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Betreft:

Actieplan ondernemend onderwijs

1. Inleiding
Voorliggend actieplan is een gezamenlijk werkstuk van de Vlaamse minister bevoegd voor het
landbouwbeleid, de zeevisserij en het plattelandsbeleid, Joke Schauvliege, de Vlaamse minister
bevoegd voor de economie, wetenschap en innovatie, werkgelegenheid, professionele vorming en
sport, Philippe Muyters en de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits.
Het actieplan werd voorbereid door een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep Ondernemend
Onderwijs, waarvan volgende entiteiten deel uitmaken:
het Departement Onderwijs en Vorming,
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen,
het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie,
het Agentschap Ondernemen,
het Departement Werk en Sociale Economie,
het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en
het Departement Landbouw en Visserij.
Het actieplan heeft de bedoeling om ondernemend onderwijs te stimuleren in alle
onderwijsinstellingen. Met dit actieplan wensen we onderwijsinstellingen te inspireren en te
ondersteunen, aanbieders een beleidskader te bieden en de acties vanuit de Vlaamse overheid te
bundelen.
De focus ligt op twee aspecten, met name enerzijds leerlingen en studenten een ondernemende
attitude bijbrengen en anderzijds leerlingen en studenten de nodige competenties voor
ondernemerschap bijbrengen en hen stimuleren de keuze te maken voor ondernemerschap.
2. Situering
Dit Actieplan biedt een vervolg op eerder opgestelde actieplannen die de aanzet vormden voor
overleg tussen alle betrokkenen bij het thema. Het vormt de basis voor het huidige beleid waarin
verder structureel samengewerkt wordt met alle betrokken departementen en agentschappen.
Het Actieplan Ondernemend Onderwijs draagt bij tot de realisatie van Pact 2020 waarin
vooropgesteld werd dat Vlaanderen tegen 2020 een sterke ondernemerscultuur kent en het
ondernemerschap en de waardering ervoor aanzienlijk stijgt, alsook het aantal ondernemingen in
het Vlaamse Gewest, zodat we even goed scoren als de top vijf van de Europese regio’s.
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Het Actieplan geeft uitvoering aan de intenties uit het Vlaams Regeerakkoord. Daarin wil de
Vlaamse regering het signaal geven dat ze ondernemen en ondernemers waardeert door onder
meer bij jongeren ondernemingszin te stimuleren en via het onderwijs een positieve attitude te
creëren tegenover ondernemingszin en ondernemerschap. Daarover wil men sluitende afspraken in
de eindtermen. Daarnaast wil men voorzien in een speciaal statuut voor student-ondernemers. De
Vlaamse regering wenst ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren met een leerlijn van
kleuter tot hoger onderwijs, ondermeer door partners van de school in de klas te halen om
ondernemerschap te verduidelijken en waar mogelijk aan te moedigen.
3. Inhoud actieplan
Het Actieplan vertrekt vanuit vier strategische doelstellingen: we streven ernaar (1) dat onderwijsinstellingen een ondernemende cultuur ontwikkelen en die uitdragen, (2) dat ondernemingszin
wordt gestimuleerd bij alle leerlingen, studenten en cursisten, (3) dat leerlingen, studenten en
cursisten voeling krijgen met de brede wereld van het ondernemen en (4) dat tot slot leerlingen,
studenten en cursisten die dat wensen, de kans krijgen om via de eigen onderwijsinstelling hun
ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen.
Deze doelstellingen zijn evenwaardig maar afhankelijk van de leeftijd of het ontwikkelingsniveau
van de leerling, student of cursist en het opleidingstraject waarin hij of zij zich bevindt, zullen
sommige doelstellingen sterker nagestreefd worden dan andere.
Deze strategische doelstellingen worden vertaald in 6 operationele doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwijsinstellingen ontwikkelen een visie over de wijze waarop ze ondernemingszin en
ondernemerschap zullen stimuleren.
Leraren en docenten kunnen het ondernemen in de klas en in de onderwijsinstelling faciliteren.
De ondersteunende activiteiten, aangeboden door externe initiatiefnemers in Ondernemend
Onderwijs, zijn afgestemd op de noden van de onderwijsinstellingen, en in het bijzonder op
deze van leraren en docenten.
Waardevolle (ondersteunende) initiatieven worden maximaal gecontinueerd, maar innovatie
moet mogelijk blijven.
Er wordt gewerkt aan een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor student-ondernemers.
Leraren en docenten werken de leerlijn verder op maat uit

In het actieplan werden een aantal concrete acties afgesproken waarmee de operationele doelen
nagestreefd worden. Deze acties krijgen verder vorm tijdens de looptijd van het actieplan en
gaandeweg kunnen ook bijkomende acties opgenomen worden waar nodig.
4. Verdere stappen
Het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 zal eerstdaags voor advies voorgelegd worden aan
de VLOR en de SERV.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs

Hilde CREVITS
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Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Philippe MUYTERS

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage: Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019
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