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Woordenlijst
EntreComp

Ondernemerschapsonderwijs

Ondernemerschap opvoeder

Handboek

Leerling

Open Online Training Cursus

Peer education

Peer educators

Doelgroep

Training of Trainers (ToT)

Het competentieraamwerk voor ondernemerschap
Ondernemerschapsonderwijs wil studenten de kennis, de
vaardigheden en de motivatie aanreiken die hen motiveren
om succesvol te ondernemen in allerlei situaties.
Verschillende vormen van ondernemerschapsonderwijs
worden op alle niveaus van het onderwijs aangeboden via
het lager en het secundair onderwijs, via programma’s
binnen de opleiding aan de universiteit
en via
buitenschoolse opleidingen.
Hieronder
verstaan
we
iedereen
die
ondernemerschapsonderwijs aanbiedt. Zowel wanneer dit
plaatsvindt binnen het raamwerk van traditioneel onderwijs
als binnen buitenschoolse opleidingen of volledig
onafhankelijk van het onderwijs.
Een handboek is een document dat uiteenlopende
informatie over een bepaald thema of jaar bevat. Over het
algemeen wordt een handboek gebruikt om een antwoord
te geven op een specifieke vraag met als doel hierover
kennis te vergaren.
Iemand die verschillende vaardigheden van een leerkracht,
opvoeder of trainer leert in schoolse –en/of buitenschoolse
context.
Een serie van online lessen, die de vaardigheden en kennis
aanleert die nodig zijn voor een specifieke job of activiteit.
Peer education is een wijdverbreide term die gebruikt
wordt om een reeks van initiatieven te omschrijven waarin
jonge mensen van dezelfde leeftijdscategorie, achtergrond,
cultuur of sociale status elkaar opvoeden en infomeren over
allerlei onderwerpen.
Peer educators geven advies aan verschillende groepen
studenten van eenzelfde leeftijdscategorie. Ze ontwikkelen
en geven workshops en/of trainingssessies in verband met
allerlei onderwerpen en begeleiden de studenten ook
individueel.
Een specifieke groep mensen die de activiteit wil bereiken.
De
doelgroep
voor
deze
cursus
is
ondernemerschapsopvoeders.
Theoretische of praktische training voor leerkrachten en
opvoeders.
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1. Inleiding op het handboek
Welkom in het Opleidingshandboek voor de
Open Online Training Cursus van Eco System App.
Dit handboek wil iedereen die met de Cursus begint, wegwijs maken in zijn soms
complexe structuren en procedures.
In dit handboek vindt u informatie over de verschillende trainingsmodules en tevens
bijkomende informatie rond ondernemerschapsonderwijs.
Alle onderdelen worden
eenvoudig uitgelegd op een manier die hopelijk duidelijk is voor alle betrokken partijen.

1.1 Voor wie werd dit handbook gemaakt?
Dit handboek werd ontworpen - met de kracht en de effectiviteit van peer education in
gedachten- om de kennis en de vaardigheden van het ondernemen te versterken, te
verbeteren en te vergemakkelijken voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in
ondernemerschapsonderwijs op alle onderwijsniveaus.
Dit handboek kan daarom gebruikt worden op drie verschillende niveaus:
•
Training of Trainers (TOTs) of Peer Educator Trainers (PETs) cursussen.
Dit handboek dient als trainingsinstrument voor het Eco System App consortium die
dit zal gebruiken om trainers, waar we naar zullen verwijzen als Trainers of Trainers
(TOTs) of Peer Educator Trainers (PETs) op te leiden. Elk van deze training webinars
kan gestructureerd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de volgorde,
inhoud en structuur van dit handboek. Zo worden de ToTs en PETs geholpen om de
nodige kennis, informatie en vaardigheden te vergaren die hen in staat zullen stellen
op hun beurt training te geven aan leerlingen.
•
Begeleiding van Peer learning groepen
De rol van peer educators is om de begeleidingsvaardigheden die ze vergaarden
tijdens hun training toe te passen om zo op hun beurt peer learning groepen op te
richten en te begeleiden op basisniveau. Hun rol bestaat er niet noodzakelijk in dat
ze deze begeleidingsvaardigheden simpelweg doorgeven, maar eerder dat ze deze
gebruiken om een omgeving te creëren die aanzet tot leren en dat ze hun
vaardigheden en kennis aan de deelnemers aanleren door middel van interactieve
oefeningen. In deze context dient dit handboek als een bron van informatie en een
verwijzingsgids voor onderwerpen en oefeningen tijdens de peer learning groepen.
•
Het opleiden van bijkomende doelgroepen
De inhoud van dit handboek kan aangepast worden aan de noden van bijkomende
doelgroepen. De begeleider zal er dan voor zorgen dat er een beoordeling van de
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noden komt alvorens de training gestructureerd wordt. Op die manier wordt er
aangepast aan het kennisniveau en de specifieke noden van de deelnemers.

1.2 Hoe wordt het handbook gebruikt?
Dit handboek kan op verschillende manieren worden gebruikt.
Voor de begeleiding van TOT’s wordt er aangeraden dat de trainers dit handboek
gebruiken als een compacte en holistische leidraad en tevens als werkinstrument.
Dit handboek is zo ontworpen dat het een perfect samenhangende training biedt wanneer
elke module gevolgd wordt zoals in het handboek wordt aangegeven,.
Toch kan dit handboek ook op alternatieve manieren worden gebruikt:
Na een beoordeling en/of analyse van de kennis rond ondernemen, kan de begeleider
specifieke modules selecteren en op die manier op maat gemaakte training aanbieden.
Daarnaast – aangezien er wordt gewerkt met peer learning groepen – biedt de
onderverdeling in modules ook de kans om het leren te spreiden over meerdere weken of
maanden, zodat de deelnemers op hun eigen tempo kunnen werken en ze de inhoud
kunnen toepassen op hun leefwereld.
Het komt er dus op neer dat de beslissing over hoe dit handboek het best wordt
gebruikt, bij de gebruiker of begeleider ligt.
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2. Ondernemerschapsonderwijs in Europa
““Het mysterie van ondernemen?
Het is geen magie, het is niet mysterieus en het heeft niks te maken met onze genen.
Het is een discipline en zoals bij elke andere discipline, kan het aangeleerd worden. “
(Drucker, 1985)

De Europese Commissie verwees voor de eerste keer naar het belang van
ondernemerschapsonderwijs in 2003, in de European Green Paper on Entrepreneurship in
Europe.
Tegen 2006 benoemde de Europese Commissie “zin voor initiatief en
ondernemerschap” als een van de acht sleutelvaardigheden die nodig zijn in een
kennissamenleving.,
De Small Business Act voor Europa uit 2008, Het communiqué over de hervorming van
het onderwijs in 2012, Het Ondernemerschap Actie Plan 2020 uit 2013 en de meer recente
Nieuwe Vaardigheden Agenda voor Europa houdt de nood aan ondernemerschapsonderwijs
in de spotlights.
Ondernemerschapsonderwijs bereid mensen voor om verantwoordelijke en
ondernemende individu’s te worden. Het helpt hen vaardigheden, kennis en attitudes te
ontwikkelen die nodig zijn om de doelen – die ze voor zichzelf uitgezet hebben- te bereiken.
Mensen hebben een bepaalde mentaliteit, bepaalde vaardigheden en kennis nodig om
creatieve ideeën te produceren en hebben tevens zin voor initiatief nodig, om deze ideeën
om te zetten in actie. Verschillende bewijzen tonen aan dat mensen die
ondernemerschapsonderwijs volgden, later beter in te zetten zijn in het werkveld.
Volgens de Europese Commissie is ondernemerschap een vaardigheid die kan
aangeleerd worden. Mensen hoeven geen geboren ondernemer te zijn om een succesvolle
zaak te runnen. Ze kunnen ondernemer worden door een bepaalde mentaliteit en bepaalde
vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen.
Omdat Europa meer en meer ondernemers nodig heeft die jobs creëren, is het belangrijk dat
het ondernemerschapsonderwijs in alle landen van de EU gestimuleerd wordt.
Het belangrijkste doel van de Europese Commissie is om ondernemerschapsonderwijs te
promoten en het belang ervan te onderstrepen op alle onderwijsniveaus; van de lagere
school tot het hoger onderwijs en zelfs verder.
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3. Ondernemerschapsonderwijs in het Eco System App project
Ondernemerschapsonderwijs betekent niet alleen studenten voorbereiden om
ondernemers te worden. Als een sleutelvaardigheid voor levenslang leren, moet
ondernemerschapsonderwijs (EE) de leerlingen , als ze uit het traditionele onderwijs komen,
voorbereiden op échte uitdagingen in het werkelijke leven.
Het hebben van die sleutelvaardigheid zorgt voor meer flexibiliteit in de
beroepsbevolking, en stelt die in staat zich sneller aan te passen aan de constante
veranderingen in een wereld waarin mensen steeds meer met elkaar verbonden zijn.
Daarom wordt “ondernemerschap” aanzien als een belangrijke transversale vaardigheid die
de KANS OP TEWERKSTELLING VERGROOT en bijdraagt tot “SLIMME GROEI”. Tevens een van
de doelen van het ACTIE PLAN 2020 ( een tewerkstellingspercentage van 75% bereiken voor
alle Europeanen van 20 tot 64 jaar oud door meer mensen aan het werk te krijgen en meer
jobs te creëren.) Het is dus meer dan ooit nodig, in tijden van economische crisis, om
ondernemerschapsonderwijs aan iedereen, OP ELK ONDERWIJSNIVEAU, aan te bieden en zo
bij te dragen tot het doel van het ACTIE PLAN 2020.
Ondernemerschapsonderwijs, in het raamwerk van verschillende regio’s die mikken op
slimme groei, vereist MEER SAMENWERKING EN SAMENHANG en eist dat alle opvoeders
beschikken over de NODIGE VAARDIGHEDEN, COMPETENTIES EN WERKINSTRUMENTEN die
de SYNERGIE BEVORDEREN tussen de verschillende belanghebbenden binnen het
ecosysteem van de onderneming en die tevens SECTOR OVERSTIJGENDE
OVERLOOPEFFECTEN TOESTAAN.
Er is dus nood aan training voor de ondernemerschap opvoeders. Een training die hen in
staat stelt om te gaan met de nieuwe trends die slimme groei met zich mee brengt en hen
eveneens de competenties en methodologie aanleert om een up-to-date
ondernemerschapsonderwijs aan te bieden.
Eco System App als MULTI-SECTOR project, biedt een antwoord op deze nood door een
systeembenadering te gebruiken die alle belanghebbenden, die binnen het ecosysteem
bezig zijn met steun verlenen aan ondernemers, samenbrengt als DOELGROEP en ze erkent
als ONDERNEMERSCHAP OPVOEDERS, namelijk: leerkrachten, trainers en opvoeders binnen
alle niveaus van het onderwijs, de zakelijke en publieke autoriteiten en maatschappelijke
organisaties (verenigingen, stichtingen en jongerenorganisaties).
Het project heeft als BELANGRIJKSTE DOEL een gunstig klimaat voor ondernemen
creëren dat de kennis van het ondernemersmilieu, door ondernemend leren en ervaren, een
boost zal geven.
SPECIFIEKE DOELEN
• De bijscholing van ondernemerschap opvoeders verbeteren en bijdragen tot de
verankering van EE op alle niveaus van het onderwijs
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•

•
•

Het aanleren en opdoen van ervaringen binnen ondernemen bevorderen en een
doeltreffende methodologie plus de juiste werkinstrumenten en bronnen
verspreiden voor een up-to-date ondernemerschapsonderwijs
Een evaluatie-instrument ontwikkelen voor de validatie van de leerresultaten.
De strategische samenwerking tussen belanghebbende partijen bevorderen door
het peer-to-peer leren te versterken.

Het Eco System App Consortium is opgebouwd uit 7 instanties ( Onderwijsinstellingen,
maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en bedrijven) met veel ervaring in
ondernemerschapsonderwijs op elk mogelijk vlak. De Consortium partners zijn afkomstig uit
7 lidstaten van de Europese Unie.
Om de doelen van het project te bereiken, zal het consortium de volgende activiteiten
verrichten: O1 – een leidraad maken rond peer-to peer leren die de rolmodellen van het
ondernemersmilieu in de verf zet; Multiplier events E1-E7- organiseert interactieve peer-topeer netwerking events die de samenwerking en de samenhang op een regionaal en
internationaal niveau bevorderen, O2 een open online training cursus voor
ondernemerschap opvoeders creëren in regio’s die op slimme groei mikken, O3- een
handboek opstellen dat aanvullende informatie geeft over de cursus en dat leren op basis
van nieuwsgierigheid bevordert, O4 -een virtueel uitwisselingsprogramma testen tussen
ondernemers en opvoeders dat het aanleren van praktisch ondernemerschap promoot bij
ondernemerschap opvoeders, O5- een evaluatie-instrument maken voor de validatie en
erkenning van leerresultaten, O6-een open (online) archief opbouwen van
onderwijsmateriaal in het kader van slimme groei, O7- De “Entreprenership Education Hub”
oprichten als een vernieuwende peer-to-peer ondersteuningsstructuur die een nieuwe
aanpak, methodologie of werkinstrument helpt bespreken en ontwikkelen om zo beter
ondernemerschapsonderwijs te creëren, O8- Een virtuele leeromgeving ontwikkelen die
O1tot O7 integreert; C1- runt een gemeenschappelijke trainingsactiviteit die de output van
O1-O8 zal testen en de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het project zal
bestuderen.
Dit project zal een participerende METHODOLOGIE hebben die gebaseerd is op
samenwerking en die synergie en overloopeffecten zal bevorderen. Deze zijn nodig voor de
overdracht en de schaalbaarheid van de resultaten van het project. Eco System App houdt in
dat er 100 deelnemers aan de projectactiviteiten beginnen en dat er op die manier meer dan
600 belanghebbenden bereikt worden via de verspreidingsactiviteiten.
Het VERWACHTE RESULTAAT is meer bijgeschoolde ondernemerschapstrainers en
bloeiende ondernemingsmilieus die gebaseerd zijn op samenwerking en samenhang. De
GEWENSTE IMPACT is een groter aantal studenten dat op vanuit alle niveaus binnen het
onderwijs kan profiteren van een grotere tewerkstelling door de deelname aan slim
ondernemerschapsonderwijs.
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4. Ondernemerschapsonderwijs en training
Doelen
Ondernemerschapsonderwijs is een soort onderwijs dat als doel heeft het bevorderen
van alle uitgebreide kwaliteiten van ondernemerschap, de waarde van ondernemingszin en
de capaciteiten tot ondernemen. De doelen van ondernemerschapsonderwijs zijn samen te
vatten in de volgende 4 aspecten.
v De ondernemingszin bevorderen
Ondernemingszin is de ontwikkeling en de ideologie bij het opstarten van een carrière,
het is de mentale staat van zelfredzaamheid. Het is het harde werk, de resultaten en de
bijdragen en het houdt de volgende drie aspecten in.
1. Ondernemingszin is de houding van zelfredzaamheid en ondernemen. Het is de basis
van elke overwinning in ondernemerschap. Het is ook de moed om meester te zijn van het
eigen lot, om subjectief initiatief te tonen en te streven naar het waarmaken van de eigen
dromen.
2. Ondernemingszin is ook de volharding in werken in combinatie met een goede dosis
onverschrokkenheid, spaarzaamheid en ijver.
3. Ondernemingszin is de geest van vernieuwing en het bewustzijn van nieuwe ideeën
en het ontwikkelen van nieuwe manieren om deze ideeën uit te voeren, de moed om een
nieuw hoofdstuk te beginnen en mee te gaan met het tempo van de steeds veranderende
maatschappij.
v De 3 soorten professionele kwaliteiten versterken
Ondernemerschapsonderwijs wil van studenten dat ze, tijdens hun studie en hun
opleiding, hun professionele vaardigheden aanscherpen om de volgende capaciteiten te
versterken:
1. Leiderschap
Leiderschap is het vermogen om, binnen het eigen bevoegdheidsgebied, het
personeelsbeleid en de omstandigheden ten volle te benutten om een topprestatie
neer te zetten in evenwicht met de kostprijs. Het houdt vaardigheden in zoals
invloed uitoefenen, plannen, organiseren en beslissingen maken.
2. Risico’s nemen
Het vermogen om risico’s te nemen is een fundamentele eigenschap van
ondernemers. Zij stellen meestal hogere doelen voor zichzelf en gebruiken al hun
capaciteiten en talenten om deze doelen te bereiken. Niettemin, hoe hoger hun
doelen, hoe meer risico ze nemen, daarom moeten ondernemers in staat zijn om
risico’s te nemen om succes te hebben. Ondernemers die deze eigenschap willen
bevorderen moeten bereid zijn zich in te spannen en al hun krachten te gebruiken
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om elke factor om te buigen in de voorziene richting. Deze eigenschap houdt ook in
dat je objectief risico kan inschatten en ongunstige factoren kan ombuigen.
3. Werken in teamverband
Werken in teamverband is het vrijwillig samenwerken met anderen en op die
manier met gebundelde krachten een bepaald vooropgesteld doel te bereiken. Het
haalt alle middelen en talenten in een groep naar boven en verwijdert automatisch
de sfeer van onenigheid en onrechtvaardigheid. Het geeft ook gepast beloningen
aan de eerlijke en onzelfzuchtige toegewijde. Werken in team gaat als volgt: actief
luisteren en ervaring en suggesties opnemen, respecteren en verdragen van het
unieke karakter van elk individu, persoonlijkheden en attitudes van anderen
proberen te begrijpen, mensen aansporen om doeltreffend samen te werken en een
atmosfeer van wederzijdse ondersteuning creëren. Zelfs al richten de deelnemers
niet onmiddellijk een eigen zaak op na de training, het bestuderen en het beoefenen
van ondernemerschap met relatief professionele kwaliteiten, kan hun gevoel van
eigenwaarde doen stijgen en hun professionele competenties versterken in hun
zoektocht naar werk.

v Tewerkstellingsmogelijkheden uitbreiden
Als beroepskeuze, is ondernemerschap een weg naar tewerkstelling. Gezien de huidige
moeilijke arbeidsmarkt, is het nodig om ondernemerschapsonderwijs te ontwikkelen zodat
mensen kennis kunnen vergaren over het opstarten van een kleine zaak en over de
eigenschappen die nodig zijn voor een goede ondernemer. Zo kan het voor huidige
studenten een keuze zijn om hun eigen zaak op te richten en zo zelfstandig te worden op
basis van hun uitgebreide kwaliteiten en afhankelijk van de beleidsmaatregelen.

v Een deel van het kwaliteitsgericht onderwijs uitdragen/ dragen
Het ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs maakt deel uit van het ontwikkelen
van het huidige kwaliteitsgerichte onderwijs. Binnen het ondernemerschap, heeft men
bepaalde talenten nodig. Het ondernemerschapsonderwijs is een nieuwe trainingsmethode
voor deze talenten. Terzelfdertijd, vereist ondernemerschap eigenschappen als een brede
horizon, een uitgebreide kennis, wijsheid en een kennis van de markt. Het vraagt ook
vaardigheden zoals organiseren, coördineren en inzicht in menselijke relaties en omgang.
Het wordt dus duidelijk dat gezien het voorgaande, de maatschappij topkwaliteiten eist van
ondernemers. Ze moeten tegelijk innovator, manager en maatschappelijke hulp zijn. Het
ondernemerschapsonderwijs stimuleert deze vaardigheden, talenten en eigenschappen en
is daarmee de belichaming van het huidige kwaliteitsonderwijs.
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Een aanpak ontwikkelen
om resultaten te
valideren en om
deelnemers te
ondersteunen
Instrumenten/oefening
en ontwikkelen je in de
training kan gebruiken

Een open houding
aannemen wat de training
betreft

Opzet en doelen van het trainingsprogramma

Aanpak
v Cursussen aanbieden
Afhankelijk van de types en afstudeerrichtingen kunnen scholen, hogescholen of
universiteiten verplichte cursussen en/of keuzevakken rond ondernemerschap
aanbieden. In deze cursussen kunnen leerlingen/studenten allerlei soorten kennis en
vaardigheden
aanleren
in
verband
met
ondernemerschap.
Het
ondernemerschapsonderwijs vereist wel dat de leerkrachten en begeleiders vaak
afwijken van de traditionele onderwijsmethodes en gebruik maken van werkvormen
zoals onderzoeken, rollenspellen, groepsdiscussies en interactieve spelletjes om
studenten te laten kennismaken met het idee van ondernemen en hen de
basisvaardigheden van ondernemen aan te leren.
v Lezingen geven
Een lezing is vaak kort, goedgevuld, rijk aan informatie en vrij flexibel in vorm en
is daarom een soort van mini-ondernemerschapscursus. Het is een doeltreffende
manier om ondernemerschapsonderwijs toe te passen.
v Workshops ontwikkelen
Workshops ontwikkelen is een van de meest belangrijke aspecten van
ondernemerschapsonderwijs. Workshops hebben verschillende thema’s en bevatten
praktische activiteiten afhankelijk van de noden van de deelnemers en de
kenmerken van de groep. Het kan hen ook de kans geven om bepaalde kwaliteiten
en vaardigheden van ondernemers te oefenen of aan te leren binnen de workshops.
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5. Voorstelling van de trainingscursussen
De context van de Eco System App modules werd ontwikkeld op basis van het
Competentieraamwerk voor ondernemerschap (EntreComp). Dat bestaat uit 3
competentiegebieden en 15 vaardigheden zoals aangegeven in onderstaande figuur.
EntreComp kan als maatstaf gebruikt worden bij het opmaken van lessenroosters in het
traditioneel onderwijs en de opleidingssector. Het kan ook gebruikt worden voor activiteiten
en programma’s buiten het onderwijs (bijvoorbeeld, om ondernemerschap te stimuleren
binnen bestaande organisaties). EntreComp streeft ernaar een brug te zijn tussen de
onderwijs –en werkomgeving waarin ondernemerschap een belangrijke vaardigheid is.
Het EntreComp Progressie Model is een maatstaf voor de ontwikkeling van
bekwaamheid, beginnend bij de verwezenlijking van waarden door middel van externe
ondersteuning tot bij de verwezenlijking van waarden dat hervormend kan werken. Het
bestaat uit 4 niveaus: Basis, Gemiddeld, Gevorderd en Expert.
Elk niveau wordt onderverdeeld in twee sub-niveaus.
ü Op basisniveau, worden de ondernemerswaarden gecreëerd met externe
ondersteuning.
ü Op gemiddeld niveau worden de ondernemerswaarden gecreëerd met
toenemende onafhankelijkheid
ü Op gevorderd niveau wordt de verantwoordelijkheid om ideeën in actie om
te zetten ontwikkeld.
ü Op expertniveau, heeft de gecreëerde waarde een grote impact in het
referentiedomein.
Eco System App’s samenwerking maakt gebruik van 7 modules, zoals in de tabel op de
volgende pagina wordt vermeld. Elke partner binnen Eco System App heeft de structuur, de
doelen, de leerresultaten en de schematische inhoud van elke module gereviseerd en
besproken vooraleer EntreComp ontwikkeld werd.
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Module

Titel

Beschrijving

VAN START GAAN

Een inleiding tot hoe opvoeders
ondernemerschapsonderwijs kunnen omzetten in de
praktijk, door gebruik te maken van EntreComp als
raamwerk voor elke opleidingsmogelijkheid.

B

VISIE ONTWIKKELEN

Op verschillende manieren naar de wereld kijken,
ideeën verkennen en verder zien dan het
vanzelfsprekende.

C

WAT IS WAARDE EN
HOE ONTWIKKEL IK
HET?

Verschillende waarden, die ideeën in verschillende
contexten en voor verschillende mensen met zich
meebrengen, begrijpen.

D

GELOVEN IN MEZELF
EN MIJN PASSIE
VOLGEN

Het zelf opgebouwde zelfbewustzijn van
vaardigheden en motivaties begrijpen bij jezelf en bij
je studenten.

E

WAT HEEFT H EN WAT
KAN IK DOEN

F

PROBEREN
EEN RISICO NEMEN

Praktische ervaringen met ondernemerschap zetten
creatieve ideeën om in actie.

G

WERKT HET – HEEFT
HET GEWERKT?

Evaluatie en beoordeling van het leren, het
controleren van ervaringen en de evaluatie van de
impact ervan. Een volgende oefening ontwikkelen.

A

Verder kijken dan enkel steun en middelen zoeken
die nodig zijn om ondernemend te zijn.
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MODULE A
Titel: VAN START GAAN
Beschrijving:

Een inleiding tot hoe opvoeders ondernemerschapsonderwijs kunnen

omzetten in de praktijk, door gebruik te maken van EntreComp als raamwerk voor elke
opleidingsmogelijkheid.

Trainer - University of Wales Trinity Saint David Royal Charter
(UWTSD):
De oudste universiteit in Wales en Engeland na die van Oxford en Cambridge. De UWTSD
groep bevat Coleg Sir Gar en Coleg Ceredigion als deel van een duosector groepsstructuur
die hoger onderwijs aan hoge scholen en universiteiten omvat. De UWTSD groep heeft rond
de
25 000 leerlingen over 17 verschillende campussen zowel in landelijke als stedelijke locaties.
Samen proberen we duidelijke en tastbare voordelen voor leerlingen, werknemers, de
industrie en gemeenschappen te voorzien door een beroepsmatige aanpak aan te bieden
zowel op het beginnersniveau als bij post-doctoraal onderzoek. UWTSD heeft een duidelijk
en boeiend strategisch plan dat de nadruk legt op toegepast leren, sterke academische
disciplines en een duidelijk engagement naar innovatie, ondernemerschap en
kennisoverdracht.

Doelen:
Deze module biedt opvoeders een inzicht in wat het betekent om een ondernemerschap
opvoeder te worden, waarom het belangrijk is en wat EntreComp aan zowel opvoeders als
leerlingen te bieden heeft.
- Waarom is het belangrijk?
- Voor wie is het?
- EntreComp gebruiken als raamwerk om te leren
- Een ondernemerschap opvoeder worden
De werkvloer wordt steeds ingewikkelder; alles verandert snel en de kennis van vandaag
is niet noodzakelijk de kennis die nodig is voor morgen. Dit zorgt ervoor dat opvoeders met
vragen zitten zoals «Wat leer ik aan?» en «hoe weet ik of mijn aanpak werkte?»
Globalisering brengt ook een uitdaging met zich mee. Niet in het minst omdat de kennis die
de leerling nodig heeft, misschien niet onmiddellijk beschikbaar is omdat de opvoeder nog
bijgeschoold moet worden.
Daarenboven is kennis op zich niet voldoende en de vaardigheden om kennis te
vergaren om een nieuwe taak of een probleem op te lossen, wordt belangrijker dan het
reproduceren van cijfers en feiten. Dit vereist een nieuwe vaardigheid, een nieuwe manier
van denken, dus zal de opvoeder moeten kunnen aantonen dat ook zij meer ondernemend
kunnen zijn – door hun onderwijsmethodes.
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Een ondernermschap opvoeder worden is daarom een belangrijke factor binnen het
ontwikkelen van ondernemerschap leerlingen, maar wat zijn de factoren die een rol spelen?

EntreComp werd – als een beginpunt om ondernemerschapsvaardigheden te
ontwikkelen- voorgesteld als deel van ‘Een Nieuwe Vaardigheden Agenda voor Europa’. Het
is ontwikkeld als antwoord op de vraag: ‘Wat is er nodig om de uitdagingen rond
vaardigheden aan te pakken?’ en dient als extra uitleg bij wat er kan geleerd en geëvalueerd
worden. Het moet opvoeders inspireren om het gat tussen het onderwijs en het werkveld te
kleiner te maken.
Het EntreComp raamwerk bestaat uit 3 compentiegebieden die nauw met elkaar
verbonden zijn:
• Ideeën en kansen – helpt vaardigheden voor de toekomst te visualiseren
• Bronnen – helpt de kennis en vaardigheden te onderkennen om van start te
gaan
• Actie - helpt de kennis en vaardigheden te onderkennen om dingen in actie
te zetten.
Zoals te zien is op onderstaand diagram, stelt elk van deze competenties een bouwsteen
van ondernemerschap voor. Iedereen heeft 5 duidelijke componenten die een basis vormen
voor het denken bij elke competentie. Het is belangrijk daarbij te vermelden dat met een
steeds complexere wereld, de vaardigheid om flexibel te zijn en zich aan te passen aan elke
vorm van verandering, steeds belangrijker wordt. Openstaan voor verandering is dus een
vaardigheid op zichzelf. EntreComp omarmt dit niet alleen in zijn progressiemodel, maar ook
op de manier dat opvoeders en leerlingen, bij verandering, kunnen verspringen naar een
competentiegroep die relevant is.
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1

ΕntreComp

Het volledige raamwerk schikt deze 15 competenties binnen een progressiemodel van 8
niveaus en voorziet op die manier een lijst met 442 mogelijke leerresultaten die inspiratie en
inzicht verschaffen aan zij die uit verschillende onderwijscontexten of toepassingsvelden een
interventie willen ontwikkelen.
De leerresultaten helpen de opvoeders ook hun eigen niveau te evalueren en zo vooruit
te kijken naar hun eigen ontwikkeling, daarom is EntreComp op zich ook een instrument dat
succes helpt plannen.
Deze module geeft dus een korte achtergrond en is een link naar alle andere modules.

1

(EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework)

(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el)
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MODULE B
Titel: VISIE ONTWIKKELEN
Beschrijving:

Op verschillende manieren naar de wereld kijken, ideeën verkennen

en verder zien dan het vanzelfsprekende.

Trainer - National Chamber Network Women Entrepreneurs
(EEDEGE):
EEDEGE is een non-profit organisatie, bestuurd door publiek recht. De leden van het
netwerk zijn de 59 Griekse kamers, die eveneens bestuurd worden door publiek recht. De
bedoeling van dit netwerk is de onwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap, de promotie
van gelijkheid van seksen in het werkveld, de creatie van een omgeving waarin gelijke
kansen gegeven worden, de ontwikkeling van de vaardigheden en kennis van de vrouwelijke
populatie om op die manier bij te dragen tot de productiviteit van de economie en het
identificiëren van obstakels die vrouwen verhinderen om volledig mee te draaien in de
maatschappij, zoals daar zijn; Financiële aspecten, de zorg voor een kind en huishoudelijke
problemen.

Doelen:
Het belagrijkste doel van deze module is om verschillende methodes om creatief denken
in het leerproces aan te leren, voor te stellen, te analyseren en te vergelijken. Deelnemers
zullen een grondige kennis en praktische vaardigheden aanleren over de verschillende
methodes, hulpmiddelen en instrumenten om les te geven aan volwassenen. Deze module
wil deelnemers ook in staat stellen om nieuwe ideeën en oplossingen te implementeren in
hun dagelijks werk.

Kennis:
Basisbegrippen –en ideeën:
- het concept van creativiteit binnen het leerproces – creativiteit als een vaardigheid,
een attitude of een proces
- de kenmerken en eigenschappen van een creatief persoon
- creatief denken binnen onderwijs – wat is creatief denken; redenen om creatief te
zijn; hoe zelf creatiever te zijn en je studenten creativiteit te helpen ontwikkelen?
- het belang van creativiteit in het leerproces - voordelen van creatief zijn, een
creatieve aanpak, creatieve manieren van denken, enz.
- Het begrip van emotioneel zelfbeheer
- ‘hard’ denken t.o.v. ‘zacht’ denken
- creatief denken t.o.v. kritisch denken; creatief en kritisch denken combineren
(productief denken)

18
Creativiteit in het onderwijs – impact voor leerkrachten en opvoeders:
-

aanpak van creatief denken
methodes van creatief denken
creatief denken: strategieën, methodes en technieken
ondersteunend materiaal en hulpmiddelen voor creativiteit – een overzicht
technieken eigen aan het vakgebied ( buitenschools, samenwerkend, gezamenlijk
leren, onderwijsleergesprekken)

Trainingsmethodes en werkinstrumenten:
Mini trainingen bestaande uit lezingen en presentaties, workshops, groepswerk –
uitwisseling van ervaringen en oefeningen, individueel werk, discussies, brainstormen met
behulp van praktische oefeningen, openlucht activiteiten, presentaties, materiaal op papier
en online.

Praktische oefening:

Het spel van de 25 voorwerpen
Het doel is om te laten zien dat creativiteit zich beter kan ontwikkelen bij nietgestructureerd toezicht dan bij gestructureerd toezicht. (Maar vertel dit niet aan de groep
bij het voorstellen van het spel.) Verzamel, voor de introductie van het spel, 25 voorwerpen
en steek ze in een grote enveloppe, elk team krijgt 1 enveloppe. Elke enveloppe moet
dezelfde 25 voorwerpen bevatten.

19
De voorwerpen moeten bestaan uit verschillende materialen en kunnen de volgende dingen
omvatten: een postzegel, een plastieken lepel, een wegenkaart, ketchup (in een klein zakje),
een suikerklontje, een munt, een steen, een kleine dennenappel, een aspirientje, een kaars,
een stukje plastic, een sleutel, een stukje draad, een nagel of een vijs, een haarspeld, een
potlood, een telefoonmemo, een naald of een pin, een knoop, een stukje stof, lucifers, een
flessenopener, een figuurzaagje.
Om het spel te spelen:
1. Verdeel de groep in teams van 5 tot 9 personen.
2. Stel een leider aan binnen elke groep. De leiders zullen verschillend functioneren –
sommigen zullen rustige, ongestructureerde leiders zijn (Leider A); de anderen zullen
meer gestructureerd te werk gaan (Leider B). Elke leider krijgt enkel zijn/haar
instructies op papier en ziet niet wat de andere leiders moeten doen.
De instructies die aan de ongestructureerde leider, Leider A gegeven worden zijn:
Instructies voor Leider A (print onderstaande als instructieblad)
Jouw groep heeft als opdracht een aantal willekeurige voorwerpen in categorieën te
classificeren. De creativiteit van jouw groep zal gemeten worden aan de hand van hun
vermogen om zoveel mogelijk verschillende categorieën te bedenken op 10 minuten tijd.
Jouw taak bestaat erin de creativiteit die in de groep zit, eruit te halen. Aangezien de
opdracht voor zich spreekt, begin je vooraleer je het opdrachtenblad geeft, met een tweetal
aanmoedigende zinnen. Geef hen daarna het opdrachtenblad, leg de 25 voorwerpen op een
tafel en begin eraan. Dit gedurende 10 minuten.

De instructies die aan de ongestructureerde leider, Leider B gegeven worden zijn:
Instructies voor Leider B (print onderstaande als instructieblad)
Jouw groep heeft als opdracht een aantal willekeurige voorwerpen in categorieën te
classificeren. De creativiteit van jouw groep zal gemeten worden aan de hand van hun
vermogen om zoveel mogelijk verschillende categorieën te bedenken op 10 minuten tijd.
Eerdere ervaringen met deze opdracht, tonen aan dat jouw groep beter zal presteren,
wanneer ze een «pep talk» krijgen vooraleer ze aan de opdracht beginnen. Het is dus
essentieel dat je een 4 à 5-tal minuten met hen praat over het belang van voorwerpen in
verschillende categorieën onderbrengen. Gebruik ervaringen uit:
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Het dagelijkse leven – bijvoorbeeld, een supermarkt zou niet kunnen
functioneren als het producten niet in categorieën zou onderverdelen (appels,
sinaasappels, koekjes, ontbijtgranen, vlees, bevroren producten, etc.); de autoindustrie zou zijn cliënten niet kunnen helpen als het niet al zijn vervangonderdelen
zorgvuldig in categorieën onderverdeelde, door middel van lijstjes en catalogussen;
stel je voor dat een bibliotheek zonder classificering zou moeten werken, of dat
postzegelverzamelaars hun postzegels niet meer per land konden organiseren, of
biologen en botanici alle vormen van fauna en flora niet meer kunnen catalogiseren.
Het bedrijfsleven – bijvoorbeeld, de personeelsdienst groepeert jobs in
categorieën om zo beter mensen te kunnen recruteren en hen makkelijker te
kunnen betalen; het secretariaat classificeert bepaalde dossiers en/of brieven om er
makkelijker gebruik van te kunnen maken of ernaar te verwijzen.
Na jouw introductie, mag je niet pauzeren voor vragen. Je deelt gewoon de
opdrachtenblaadjes uit, legt de 25 voorwerpen op de tafel en begint te werken gedurende
10 minuten.
3. De beste optstelling voor dit spel is om elke groep in een aparte kamer te plaatsen.
Een hele grote kamer of zaal kan ook voor genoeg privacy zorgen, zodat de groepen
elkaar
niet
kunnen
horen
of
beïnvloeden.
Wanneer aparte kamers niet beschikbaar zijn, kan je elk team apart aan het werk
laten in de kamer, met alle andere groepen die buiten wachten. Zeg dan wel dat elke
groep samen moet blijven en niet met andere groepen mag praten, anders
verklappen ze elkaar de opzet van het spel.
4. Elk team heeft een tafel nodig om op te werken, een of twee grote bladen papier
(posterformaat) om hun categorieën op te schrijven en een alcoholstift.
5. Vraag aan de teamleiders om aan elk van hun leden het volgende instructieblad uit te
delen wanneer ze aan de taak beginnen, niet eerder:
Groepinstructies (print onderstaande als instructieblad)
Dit spel werd ontwikkeld om de creatieve kracht binnen jullie groep vast te stellen.
Jullie opdracht bestaat erin om:
- zoveel mogelijk verschillende categorieën/ classificaties te bedenken voor de 25
voorwerpen die jullie hebben gekregen; Bijvoorbeeld jullie balpen kan
geclassificeerd worden als: plastiek, maar ook metaal, etc.
- Schrijf de verschillende categorieën op de daarvoor voorziene bladen.
- Doe dit alles in 10 minuten.

6. Als het kan, stel je ook observatoren aan voor elk team. Vertel hen dat ze naar
factoren moeten zoeken die creativiteit helpen of verhinderen. Schrijf het volgende op hun
instructieblad:
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Instructies voor de observator (print dit als instructieblad)
Als observator, observeer je in stilte alle actie van jouw groep. Zeg niks en kom niet tussen,
behalve na 10 minuten om te zeggen dat de tijd voorbij is.
Opmerking: De leider van het team begint aan zijn/haar taak onmiddellijk nadat hij/zij,
zijn/haar introductie heeft gegeven. Hij/Zij mag geen vragen stellen aangezien de
groepsleden instructieblaadjes krijgen. Let op:
-

factoren of invloeden die de creativiteit binnen een groep aanmoedigen
factoren of invloeden die de creativiteit binnen een groep verminderen of
verhinderen.
De rol van de leider: is hij/zij aanmoedigend, vriendelijk, steunend, dominant,
demotiverend, twistziek, neutraal of passief?
Klimaat binnen de groep: Wat is de groepssfeer en draagt het bij tot creativiteit?
Participatie: is het over de hele groep verdeeld, of nemen een of twee mensen alles
over? Helpt dit de creativiteit of maakt het die kapot?
Als er doorbraken waren, wat waren ze en wat heeft ervoor gezorgd dat ze er
waren?

7. Verdeel de volledige groep in kleinere groepen en plaats hen op verschillende punten
in de kamer. Introduceer het spel als volgt:
‘We gaan een spel spelen dat de creativiteit binnen de groep gaat testen. Ik ga nu de
leiders van elk team aanstellen en hen hun instructies geven. Willen alle groepleiders
naar voor komen en hun instructies in stilte lezen.’ Nadat ze hun instructies gegeven
hebben, geef je aan elk van hen een grote enveloppe met daarin de 25 voorwerpen en
instructieblaadjes voor elk lid van de groep.
Roep elke groepsleider (A vs. B) apart bij jou om te checken als ze nog vragen hebben. Vertel
hen dat ze moeten handelen volgens dit stappenplan:
1. Laat iedereen een plek zoeken aan de tafel.
2. Geef je inleidende opmerkingen en ga aan de slag. Pauzeer niet voor
vragen, de leden van de groep krijgen een instructieblad.
3. Deel de instructieblaadjes uit en leg de 25 voorwerpen op de tafel. Dit is
het signaal om aan de opdracht te beginnen.
4. Overzie de opdracht gedurende 10 minuten.
Wanneer alle teams hun werk voltooid hebben, vraag je aan de teamleiders om ofwel
allemaal tegelijk, ofwel allemaal apart (afhankelijk van de kamer(s) waarin de opdracht werd
voltooid), hun bladen met daarop de categorieën op te hangen aan de muur en het aantal
categorieën te tellen.
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Pas op: Elke categorie is geldig, aangezien er tijdens de instructies niets gezegd werd
over welke categorieën en/ of subcategorieën, etc. Voorzie dat hierover zal gediscussieerd
worden, maar hou vast aan jouw standpunt.
Ervaring met dit spel toont aan dat het resultaat dat je mag verwachten het volgende is:
1.

2.

3.

Teams aangestuurd door een gestructureerde leider zullen het minder goed doen
dan de teams met een ongestructureerde leider. Waarom? Structuur verhindert
creativiteit: ‘Als je Jantje een schilderborstel geeft en hem vraagt om een paard te
schilderen, zal je een paard krijgen. Maar als je hem vraagt om te schilderen wat
hij wil, krijg je de Mona Lisa’.
Soms hebben de twee soorten teams een gelijkstand of toch bijna. Als dit zo is, is
de vraag: ‘als lezingen/speeches geen zin hebben, waarom zouden we ze dan
geven? Waarom het risico lopen om creativiteit te smoren met praatjes? Als je
over-communiceert , dan heeft de groep 2 problemen: niet alleen de opdracht
zelf, maar ook hoe om te gaan met de visie van de leider hieromtrent. ‘
Als het dan toch voorkomt dat het team met de gestructureerde leider wint met
een grote voorsprong, vraag dan aan de observator wat de creativiteit heeft
aangemoedigd. Vertel de groep ook dat dit resultaat ongewoon is, want over het
algemeen verwart de gestructureerde aanpak mensen, vertraagt het de groep en
verhindert het creativiteit. Beëindig het gesprek door aan de deelnemers te
vragen om hun eigen ervaringen te vertellen in verband met de impact van
onnodig structureren in creativiteit.
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MODULE C
Titel: WAT IS WAARDE EN HOE ONTWIKKEL IK HET?
Beschrijving: Verschillende waarden, die ideeën in verschillende contexten en voor
verschillende mensen met zich meebrengen, begrijpen.
Trainer - National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning
(NCDIEL):
Een non-gouvernementele, non-profit organisatie opgericht in 2009. Het centrum volgt
de aanbevelingen van het project “Zuid-Oost Europese samenwerking voor Innovatie en
Financiële Instellingen 2009-2012”. Het doel van het SEE-IFA netwerk is de capaciteit voor
doeltreffende voorzieningen voor innovatie, technologie en financiële steun voor micro,
kleine en halfgrote bedrijven, te versterken. NCDIEL wordt ondersteund door het Ministerie
van Economie, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap van de Republiek van
Macedonië, de drie grootste Kamers, de Faculteit van Machinebouw – Ss. Cyril en de
Methodius Universiteit, Het Centrum voor Onderzoek, Ontwikkeling en Voortgezet
Onderwijs en het Bureau voor de Ontwikkeling van het Onderwijs. Het wordt ook
ondersteund door de Roma jeugd NGO, Het Roma Onderzoekscentrum, het Regionale ZuidOost Europese Centrum voor Ondernemend Leren en door de studenten van de ESTIEM,
BEST en AIESEC organisaties.
Doelen:
Binnen deze module, zouden ondernemerschap opvoeders aan hun studenten de
betekenis van de term WAARDE, in een brede context, moeten uitleggen. Via een aantal
praktische voorbeelden, zouden ze hun studenten moeten kunnen leiden in het evolutionair
proces van waardebegrip.
Kennis:
-

Een basisbegrip van waarde
De mogelijkheid dat een idee/ onderwerp/ item verschillende soorten waarde kan
hebben (persoonlijke, sociale, gemeenschapswaarden…)
Verschillende methodes om de beste ideeën uit een groot aantal ideeën te
selecteren (+/- systematisch denken, multi-criteria factor analyse, ABC analyse…)
Waardenkettingen verstaan
Studenten zullen voor de eerste keer in contact komen met IP (Intellectuele
Eigendom) rechten.

Gewoonlijk is de waarde van een enkel idee 0 (nul). Studenten moeten leren dat enkel
een idee in het begin niks waard is. De echte waarde van een creatie is de toepassing van
ideeën. Niet het idee op zich.
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Met een idee op de proppen komen, is makkelijk. Constant met ideeën op de proppen
komen, die je daarenboven in staat stellen om te veranderen als de omstandigheden
veranderen, is veel uitdagender en moeilijker, maar heeft als vaardigheid veel meer waarde.
Ideeën gaan toepassen is het moeilijkst omdat het daar fout kan gaan. De duivel zit hem in
de details. Iets wat je voor je zag (mentaal) effectief gaan omzetten in iets tastbaars, is een
uitdaging. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar zelfs wanneer mensen ideeën gaan
appreciëren, is het nog steeds nodig om die appreciatie te bevestigen door het toepassen
van dat idee.

Trainingmethodes en werkinstrumenten:
Een deel van een idee implementeren is het concreter maken, door bijvoorbeeld een
plan van ontwerp of een business plan op te stellen. Het idee voorstellen en communiceren
kan ook een uitdaging vormen, omdat mensen zeker zullen vragen ‘waarom veranderen’ en
‘wat is er nu zo verschillend’? Een gestructureerd communicatiedocument is meer dan een
idee – het maakt deel uit van het implementatieproces. Dit is waar je de praktische details
kan beginnen uitwerken. Als je dit goed wil doen, zal dit een heuse uitdaging zijn. Maar het
creëert ook veel waarde en vooral erkenning van die waarde t.o.v. anderen.
In deze sectie zal de student kennis maken met IP (Intellectueel Bezit) rechten, en hoe
ideeën kunnen worden omgezet in iets dat verkoopt.
Deze module verbindt module D (middelen vinden) en module F (in actie).

Praktische oefening:
Beslissingsmatrix Analyse is een heel nuttig model dat in bijna elk belangrijk
beslissingsproces -waarin geen duidelijke optie de voorkeur geniet- kan worden gebruikt. Dit
model/ deze techniek kan ook onder andere namen teruggevonden worden: Pugh Matrix,
Beslissingsrooster, selectie matrix of rooster, probleemmatrix, probleem selectie matrix,
kansen analyse, oplossingsmatrix, criteria beoordelingsformulier, op criteria gebaseerde
matrix.
Een beslissingsmatrix evalueert en geeft prioriteit aan een lijst opties. Het komt vooral sterk
over als je een aantal goede alternatieven hebt om uit te kiezen in combinatie met een
aantal verschillende factoren om rekening mee te houden. Diegene die de beslissing neemt,
maakt eerst een lijst met belangrijke criteria en weegt elke optie daarna af tegen die lijst.
Wanneer maak je gebruik van een Beslissingsmatrix?
• Wanneer uit een lijst opties 1 keuze moet worden gemaakt.
• Wanneer de keuze gemaakt moet worden op basis van een aantal criteria.
• Nadat de volledige lijst opties al gereduceerd werd tot een aantal doenbare opties.
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Typische situaties zijn:
• Wanneer een kans tot verbetering of een probleem gekozen moet worden om daar
aan te werken.
• Wanneer slechts één oplossing of één oplossingsmethode kan toegepast worden.
• Wanneer slechts één nieuw product ontwikkeld kan worden.
• Wanneer je één business idee moet kiezen om dit verder te ontwikkelen binnen een
business concept/model.
Belissingsmatrix Analyse voorbeeld:
Een jonge ondernemer Simon heeft drie ideeën om zijn zaak op te starten. Om het
meest veelbelovende idee te kiezen en zijn business concept aan de hand van dat idee te
ontwikkelen, kiest Simon de beslissingsmatrix analyse om zijn beste idee te kiezen. In
samenspraak met ondernemers die hierin meer ervaring hebben en met advies van de
mentoren van het Skopje Business Start-up Centrum heeft hij hieronder de belangrijkste
criteria voor het nemen van zijn beslissing opgelijst:
• Winstgevendheid
• Investeringsrendement
• Haalbaarheid voor de implementatie van het idee en tijd voor het ontwikkelen
van dit idee voor de markt
• Mate van vernieuwing van het idee
Hij tekende een tabel (Tabel 1) waar hij in de eerste kolom alle criteria voor de selectie
van zijn business idee oplijstte. In de bovenste rij lijstte hij de drie ideeën op (business
ideeën)
voor
de
start
van
zijn
zaak.
Belangrijkste criteria
voor ideeënselectie

Idee 1

Winstgevendheid

Investeringsrendement
Haalbaarheid voor de
implementatie van het
idee
Tijd voor het
ontwikkelen van het
idee
Mate van vernieuwing
van het idee
Totale score voor elk idee
Tabel 1

Idee 2

Idee 3
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De volgende belangrijke stap (Tabel 2) was kijken welke van die criteria het belangrijkst
was. Simon heeft, opnieuw in samenspraak met meer ervaren ondernemers, beslist dat het
belangrijkste criterium winstgevenheid is (dit criterium telt mee voor 30% van de totale
score), terwijl het minst belangrijke criterium innovatie/vernieuwing is (dit telt mee voor
slechts 10%).
Belangrijkste criteria
voor ideeënselectie

Gewicht (hoe
belangrijk is dit
criterium)

Winstgevendheid

30

Investeringsrendement

25

Haalbaarheid voor de
implementatie van het
idee
Tijd voor het
ontwikkelen van het
idee
Mate van vernieuwing
van het idee

Idee 1

Idee 2

Idee 3

20

15

10

Totale score voor elk idee
Table 12
In de volgende stap (Tabel 3) toetste Simon elk van zijn ideeën aan deze criteria en gaf
hen een score. De scores gaan van 0 (slecht) tot 5 (heel goed). Bemerk dat Simon geen
verschillende score heeft voor elke optie- als geen van de criteria goed scoort bij Simon zijn
idee, dan moeten al die criteria 0 krijgen. Het is dus perfect mogelijk dat meerdere criteria
dezelfde score krijgen.
Op het einde, vermenigvuldig je elke score met het gewicht van de criteria om de echte
waarde hiervan in de selectie te berekenen. Tel vervolgens alle scores voor de business
criteria op. Het idee met de hoogste score, zal de beste optie zijn.

2

Tweede stap. Ontwikkel het relatieve belang van de criteria in je beslissing. Geef deze weer als procenten
tot 100%, hoe kleiner het percentage, hoe minder belangrijk dit criterium is in je eindbeslissing, terwijl hoe hoger
het percentage, hoe belangrijker dit criterium is in de eindbeslissing.
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In het geval van Simon, toonde de beslissingsmatrix analyse dat de beste keuze idee 3
was (met een totale score van 340 punten). Simon zou dus best dat idee in een
businessmodel gieten.

Belangrijkste criteria
voor ideeënselectie

Gewicht
(hoe
belangrijk
is dit
criterium)

Idee 1

Idee 2

Idee 3

Score

Gewicht
x score

Score

Gewicht
x score

Score

Gewicht
x score

Winstgevendheid

30

3

90

2

60

4

120

Investeringsrendement

25

3

75

1

25

3

75

20

3

80

5

100

4

80

15

2

30

4

60

3

45

10

2

20

4

40

2

20

Haalbaarheid voor de
implementatie van het
idee
Tijd voor het
ontwikkelen van het
idee
Mate van vernieuwing
van het idee
Totale score voor elk idee

280

Table 2

280

340

3

Conclusie
Beslissingsmatrix Analyse helpt je te kiezen tussen verschillende opties, waarbijje
rekening houdt met een aantal factoren (criteria). Deze methode kan gebruikt worden in de
deskundigengroep om een consensus te bereiken over het beste project of scenario.
Het kan gebruikt worden door een groep om te bepalen welk beleid er het beste is om
een doel te bereiken dat gedefinieerd wordt door een aantal criteria. Over het algemeen zal
een expert de belangrijkste criteria oplijsten en zullen de personen die de beslissing nemen,
tijdens een overleg, enkel hun ideeën toetsen aan deze criteria. De criteria opstellen of
rangschikken naar belangrijkheid, is makkelijker in een kleine groep ( zeker wanneer er
weinig tijd is) omdat er een consensus moet worden bereikt.
3

Derde stap. Toets elk idee aan de criteria en geef een score (van 0 tot 5).
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MODULE D
Titel: GELOVEN IN MEZELF EN MIJN PASSIE VOLGEN
Beschrijving:

Het zelf opgebouwde zelfbewustzijn van vaardigheden en motivaties

begrijpen bij jezelf en bij je studenten.

Trainer – Artevelde Hogeschool Gent , Onderdeel van de unie met
de Universiteit Gent (AU GENT):
AU GENT is een van Vlaanderens grootste hogescholen. Het biedt verschillende
studieprogramma’s aan zoals: de lerarenopleiding, business –en grafisch onderwijs,
gezondheidszorg en sociaal werk. Het is daarenboven een kenniscentrum voor onderwijs,
research en diensten, waar studenten, medewerkers en strategische partners samenwerken
en hun talenten ontwikkelen in een stimulerende en internationaal gerichte omgeving. Als
instituut dat gebaseerd is op internationalisering, is de Artevelde Hogeschool Gent een
actieve partner in verschillende regionale, nationale en internationale netwerken. Zij wonen
verschillende internationale conferenties bij en werken nauw samen met internationale
partners
voor
onderwijsgerichte
doelen
en
voor
research.

Doelen:
Het idee van deze module is de ondernemerschap opvoeders stimuleren, om hun eigen
krachten te gebruiken om studenten te helpen ontdekken wat hun motivatie, talenten,
sterktes en passie zijn.
Deze module zal de nadruk leggen op waarom het zo belangrijk is te ontdekken wat je graag
doet en jouw passie te volgen.
Daarom zal deze module een aantal werkinstrumenten voorzien die studenten en
ondernemerschap opvoeders kunnen helpen ontdekken wat hun innerlijke motivatie is en
wat hun talenten zijn en hen helpt te ondekken wat zij het belangrijkst vinden. Doelen voor
jezelf voorop zetten is niet genoeg. Studenten moeten hun ‘waarom’ vinden, de échte reden
waarom ze iets doen.
Om dit goed te doen, zal deze module de ondernemerschap opvoeders begeleiden en hen
leren om bij hun studenten het zelfbegrip te ontwikkelen. Deze module introduceert het
concept van eigenwaarde en suggereert strategieën om eigenwaarde te creëren op
verschillende manieren. We zullen het concept van ‘authentiek leren’ verduidelijken en het
belang van het leren relevant te maken, om de interesse van de studenten op te wekken,
benadrukken.

Kennis:
-

Vertrouwen hebben in hun eigen kunnen om waarde te creëren voor zichzelf en
voor anderen
Het beste maken van sterktes en zwaktes
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-

De wil om moeite en middelen te steken in hun eigen passies volgen en waarde
creëren voor anderen
Kennis van wat hun zwaktes zijn door met anderen samen te werken en hun sterktes
verder te ontwikkelen.
Durf tonen en weten waarom dit belangrijk is. Op de passie gefocust kunnen blijven,
ondanks tegenslagen.

Training methodes en werkinstrumenten:
We zullen nu even bekijken hoe positieve en negatieve feedback formuleren een invloed
kan hebben op de beslissingen die een student neemt. We zullen werkinstrumenten
voorstellen die ondernemerschap opvoeders kunnen gebruiken om correct feedback te
geven. We zullen ook het belang van falen bespreken, wat er van geleerd kan worden en
waarom het zo belangrijk is te lerene van je fouten en weerbaarheid te tonen. We focussen
op hoe belangrijk het is om jouw passie te combineren met doorzettingsvermogen en heel
vastberaden te worden over de zaak die je wilt oprichten.

Praktische oefening: Persoonlijke SWOT analyse
De ondernemerschap opvoeder, zal moeten weten welke zijn/ haar sterktes en zwaktes
zijn voor hij/zij de student kan helpen dit van zichzelf te ontdekken. Een persoonlijke SWOT
analyse4, is een goeie techniek om je te helpen je eigen sterktes en zwaktes te ontdekken en
te analyseren wat de kansen en de valkuilen zijn voor jou.
Om een SWOT analyse te doen, moet de student het volgende kader invullen.
Sterktes
Zwaktes
Wat kan je goed?
Wat kan je verbeteren?
Welke unieke middelen kan jij gebruiken?
Waarin heb jij minder middelen dan anderen?
Wat zien anderen als jouw sterktes?
Wat zien anderen als jouw zwaktes?

Kansen
Welke kansen liggen open voor jou?
Van welke trends kan jij profiteren?
Hoe kan jij jouw sterktes omzetten in
kansen?

4

Valkuilen
Welke valkuilen zijn er voor jou?
Wat doet jouw concurrentie?
In welke mate zijn jouw zwaktes een valkuil voor
jou?

Bron: MindTools – Essential skills for an excellent career.
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Noteer het antwoord op de volgende vragen.
1. Sterktes
- Welke voordelen heb jij die anderen niet hebben?
- Wat kan jij beter dan niemand anders?
- Wat zien andere mensen als jouw sterktes?
- Op welke verwezenlijking ben jij het meest trots?
- Welke middelen kan jij gebruiken?
De studenten moeten dit formulier invullen naar hun eigen perspectief, maar mogen
ook aan anderen rondom hen vragen stellen. Ze moeten proberen zo objectief mogelijik te
zijn. Wanneer ze weten wat hun sterktes zijn, dan kunnen ze deze in een werkomgeving
beter gebruiken. Als studenten hun moeilijk vinden om hun persoonlijke sterktes te
benoemen, kunnen ze beginnen met eerst een aantal karaktertrekken van zichzelf op te
schrijven. Dit kunnen ook sterktes zijn.
Tip: De studenten kunnen ook denken over sterktes die te maken hebben met mensen in
hun omgeving. Vraag de mensen waar je mee samenwerkt, welke taken jij het beste kan.
Vraag hen wat zij jou vooral zien doen en over welke talenten je beschikt.
2. Zwaktes
- Welke taken vermijd je meestal omdat je je niet zeker voelt als je ze moet
doen?
- Wat zien andere mensen als jouw zwaktes?
- Ben je volledig zeker van jouw vaardigheidstraining of opvoeding? Zo niet, wat
is jouw zwakste punt?
- Wat zijn je negatieve werkgewoontes? (bijvoorbeeld, ik kan niet goed om met
stress, ik ben vaak te laat, ik doe er lang over vooraleer ik aan iets begin)?
- Zijn er aspecten van je karakter die je onderdrukt om te bereiken wat je wil?

De studenten moeten hun zwaktes ook zien vanuit een extern perspectief. Zien
andere mensen zwaktes die zij van zichzelf niet zien? Ze moeten dit op een
realistische manier proberen te ontdekken. Het is beter om onaangenaam nieuws zo
snel mogelijk te horen.
3. Kansen
- Welke nieuwe technologie kan je helpen? Hoe kunnen andere mensen helpen?
- Is jouw industrie groeiende? Zo ja, hoe kan je daar voordeel uit halen?
- Heb je een netwerk van mensen die jou advies kunnen geven?
- Welke trends (die voor jou nuttig kunnen zijn) zie je?
- Vult jouw bedrijf op dit moment een gat in dat niemand anders invult? Wat
maakt jouw idee uniek?
Tip: De studenten kunnen goede ideeën opdoen voor hulp tijdens netwerking events,
algemene lessen of conferenties. Ze mogen niet bang zijn om hun horizon te verbreden en
een nieuwe rol aan te nemen binnen hun huidige job. De studenten moeten kijken naar hun
sterktes en zich afvragen of ze deze kunnen omzetten naar kansen. Wanneer ze naar hun
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zwaktes kijken, moeten zij zich kunnen afvragen of ze kansen kunnen creëren die deze
zwaktes kunnen wegwerken.

4. Valkuilen
- Welke obstakels kom jij tegen op je werk?
- Ben je met sommige collega’s aan het wedijveren voor een bepaald project of
een bepaalde job?
- Is jouw job onderhevig aan verandering?
- Bedreigt het evolueren van de technologie jouw job?
- Zou een van jouw zwaktes kunnen leiden naar een valkuil?
Door deze analyse uit te voeren, krijgt de student vitale informatie. Het kan hem/haar
duidelijk maken wat er moet gebeuren en het kan problemen in perspectief plaatsen.
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MODULE E
Titel: WAT HEEFT H EN WAT KAN IK DOEN
Beschrijving:

Verder kijken dan enkel steun en middelen zoeken die nodig zijn om

ondernemend te zijn.

Trainer – Regional Development Agency Senec-Pezinok (RDA):
Een belangenorganisatie van rechtspersonen die zich sinds 2002 bezighoudt met regionale
ontwikkeling. Ze zijn een onderdeel van een geïntegreerd netwerk van 52 regionale
ontwikkelingsorganisaties opgericht door het Ministerie van Transport, Constructie en
Regionale Ontwikkeling van de Republiek Slowakije. Het belangrijkste doel van deze
organisatie is technische ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van regionale plannen,
strategieën, projecten en programma’s. RDA heeft zichzelf bewezen in VET en LDV project
design en de toepassing daarvan door het ontwikkelen van meer dan 130 projecten,
waaronder een aantal grote internationale projecten (projecten met een budget van meer
dan 1mil Eur),waar het telkense een hoofdrol speelde. RDA werkt samen met 73 gemeentes,
meer dan 12 VET scholen, sociale partners, publiek, SMEs & NGO sectoren in Slowakije en
daarbuiten.

Doelen:

Module E focust op het belangrijke onderwerp: het bevorderen van

ondernemerschap bij studenten- middelen begrijpen en managen, financiële en
economische kennis ontwikkelen en steun die nodig is voor het opstarten en laten werken
van een onderneming. Het doel van Module E: WAT HEB IK EN WAT KAN IK KRIJGEN? is om
te helpen studenten aan te leren hoe ze middelen in een bredere zin van het woord moeten
begrijpen, hoe ze te motiveren om middelen verantwoordelijk te gebruiken, hoe ze het
belang van middelen delen moeten appreciëren, hoe ze basis economische en financiële
concepten van een bedrijsproces moeten verstaan en om hen te leren hoe ze efficiënt
moeten communiceren en steun krijgen om een succesvolle ondernemer te worden.

Kennis:
De structuur van module E:
1. MIDDELEN MOBILISEREN
1.1 Middelen begrijpen en verantwoordelijk middelenbeheer
1.2 Het belang van middelen delen en netwerken.
2. FINANCIELE EN ECONOMISCHE KENNIS
2.1 2.1 De wet van vraag en aanbod en de economische aspecten van een unit
2.2 2.2 Kostenraming - Geraamde uitgaven
2.3 2.3 Budgetering
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3. ANDEREN MOBILISEREN
3.1 3.1 Sociale vaardigheden
3.2 3.2 Communicatie vaardigheden

Training methodes and werkinstrumenten:
Deze module werd ontworpen als een set praktische oefeningen/activiteiten die
ondernemerschap opvoeders kunnen helpen om studenten met de onderwerpen vertrouwd
te maken. Het is een stap voor stap gids doorheen de onderwijsactiviteiten die verschillende
pedagogische methodes en technieken gebruikt, zoals interactief groepswerk, individueel
werk, klassikale brainstorm, discussie oefeningen, motivatie oefeningen uit het echte leven
en demonstraties.

Praktische oefening:
In module E vind je verschillende praktische voorbeelden van activiteiten en een stap
voor stap gids om hen met de studenten uit te voeren.
Activity – Middelen begrijpen
Activity – Verantwoordelijk middelenbeheer
Activity – De wet van vraag en aanbod
Activity – Economische aspecten van een unit
Activity – Budgettering begrijpen
Activity – Huishoudbudget workshop
Activity – Sociale vaardigheden ontwikkelen
Activity – Communicatie vaardigheden
In dit handboek, als een voorbeeld van een praktische oefening, zullen we de activiteit –
Economische aspecten van een unit – uitwerken. Het is een workshop les die studenten kan
helpen het concept van economische aspecten van een unit te begrijpen. Het kan hen
helpen om financiële indicatoren die nodig zijn voor een activiteit waarbij waarde wordt
gecreëerd op te bouwen, om de variabele en vaste kosten te onderscheiden en om de term
contributiemarge te definiëren.
Activiteit – Economische aspecten van een unit.
Verdeel je studenten in kleinere groepjes (5 tot 6 studenten) en deel het
‘Economische Aspecten van Een Unit’- werkblaadje uit per groep. Zeg hen dat ze moeten
nadenken over een stuk speelgoed dat ze zullen produceren en verkopen. Ze moeten ook
nadenken over een naam voor het product, het materiaal waaruit het speelgoed is gemaakt,
de prijs van het materiaal voor één stuk speelgoed, de tijd die nodig is om één stuk
speelgoed te maken, de arbeidskost per uur die nodig is om één stuk speelgoed te maken en
de bijkomende kosten gerelateerd aan het speelgoed (bijvoorbeeld: verzendingskosten,
verpakking, commissies etc.) Achteraf vertel je aan de studenten om hun resultaten met
elkaar te delen, en na te denken over andere producten die berekend kunnen worden en
om te discussiëren over de mogelijkheid om de prijs van het product te verlagen om de
vraag te vergroten en het aanbod eveneens. Hieronder kan je een voorbeeld zien van zo’n
werkblaadje. Je kan de printversie terugvinden bij materialen onder: EOU werkblad.
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Economische Aspecten Van Een Unit - werkblad
Werk samen in groep, beeld je in dat je een speelgoedbedrijf bent. Je hebt net een nieuw
stuk speelgoed bedacht dat je wil verkopen aan je klanten.
Beschrijving van het speelgoed:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Naam van het speelgoed:
___________________________________________________________________________
Doelpubliek:
___________________________________________________________________________
Materiaal nodig om 1 stuk speelgoed te maken
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tijd (in uren) nodig om 1 stuk speelgoed te maken
___________________________________________________________________________
Nadat je het stuk speelgoed volledig hebt ontworpen, denk je aan de economische
aspecten!
Bepaal de prijs van het material nodig om 1 stuk speelgoed te maken € _____________
Bepaal hoeveel je zal betalen per uur voor het maken van het speelgoed € ____________ /
uur
Vermenigvuldig de tijd nodig om 1 stuk speelgoed te bouwen met het loon per uur
€____________ / stuk speelgoed
Bepaal of er nog andere bijkomende kosten zijn (bijvoorbeeld verzendingskosten)
€___________ / stuk speelgoed
BEREKEN de ECONOMISCHE ASPECTEN VAN 1 UNIT
Prijs per unit
(A)=€
Kostprijs van de verkochte goederen
(B)=€
(totaal materiaal en arbeidskost) per
stuk speelgoed
Andere veranderlijke kosten per unit
(C)=€
(verzending...)
Totale kostprijs per unit (B+C)
(D)=€
Contributiemarge (A +D)
Deel nu je speelgoed en je berekeningen met de rest van de klas!

35

MODULE F
Titel: PROBEREN, EEN RISICO NEMEN
Beschrijving: Praktische ervaringen met ondernemerschap zetten creatieve ideeën
om in actie.

Trainer
Innogate
to
Europe
(INNO):
SME werd opgericht in 2011 door twee vrouwelijke ondernemers. Het voorziet in
ONDERWIJS voor VOLWASSENEN met een focus op ondernemerschap onderwijs en actief
burgerschap. In die zin is het gespecialiseerd in ondernemerschap promoten, EU project
ontwikkeling, training, transfer van technologie op EU niveau en het stimuleren van
internationale samenwerking tussen verschillende actoren die betrokken zijn in een
waardenketting van het innovatieproces van slim ondernemerschap ecosystemen. Het
bedrijf heeft een brede kennis van project management, van verspreiding, communicatie en
exploitatie activiteiten, het zorgt voor ondersteuning door het ontwikkelen van een
methodologische aanpak, het overzien van projectonwikkeling, de voorbereiding van
gezamenlijke actieplannen en wegenkaarten, SWOT analyses, beoordelingen en databases.
Doelen:
De module ‘proberen, een risico nemen’ wil ondernemerschap opvoeders helpen hun
studenten voor te bereiden op praktische ondernemerschapservaringen door hen te tonen
hoe ze efficiënt een probleem, dat ze willen aanpakken kunnen herkennen, hoe ze de
complexiteit ervan kunnen begrijpen en hoe ze een probleemoplossingsstrategie kunnen
ontwikkelen om een voorgestelde oplossing in actie om te zetten.

Kennis:
ü Het probleem identificeren en definiëren
ü Meerdere oplossingen of alternatieven geven
ü De oplossingen evalueren en de risico’s afwegen om de best passende
oplossing te kiezen
ü De oplossing toepassen

Training methodes en werkinstrumenten:
Deze module heeft als doel verschillende werkinstrumenten aan te bieden aan opvoeders
om hen te helpen problemen te definiëren, bijvoorbeeld de ‘5 keer waarom’ of de
«basisoorzaak analyse’. Het model introduceert het belang van begrip van de complexiteit
van het probleem en stelt instrumenten voor die beter kunnen helpen met de analyse van
het web van onderling gerelateerde problemen, bijvoorbeeld het ‘oorzaak gevolg diagram’.
De module zal ook de waarde van meerdere mogelijke oplossingen aantonen en een link
maken met creativiteit om alternatieven te bedenken en problemen te begrijpen. De
instrumenten zullen zo voorgesteld worden, dat studenten op een gestructureerde manier
een alternatief/ oplossing kunnen selecteren. (vb. door het risico te bepalen en te evalueren
met een risicokansen grafiek.) Deze module zal linken leggen met module D en F.
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Praktische oefening: Het oorzaak-gevolg diagram (Ishiwaka Diagram)
Een belangrijke stap in het oplossen van een probleem, is het identificiëren van de
oorzaken ervan. Het oorzaak-gevolg diagram helpt je om alle mogelijke oorzaken te
achterhalen, niet alleen de meest voor de hand liggende. Het diagram helpt om op een
analytische wijze naar de oorzaken van een probleem te zoeken en de hoofdoorzaak van het
probleem te achterhalen. Op die manier kan je een beter onderbouwde oplossing zoeken.
Deze oefening zal de opvoeder helpen om samen met zijn/haar studenten een van de meest
gebruikte methodes voor het visualiseren van het probleemoplossingsproces te oefenen.
Het kan vooral nuttig zijn voor groepsactiviteiten waarbij op hetzelfde moment de
vaardigheid van samenwerken in team (zie ook Module G) en creativiteit (zie Module B)
worden geoefend.
Deze oefening introduceert het Ishikawa-Diagram, of ook wel het ‘visgraat diagram’
genoemd, omdat het diagram lijkt op een visgraat. Deze methode werd ontwikkeld door
Professor Kaoru Ishikawa in de jaren’60.
De oefening simuleert een team dat een oplossing voor een probleem zoekt. Het is
vooral nuttig in situaties waarin weinig kwantitatieve informatie beschikbaar is. De opvoeder
moet de onderstaande stappen volgen:
Stap 1: Definiëren van het probleem
Vooraleer de opvoeder de studenten in kleinere groepjes verdeelt, moet het
probleem dat moet worden aangepakt voorgelegd worden. Het is noodzakelijk dat het
probleem zo accuraat mogelijk wordt beschreven. Daarom zal de opvoeder de studenten
vragen stellen zoals:
• Wie wordt door dit probleem beïnvloed?
• Wanneer komt dit probleem voor?
• Waar komt dit probleem voor?
De groepjes schrijven het probleem in een kader en trekken een horizontale lijn over het
papier.

Tip: Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van deze oefening, kan de opvoeder kiezen
voor een problem dat in de leefwereld zit van de studenten en waar ze zichzelf in kunnen
herkennen. of een problem waar ze minder mee geconfronteerd worden.
Voorbeeld5:

5

Bron: Reiprich, A.; Steinel, M.: Qualitätsmanagement in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, In:
AID Spezial, page 14.
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Stap 2: De belangrijkste factoren identificeren
De opvoeder vraagt aan de studenten om de belagrijkste oorzaken in categorieën onder
te brengen. Deze kunnen de volgende zijn:
• Betrokken personen
• Machines en uitrusting
• Materialen om het eindproduct te produceren, etc.
De hoofdoorzaak kan tot een van deze bovenstaande categorieën behoren of kan uit
een andere categorie komen (Zie hieronder). Voor elke belangrijke factor, word teen
diagonale lijn getrokken en gelabeld.

Bijvoorbeeld: In dit voorbeeld zijn de belangrijkste factoren:

38
Step 3: Oorzaken identificeren
De opvoeder vraagt zijn/haar studenten nu om de mogelijke oorzaken te benoemen en
hen met de eerder aangegeven factoren te verbinden. Het is belangrijk dat studenten met
veel verschillende antwoorden komen aanzetten. Ze moeten vrij kunnen denken. De
opvoeder moet de studenten stimuleren om gebruik te maken van hun creativiteit en moet
ze aansporen om samen te brainstormen over minder voor de hand liggende oorzaken.
Indien nodig, kunnen complexe oorzaken in verschillende sub-oorzaken opgesplitst worden
en zowel aan de horizontale als de diagonal lijnen worden toegevoegd. Wanneer je dit doet,
moet de opvoeder zijn/ haar studenten helpen om elke oorzaak te onderzoeken en overall
‘waarom’ bij te vragen. Terzelfdertijd moet de opvoeder hen bijstaan om hierin niet
verwikkeld te geraken. Het wordt aangeraden om voor het eindresultaat enkel de
belangrijkste oorzaken op te lijsten om zo het diagram overzichtelijk te houden.

Voorbeeld: Een diagram dat volledig af Is, ziet er zo uit.
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Step 4: Analyse en evaluatie
Ten slotte zal de student de mogelijke oorzaken analyseren en evalueren om ze op die
manier te rangschikken naar belangrijkheid en invloed op het probleem.
Tip: Om de studenten te helpen de oorzaken rangschikken naar belangrijkheid, toon hen
het diagram en laat de studenten raden welke de oorzaak is die het meest doorweegt.
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de expertise van de groep, kan je dit doen in een
groepsgesprek, of kan je elke deelnemer 3 rode stickers geven. Elke deelnemer moet dan een
sticker plaatsen naast de drie oorzaken die hij/zij het belangrijkst vindt. De oorzaak met het
meeste rode stickers naast, wordt dan gezien als het belangrijkst. Op die manier helpt deze
oefening de hoofdoorzaak te achterhalen.
Het resultaat kan gebruikt worden om mogelijke oplossingen te zoeken of om een
actieplan op te stellen om de hoofdoorzaak aan te pakken.
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MODULE G
Titel:

WERKT HET – HEEFT HET GEWERKT ?

Beschrijving: De essentie van Module G is om

de vaardigheden: Samenwerken met

anderen, plannen en managen en leren door ervaring – die een manier zijn om alle
vaardigheden te beoordelen die we verkenden in module A-F- te analyseren en een
relevante beoordeling alsook controlestrategieën -en instrumenten te voorzien.
De inhoud van Module G is als volgt:
1. Inleiding
2. Samenwerken met anderen
3. Plannen en management
4. Leren door ervaring
5. Beoordeling en controle-instrumenten voor alle modules
Een van de uitdagingen voor een efficiënte beoordeling is ervoor zorgen dat er een
nauwe band is tussen de leerdoelen, het onderwijs, de leeractiviteiten - die er allemaal op
gericht zijn om de leerdoelen te bereiken en de evaluaties die gebruikt worden om te
controleren of zo’n leerdoel is bereikt. Daarom is de eerste stap om een efficiënte
evaluatiesysteem te creëren het beantwoorden van de volgende vragen:

Trainer - MATERAHUB:
MATERAHUB is een aggregator van mensen en bedrijven die het creëren van nieuwe
jobs, jobkansen en de promotie van duurzame ontwikkeling aanmoedigt. Via MATERAHUB
gaan verschillende mensen hun expertise en ideeën delen met lokale en regionale
gemeenschappen, wat het startpunt kan worden en tevens de ontmoetingsplek voor
nationale en internationale creatievelingen verbonden aan HUB. Zo voorziet MATERAHUB de
plaats, de middelen, de linken en de kennis, het talent, de kansen en de investeringen om
mensen te helpen hun dromen om te zetten in realiteit. MATERAHUB’s belangrijkste doel is
een betere levenskwaliteit door het herontdekken van traditionele warden en zo staan
innovatieve oplossingen , maar ook behoeften, sociale innovatie en creativiteit central in elk
van de projecten. MATERAHUB stimuleert de uitwisseling van know-how en
samenwerkingsactiviteiten met als doel een zo groot mogelijk creatief veld te creëren van
waaruit hun nieuwe projecten kunnen groeien.

Doelen:
De module ‘werkt het – heeft het gewerkt?’ heeft als doel om ondernemerschap
opvoeders te helpen om de leerervaring van hun studenten te beoordelen en te controleren
en de impact van het leren op de student te evalueren. De module focust eveneens op een
volgende oefening maken, werken met belanghebbenden en de waarde van interdisciplinair
werken. Vb: onderwijs/ bedrijf/ gemeenschapspartners overhalen om mee te werken.
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Kennis:
De gebieden die zullen beoordeeld worden en geëvalueerd zijn: Ondernemerszin:
Verbondenheid met het onderwijs en het werkveld – Ondernemerschapskennis –
Ondernemerschapsvaardigheden – Ondernemerschapsattitudes.

Training methodes and werkinstrumenten:
Uit een heleboel individuele activiteiten/ zelfevaluaties, rollenspel, casestudy’s,
groepsgesprekken, debatten, brainstormingsessies, projecten, groepswerk oefeningen,
hebben we de volgende methodes als relevante werkinstrumenten gekozen:
ü PERMANENTE EVALUATIE (op het einde van elke module): controlevragen/ quizzen/
meerkeuze vragen/ waar of niet waar/ sleepoefeningen om te controleren of de
onderwerpen werden begrepen. - Voorbeelden en ideeën voor quizzen en
brainstormoefeningen, die opvoeders kunnen gebruiken om hun leerdoelen te
evalueren.
ü ZELFEVALUATIE TEST voor specifieke modules.
ü EINDEVALUATIE (op het einde van de training): Een laatste zelfevaluatie vragenlijst
voor opvoeders op het einde van de training – meerkeuzevragen, waar of niet waar,
sleepvragen over de hoofdonderwerpen van elke module die opvoeders aan de
studenten kunnen geven – case study’s toegepast op de inhoud van elke module
met daarin 3 of 4 open vragen en/of begeleide schrijfoefeningen om studenten te
inspireren met levensechte voorbeelden waarin zij zichzelf kunnen herkennen
(zowel op persoonlijk vlak als op werkvlak) groepswerk oefeningen om de zwakheid
en/of het succes van een business project aan te tonen.
ü Frequente evaluatie: de beoordeling en de evaluatie van de leerdoelen zal
gedaan worden (op het einde van elke module) en op het einde van de volledige
cursus door een van de volgende methodes: directe leerkracht-leerling
methodes, interactieve lestechnieken, praktische en operationele lestechnieken.
ü Hoeveelheid evaluatie: De beoordeling en de evaluatie van de leerdoelen zal
gedaan worden (met de Voorlopige Evaluatie Vragenlijst) tijdens (op het einde
van elke module) en op het einde van de volledige cursus door de volgende
methodes: : directe leerkracht-leerling methodes, interactieve lestechnieken,
praktische en operationele lestechnieken.

Praktische oefening:
Naast zelfevaluatie, meerkeuzevragen, waar of niet waar vragen en quizzen voor elke
module, werden er twee praktische oefeningen voor deze module ontwikkeld.
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- De activiteit: met anderen samenwerken
Deze interactieve gids gemaakt door Dr Wendy Broadwill geeft goeie ideeën en
middelen aan opvoeders om hen te helpen hun studenten te laten inventariseren wat
belangrijk is voor hen en om hen te helpen hun eigen strategie voor persoonlijk carrière
succes te ontwikkelen.
Ballonnen in de lucht.
Benodigdheden:
Een ballon voor elke delnemer, een markeerstift, een chronometer.
Aanwijzingen:
1. Maak de ballonnen op voorhand door op elk van de ballonnen met een markeerstift
een verschillende tak van het bedrijfsleven of een verschillende functie binnen het
werkveld te noteren. Bijvoorbeeld een ballon zal bijvoorbeeld ‘verkoop’ zijn, een
andere ‘marketing’, nog een andere ‘HR’ of gebruik jobomschrijvingen zoals
bijvoorbeeld ‘verkoper’, ‘CSR’, ‘boekhouder’, enz.
2. Geef elk van de deelnemers een ballon en vraag dat ze hem opblazen.
3. Verdeel de groep in teams van 5 tot 10 personen (afhankelijk van de grootte van de
groep) en vraag elk team dat ze een cirkel vormen.
Leg de regels van de activiteit uit aan de teams op deze manier:
• Elke deelnemer in het team (in de cirkel) moet hun ballon voor zich in de lucht
houden. Hij mag niet op de grond vallen.
• Eens de activiteit begint, vraag je aan individuele deelnemers van elk team om de
groep te verlaten. Hun ballon blijft in de groep. Het is dan aan de rest van het team
om ook zijn/haar ballon in de lucht te houden. Hij mag de grond niet raken anders is
het team uitgeschakeld.
• Begin het spel en zorg dat alle leden van het team hun ballon voor zich houden.
• Begin met het afroepen van individuele deelnemers en vraag hen om de cirkel te
verlaten. De anderen houden dan zijn/haar ballon in de lucht.
• Blijf individuele deelnemers afroepen tot de helft van het team in elke cirkel
verdwenen is. De andere teamleden moeten nu alle ballonnen in de lucht houden,
ook de ballonnen van diegenen die uit de groep gehaald werden.
Mogelijke stellingen/vragen voor de opvoeder om tijdens een groepsgesprek te
gebruiken:
• Welke veranderingen heeft elk team doorgevoerd om te compenseren dat
individuele deelnemers uit de cirkel werden gehaald?
• In welke mate was groepswerk belangrijk om alle ballonnen in de lucht te houden?
• Hoe belangrijk is groepswerk in het draaiende houden van elke functie binnen een
team? (alle ballonnen in de lucht).
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Je kan de activiteit moeilijker maken door 2 of 3 extra ballonnen te voorzien en ze
tijdens de activiteit in de cirkel te droppen. Achteraf kan je aan de teamleden vragen
wat dat met hen deed en hoe ze zich daarbij voelden.
Dit is ook een goeie activiteit om met bijna elke groep te gebruiken als je de nadruk wil
leggen op samenwerken en op het feit dat ieder zijn rol belangrijk is, maar dat de rol van
iedereen is om het team succesvol te maken, zelfs als dat betekent dat je het werk van
anderen overneemt.
•

Het 5-minuten carrière actie-plan
Dit is een goeie teambuilding activiteit voor studenten om hen duidelijk te maken dat
ieder zijn rol belangrijk is en dat iedereen z’n rol is het team succesvol maken, zelfs als dat
betekent dat je het werk van anderen overneemt.
De carrière focus gids
Gebruik deze gids om je gedachten en ideeën vorm te geven en te definiëren wat je wilt
doen. Als je een lange lijst doelen hebt, orden ze op basis van je prioriteiten.

Mijn carrière

Ja

Nee

Ja

Nee

Ben je geïnspireerd door je werk?
Maak je gebruik van je sterktes en talenten in je werk?
Ben je vertrouwd met je collega’s?
Kan je via je werk je volle potentieel bereiken?
Word je gewaardeerd en erkend op het werk op een manier die zinvol is
voor jou?
Heb je het juiste stressniveau (voor jou) op het werk?

Mijn leven
Heb je controle over je eigen leven?
Heb je een duidelijk doel in je leven?
Is er voldoende tijd voor je familia en je vrienden?
Heb je tijd genoeg om te relaxen of om dingen te doen om gezond te
blijven?
Is er genoeg vrije tijd en tijd om je eigen interesses na te jagen?
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Mijn behoeftes
Wat heb je nodig om tevreden te zijn in je leven?

Wat motiveert en inspireert jou?

Wat geeft je energie?

Wat zijn jouw prioriteiten?

Welk soort werk zou je graag doen?

Mijn toekomst
Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen?

Is er iets dat je tegenhoudt en zo ja, hoe kun je dit veranderen?

Wat wil je (realistisch gezien) bereikt hebben tegen het einde van je leven?

Wat zijn je opties en prioriteiten voor de toekomst?

Maak een realistische visie van je toekomst, die rekening houdt met je werk en je leven.
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Wat moet ik ontdekken over…

Wat ga ik doen? Wat zijn mijn algemene doelen?

Plannen: hoe er te geraken?
Hier maak je een strategie om je carrièredoelen te bereiken. Als je gefocust en toegewijd
wil blijven aan je doelen, is het handig om specifieke taken te bepalen om die doelen te
bereiken. Jouw algemene doelen zullen de achtergrond zijn hiervan en een overzicht geven
van wat je wil doen. De volgende stap is deze taken onderverdelen in kleinere en praktische
stap-voor-stap doelen.
SMART-doelen voorop stellen, helpt je om op koers te blijven. Dit zijn duidelijke doelen,
kort en bondig opgeschreven, specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en getimed. Ze
benadrukken exact wat je zal doen en zetten een duidelijk en haalbare uitkomst voorop in
een haalbaar tijdskader. Elke taak moet iets zijn wat je wilt doen en wat je kan doen en moet
aansluiten op jouw doelen.
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Hoe stel ik mijn SMART doelen voorop?

Specifiek

Geef een duidelijke uitkomst van wat je wilt
bereiken.

Meetbaar

Hoe zal je weten of je het gedaan hebt?

Haalbaar

Is het haalbaar binnen jouw tijdskader? Ben
je gemotiveerd om het te doen?

Relevant

Is het relevant voor jouw carrièredoelen?

Getimed

Tegen wanneer zal je dit gedaan hebben?

Bijvoorbeeld:
Algemeen doel: Binnen de volgende 2 tot 3 jaar benoemd worden tot Teamleider.
SMART doel: Ik zal mijn carrièredoel met mijn manager bespreken voor 30 april om de
haalbaarheid van mijn plan te achterhalen en een aantal persoonlijke en professionele
ontwikkelingen voorop te stellen die ik tegen 31 mei moet bereikt hebben om mijn
algemeen doel makkelijker te bereiken.
In actie komen
Dit is waar je jouw plan in actie omzet. Pas wel op, zelfs de meest uitgekiende doelen
kunnen soms een heuse uitdaging zijn. Sommige ideeën zijn gemarkeerd om je op koers te
houden.
• Evalueer je motivatie om tot je doel te komen.
Je kan je doel niet bereiken als je je niet volledig gemotiveerd bent om ze te bereiken. Denk
na over je doelen en geef jezelf een score van 0-10 voor elk van die doelen, 0 voor geen
motivatie tot 10 voor volledige motivatie. Als je score minder is dan 10, wat moet je dan
veranderen om daar een score van 10 te halen? Verander je plannen indien nodig.
• Zijn je doelen duidelijk en haalbaar?
Doelen moeten duidelijk gedefinieerd worden en realistisch zijn om bereikt te kunnen
worden. Het helpt wel als ze min of meer een uitdaging zijn, maar nog steeds binnen je
eigen comfort zone.
• Maak lijstjes of gebruik herinneringen
Een to-do lijstje maken kan handig zijn. Het geeft je een gevoel van vooruitgang elke keer je
een item op het lijstje kan afvinken. Daarnaast kan je ook proberen jezelf herinneringen te
sturen in de vorm van een berichtje op je telefoon om je momentum te doen beginnen.
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• Neem hulp aan
Anderen betrekken in je actieplan kan de kansen op succes vergroten; vertel je planaan
vrienden, familie of een mentor die je kan ondersteunen en je kan helpen gefocust te
blijven.
• Brainstorm jezelf vooruit
We leiden allemaal wel eens aan uitstelgedrag, dus als dit van toepassing is op jou, probeer
te brainstormen wat je kan doen als volgende stap. Schrijf gewoon alles op wat in je hoofd
komt en wat met je carrièredoel te maken heeft, zonder jezelf te veroordelen/beoordelen.
Daarna orden je alle relevante items op basis van hun belang. Dit kan je uit de blokkade
helpen en zelfs dingen positief veranderen.
• Beloon jezelf
Om gemotiveerd te blijven tijdens het volbrengen van elke taak, kan het een groot verschil
uitmaken als je jezelf beloont telkens je een mijlpaal bereikt.
Controleer vooruitgang
Situaties en prioriteiten kunnen veranderen dus een regelmatige controle van het proces
kan waardevol zijn. Zo verzeker je jezelf ervan dat je doelen nog steeds toepasselijk zijn en
kan je nieuwe doelen toevoegen. Beslis hoe vaak je dit doet. Als dingen verkeerd gaan,
gebruik dan de ervaring die je hebt opgedaan als een leercurve en herzie je plan op basis
daarvan.
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10 tips voor carrière actie
planning
• Erken wat belangrijk is in je
carrière en je leven
• Weet wat je sterktes en
talenten zijn die je te bieden
hebt en hoe je waarde kan
toevoegen aan een
organisatie
• Blijf up-to-date met
veranderingen in het
werkveld en in de sector
• Bepaald je persoonlijke
hindernissen en hoe je ze kan
vermijden/ oplossen.
• Ontwikkel een duidelijke visie
op jouw toekomst
• Bepaal je algemene doelen en
je SMART doelen
• Zoek mensen die je kunnen
helpen in het bereiken van je
doelen
• Beloon jezelf voor je succes
• Dingen kunnen misgaan:
gebruik de ervaring om ervan
te leren en verder te gaan
• Wees flexibel, herzie
regelmatig je vooruitgang en
wees bereid je daaraan aan te
passen en te veranderen.

Notities
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Voorbeeld van een SMART Carrière Actie Plan
Algemeen doel: Een nieuwe carrière zoeken waar ik het gevoel heb dat ik het verschil
kan maken.

doelen

Wat ga ik doen?
Maak je SMART doel
(Specifiek Meetbaar, Haalbaar,
Relevant)

Datum
tegen
wanneer
dit moet
gebeuren
(getimed)

Resultaat

Datum
van
voltooiing

1

Online research doen om een
lokaal interimkantoor te vinden:
een afspraak maken om over
mijn carrièreopties te spreken

10 jan

Lokaal interimkantoor
gevonden. Afspraak
gemaakt op 10 januari

10 jan

2

Zoek en selecteer een passend
instrument dat je helpt op
mogelijke carrière opties te
vinden en selecter 3 mogelijke
jobs

25 jan

3 mogelijke jobs:
Leerkracht
Kunst therapeut
Hollistisch therapeut

25 jan

3

Gebruik het internet, zoek 3
lokale organisaties die mijn
mogelijke jobs aanbieden en
maak een afspraak bij elk van
die organisaties om de inhoud
van de jobs te bespreken

10 feb

Afpsraken gemaakt
bij:
Smalltown lagere
school, Smalltown
kunsttherapie groep,
Essence hollistische
therapeutische kliniek

10 feb

10 maart

Geïnteresseerd in het
verder verkennen van
lesgeven en
kunsttherapie;
hollistische therapie
uitgesloten omdat ik
liever in
dienstverband werk
dan als zelfstandige

10 maart

5

Praten mete en
carrièreconsultant om mijn
carrière opties in detail te
bespreken en te beslissen wat ik
wil doen

20 maart

Mete en
carrièreconsultant
gesproken op 20
maart. Heb besloten
om een leerkracht en
een kunsttherapeut te
volgen

20 maart

6

Een leerkracht en een
kunsttherapeut volgen en zo
een keuze maken.

30 April

Ik heb beslist aan de
slag te gaan als
kunsttherapeut.

30 April

4

Ontmoet verschillende
werknemers binen de 3
mogelijke jobs en maak een
lijstje met positieve en
negatieve kanten van de job.
Ranschik deze puntjes aan de
hand van hun relevantie.
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Mijn SMART carrière actie plan

Doelen

1

2

3

4

5

6

Wat ga ik doen?
Maak je SMART doel
(Specifiek Meetbaar, Haalbaar,
Relevant)

Datum
tegen
wanneer
dit moet
gebeuren
(getimed)

Resultaat

Datum
van
voltooiing
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6. Ontwerpen en toepassen van de programma’s rond
ondernemerschapsonderwijs.
Een ondernemerschapsonderwijs programma bestaat uit een schema van activiteiten
met trainingsdoelen, leerdoelen, lesgebieden, methodes, trainers, studenten,
beoordelingsmethodes en locaties. Een goed ondernemerschapsonderwijs programma werd
ontwikkeld om problemen op te lossen, zoals hoe lang elke onderdeel moet duren, de
methodes van instructive voor elk onderwerp, de maatregelen die gebruikt worden om te
controleren wat mensen geleerd hebben en wat je hen moest leren.

The training process for improved performance

6

De belangrijkste elementen van het ondernemerschapsonderwijs programme zijn,
behoeften beoordeling, eigen werk, leertaken en praktische toepassing. Opvoeders
introduceren nieuwe informative aan studenten door middel van een cursus en lezingen.
Leertaken of activiteiten zoals case-study’s of rollenspel geeft aan de studenten de kan om
te werken met die nieuwe informative in een kleine groep. Praktische ervaringen en
toepassingen geven de studneten de kans om hun kennis en vaardigheden die ze geleerd
hebben toe te passen in een gesimuleerde of levensechte situatie. Het huidige niveau van de
studenten zal de beslissing over welke doelen er gezet worden binnen een programma
beïnvloeden. Bijvoorbeeld zo zullen de doelen voor een programma om studenten te
onderwijzen heel hard verschillen van de doelen voor een programma voor ervaren
ondernemers die een nieuwe vaardigheid moeten leren.
6

De figuur toont hoe een ondernemerschapsonderwijs programma wordt ontwikkeld, vertrekkend bij het
probleem bepalen, langs behoefte bepalen, training en evaluatie tot aan een verandering in gedrag dat ertoe
leidt dat een person beter functioneert.
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Aanpak
Vaak wordt tijdens een training van de opvoeder verwacht dat hij/zij alle juiste antwoorden
heeft. Het is belangrijk om deze training met een open geest te benaderen en aan alle
deelnemers de kans te geven om op zichzelf terug te vallen om oplossingen te vinden. Hier
zijn een aantal tips om te begeleiden in plaats van te onderwijzen:
ü Geef de deelnemers kansen om zichzelf iets te leren en zelf antwoorden te vinden.
ü Maak duidelijk van in het begin dat jij als opvoeder niet alle juiste antwoorden hebt.
ieder zijn/ haar stem is belangrijk.
ü Stel vragen in plaats van de antwoorden te geven.
ü Betrek alle deelnemers in het process en stimuleer een groepsgesprek in plaats van
een lezing.
ü Stimuleer beweging in plaats van stilzitten.
Geef aan elk van de deelnemers de kans om zichzelf het proces eigen te maken. Indien
nodig, voorzie je tijd om een groepsgesprek te voeren.

Ontwerp
Tijdens het plannen van de training, moet de opvoeder een aantal trainingsactiviteiten
selecteren en structureren en ervoor zorgen dat de training passend is in de context. Hij/zij
moet ook een duidelijk doel visualiseren en in een juiste efficiënte mindset komen voor de
training.
1 Training activiteiten
Het is belangrijk om het zakelijke onderdeel van de training te bekijken, op die manier kan je
activiteiten die niet relevant zijn voor de groep schrappen. Wanneer je een verscheiden
groep hebt, gebruik dan enkel de activiteiten die voor iedereen kunnen dienen. De
emancipatie en leiderschapsactiviteiten zijn wel ontworpen voor iedereen, maar toch is het
aan te raden om ook die eens te bekijken en eventueel een selectie te maken. Sommige
activiteiten kunnen misschien te moeilijk zijn of teveel tijd in beslag nemen.
2 Training tijdlijn
De volgende opties geven voorbeelden van een mogelijke tijdsbepaling tijdens training
sessies:
ü Aangepast aan de context
ü Bereid je trainingstechnieken voor
ü Kans om te brainstormen
Het is belangrijk dat je weet welk schema er het best zal werken voor jouw deelnemers. Het
is mogelijk dat er nog opties zijn. Denk er aan flexibel te zijn en wees bewust van eventuele
vrouwelijke behoeften verantwoordelijkheden van mensen en van eisen in verband met hun
persoonlijke tijd.

53
3 Feedback
Tijdens de training zal je zowel verbale als non-verbale reacties krijgen. Deze zijn een spiegel
van wat de gevoelens en reacties zijn van de deelnemers. Bijvoorbeeld: Hoe levendig is een
groep, hoe betrokken zijn ze, lijken ze moe, etc. Wees open voor elke vorm van feedback
zowal positief als negatief. Jouw reactive op feedback kan de deelnemers inspireren over
hoe zij moeten reageren wanneer ze negatieve feedback krijgen, of wanneer ze zih in een
moeilijke situatie bevinden. Pas de training, wanneer nodig aan, aan de feedback.

Toepassing
Tijdens de toepassing van de training, moet de opvoeder brainstormen over mogelijke
uitdagingen zodat hij/zij ze kan aanpakken wanneer ze voorkomen.
1. Proces
ü Maak een outline van belangrijke concepten die je kan uitdelen aan de
deelnemers.
ü Moedig deelnemers aan om persoonlijke ervaringen te delen.
ü Deel goeie ervaringen uit de praktijk of succesvolle voorbeelden.
ü Gebruik persoonlijke ervaringen om te laten zien dat jij zelf kwetsbaar bent,
maar bereid bent om een ervaring te delen.
ü Gebruik beweging en muziek om de energie en het enthousiasme in de
groep te versterken.
Eco System App project maakte een “Peer-to-Peer learning Guide for entrepreneurship
education” dat gebruikt kan worden tijdens deze toepassingsfase.
2. Brainstorm: Mogelijke uitdagingen en hun oplossingen
Brainstorm over mogelijke uitdagingen tijdens de trainingen en over mogelijke oplossingen
hiervoor. Het is belangrijk om voorbereid te zijn, zodat je passend kan reageren.

Controle
Ten slotte zal je een controle aanpak creëren en een post-training plan ontwikkelen om
jouw studenten te ondersteunen.
1. Training enquêtes
Er zijn heel wat enquêtes vrij beschikbaar op het internet die de deelnemers in staat stellen
om feedback te geven. Je kan ook je eigen enquête maken, als dat passender is. Het is
belangrijk om veel feedback te veramelen om je te informeren over je training en trainingen
in de toekomst aan te passen.
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2. Zelfevaluatie
Zelfevaluatie helpt je jouw eigen verwachtingen tijdens het planningsproces en de eigenlijke
resultaten/ feedback na de training te vergelijken. Dit kan je helpen om trainingen in de
toekomst beter voor te bereiden en aan te passen.

9. Verdere lectuur
*Hier wordt nog steeds aan toegevoegd.

1. The Entrepreneurship Competence Framework
,https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
2. Erasmus +/ KA2- Cooperation for innovation and the Exchange of Good
Practices, ,https://www.ecosystemapp.net/
3. Eco SystemApp e-learning courses,http://ecosystemapp.net/e-learning/
4. Peer-to-Peer Learning Guide for Entrepreneurship Education,
http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/
5. Entrepreneurship Education Hub - Eco System App,
https://www.linkedin.com/groups/8493015

