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1 Situering  

Op 14 oktober 2011 legden de ministers Peeters, Smet en Muyters het Vlaams Actieplan 
Ondernemerschapsonderwijs 2011-2014 voor aan de Vlaamse Regering. De Vlor ontving van 
minister Pascal Smet de vraag om over dit actieplan een advies te verstrekken en daarbij ook 
aan te geven met welke concrete fiscale en juridische knelpunten de leden van de Vlor 
geconfronteerd worden indien ze voor leerlingen, cursisten en studenten activiteiten ter 
bevordering van ondernemerschap en ondernemingszin (willen) opzetten. 

Het actieplan maakt deel uit van een geïntegreerd beleid inzake ondernemerschapsonderwijs en 
biedt een vervolg op een eerder opgesteld actieplan in het kader van de Competentieagenda 
(2007). Het actieplan wil ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren via het onderwijs. 
Het bevat vier strategische doelstellingen en op het operationele niveau kondigt het een heel 
aantal acties aan. Doelgroepen van het actieplan zijn leerlingen uit het basisonderwijs, het 
voltijds en deeltijds secundair onderwijs (incl. leertijd en Se-n-Se), het deeltijds kunstonderwijs, 
studenten uit het hoger onderwijs, cursisten uit het volwassenenonderwijs (met uitzondering van 
de opleiding die leidt tot het getuigschrift bedrijfsbeheer). 

Het advies is uitgebracht door de Algemene Raad. Het werd voorbereid door een werkgroep 
samengesteld uit de geledingen van de Algemene Raad onder voorzitterschap van André Lavric 
en er werd input verzameld in de Raad Hoger Onderwijs, de Raad Secundair Onderwijs en de 
Raad Levenslang en Levensbreed Leren.  

Dit advies werd goedgekeurd door de Algemene Raad in zijn vergadering van 24 november 2011 
met 21 stemmen voor, 4 tegen en 1 onthouding. ACOD en COC dienden een 
minderheidsstandpunt in (zie bijlage).  

2 Beleidskaders en aansturing door de overheid 

2.1 Afstemming tussen beleidsdomeinen en betrokken partners 

De Vlor waardeert dat de overheid in de ontwikkeling en de implementatie van het actieplan 
streeft naar afstemming tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen (Economie, 
Wetenschap en Innovatie, Werk en Sociale Economie, Landbouw en Visserij, Onderwijs en 
Vorming). De oplijsting van de partners toont betrokkenheid van beleidsactoren uit 
departementen, agentschappen en kabinetten verbonden aan de genoemde beleidsdomeinen. 
Deze brede betrokkenheid is inderdaad een voorwaarde voor een geïntegreerd beleid.  

De Vlor stelt echter vragen bij de betrokkenheid en de inspraak van het onderwijsveld zelf bij de 
ontwikkeling en de implementatie van het plan. In het raamadvies over educaties (2009) stelde 
de raad reeds dat er over beleidsdomeinen en -niveaus heen overleg noodzakelijk is over (om het 
even welke) educaties: zowel over de relevantie voor het curriculum als over de wijze van 
implementatie. De Vlor is ervan overtuigd dat beleidsbeslissingen tot betere resultaten zullen 
leiden wanneer de onderwijssector daadwerkelijk betrokken is en inspraak heeft in de 
beoordeling van de relevantie en in de wijze waarop externe aanbieders hun educatief aanbod 
invullen en vormgeven. Ook wanneer andere overheden bepaalde initiatieven financieren, vraagt 
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de raad dat de onderwijssector inspraak heeft in initiatieven die rechtstreeks implicaties hebben 
voor scholen. De Vlor vindt het ontoelaatbaar dat het onderwijsveld zelf niet betrokken is bij de 
ontwikkeling en de aansturing van dit actieplan.1

2.2 Relevante beleidskaders 

 

Het actieplan heeft een plaats in verschillende Vlaamse beleidskaders:  

¬ Het biedt een vervolg op het actieplan Ondernemend onderwijs, zoals opgenomen in fiche 
3 van de Competentieagenda (2007); 

¬ Het kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord (2009); 
¬ Het speelt in op de Resolutie betreffende het stimuleren van ondernemingszin en 

ondernemerschap in het onderwijs (Vlaams Parlement, 15 juni 2011);  
¬ Het heeft een plaats in het Toekomstplan Vlaanderen in Actie en doelstellingen in het Pact 

2020; 
¬ Het streeft naar synergie/afstemming met het actieplan Stimuleren van loopbanen in 

wiskunde, wetenschappen en technologie. 
 
De Vlor is van oordeel dat er nog andere beleidskaders relevant zijn bij de beoordeling van dit 
plan. Zeker de aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs en de debatten die nu al 
in dat kader gevoerd worden, onder meer rond invulling van de algemene vorming, hebben een 
impact op de plaats van ondernemerschapsonderwijs binnen het onderwijs (zie verder 3.4).  

Een ander belangrijk kader waarmee het verband nog weinig is uitgewerkt in het plan, is dat van 
de studiekeuze(begeleiding).  

3 Afbakening van het actieplan (definities en doelgroepen) 

De Vlor gaat akkoord met de definities uit het actieplan van ondernemingszin, ondernemerschap 
en ondernemerschapsonderwijs. De Vlor is tevreden met de brede definitie van ondernemingszin 
uit het actieplan als ‘het vermogen om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te 
ontwikkelen, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing 
waarmee men ideeën in daden kan omzetten (essentiële voorwaarde voor ondernemerschap)’. 
Onder meer in zijn advies over de eindtekst Competentieagenda (22 maart 2007) pleitte de Vlor 
al voor een verbreding van het concept van ondernemerschap tot ondernemingszin.2

                                                                                                                                                                     
1 Zie hiervoor ook Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad,  

 De raad 
wijst erop dat deze definitie sterk aansluit bij het concept van de vakoverschrijdende eindtermen.  

Raamadvies educaties,  26 november 2009: ‘De Vlor pleit 
voor overleg op centraal niveau waarin minstens de volgende actoren vertegenwoordigd zijn: de betrokken overheden; de 
externe aanbieders; de koepels van onderwijsverstrekkers en/of hun pedagogische begeleidingsdiensten; (eventuele) 
andere schoolondersteunende partners; het onderwijspersoneel; de leerlingen; de ouders’. 
2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Advies over de eindtekst Competentieagenda , 22 maart 2007: ‘De Vlor ziet 
ondernemingszin als de bekwaamheid van een individu om ideeën om te zetten in handelen. Het omvat creativiteit, 
innovatie en risico nemen evenals de vaardigheid om te plannen en projecten te beheren om doelen te bereiken. De 
competentie ondersteunt het leven van elke dag thuis en in de samenleving. Ze draagt bij tot succesvol functioneren, 
zowel binnen de professionele context als werknemers als zelfstandig ondernemer als in de persoonlijke context. Het 
helpt werknemers om bewust te zijn van de context van hun werk en in staat te zijn om kansen aan te grijpen. Het gaat 
om proactief handelen (met inbegrip van vaardigheden zoals plannen, organiseren, managen, leiderschap en delegeren, 
analyse, communicatie, debriefing, evaluatie en opslaan). Men moet individueel kunnen werken én in team 
samenwerken. Ondernemingszin is gekenmerkt door initiatief, proactiviteit, onafhankelijkheid en innovatie in het 
 

http://www.vlor.be/advies/raamadvies-over-educaties-0�
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-eindtekst-competentieagenda�
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De term ‘ondernemerschapsonderwijs’ roept volgens de Vlor een te enge betekenis op. De term 
zelf refereert enkel naar ondernemerschap waardoor het risico ontstaat dat het belang van 
ondernemingszin binnen ondernemerschapsonderwijs naar de achtergrond schuift. De raad 
vraagt de overheid om in de verdere ontwikkeling van het plan en de uitvoering ervan, te waken 
over de plaats van ondernemingszin binnen het geheel van ondernemerschapsonderwijs (zie ook 
verder 4.1).  

De Vlor gaat akkoord met de opgesomde doelgroepen maar vraagt zich af waarom men Se-n-Se 
wel expliciet vernoemt bij de leerlingen van het secundair onderwijs, terwijl HBO5-studenten geen 
uitdrukkelijke vermelding krijgen bij studenten van het hoger onderwijs.  

De Vlor stelt vast dat bij de afbakening van doelgroepen het actieplan geen onderscheid maakt  
tussen onderwijsvormen en studierichtingen in het secundair onderwijs of tussen het gewoon en 
het buitengewoon onderwijs. Dat gebeurt evenmin voor het hoger onderwijs (zoals het 
onderscheid professionele–academische opleiding). Op het niveau van de operationele doelen 
en de aangekondigde acties kan dat nochtans een belangrijk verschil maken (zie verder bij 4.2).  

4 De vier strategische doelstellingen 

Het plan bevat vier grote strategische doelstellingen: 

¬ Leerlingen, studenten en cursisten hebben bij het verlaten van het onderwijs de nodige 
ondernemingszin; 

¬ Leerlingen, studenten en cursisten hebben bij het verlaten van het onderwijs een 
voorbereiding genoten op het zelfstandig ondernemerschap; 

¬ Cursisten, leerlingen en studenten zijn gemotiveerd om de keuze te maken voor het 
zelfstandig ondernemerschap; 

¬ Leraren tonen ondernemingszin en staan positief tegenover ondernemerschap. 

4.1 Ondernemingszin stimuleren als belangrijke doelstelling 

De Vlor staat zeer positief tegenover de eerste doelstelling, het stimuleren van ondernemingszin 
(in de brede zin van het woord) in en via onderwijs. Er is op dat vlak al heel veel in beweging in 
het onderwijsveld, op verschillende niveaus. Leerlingen, studenten en cursisten vormen tot 
kritische, creatieve persoonlijkheden is zeer belangrijk voor de vernieuwing van onze 
samenleving en het behoud van onze economische welvaart.  

Probleemoplossend en creatief denken, kan al vanaf zeer jonge leeftijd gestimuleerd worden in 
basis- en secundair onderwijs. Maar ook voor het hoger onderwijs blijft het stimuleren van 
ondernemingszin een zeer belangrijke generieke doelstelling. Instellingen hoger onderwijs willen 
studenten ertoe brengen dat ze zich in het leven als zelfstandige, creatieve persoonlijkheden 
kunnen ontplooien.  

                                                                                                                                                                     
persoonlijke en sociale leven en op het werk. Het omvat motivatie en vastberadenheid om doelen te bereiken, of het nu 
persoonlijke of gemeenschappelijke doelen zijn of doelen op het werk. In die zin pleit de Vlor voor een bredere en meer 
generieke benadering van ondernemingszin’. Dit pleidooi past ook in de visie van de Vlor op ‘vormend onderwijs’ zoals 
reeds in 1999 neergeschreven in Vlaamse Onderwijsraad, Visie op onderwijs, 1999. 

http://www.vlor.be/advies/visie-op-onderwijs�
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4.2 Vragen bij de doelstellingen m.b.t. ondernemerschap  

De volgende drie doelstellingen focussen sterk op ondernemerschap. De Vlor steunt de 
doelstelling om bij de verschillende doelgroepen een positieve houding aan te wakkeren 
tegenover ondernemers en ondernemingen en om het zelfstandig ondernemerschap als een 
mogelijke loopbaanoptie aan hen voor te stellen. De raad gaat akkoord met de stelling dat 
leerlingen, cursisten, studenten in hun opleiding enige basisinzichten zouden moeten verwerven 
over hoe ondernemingen functioneren en welke plaats ze hebben in de samenleving, maar de 
raad wenst toch een paar nuanceringen aan te brengen bij hoe de doelstellingen nu 
geformuleerd zijn. 

4.2.1 Aandacht voor zowel ‘entre’- als ‘intrapreneurship’ 

De definitie uit het actieplan heeft volgens de raad een te beperkte focus omdat ze uitsluitend 
verwijst naar het starten van een eigen zelfstandige onderneming. Volgens de raad is in het 
actieplan niet alleen aandacht nodig voor deze meer strikte invulling van ondernemerschap (als 
‘entrepreneurship’), maar verdient ook het concept ‘intrapreneurship’ de nodige aandacht.3

De derde doelstelling stelt dat cursisten, leerlingen en studenten gemotiveerd moeten zijn om de 
keuze te maken voor ondernemerschap. De raad wil dat nuanceren. Een onderwijsinstelling kan 
zeker bijdragen aan het stimuleren van vaardigheden, attitudes die nodig zijn voor 
ondernemerschap en kan ook bepaalde kenniselementen aanreiken die met ondernemerschap 
te maken hebben. Het is echter niet aan de onderwijsinstelling om leerlingen, studenten of 
cursisten te overhalen tot de beslissing om effectief een eigen zaak te starten. Zij kunnen deze 
keuze wel stimuleren en mogelijk maken, maar het is niet de taak van de onderwijsinstelling zelf 
om deze optie actief te promoten.  

 
Iemand kan ook als werknemer binnen een bestaande onderneming blijk geven van 
ondernemerschap, innovatieve ideeën ontwikkelen en realiseren, en daarmee bijdragen aan de 
bloei van de zaak. 

Verder vraagt de raad om te verduidelijken wat men in de vierde strategische doelstelling precies 
bedoelt met het hebben van een positief beeld van ondernemerschap door leraren.  

 

 

 

                                                                                                                                                                     
3  Voor een omschrijving van dit begrip, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneur: ‘In the mid-80s, Gifford Pinchot 
coined the term ‘intrapreneur’ to describe employees of large corporations hired to think and act as entrepreneurs. New 
grads may find that an intrapreneurship is just what they need to discover first hand all the ups and down of being an 
entrepreneur. Pinchot defines intrapreneurship as ‘behaving like an entrepreneur when you're employed at a large 
corporation for the benefit of the corporation as a whole’ and believes employment as an intrapreneur prior to trying a 
hand at entrepreneurship is a great way to get your foot into the entrepreneurial door’. Geraadpleegd op 17 november 
2011. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneur�
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4.2.2 Voorbereiding op ondernemerschap: vragen bij de haalbaarheid 

De tweede doelstelling stelt dat leerlingen, studenten en cursisten bij het voltooien van een 
opleiding voorbereid moeten zijn om een zelfstandige onderneming op te starten. Om te 
beginnen vindt de raad dat er hier een duidelijk onderscheid nodig is tussen secundair en hoger 
onderwijs.4

Voor het secundair onderwijs 

 Algemeen geldt het principe dat de competenties om een onderneming op te starten, 
best zo dicht mogelijk (in de tijd) bij het voltooien van de opleiding/het opstarten van de 
onderneming aangeboden worden.  

Bij de opbouw van de leerlijn die het actieplan voorstelt (zie ook verder), staat dat in het 
secundair (net zoals in het  hoger) onderwijs alle leerlingen de kans moeten krijgen om specifieke 
ondernemerschapscompetenties te verwerven: een ondernemingsplan leren opstellen, een basis 
van boekhoudkundige, commerciële en juridische aspecten verwerven en leren hoe een bedrijf 
opgestart wordt. Daarenboven zou dat in het secundair onderwijs geïntegreerd aangebracht 
moeten worden met bijvoorbeeld talen, wetenschappen en techniek. De Vlor vindt het wenselijk 
dat alle leerlingen die daarom vragen, de kans krijgen om ondernemerschapscompetenties te 
verwerven. Maar volgens de raad is het niet haalbaar om voor alle leerlingen in alle 
studierichtingen aan het einde van de 3de graad van het secundair onderwijs de competenties 
inzake ondernemerschap bij te brengen. Daarvoor biedt het curriculum op dit moment 
onvoldoende ruimte.  

In het technisch en beroepsonderwijs is de laatste jaren het complementair gedeelte in het 
curriculum onder druk komen te staan door een toename van het specifiek gedeelte (onder meer 
door een uitbreiding van de eindtermen talen). Daardoor is in veel studierichtingen het 
bestaande aanbod ‘bedrijfsbeheer’ weggevallen. Nochtans is er bij heel wat leerlingen uit 
beroepsgerichte en technische studierichtingen die nu geen bedrijfsbeheer meer bevatten, 
interesse voor het zelfstandig ondernemerschap en ervaren zij de nood aan een 
onderwijsaanbod dat aan deze interesse tegemoetkomt. Maar wanneer scholen, zoals het 
actieplan vooropstelt, alle leerlingen de kans moeten geven dergelijke 
ondernemerschapscompetenties (die grotendeels overeenkomen met de basiskennis 
bedrijfsbeheer) te verwerven, zou dat opnieuw een verzwaring van het curriculum betekenen.  

Indien leerlingen na de 3de graad secundair onderwijs kiezen om een eigen onderneming te 
starten maar in hun studierichting niet de kans hebben gekregen om de nodige 
ondernemerschapscompetenties te verwerven, zouden ze wel toegang moeten krijgen tot een 
extra opleidingsaanbod om de genoemde  ondernemerschapcompetenties te verwerven 
(bijvoorbeeld via een extra opleiding bedrijfsbeheer). Dat aanbod zou een plaats kunnen vinden 
binnen het kader van Se-n-Se. In dat geval kan gedacht worden aan een pakket waarin leerlingen 
zeer intensief begeleid worden bij hun plannen om een onderneming op te starten. Daarnaast 
kunnen ook opleidingen aangeboden door CVO’s, Syntra of VDAB aan deze vraag tegemoet 
komen.  

 

                                                                                                                                                                     
4 Uit de opbouw van de leerlijn op p. 14 van het actieplan blijkt dat voor de leerlingen basisonderwijs 
ondernemerschapsonderwijs beperkt blijft tot het werken aan een positief beeld over ondernemingen en aan inzicht in 
het belang van ondernemingen voor onze samenleving. 
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Voor het hoger onderwijs  

De raad wijst erop dat de inbedding van ondernemerschapsonderwijs in het curriculum van het 
hoger onderwijs anders ligt. In het hoger onderwijs beschikken de instellingen over een grotere 
beleidsruimte om hier keuzes in te maken. Hier zou wel naar pistes gezocht kunnen worden om 
die studenten die een eigen onderneming wensen op te starten, binnen hun opleiding 
(professionele bachelor of masteropleiding) de nodige competenties te laten verwerven. Ook hier 
geldt dat een specifieke voorbereiding op ondernemerschap dicht genoeg bij het moment van 
afstuderen moet liggen. Voor academische opleidingen bijvoorbeeld heeft het weinig zin om daar 
in de bachelorjaren al sterk op in te zetten, wat niet wegneemt dat de instelling de studenten met 
talent en zin om te ondernemen, al zou kunnen detecteren en ondersteunen. Een piste die 
volgens de raad een verdere verkenning waard is, is om n.a.v. de verlenging van de 
masteropleidingen tot 2 jaar (120 studiepunten), een aantal studiepunten te reserveren (analoog 
aan wat nu al het geval is voor de lerarenopleiding) voor een aanbod dat voorbereidt op het 
starten van een onderneming. Dat kan in verschillende vormen (keuzevak, stages, werkplekleren, 
...).  

4.3 Een meer algemene vraag naar haalbaarheid: het curriculum van 
het secundair onderwijs onder druk 

Bovenstaande vraag naar haalbaarheid op het niveau van het secundair onderwijs brengt een 
meer algemene vraag in beeld. N.a.v. dit actieplan drukt de Vlor opnieuw zijn zorg uit voor de 
toenemende druk op scholen en onderwijsinstellingen om allerlei maatschappelijke doelen te 
realiseren. Het actieplan kondigt aan om ondernemerschap meer expliciet op te nemen in de 
vakoverschrijdende eindtermen. De vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs 
dreigen voortdurend uitgebreid en verzwaard te worden. Daarenboven bevatten deze VOET heel 
wat kenniselementen waardoor ze a.h.w. de leerplandruk verhogen. 

De Vlor vraagt zich af of en hoe scholen secundair onderwijs nog kwaliteitsvol aan deze 
vakoverschrijdende eindtermen kunnen werken met hun leerlingen. De overheid kan weliswaar 
bijkomende vakoverschrijdende eindtermen invoeren en laten bekrachtigen, maar de raad maakt 
zich zorgen over de haalbaarheid daarvan op de school- en klasvloer. In een snel evoluerende 
maatschappelijke omgeving is de raad voorstander van onderwijsvernieuwing maar waarschuwt 
hij voor haalbaarheid en draagvlak.  

De Vlor herinnert hier aan zijn pleidooi in het raamadvies over educaties (2009) voor de 
pedagogische missie als bron en houvast. Onderwijsinstellingen lopen het reële risico zich te 
verliezen in een voortdurend veranderend, onvoorspelbaar en tegenstrijdig veld van vragen en 
verwachtingen uit de samenleving. De vele maatschappelijke urgenties/problemen leiden 
immers dikwijls naar de verwachting dat de onderwijssector (scholen, intermediaire organisaties, 
overheid) daar via allerlei ‘educaties’ op kan inspelen. Het onderwijs kan als sector nooit aan alle 
maatschappelijke verwachtingen voldoen en dat roept bijna automatisch de weinig vruchtbare 
vraag op hoe onderwijs zich moet ‘wapenen tegen’ de druk vanuit de samenleving. De aandacht 
gaat dan vooral naar wat scholen niet kunnen en naar hoe ze kunnen weerstaan aan die 
maatschappelijke druk.  

Aansluitend bij zijn ‘Visie op onderwijs’ vraagt de Vlor in het raamadvies over educaties 
uitdrukkelijk aandacht voor het recht (en dus niet enkel de plicht) van scholen om leerlingen 
kritisch te vormen. Scholen zijn niet enkel bezig met maatschappelijke thema’s omdat het moet 
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of omdat het door de eindtermen of ontwikkelingsdoelen opgelegd wordt. De raad verdedigt het 
principe dat scholen vanuit hun eigen pedagogisch project of schoolwerkplan actief en proactief 
bezig kunnen zijn met de brede vorming van kinderen en jongeren en daar voldoende ruimte en 
ondersteuning voor moeten krijgen. De centrale vraag luidt dan: wat moeten en kunnen scholen 
kinderen en jongeren aanbieden, hoe kunnen ze hen maximale kansen geven om zich te 
ontwikkelen tot een harmonisch persoon? Daartoe hoort onder meer het vermogen om zelf 
keuzes te maken,  zinvolle relaties aan te gaan, creatief betekenis te geven aan de wereld 
rondom.  

4.4 De meer fundamentele vraag naar invulling van de algemene 
vorming 

Voor de raad ligt hier vooral voor het secundair onderwijs een enorme uitdaging. Het streven van 
de overheid om de doelstellingen uit dit actieplan te realiseren, maar ook tal van andere bronnen 
die druk leggen op scholen, stellen alle betrokken partners meer dan ooit voor de vraag hoe in de 
21ste eeuw de algemene vorming (of basisvorming) er uit moet zien. Er is een fundamentele 
discussie nodig in het kader van de aangekondigde hervorming secundair onderwijs, over wat 
leerlingen aan het einde van de 3de graad secundair onderwijs aan algemene vorming moeten 
hebben meegekregen om de stap te kunnen zetten naar de arbeidsmarkt (als werknemer of als 
zelfstandig ondernemer) of naar het hoger onderwijs. 

Deze discussie overstijgt het hogergenoemde beleidskader van het ‘Stimuleren van loopbanen in 
wiskunde, wetenschappen en technologie’. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om de vraag of 
basisinzichten in de werking van onze economie en financiële geletterdheid niet tot de algemene 
vorming behoren. Het gaat ook om de vraag naar kennis/noties van de kenmerken van 
werknemer- en werkgeverschap, kennis van de arbeidsmarkt, .... als essentieel om een zinvolle 
studie- of loopbaankeuze te kunnen maken.  

Deze vraag gaat niet over wat er nog toegevoegd moet worden aan het curriculum, maar om een 
herdenken van het geheel van de algemene vorming. De raad verwijst naar het advies dat de 
Raad Secundair Onderwijs van de Vlor hierover voorbereidt. 

5 Opmerkingen bij de operationele doelstellingen en acties 

Op het operationele niveau zijn de twee meest cruciale uitdagingen i.v.m. 
ondernemerschapsonderwijs volgens de Vlor:  
¬ de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn; 
¬ de ondersteuning van de implementatie op het terrein. 

5.1 Leerlijn ondernemerschapsonderwijs 

De Vlor is tevreden met de aanzet om een doorlopende leerlijn ondernemerschapsonderwijs te 
ontwikkelen. Dat kan bijdragen aan een kwaliteitsvolle aanpak in het veld. De raad vraagt om bij 
de verdere ontwikkeling van deze leerlijn maximaal gebruik te maken van expertise die hierover 
reeds verworven werd in het veld (bijvoorbeeld de bestaande leerlijn in het studiegebied Handel 
ontwikkeld door VLAJO). 
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Rond enkele concrete aspecten die het actieplan vermeldt, heeft de raad hoger al vraagtekens 
geplaatst: bij bepaalde ondernemerschapscompetenties aan het einde van de derde graad  
secundair onderwijs, bij een eventuele uitbreiding van de vakoverschrijdende eindtermen met 
aspecten van ondernemingszin en ondernemerschap (zie hoger 4.2.2). 

Het actieplan kondigt een specifieke actie aan naar het hoger onderwijs, waarbij de NVAO via een 
proefproject de mogelijkheid onderzoekt om een ‘bijzonder kwaliteitskenmerk’ ondernemerschap 
en/of ondernemingszin toe te kennen aan opleidingen. De raad vraagt om er in het algemeen 
over te waken dat het toekennen van kwaliteitslabels geen contraproductief effect heeft. Het 
verwerven van een label werkt niet noodzakelijk stimulerend, zou soms eerder regulerend 
kunnen werken. Het toekennen van een label kan een vals idee creëren dat een instelling is waar 
ze moet zijn en zou zo haaks komen te staan op het idee van creativiteit en vernieuwing. 

5.2 Ondersteuning van leraren 

Bij de operationele doelstellingen en acties gaat veel aandacht naar de ondersteuning van 
leraren en docenten. De Vlor deelt de overtuiging dat bijkomende ondersteuning van leraren en 
docenten cruciaal is voor de implementatie van ondernemerschaponderwijs. Er is zeker nog 
marge om leerkrachten en docenten meer vertrouwd te maken met de vele lopende projecten op 
het vlak van ondernemerschaponderwijs. 

In verband met de aangekondigde oprichting van een ‘Team Ondernemerschapsonderwijs’ (12 FT 
gedetacheerde leerkrachten) vraagt de Vlor om dit team te positioneren binnen de pedagogische 
begeleidingsdiensten. De raad is tegen het creëren van een nieuwe intermediaire organisatie. De 
kerntaken van het team zoals beschreven in het actieplan, sluiten immers naadloos aan bij de 
decretale opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten. Tegelijk is in die opdracht een 
structurele plaats nodig voor afstemming en overleg met de lerarenopleidingen. 

I.v.m. de bedrijfsstages voor leerkrachten erkent de Vlor dat deze kunnen bijdragen aan het 
stimuleren van ondernemingszin en aan ondernemerschapsonderwijs. Niettemin blijven er heel 
wat knelpunten die wellicht verklaren waarom relatief weinig leraren van deze mogelijkheid 
gebruik maken. Wanneer leraren tijdens de schoolperiode op stage gaan, rijzen er tal van 
praktische problemen. Scholen signaleren ook dat ouders zich zorgen maken over de continuïteit 
in de didactische aanpak.  

Het actieplan kondigt een proefproject aan waarbij een organisatie zou voorzien in vervangende 
didactische activiteiten tijdens de lesuren dat een leerkracht op bedrijfsstage gaat. De raad is 
niet tegen die idee op zich gekant, maar stelt wel voorwaarden aan de inhoud van het aanbod: 
het moet passen in het curriculum en moet bijdragen aan het realiseren van de 
leerplandoelstellingen.5

                                                                                                                                                                     
5 Zie hiervoor ook de aanbevelingen die de Vlor in zijn 

 Het aanbod mag niet gedropt worden als iets naast of bovenop het 
curriculum. 

raamadvies over educaties (2009) formuleerde aan het adres van 
externe aanbieders. De raad vraagt hen om te waken over  de actualiteit en de relevantie van hun aanbod, onder meer 
door grondig kennis te nemen van de principes en de inhoud van het curriculum dat scholen dienen te realiseren, 
rekening te houden met vragen en noden vanuit de scholen. Een ander belangrijk aandachtspunt is de aansluiting en 
afstemming op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen, het werken met leerlijnen is daar een zinvol instrument voor. 
De Vlor vraagt verder dat de aanbieders in hun benadering van scholen niet alleen met het curriculum rekening houden, 
maar ook de specifieke context van de school voor ogen nemen. Kenmerken zoals de ligging van de school, de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie, het onderwijsaanbod, samenwerkingsverbanden (bvb. 
 

http://www.vlor.be/advies/raamadvies-over-educaties-0�
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De raad beseft dat deze voorwaarde mogelijks leidt tot een praktisch probleem. Veel 
leerkrachten hebben een opdracht in verschillende jaren, studierichtingen en onderwijsvormen 
en hun vervanging zou dus verschillende leerplannen moeten afdekken. Het voorstel zal dus nog 
beter uitgewerkt en verduidelijkt moeten worden. 

Verder vraagt de raad om in het kader van dit actieplan aandacht te besteden aan de 
mogelijkheid om leerlingen van het secundair onderwijs van nabij kennis te laten maken met de 
ondernemingswereld. Dat hoeft niet uitsluitend via stages, er zijn ook andere formules mogelijk 
via inleefdagen, arbeidsoriëntatiedagen, enz.  

5.3 Lerarenopleiding en nascholing 

De Vlor erkent dat het nodig is om de lerarenopleidingen te betrekken in het actieplan. Zij zouden 
over tools moeten kunnen beschikken om hun studenten voor te bereiden om in hun latere 
onderwijsactiviteit het creatief denken bij de leerlingen aan te moedigen en hen vaardigheden 
voor de 21ste eeuw aan te leren. 
 
De raad beseft dat er ook in de lerarenopleidingen een ernstige tijdsdruk heerst en het 
curriculum over weinig vrije ruimte beschikt. Verder herhaalt de raad de zorg die hij eerder in het 
raamadvies over educaties (2009) meegaf: dat toekomstige leraren, studenten uit om het even 
welke opleiding, leren omgaan met het curriculum in de brede betekenis van het woord. Wat zijn 
de verschillende mogelijkheden om een curriculum te organiseren? Hoe kan je doelstellingen in 
het curriculum vertalen (verticaal/vak- of leergebiedgebonden, horizontaal/vak- of 
leergebiedoverschrijdend, …)? Volgens de raad is een grondige reflectie over de organisatie van 
het curriculum een zinvolle ingang om toekomstige leraren de plaats van educaties te leren 
begrijpen, als een geheel van elementen die de realisatie van het curriculum ondersteunen. 

5.4 Randvoorwaarden 

5.4.1 Financiering 

Het actieplan bevat het voornemen om de verschillende financieringsbronnen vanuit eenzelfde 
visie aan te sturen en stelt dat er reeds afspraken gemaakt werden. Dat is een stap in de goede 
richting, maar de raad stelt vast dat de middelen sterk versnipperd blijven over verschillende 
beleidsdomeinen. De raad herinnert aan de opmerking in het advies over de Beleidsbrief 2008-
2009, dat het beter is te streven naar een structurele aanpak en continuïteit i.p.v. een 
projectmatige benadering waarin telkens nieuwe ad-hocprojecten gelanceerd worden. Verder 
vindt de raad dat er een duurzame en structurele verankering nodig is in het onderwijsveld zelf.6

                                                                                                                                                                     
scholengemeenschappen), de methodisch-didactische aanpak van de school en de schoolcultuur bepalen in belangrijke 
mate het project dat de school kan of wil uitbouwen. 

 

 
6 Zie ook Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Raamadvies over educaties, 26 november 2009:  ‘Ook wanneer 
andere overheden bepaalde initiatieven financieren, vraagt de raad dat de onderwijssector inspraak heeft in initiatieven 
die rechtstreeks implicaties hebben voor scholen. De raad vraagt dat de betrokken overheden bij de implementatie ook 
middelen voorzien die een duurzame en effectieve verankering van het educatief aanbod in het onderwijsveld mogelijk 
maken. Dat kan onder meer via een herkenbaar aanspreekpunt vanuit onderwijs voor de betrokken aanbieders, via het 
beschikbaar stellen van onderwijskundige expertise op het vlak van procesbegeleiding en implementatietrajecten in 
scholen, expertise op het vlak van methodologische vormgeving van het educatief aanbod voor scholen (bvb. de 
 

http://www.vlor.be/advies/raamadvies-over-educaties-0�
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Specifiek m.b.t. de subsidie aan een audiovisuele creatie ‘Jonge bazen’, gericht op studenten en 
leerlingen van het secundair en hoger onderwijs, merkt de raad op dat een uitzending ervan op 
Kanaal Z wellicht niet de meest effectieve en efficiënte keuze is, gezien dit kanaal de 
doelgroepen weinig bereikt. De raad vraagt om uit te kijken naar zenders die jongeren beter 
bereiken. 

5.4.2 Geen bijkomende doelstellingen zonder extra middelen  

Het actieplan voorziet middelen voor tal van intermediaire organisaties die via projecten en 
allerlei initiatieven onderwijsinstellingen komen ondersteunen, terwijl er voor de 
onderwijsinstellingen zelf geen extra middelen voorzien zijn. Nochtans zijn ook voor de 
instellingen soms kosten verbonden aan het implementeren van ondernemerschapsonderwijs. 
Het gaat immers om veel meer dan (her)ontwerpen van een curriculum.7

5.4.3 Juridische en fiscale knelpunten 

 Een kwaliteitsvolle 
implementatie vergt niet alleen werkingskosten, maar impliceert ook een personele kost. Er 
moeten mensen vrijgesteld worden voor de coördinatie op het niveau van de instelling. 

Het actieplan verwijst naar het rapport van de Koning Boudewijnstichting over ondernemend 
leren en leren ondernemen (in het kader van Accent op talent) waarin de nood aan aangepast 
fiscaal en juridisch kader voor leerlingen- en studentenbedrijven werd gesignaleerd. De minister 
vroeg expliciet in zijn adviesvraag om concrete fiscale en juridische knelpunten in kaart te 
brengen. Bovenop het eerder aangehaald knelpunt i.v.m. de  bedrijfsstages voor leerkrachten ziet 
de raad niet zoveel bijkomende knelpunten. Een rondvraag bij Vlor-leden leverde slechts enkele 
punten op:  

Voor het secundair onderwijs 

¬ Er zijn vragen rond juridische aansprakelijkheid van een minionderneming indien niet 
gewerkt wordt onder toezicht van VLAJO of UNIZO; 

¬ Miniondernemingen die voedsel willen verkopen, kunnen dat alleen wanneer ze voldoen 
aan normen inzake voedselveiligheid en zich laten registreren bij het Voedselagentschap; 

¬ Miniondernemingen die niet beschikken over een ondernemingsnummer kunnen geen 
factuur maken waardoor een bedrijf die bij hen een order plaatst zijn BTW niet kan 
recupereren; 

¬ Inkomsten en uitgaven van een minionderneming moeten opgenomen worden in de 
dubbele boekhouding van de school. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
afstemming op het curriculum). De raad doet verder geen normatieve uitspraken over de concrete organisatie en de 
positionering van deze verankering’. 

 
7 In het hoger onderwijs verwijst men bijvoorbeeld naar bestaande screeningsinstrumenten m.b.t. 
ondernemerschapscompetenties voor  studenten. De instelling moet zelf instaan voor de kostenvoor het aankopen van 
licenties voor hun studenten. 
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Voor het hoger onderwijs 

¬ Meerderjarige studenten hoger onderwijs die een zelfstandige onderneming starten, 
kunnen in bepaalde omstandigheden hun studiebeurs verliezen en/of zijn fiscaal niet 
meer  ten laste van hun ouders;  

¬ Het opstarten van een onderneming is niet altijd gemakkelijk combineerbaar met studies, 
wat voor studenten remmend kan werken; daarvoor is centrale ondersteuning vanuit de 
instelling wenselijk; 

¬ Aan de stages voor studenten zijn nog een aantal knelpunten verbonden: een tekort aan 
stageplaatsen, onduidelijkheid over het juridisch statuut, onvoldoende begeleiding op de 
werkplek en/of vanuit de onderwijsinstelling. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mia Douterlungne                             Ann Demeulemeester 
administrateur-generaal                          voorzitter 
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BIJLAGE: Minderheidsstandpunt van ACOD en COC 

ACOD en COC verwerpen de nota van de overheid omwille van

1. Het doctrinaire karakter van de nota; de overheid bepaalt welke houding een individueel 
personeelslid moet aannemen ten aanzien van een maatschappelijk thema dat ver van 
neutraal is. 

: 

2. Het ingrijpen van de overheid in het systeem van functiebeschrijvingen en evaluatie door 
expliciete voorwaarden aan de leerkracht op te leggen. 

3. De eenzijdige benadering van de overheid, het syndicaal werknemerschap komt nooit 
expliciet aan bod. 

4. De ongewenste inmenging van andere beleidsdomeinen in de onderwijssector. 
5. Het gebrek aan wederkerigheid, de ondernemerswereld vraagt en de overheid draait, 

terwijl  bijvoorbeeld in verband met stageplaatsen voor leerlingen de werkgevers doof 
blijven voor de vragen van het onderwijsveld. 

6. Het onzorgvuldig omspringen met overheidsmiddelen door het aanstellen van twaalf 
gedetacheerde personeelsleden in een project dat geen enkele prioriteit wegdraagt. 

Het Vlor-advies is voor ACOD Onderwijs en COC veel te meegaand en te weinig kritisch. 


	1 Situering 
	2 Beleidskaders en aansturing door de overheid
	2.1 Afstemming tussen beleidsdomeinen en betrokken partners
	2.2 Relevante beleidskaders

	3 Afbakening van het actieplan (definities en doelgroepen)
	4 De vier strategische doelstellingen
	4.1 Ondernemingszin stimuleren als belangrijke doelstelling
	4.2 Vragen bij de doelstellingen m.b.t. ondernemerschap 
	4.2.1 Aandacht voor zowel ‘entre’- als ‘intrapreneurship’
	4.2.2 Voorbereiding op ondernemerschap: vragen bij de haalbaarheid

	4.3 Een meer algemene vraag naar haalbaarheid: het curriculum van het secundair onderwijs onder druk
	4.4 De meer fundamentele vraag naar invulling van de algemene vorming

	5 Opmerkingen bij de operationele doelstellingen en acties
	5.1 Leerlijn ondernemerschapsonderwijs
	5.2 Ondersteuning van leraren
	5.3 Lerarenopleiding en nascholing
	5.4 Randvoorwaarden
	5.4.1 Financiering
	5.4.2 Geen bijkomende doelstellingen zonder extra middelen 
	5.4.3 Juridische en fiscale knelpunten


	BIJLAGE: Minderheidsstandpunt van ACOD en COC

