
Bart Declercq
Prof. dr. Ferre Laevers

VLOR-seminarie: Onderwijs aan het Jonge Kind
25/03/2022

Cego KULeuven
Schapenstraat 34, bus 3776 
3000 Leuven cego.onderzoek@kuleuven.be

Ondernemingszin: 
het nog

te ontginnen goud

Bart Declercq

Prof. dr. Ferre Laevers

Universiteit Leuven

Wat het betekent
en hoe het te bevorderen

Twee uitspraken…

Het is absoluut niet nodig dat iedereen ondernemer

wordt, maar het is duidelijk dat ondernemingszin in het 

onderwijs niet echt wordt gestimuleerd.

Kris Peeters, in De Standaard, Job@, 18 november 2000

“We gaan daar toch niet mee beginnen zeker? 

En dan nog vanaf de kleuterschool?” 

Een leerkracht
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Hoe kwamen we bij

het thema? 
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Wat betekenen zelfsturing 

en ondernemingszin?
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Een ondernemend iemand…

…kan zijn/haar plan trekken

…koelbloedig

…ziet altijd een uitweg

…denkt ‘out of the box’
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Karen…   

 Karen weet goed wat ze wil. Binnen het aanbod kan ze keuzes maken
en voor zichzelf realistische doelen stellen. 

 Ze heeft voldoende wilskracht om te bereiken wat ze wil.  Ze kan 
afwerken, obstakels overwinnen, doorzetten… 

 Scenario’s bedenken en uitvoeren geeft voor Karen weinig 
problemen. 

 Ze bepaalt zelfs mee het traject van anderen. Ze neemt vaak de
leidersrol op zich, maar houdt rekening met de feedback die ze 
krijgt. 

Karen is 3 jaar
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Wat is zelfsturing?  

•Het vermogen om zichzelf te beredderen… 
•door wat beschikbaar is goed te benutten of te 
beheren
•de mogelijkheden waarover je zelf beschikt 

[talenten, kennis, competenties…]
•de mogelijkheden die in de omgeving 
voorhanden zijn [middelen, mensen, …]

•En zo:
de hoogst mogelijke levenskwaliteit te 
bereiken

…is levenskunst    
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Ondernemingszin = 

Zelfsturing + Creativiteit
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ZELFSTURING componenten

AFSTAND 
NEMEN

DE WILS-
FACTOR

RICHTING 
KIEZEN

SCENARIO 
BEDENKEN

Kwaliteit in de gaten houden

Onderweg evalueren:wordt

het doel bereikt? 

Terugblik op product & proces

Parcours uitstippelen

Vlotte start nemen

Je plan uitrollen

De kracht in ‘ervoor gaan’

Doorzetten, niet opgeven

Frustratietolerantie 

Voelen wat jij wilt

Zich doelen voorstellen

Kunnen beslissen

1. Grote motoriek

2. Kleine motoriek

Ontwikkelingsdomeinen

8. Zelfsturing en ondernemingszin

3. Expressie [beeldend en muzikaal]

4. Taalvaardigheid

5. Begrijpen v.d. fysische wereld+technologie

6. Begrijpen v.d. de sociale wereld+sociale comp.

7. Wiskundig en logisch denken

9. Goed in je vel (veerkracht)

10. Basisattitude van verbondenheid

Zelfsturing & onderneminszin

Weet van aanpakken

▪ weet wat hij/zij wil, kan zich een doel stellen 
▪ tot actie overgaan
▪ de handelingen tot een goed eind brengen
▪ geeft niet op bij het eerste obstakel maar zet door
▪ gaat strategisch tewerk, legt het goed aan boord 
▪ is geen speelbal, maar bepaalt mee de koers
▪ komt met verrassende initiatieven uit de hoek

Observatieschaal 

Procesgericht Kindvolgsysteem - CEGO

Niveau 5

Zelfsturing

beheren

Creativiteit

innoveren

leiderschap

Ondernemingszin
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Ondernemingszin = 

Zelfsturing + Creativiteit

+
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Creativiteit en zelfsturing

klemtoon op

INNOVEREN  BEHEREN

zelfsturing
creativiteit

entrepreneur manager

creativiteit
zelfsturing

leiderschap leiderschap

Welke aanpak ondersteunt 

de ontwikkeling van 

ondernemingszin?
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Schep situaties waarin dit zich in kinderen kan afspelen:

• Een IDEE komt op en leidt tot een initiatief

• Er volgt een KETEN van zinvolle handelingen

• Er is ervaring van IMPACT

• Er wordt genoten van het SUCCES

• Er wordt GELEERD uit de ervaring

• Ondernemen wordt een DISPOSITIE in de persoon

Hoe ontwikkelt zich ondernemingszin?  

De Kern
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Wat in de aanpak draagt bij tot

zelfsturing en ondernemingszin

❶ Een positief klasklimaat [relaties tussen lln / met lkr]

De basis

[bron: Instrument voor de observatie van de leeromgeving (Laevers, F. et al, 2018)] © CEGO KU Leuven 2022

De basis

• Er heerst een ontspannen, gezellige sfeer 
• De meeste kinderen genieten duidelijk van wat ze doen
• Aan de levendige uitdrukking op hun gezichten merk je dat 
leerkracht en kinderen het naar hun zin hebben
• De kinderen durven het woord te nemen, te experimenteren, 
fouten te maken, te ondernemen
• De kinderen reageren spontaan en tonen hoe ze zich voelen
• Er heerst een natuurlijke, ongeforceerde stilte als dat nodig is
• Humor is nooit ver weg: de kinderen en leerkracht maken 
grapjes en laten fantasie de vrije loop 

Klasklimaat: niveau 5
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Wat in de aanpak draagt bij tot

zelfsturing en ondernemingszin

❶ Een positief klasklimaat [relaties tussen lln / met lkr]

❷ Een rijk aanbod aan materialen en activiteiten

De inhoud

[bron: Instrument voor de observatie van de leeromgeving (Laevers, F. et al, 2018)] © CEGO KU Leuven 2022

Wat in de aanpak draagt bij tot

zelfsturing en ondernemingszin

❶ Een positief klasklimaat [relaties tussen lln / met lkr]

❷ Een rijk aanbod aan materialen en activiteiten

❸ Ruimte voor initiatief
- Keuzes inbouwen in klassikale aanpak
- Hoekenwerk
- Contractwerk
- Projectwerk

De voorwaarden

[bron: Instrument voor de observatie van de leeromgeving (Laevers, F. et al, 2018)] © CEGO KU Leuven 2022

Een ‘open framework’-benadering

• Schools

Bewarend

Open
framework

Kindgericht
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Initiatief van de kinderen
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Oefening

Hoekenwerk (4 keuzes) in de voormiddag… 
Hoe reageer jij? 
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Wat in de aanpak draagt bij tot

zelfsturing en ondernemingszin

❶ Een positief klasklimaat [relaties tussen lln / met lkr]

❷ Een rijk aanbod aan materialen en activiteiten

❸ Ruimte voor initiatief

❹ Een ondersteunende leerkrachtstijl
- Stimulerend tussenkomen
- Sensitiviteit
- Autonomie verlenen

[bron: Instrument voor de observatie van de leeromgeving (Laevers, F. et al, 2018)] 

Begeleiding
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Autonomie verlenen

© CEGO KU Leuven 2022

 Respecteer de behoefte aan zelfbepaling van kinderen m.b.t.:

 de keuze van activiteiten [C1]

 de werkwijzen (het hoe) [C2]

 het eindproduct [C3]

 het maken van regels en afspraken [C4]

 het hanteren van conflicten [C5]

➔het effect op de relatie: 
“ik krijg krediet”
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Wat in de aanpak draagt bij tot

zelfsturing en ondernemingszin

❶ Een positief klasklimaat [relaties tussen lln / met lkr]

❷ Een rijk aanbod aan materialen en activiteiten

❸ Ruimte voor initiatief

❹ Een ondersteunende leerkrachtstijl

❺Waarderende reflectie op zelfsturing en ondernemingszin

De Focus

[bron: Instrument voor de observatie van de leeromgeving (Laevers, F. et al, 2018)] 
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“Het is niet mooi en ideaal. Er wordt 
veel geweend en er zijn heel veel 
frustraties, en dat is super oké. Het 
gaat om vallen en opstaan. Maar dan 
wel elke keer kunnen opstaan.”
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Instrument
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Ouders als partners
Gezinnen

Een eenvoudige vraag… interessante antwoorden

Wat vind jouw kind leuk? 

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind, ze 
kennen hun kind het best.
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De activiteiten

van Kevin zijn

aanstekelijk en

resulteren in een

open project rond

vissen,
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Conclusies en 

aanbevelingen
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Wat zijn we ermee? 
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• Is cruciaal in ieders leven, dagelijks en onafgebroken

•Niet in het minst in situatie van kansarmoede

• is een beschermende factor voor drop-out in het onderwijs

Zelfsturing en ondernemingszin 

is er voor iedereen
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Grote menselijke en economische impact 
•Door de preventie van drop-out
•Door een grotere efficiëntie en innovatie in organisaties en bedrijven

Zelfsturing en ondernemingszin is 

cruciaal in een professionele context

© CEGO KU Leuven 2022

Los                                    Lineair Dynamisch

Grote menselijke en economische impact 
•Door de preventie van drop-out
•Door een grotere efficiëntie en innovatie in organisaties en bedrijven

Zelfsturing en ondernemingszin is 

cruciaal in een professionele context
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