Stimuleer Ondernemend Hoger Onderwijs
Wat? Waarom? Hoe?
Een ondernemende dag vol inspirerende (les)praktijken, boeiende sprekers, workshops en co-creaties.

Jongeren ondernemend leren denken en handelen is een belangrijke uitdaging voor het (hoger)
onderwijs. Ondernemerschap wordt doorgaans ten onrechte uitsluitend in verband gebracht met
economische activiteiten en zaken doen, maar het is veel meer dan dat!
‘Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap' is één van de 8 sleutelcompetenties voor een
leven lang leren
zoals gedefinieerd door de Europese Unie. Ondernemerschap wordt hier gezien als het vermogen
- van individuen of groepen - om waarde te creëren, door in te spelen op opportuniteiten die zich
aandienen of door deze zelf te creëren. Deze gecreëerde waarde kan artistiek zijn, cultureel,
sociaal, maatschappelijk of economisch. Zij kan zich situeren in het publieke of het private
domein, het vrijwilligerswerkveld of in hybride combinaties. Het omvat alle vormen van
ondernemerschap: intrapreneurship, bleu, green of digital entrepreneurship, social of societal
entrepreneurship, ... met of zonder commerciële objectieven.
Ondernemend kunnen denken en handelen zien we als een basiscompetentie die van toepassing
kan zijn in alle domeinen van het leven: van het stimuleren van persoonlijke en professionele
ontwikkeling, tot het actief deelnemen aan de samenleving, tot de (her)intrede op de
arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige, maar ook tot het opzetten van
ondernemingen (met culturele, sociale of commerciële waarde). Initiatief, nieuwsgierigheid,
zelfredzaamheid, (co-)creativiteit, uniciteit en zin voor avontuur zijn daarbij belangrijke
sleutelbegrippen.
Met deze SOHO!dag 2018 zetten we het thema ‘Ondernemend leren/Leren(d) ondernemen Wat?
Waarom? Hoe?'
hoog op onze leeragenda.
Doel van de SOHO!dag is om elkaar te inspireren, te informeren of inzichtelijk te verrijken, én om
elkaar opstapjes aan te reiken naar concrete vertaling toe in de eigen (les)praktijk.
Wij hebben ons best gedaan om een leerkrachtig event op touw te zetten. Op het menu staan
diverse thematische werksessies en tal van boeiende en uitdagende activiteiten.

De SOHO!dag heeft als invalshoek hoger onderwijs, maar het programma kan ook zinvol zijn voor
het ruime onderwijsveld. Daarom hopen we tevens op een vertegenwoordiging van
schooldirecties, (pedagogische) stafleden en leerkrachten uit het secundair (in bijzonder derde
graad of zevende jaar beroepsonderwijs) en volwassenonderwijs.
Het SOHO!dag 2018 team

De SOHO-dag is een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen i.s.m.
VLAJO, Unizo Onderwijs & Ondernemen en het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs
Regie en coördinatie:
Johan Poisquet
Reineke Vandevenne

Ontvangst met koffie vanaf 08.30
09:15 - 10:30

Verwelkoming en opening door Vlaams minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport Philippe Muyters en
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Onderwijs Hilde Crevits
Ondernemend leren/leren(d) ondernemen. Wat? Waarom? Hoe?
Een eerste onderdompeling

10:30 - 12:30

Thematische werksessies deel 1

12:30 - 14.00

Lunch en netwerkmoment

14:00 - 16:00

Thematische werksessies deel 2

16:00 - 16:30

Pitchmoment 'dé ondernemende onderwijspraktijk van de toekomst'
Gezamenlijke afronding van de dag

16:30 - 18:00

Afsluitende receptie en netwerkmoment

De dag is opgebouwd rond 5 thema’s, die in werksessies vorm krijgen. De werksessies worden
parallel georganiseerd, éénmaal in de voormiddag en éénmaal in de namiddag. Je kan deelnemen
aan maximaal 2 werksessies.
De werksessies zijn actief en interactief van opzet. Ze worden ingeleid door inhoudelijke
deskundigen en
mede ondersteund door leden van het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. Iedere werksessie
sluit af met een reflectie naar de eigen praktijk.
Gelijklopend organiseren we met een vooraf samengestelde groep een innovatiekamp. Zes teams
worden o.l.v. VLAJO uitgedaagd vorm te geven aan dé ondernemende onderwijspraktijk van de
toekomst. Het resultaat van dit innovatiekamp vernemen we in het slotgedeelte.

Over passie, drijfveren, talent als bronnen van ondernemerschap
(in de breedste zin van het woord).
Hoe talent ontdekken en herkennen? Hoe kan je als docent, leerkracht, leercoach een context
creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt? Wat zijn vaardigheden om meer uit
talent te halen? En wat je kan doen met datgene waar de jongere echt niet goed in is?
Uitgewerkt door: Luc Dewulf (Talentencoach), Stijn Dhert (Thomas More lerarenopleiding), Karen
Dejonckheere (VLAJO), Sabine Hoofdt (KUL Feb), Sofie Guns (UCLL), An Boone en Kaat Boonen
(Unizo Onderwijs & Ondernemen) en Eva Goethals (Universiteit Antwerpen).

Waar komen ideeën vandaan? Bestaan er manieren om het bedenken van ideeën te trainen? Kan
je creatief denken
volgens een bepaalde methode structureren?
In deze workshop leer je aan de hand van een betrouwbare methode tot originele ideeën en
oplossingen te komen. Tastbaar en concreet, met direct resultaat. Learning by doing.
Wat mag je niet verwachten:
lange uiteenzettingen over conflicterende hersenhelften, creativiteitstheorieën en arty goeroe
gewauwel.
Wat mag je wel verwachten:




een knotsgekke oefening waar we van 'niets' naar 'iets' werken, we gaan dingen MAKEN!
ondersteund door een canvas dat creativiteit stimuleert en structureert en achteraf direct
toepasbaar is in de eigen lespraktijk,
met, wie weet, een presentatie van het meest knotsgekke resultaat voor alle deelnemers van de
SOHO!dag.
Verwacht het onverwachte.
Uitgewerkt door: Stijn Coenen (Thomas More), Filip Burgelman (Thomas More), Kristof Ooms
(VLAJO) en Anja Cornelis (HoGent)

Een diepe duik in het proces van ondernemen zelf.
Wat maakt ondernemers ondernemend? Welke processen liggen aan de grondslag? Wat is hun
aard: rationeel of eerder intuïtief? Maakbaar of emergent? Hoe kan je het proces van ondernemen
ondersteunen en bevorderen? Welke modellen, methodologieën kunnen hierbij helpen?

Uitgewerkt door: Omar Mohout (Sirris), Peter Vancompernolle (KUL Feb), Joris De Lee (VLAJO), Jef
Tavernier (Promotor sociaal ondernemerschap), Pol Bracke (HoGent), Jelle Volckaerts (Unizo
Go4Business) en Steven Wensel (Unizo Onderwijs & Ondernemen)

Vertrekkende vanuit het raamwerk ‘ENTRECOMP’ werken we onder meer rond volgende vragen:
Hoe vertaal je dit model didactisch?
Welke (sociale) leeromgeving bevordert de ontwikkeling van deze competenties?
Hoe kan je het leerproces evalueren?
Wat betekent dit alles voor de rol- en competentie-ontwikkeling van de docent zelf?
Uitgewerkt door: Lieve Van Den Brande (Europese Commissie), Katrien Goossens (VLAJO), Inge
Verhaegen (Artesis Plantijn Hogeschool), Dorien Wassink (Cego), Filip Burgelman (Thomas
More),Hilde Klykens (AVOHOKS) en An Boone (Unizo Onderwijs & Ondernemen)

Versterk je ondernemerschap, en jezelf, met Street Skills!
StreetwiZe heeft mede door hun ervaring met de Mobiele School een stevige expertise opgebouwd
rond het bevorderen van ondernemerschap, wendbaarheid, veerkracht en creativiteit in een
wereld van verandering.
4 StreetwiZe bendes zwaaien de plak tijdens de SOHO!dag en bezetten de 'zaal Mechelen Centraal’.
Schrijf je in voor het programma, en leer samen van de straat hoe je het ondernemende
vermogen van jongeren en van jezelf kan versterken met Street Skills. Als je durft…
Benieuwd? Neem alvast een kijkje op www.streetwize.be/nl/hoe-we-werken
Uitgewerkt door: Pol Bracke (HoGent), Chrisje Haenen (KULeuven), Lorenzo Ego (VVS), Stijn Coenen
(Thomas More) en Astrid Stroobandt (Howest) i.s.m. StreetwiZe

Parallel aan de SOHO!dag wordt door VLAJO een innovatiekamp georganiseerd met een groep van
een 30-tal deelnemers. Zes innovatieteams gaan aan de slag met de volgende uitdaging: ‘WERK DÉ
ONDERNEMENDE ONDERWIJSPRAKTIJK VAN DE TOEKOMST UIT’. Aan het einde van dit
‘innovatiekamp’ zal elk team haar uitgewerkte onderwijspraktijk plenair pitchen, voor hopelijk
honderden aanwezigen! Eén team komt als winnaar uit de bus en zal daarvoor worden beloond.
Meer nog, alle aanwezigen zullen op deze manier geïnspireerd worden met de wellicht briljant
bedachte en uitgewerkte ideeën!
Uitgewerkt door:Yves Exelmans (VLAJO)

Locatie SOHO!dag 20 maart 2018

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
B – 2800 Mechelen

De SOHO!dag 2018 is een initiatief van:

