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Ondernemerschap in het onderwijs 
Versterking van ondernemerschap en van ondernemend gedrag bij professionals zijn belangrijke speerpunten van de Hanzehogeschool en de 
Rijksuniversiteit Groningen. In de als ‘excellent’ beoordeelde prestatieafspraken van de Hanzehogeschool met het ministerie van OC&W, is 
vastgelegd dat vanaf 2015 in elke opleiding aandacht is voor ondernemerschap. Elke student en elke alumnus moet een zichtbaar 
ondernemende en innovatieve professional zijn. Om dit te realiseren is het van belang dat docenten - als dragers van de onderwijskwaliteit - 
binnen studies en opleidingen een professionele structuur en cultuur op het gebied van ondernemerschap creëren en binnen een curriculum 
werken met onderwijsonderdelen gericht op ondernemerschap. 
 
Het programma Teach the Teacher Ondernemerschap 
Voor docenten die zich willen bekwamen in ondernemerschaponderwijs organiseert het Groningen Center of Entrepreneurship Value050 van 
UMCG, RUG en HG, het programma ‘Teach the Teacher Ondernemerschap I ’. Docenten worden ondersteund bij het ontwikkelen en aanbieden 
van ondernemerschapsonderwijs. In het programma maken docenten kennis met ‘state of the art’ modellen op het gebied van ondernemerschap 
en ondernemend gedrag. In elke workshop is aandacht voor de vraag: “Hoe kunt u deze modellen gebruiken in uw onderwijs?”. Docenten die 
alle workshops van het programma hebben gevolgd, ontvangen een certificaat dat kan worden opgenomen in het docentenregister van hun 
onderwijsinstelling. 
 
De workshops 
 
 
Effectuation: de 5 principes van succesvol ondernemerschap 
 
Dinsdag 18 november 2014, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 11 februari 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
‘What makes entrepreneurs entrepreneurial?' Saras Sarasvathy heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van succesvolle ondernemers in 
de startup fase en het Effectuation Model ontwikkeld. Het model biedt een set van 5 principes die succesvolle ondernemers ondersteunen 
bij het nemen van beslissingen en die inzicht verschaffen om beter om te kunnen gaan met onzekerheid. Wie ben ik? Wat kan ik? En wie 
ken ik? In deze workshop wordt het Effectuation Model uiteengezet en leert u hoe u Effectuation kunt gebruiken in het onderwijs en voor het 
stimuleren van ondernemend gedrag bij uw studenten. 
 
 
 
Onderwijsconcept Student Company 
 
Dinsdag 02 december 2014, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 04 maart 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Jeroen Loef, Hanzehogeschool Groningen.  
 
Wat is een Student Company? Steeds meer studenten willen tijdens hun studie ervaring op doen met het starten van een eigen bedrijf. Dit 
kan door middel van het onderwijsconcept Student Company. Gedurende een jaar ontwikkelen studenten een nieuw product en zetten dit in 
de markt. Daarbij dienen studenten te analyseren, plannen, bij te stellen en te rapporteren. Hoe kunt u een Student Company integreren in 
uw onderwijs? Hoe gaat de begeleiding? Waar wordt op beoordeeld en hoe wordt het hbo-niveau geborgd? Welke investeringen zijn nodig 
en hoe zijn de (financiële) risico’s afgedekt? Antwoorden op deze vragen en meer worden aangereikt in de workshop Student Company. 
 
 
 
Design Thinking: creativiteit en conceptontwikkeling 
 
Dinsdag 16 december 2014, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 18 maart 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
Wat is ondernemend gedrag? Hoe verleg je de nadruk van het schrijven van plannen naar het ondernemen van acties?  'Empowerment' als 
basis voor stimuleren van ondernemend professioneel gedrag . Een methode waarbij je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk. 
Organisaties hebben steeds meer behoefte aan ondernemende professionals. Wat zijn ondernemende professionals en hoe ontwikkel en 
stimuleer je ondernemend gedrag? In deze bijeenkomst ga je hiermee aan de slag. 
 
 
  



 
 
 
 
Best Cases Tour on Entrepreneurship Groningen 
 
Dinsdag 13 januari 2015, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 1 april 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Jacques Hartog, Hanzehogeschool Groningen. 
 
Een ‘proeverij’ van de mooie ondernemerschapsprogramma's en ondernemende activiteiten binnen de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit 
en stad Groningen. U volgt een tour langs de hotspots voor ondernemerschap in Groningen. 
 
 
 
Empowerment: stimuleren ondernemend gedrag 
 
Dinsdag 27 januari 2015, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 15 april 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen. 
 
Wat is ondernemend gedrag? Hoe verleg je de nadruk van het schrijven van plannen naar het ondernemen van acties?  'Empowerment' als 
basis voor stimuleren van ondernemend professioneel gedrag is noodzakelijk. Empowerment is een methode waarbij je zeggenschap krijgt 
over en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk. Organisaties hebben steeds meer behoefte aan ondernemende professionals. Wat 
zijn ondernemende professionals en hoe stimuleer je ondernemend gedrag? In deze workshop worden bovenstaande vraagstukken 
besproken aan de hand van onderzoek van Teresa Amabile en een veel geciteerd artikel van Dennis Kinlaw over Empowerment. 
 
 
 
Business Model Canvas en Elevator Pitch 
 
Dinsdag 03 februari 2015, 14.00 - 17.00 uur of 
Woensdag 29 april 2015, 14.00 - 17.00 uur 
Door: Eelco Bakker, Lentezaken.  
 
Alexander Osterwalder ontwikkelde het Business Model Canvas, een systematische en praktische methode om over strategie na te denken 
en business modellen te innoveren. Bestaande modellen worden doorbroken, nieuwe business modellen worden ontworpen, die nieuwe 
markten kunnen openen, een andere doelgroep kunnen bereiken of een hele markt op zijn kop kunnen zetten. Met het Business Model 
Canvas ervaart u hoe een business model op één A4 kan worden uitgetekend. Via negen bouwstenen helpt het model om aannames in 
kaart te brengen en deze vervolgens te testen. In deze workshop wordt het Business Model Canvas samen met de Elevator Pitch 
geïntroduceerd en in praktijk gebracht. Praktische voorbeelden worden gegeven voor toepassing in het onderwijs. 
 
 
 
Vraaggestuurde workshop Ondernemerschap 
 
Dinsdag 17 februari 2015, 14.00 - 17.00 uur 
Woensdag 20 mei 2015, 14.00 - 17.00 uur 
 
Door: Immo Dijkma, Hanzehogeschool Groningen 
 
De inhoud van de vraaggerichte workshop Ondernemerschap wordt bepaald door input van de deelnemers aan het programma Teach the 
Teacher Ondernemerschap. 
 
 
Doelgroep 
Docenten, teamleiders en onderwijsadviseurs van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen in 
Sectorplan Noord die zich willen bekwamen in ondernemerschaponderwijs. 
 
Certificaat en docentenregister Ondernemerschap 
Deelnemers die het volledige programma Teach the Teacher Ondernemerschap hebben afgerond (7 workshops), ontvangen een certificaat en 
worden opgenomen in het docentenregister Ondernemerschap. Het docentenregister Ondernemerschap is een professioneel netwerk van 
docenten met gecertificeerde kennis van ondernemerschaponderwijs. 
 
Kosten 
Deelname aan het programma Teach the Teacher Ondernemerschap kosteloos voor docenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ook docenten van de hogescholen in het Sectorplan Noord kunnen gratis aan de workshops deelnemen. 
 
Inschrijving en locatie 
Schrijf  hier  in voor het programma Teach the Teacher Ondernemerschap. 
Locatie: Incubator Cube050, Kadijk 1 in Groningen. 
 
 
 
Groningen Center of Entrepreneurship Value050 en Inc. Cube050 zijn sinds 2011 respectievelijk 2009 het ondernemerschapscentrum en de incubator van het Consortium voor 
Valorisatie en Ondernemerschap van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en UMC Groningen. Het GCE ontwikkelt en adviseert over kennisintensief ondernemerschap, 
ondernemerschapsonderwijs en ondersteuning. We werken nauw samen met overheden en bedrijven, de ondernemerschapscentra van HG (KCO) en RUG (UGCE), de 
expertisecentra Energie en Healthy Ageing, EnTranCe, Energy Academy Europe, de landelijke ondernemerschapscentra ACE, ECE, UCE, HCE, MCE, Startlife, Yes! en 
Brainport, de noordelijke hogescholen en ROC’s en de Ondernemersacademie, het Entreprenasium en het International Business College. 
 

http://coevalue050.formees.com/f/teachtheteacherond-2014-2015/
http://www.cube050.nl/contact

