
ondernemen:
kansen zien,
kansen benutten,
waarde creëren!



Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Meer aandacht voor ondernemerschap en een ondernemende houding sluit aan op belangrijke arbeidsmarktontwik-
kelingen, zoals:

• De arbeidsmarkt is dynamischer geworden. Werkgevers zoeken een oplossing in flexibilisering van de arbeidsrela-
ties. Een aanstelling voor onbepaalde tijd laat langer op zich wachten en de vanzelfsprekendheid van een dergelij-
ke aanstelling neemt af. 

• Toekomstige werknemers wisselen sneller van betrekking.

• Het aantal zzp’ers is toegenomen, deels noodzakelijkerwijs, maar ook als gevolg van bewuste eigen keuzes.

• Het ondernemerschap, zelfstandig of in samenwerking met anderen, ontwikkelt zich als een maatschappelijk rele-
vante vorm voor het verwerven van inkomen. 

Ondernemende  
houding
Ondernemend gedrag begint met 
een ondernemende houding. Deze 
houding ligt in ieder geval ten 
grondslag aan ondernemerschap.

Maar, zoals gezegd, wordt ook in 
andere omstandigheden een on-
dernemende houding steeds meer 
noodzakelijk en gewaardeerd. Een 
ondernemende houding van werk-
nemers draagt bij aan het innova-
tief vermogen van een organisatie.

Ondernemend gedrag
Ondernemend gedrag wordt geka-
rakteriseerd door trefwoorden 
als: verantwoordelijkheid, omge-
vingssensitiviteit, zelfstandigheid, 
initiatiefrijk, verbeteringsgericht, 
creativiteit, zelfreflectie, een le-
rende houding en een ‘hands-on’ 
mentaliteit. 

Ondernemend  
zelfbeeld
“Ondernemen is een kwestie van 
durven” is een veel gehoorde 
kreet. “Leven is het meervoud van 
lef”, is een andere.  Kern is, dat een 
ondernemende houding lef en durf 
vereist, niet bang zijn om fouten 
te maken. 

Die houding kan alleen maar wor-
den gestimuleerd bij een positief 
zelfbeeld. De meeste van onze 
studenten bevinden zich in een 
levensfase waarin het zelfbeeld 
niet altijd bijdraagt aan:

• gevoel van autonomie 
‘ik kan het zelf, hoewel niet 
altijd alleen.’

• gevoel van competentie
• ‘ik geloof en heb plezier in mijn 

eigen kunnen.’

• gevoel van relatie 
‘anderen waarderen mij, willen 
met mij omgaan en helpen mij 
zonodig.’ 

Ondernemerschap
Als het gaat om (zelfstandig) 
ondernemerschap – het starten 
en runnen van een bedrijf – kan 
er onderscheid gemaakt worden 
tussen de vakman-ondernemer en 
de ‘ambitieuze’ ondernemer. 

Vakman-ondernemer
De vakman-ondernemer heeft 
zijn vak als uitgangspunt. Hij is 
een specialist op zijn vakgebied. 
Zijn vaktechnische competenties 
zijn de basis van zijn ondernemer-
schap. Daarnaast bezit hij onder-
nemersvaardigheden, zodat hij 
een bedrijf kan voeren.

Ambitieuze  
ondernemer
De ‘ambitieuze’ ondernemer is 
een ondernemer pur sang. Zijn 
startpunt is een idee: het spreek- 
woordelijke ‘gat in de markt’.

Tegenwoordig verlangen bedrijven en 
organisaties van hun werknemers niet 
alleen dat zij hun werk goed doen.
Werkgevers zoeken naar mensen met 
een ondernemende houding, iemand die 
aangeeft hoe sneller of beter gewerkt 
kan worden. Daarnaast willen veel  
jongeren niet in loondienst, maar aan 
de slag als zelfstandig ondernemer. 
Daarom neemt ondernemerschap in 
het middelbaar beroepsonderwijs een 
steeds belangrijkere plaats in.



Ondernemerschap in het MBO 
De activiteiten die we al aanbieden binnen ROC van Twente, maar ook de 
activiteiten die we in de komende jaren nog gaan ontwikkelen en uitvoeren, 
zijn te plaatsen binnen een onderwijskundig model met 3 fasen. 

De 3 fasen zijn: 

• Fase 1:  Oriënteren op ondernemerschap (verkennen)

• Fase 2: Ondernemend zijn (activeren)

• Fase 3: Ondernemerschap, intrapreneur en entrepreneur (realiseren) 

Niet alleen de 
‘economische’  
vakken
Ondernemerschap gaat dus niet 
alleen over het starten van een 
eigen bedrijf. Het is meer dan be-
drijfseconomie, marketing of com-
mercie. Ondernemendheid is vak-
overstijgend; in alle opleidingen, in 
alle vakken en alle disciplines krijg 
je te maken met ondernemend-
heid en ondernemend gedrag.  

Het is onze missie om de talen-
tontwikkeling van alle studenten 
te stimuleren op het vlak van on-
dernemendheid en ondernemend 
gedrag. Ook die studenten die niet 
het zelfstandig ondernemerschap 
ambiëren. 

Uitdagen, uitblinken
Wij willen studenten uitdagen en 
de gelegenheid bieden een stap 
extra te zetten, uit te blinken: 
intellectueel, vakmatig en/of als 
persoon. We willen hen uitdagen 
om te werken aan hun persoon-
lijkheidsontwikkeling, creativiteit, 
doorzettingsvermogen en het lef 
om ideeën om te zetten in daden.

Ondernemend gedrag omvat 
creativiteit, innovatievermogen en 
het durven nemen van risico’s, als 
ook het vermogen om te plannen 
en projecten te beheren om doel-
stellingen te verwezenlijken.

Keuzedeel Ondernemend Vakmanschap
De herziening van de kwalificatiedossiers in het mbo heeft geleid tot 
meerdere keuzedelen met betrekking tot ondernemend gedrag en onder-
nemerschap. 

In samenspraak met lokale ondernemers en het regionale bedrijfsleven 
wordt een programma opgezet met ondernemingsopdrachten, toetsen en 
examens. 

De studenten zijn met het keuzedeel “Ondernemend Vakmanschap” in 
staat zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt of voor zichzelf een bedrijf 
te starten en te runnen.

Wat doet het ondernemerslab Twente?

Advies en begeleiding

bij alles waar je als beginnen-
de ondernemer mee te maken 

krijgt.

Coaching

persoonlijke hulp en advies 
van ervaren ondernemers en 

adviseurs.

Ondersteuning

bij je ondernemende plannen.

Trainingen

om je ondernemers- 
vaardigheden te vergroten en 

je netwerk op te bouwen.

Externe deskundigen voor 
de klas

ondernemers en adviseurs 
verzorgen workshops en 

gastcolleges.

Docententrainingen

ondernemendheid is meer 
dan het schrijven van een 

ondernemerspan of het ver-
kopen van een product.



nieuwsgierig,  
verbindend  
en inspirerend...

ROC van Twente wil nieuwsgierig, 
 verbindend en inspirerend zijn.  
Drie termen die samenvallen  
in het begrip ‘ondernemend’.  
Kan geen toeval zijn!

Op dit moment zijn er verschillende 
initiatieven om ondernemendheid en 
ondernemerschap bij studenten  
te stimuleren, maar er zijn nog veel 
mogelijkheden en kansen om dit te 
verbeteren. 

Daarom is het ondernemerslab  
opgericht.

onze missie:
“Het is onze ambitie om ervoor te  
zorgen dat ROC van Twente een  
onderwijsinstelling is, die alle  
studenten mogelijkheden biedt om 
zich te ontwikkelen tot gemotiveerde 
en ondernemende professionals. 

Het aanmoedigen van studenten om 
ondernemend te zijn of om een  
onderneming te starten verdient  
daarom meer aandacht. 

Het gaat daarbij niet alleen om zelf-
standig ondernemerschap, maar ook 
om een ondernemende houding en 
ondernemende vaardigheden.”  

contact:
Jan Groothuis 
jgroothuis@rocvantwente.nl 
(06) 20 44 57 70

Willem Habers 
whabers@rocvantwente.nl 
(06) 15 04 34 42

www.ondernemerslabtwente.nl 
facebook.com/ondernemerslabtwente 
twitter.com/@Ondernemerslab 
instagram.com/ondernemerslabtwente 
snapchat.com/ondernemerslabtwente

je eigen bedrijf
na(ast) je studie...


