
Ontdekken wie je bent en groeien in wat je kunt 
door ondernemend onderwijs

Basisschoolleerlingen maken kennis met het ondernemerschap

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het aannemen van een ondernemende houding. Om kinderen de basis van het 
ondernemerschap te leren is de Stichting Ontluikend Ondernemen opgezet. Leerlingen van groep 8 leren in diverse lessen hoe ze onder 
leiding van een ondernemer een onderneming opzetten. Ze maken kennis met de facetten van het ondernemerschap zoals samenwer-
ken, verdelen van taken en het ontdekken van elkaars talent.

Bundelen van verschillende krachten
De Masterclass Ontluikend Ondernemen begint met het kennen van je eigen krachten. Kinderen moeten een groep vormen 
van vier mensen. Het is hierbij belangrijk dat ze verschillende krachten koppelen. Wie is er creatief, wie is er goed met cijfers, wie 
kan er goed verkopen enzovoort. Kinderen krijgen hierdoor inzicht in hun eigen talent en leren dat van anderen te ontdekken. 
Wanneer het groepje compleet is kan het echte werk beginnen.

Van bedrijfsidee naar ondernemingsplan
Kinderen mogen gaan brainstormen over een onderneming. Met wat voor een onderneming willen zij het verschil maken? 
Kinderen mogen hun creativiteit helemaal laten gaan. Het bedenken van een creatief en origineel idee is al een hele taak. 
Maar hoe moet je verder als je eenmaal een idee hebt? Stap voor stap, en onder leiding van een ondernemer, leren de kinderen 
hoe ze een idee omzetten naar een ondernemingsplan. Wat moet er allemaal gebeuren om dit idee te realiseren en hoe gaan ze 
dat bereiken?

De onderneming pitchen
Wanneer het ondernemingsplan helemaal rond is, is er nog één belangrijke taak. Het idee moet gepitcht worden. Hoe breng 
je jouw idee sterk en goed over? De sociale vaardigheden van de kinderen worden op de proef gesteld. De teams krijgen een 
pitchtraining om vervolgens hun ondernemingsplan te presenteren aan de school, de ouders en de jury. 
Uit alle inzendingen beoordeelt de selectiecommissie welke zeven finalisten in de Grande Finale mogen strijden om de titel: 
Ontluikend Ondernemer 2019. 

Ondernemend leren staat bij ons hoog in het vaandel. Ontluikend Ondernemen ondersteunt kinderen in hun creativiteit, 
communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Dankzij onderwijs op maat kunnen kinderen groeien in hun 
persoonlijke ontwikkeling en leren ze verantwoord ondernemen. 


