
Uitnodiging
1 jaar Ondernemend Onderwijs

21 januari 2015, 14.30 – 18.00 uur

Helicon MBO Groen
Vlijmenseweg 1
5223 GW  ’s-Hertogenbosch

Programma

14.30 – 15.00 uur Ontvangst met verjaardagstaart

15.00 – 15.30 uur   Officiële opening en presentatie van de resultaten van  

1 jaar kwartier maken

15.30 – 16.30 uur  Carrousel van ondernemende initiatieven in 4 rondes,  

de hoofdpersonen aan het woord!

16.45 – 17.45 uur Aansluiting bij ondernemende maatschappelijke initiatieven

17.45 – 18.00 uur Vooruitblik 2015, afspraken en officiële afsluiting

18.00 – 19.00 uur Informeel café

Waarom Ondernemend Onderwijs?

Ondernemend Onderwijs heeft als doel de ondernemende kwaliteiten bij leerlingen via het 

onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder individu te vergroten 

en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te vergroten. De basisattitude 

van ondernemen wordt gekenmerkt door initiatief, onafhankelijkheid, pro-activiteit, risico 

durven nemen, zelf ervaren en vernieuwend denken. De output van dit project zorgt ervoor 

dat leerlingen, docenten, ouders en ondernemers leren waar hun talenten liggen. Dat doen 

zij door samenwerken, creatief naar oplossingen zoeken, goed analyseren en verantwoorde-

lijkheid nemen voor elkaar, zichzelf en de samenleving.

 

Hoe ziet Ondernemend Onderwijs er uit?

Op 21 januari 2015 maken wij zichtbaar, tastbaar, deelbaar en vermenigvuldigbaar welke 

ondernemende initiatieven , projecten en programma’s er allemaal al ingezet worden om  

ondernemendheid in organisaties en in het onderwijs te bevorderen. De initiatiefnemers 

nemen hierbij zelf het voortouw en maken u deelgenoot van hun ‘onderneming’.

Wat heeft Ondernemend Onderwijs nodig voor continuïteit?

Samen kijken we vooruit naar het vervolg van Ondernemend Onderwijs in 2015. Hoe kunnen 

we deze Bossche initiatieven vergroten, verbreden, delen en vermenigvuldigen? En hoe haken 

we aan bij maatschappelijke initiatieven? Wat is er nodig voor een duurzame inbedding in 

onze samenleving?

Graag praten wij hierover met u verder op 21 januari 2015!

In verband met de voorbereiding en indeling programma s.v.p. aanmelden voor deze  

bijeenkomst via post@ondernemend-onderwijs.nl. Graag uw naam, e-mailadres en  

organisatie vermelden.
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