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De toekomst is niet te voorspellen

ProDiCo

Hoe geef je vorm aan onderwijs waar leerlingen ondernemend zijn?
• PROfessionalisering

door 
• DIdactiek en 

COaching

Sylvia Bakker
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Ondernemende houding
• Proactief
• Verantwoordelijkheid voor de 

organisatie
• Zelfstandigheid

Ondernemend gedrag:
-Gedrevenheid en ambitie
-Omgaan met veranderingen en aanpassen
-Creëren en innoveren
-Behoeften en verwachtingen van de markt kennen
-Beslissen en initiëren
-Plannen en organiseren

Ondernemend onderwijs project, 
keuzedeel, identiteit?

ProDiCo
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Proces en kansen

docenten

schoolleiding

omgeving

• Scholing-didactisch, 
klassenmanagement-
motivatie veranderd 
docentschap

• Faciliterend leiderschap
• Kansen voor jongeren in de 

omgeving
• Maatschappelijke 

betrokkenheid-
ondernemers, stichtingen, 
maatschappelijke 
organisaties

12/12/16 ProDiCo- teamtrainingen
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Ondernemen
Kansen zien

• Een kans kan zich 
voordoen in de 
bestaande situatie

• Kansen zijn ook in 
relaties geborgd

• Door docenten 
leerlingen en 
schoolleiding en 
andere stakeholders

Kansen benutten

• Niet door zelf het wiel 
uit te vinden: co-
creëren

• Niet door zelf alles te 
doen: samenwerken in 
eigenaarschap

• Door overzicht in 
Canvas eigenaarschap

Waardepropositie en waarde creëren

win-win
ondernemend leren is 
doen
• Talentontwikkeling
• Motivatie
• LEF
• LOB
• Betrokkenheid stakeholders
• Maatschappelijke stages kunnen ontstaan
• Vertrouwen in buitenwereld
• Leerproces ook voor schoolleiding en docenten
• Eigen initiatief
• Coachende houding docent ontwikkelt
• Ruimte voor individuele ontwikkeling

ProDiCo
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12/12/16

Meer dan samenwerken: co-creatie
Leerlingen, ondernemers, netwerk docent en school, team, 
gemeente, schoolleiding

12/12/16 ProDiCo- teamtrainingen
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“als ondernemer moet je een 
topconditie hebben maar is ook 

FUN” 

Dennis van der Laan
Ondernemer en doet marketing voor sporters
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Ondernemend gedrag stimuleren
Voorwaarde: durf te vragen 

• Waar ligt hun

• Wat vinden zij 
leuk om te doen

• Wie deelt dat?

• Wie gaat hen 
helpen?  

ProDiCo- teamtrainingen ProDiCo
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1. Lessenserie ontwerpen op canvas docent
2. Lessen voorbereiden op canvas docent
3. Canvas voor leerlingen
4. Project uitwerken voor leerlingen
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www.jongwestfriesland.nl

@JongWF #Jong17

Jong17
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Sign In
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Regionaal en landelijk

12/12/16 ProDiCo


