwikkelen en onderzoeken. Ook willen we als Marnix 

Academie een ontmoetingsplek zijn voor basisscholen en andere betrokkenen die begaan zijn met leren sociaal 

te ondernemen in het primair onderwijs. 

-Hebben jullie als school het idee dat leren sociaal te ondernemen past binnen de ontwikkeling van de school? 

Bijvoorbeeld omdat jullie een Unesco-school zijn, ondernemend onderwijs verzorgen, veel met 

burgerschapsvorming en / of duurzaamheid (willen) doen en / of participatie van kinderen hoog in het vaandel 

hebben; en / of  

-Hebben jullie zin om samen met ons mooi onderwijs op het gebied van sociaal onderwijs te ontwikkelen?; en / 

of 

-Vinden jullie het leuk om ervaringen en ideeën op het gebied van leren sociaal te ondernemen met andere 

betrokkenen uit te wisselen? 

Dan is participatie in onze onderzoeksgroep en / of in onze netwerkgroep wellicht iets voor jullie! 

In dat geval nodigen we jullie uit om contact met ons op te nemen via s.vdwal@hsmarnix.nl.    

 

Stella van der Wal, Marijke van Voorthuijsen, Friso Mout, Jans Koene, Marleen van Oortmersen &  

Elizabeth Rigg (Onderzoeksgroep Onderwijs en Sociaal Ondernemerschap)   

 

mailto:s.vdwal@hsmarnix.nl
mailto:s.vdwal@hsmarnix.nl

