Project Match2Work
Ervaringen met ondernemend onderwijs
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Inleiding
Ondernemerschap en ondernemendheid zijn belangrijke vaardigheden die jongeren het liefst al
jong moeten leren. Maar vind daar nog maar eens een gaatje voor in het toch al bomvolle
onderwijsprogramma van scholen. En het is zowel voor scholen als ondernemers vaak moeilijk
om elkaar te vinden. Het project Match2Work koppelt bedrijven aan scholen en docenten die
ondernemerschap en ondernemendheid een plek willen geven in het lesprogramma. De
leerlingen doen een casus van een bedrijf.
Sylvia Bakker van ProDiCo, initiator van het project M2W, is al jaren bezig om ondernemerschap
de klas in te krijgen. ProDico kreeg een bijdrage vanuit het O2LAB programma om het project
verder uit te rollen naar andere regio’s. Het project draagt bij aan meer praktijkgericht onderwijs
en het ondernemender maken van scholieren en studenten. De samenwerking tussen onderwijs
en bedrijfsleven staat daarbij centraal.
In dit boekje leest u meer over de opzet van het Project M2W traject en de ervaringen die de
scholen, bedrijven en leerlingen opdeden in de nieuwe ‘uitrol’ regio’s.
Over ondernemend onderwijs

Ondernemend onderwijs werkt alleen als je als leerling of student ook echt gaat ondernemen óf
op de stoel gaat zitten van de ondernemer. Hoe klein de waarde-propositie van het product of de
dienst ook is. Dan leren jongeren om te gaan met een heleboel zaken, persoonlijke eigenschappen
en skills die zij al blijken te hebben of nog moet leren. Ondernemen als vak of keuzedeel voegt
minder toe als het inhoudt: theoretische opdrachten en plannen schrijven. Dat zijn voor een
ondernemer deelvaardigheden. Als je gaat ondernemen, kom je al die deelvaardigheden vanzelf
tegen.
De conclusie kan voor leerlingen of studenten ook zijn dat ze juist nooit een onderneming zou
willen starten, maar dat deelvaardigheden daarvan hen goed liggen en het voor hen bijdraagt bij
aan loopbaanoriëntatie.

Beschrijving Project Match2Work
De aanpak van het project is er op gericht docenten te ontzorgen bij het integreren van
ondernemend onderwijs, en tegelijkertijd te werken aan hun individuele professionalisering en het
verbinden van bedrijven aan de verschillende scholen.
De eerste stap bestaat uit werving van docenten en bedrijven in de verschillende regio’s en
vervolgens het matchen van vraagstukken van bedrijven die door leerlingen uitgevoerd gaan
worden. Jongeren kiezen de casussen die de docent geschikt vindt, overleggen met en bezoeken
de bedrijven. Jongeren en docenten werken samen met het bedrijf toe naar een eindevent
waarbij docenten, schoolleiding, jongeren en ouders bij elkaar komen voor de eindresultaten.
De doelgroepen van het project M2W variëren van leerlingen vanaf klas 3 in het voortgezet
onderwijs, mbo studenten, hbo studenten tot en met het wo.
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Het project M2W in stappen
1. Bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten voor voorlichting over het project
2. Project M2W benadert bedrijven passend bij de vraag van de docenten nadat die van de
schoolleiding akkoord hebben gekregen.
3. Deelnemende bedrijven komen bij elkaar om een casus te maken in een format dat
aangepast is aan alle schooltypen.
4. Training van docenten om de lesmaterialen in te kunnen zetten, een presentatie voor de
leerlingen/studenten die hen door het proces heen loodst. Het lesmateriaal is gebaseerd
op het Business Model Canvas en de principes van Effectuation, aangepast aan
onderwijs. Voorbeelden en tools voor toetsing worden geleverd. Voor de docenten zijn
de leerdoelen in kaart gebracht, de planning, de communicatiemiddelen en zij bepalen zelf
de toegevoegde waarde voor de school, leerstof en leerlingen.
5. Bijeenkomst voor de matching waarbij docenten in contact komen met de bedrijven, de
casussen verkennen, kiezen en afspraken maken.
6. Na de start blijft project M2W bereikbaar voor vragen en begeleiding van bedrijven en
docenten en eventueel support aan de docenten.
7. Tijdens een eindevent pitchen de leerlingen aan ondernemers, onderwijspersoneel en
ouders wat zij hebben bedacht en uitgewerkt. Een jury vanuit het bedrijfsleven licht
enkele opvallende voorbeelden of talenten toe op een podium. Project M2W organiseert
het eindevent.

Uitrol van het project
Het O2LAB project richtte zich op uitrol van Match2Work in 6 nieuwe regio's:
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Twente, Assen. Mede in verband
met de Covid-crisis is niet in alle regio’s een start gemaakt met het project, of
wordt het project alsnog in 2021 afgerond.
In totaal hebben er 2020 12 scholen deelgenomen, 511 leerlingen en 63
bedrijven.
Kijk in de bijlage voor een overzicht van de deelnemende partijen en het
verloop per regio.
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What’s in it for them?

Wat zijn voor de verschillende partijen de redenen om mee te doen en wat zijn
voor hen de resultaten?

Argumenten docenten

•
•
•

•
•

Door ervaring, bewuster worden van de meerwaarde van ondernemerschap en
ondernemende vaardigheden voor leerlingen en docenten zelf.
Laagdrempelig kennismaken met ondernemend onderwijs en beschikken over tools om
hun eigen onderwijs vorm te gaan geven.
Vertrouwen in de leerlingen opbouwen, t.a.v. hun persoonlijke talenten, doordat leerlingen
meer eigenaar zijn van het eigen leerproces. En ontdekken van andere talenten van
leerlingen die niet zo zichtbaar zijn in het reguliere curriculum.
Opbouwen of uitbreiden van een eigen netwerk met bedrijven in de regio.
In contact komen met docenten van andere scholen en schooltypen om te komen tot
samenwerking of om meer zicht te krijgen op vervolgopleidingen en de inhoud en
werkwijze.

Argumenten schoolleiding

•
•
•
•
•
•
•

Bevordering van ondernemersgeest bij docenten.
Zichtbaarheid binnen de regio als een school die open staat voor samenwerkingen met
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Externe partijen die helpen om docenten te helpen om ondernemend onderwijs vorm te
geven waarbij docenten tegelijkertijd nieuwe vaardigheden leren.
Een extra event waarbij de school intern kan laten zien open te staan voor nieuwe
initiatieven van docenten.
Een stap om te blijven aan sluiten bij de vraag vanuit werkgevers en de maatschappij.

Argumenten leerlingen en studenten

•

Een andere manier van leren ervaren, door meer creatief te denken en te doen.

•

Ervaren hoe het is om tijdelijk onderdeel te zijn van een onderneming met realistische
vraagstukken en zien hoe een “echte” werksituatie eruitziet.

•

Jongeren ontdekken hun voorkeuren in relatie tot werk en ontwikkelen zgn. softskills
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•
•

Voor sommige jongeren betekent het dat zij steun en waardering van een externe partij
ondervinden die zij thuis niet altijd krijgen.
Zij maken kennis met andere opleidingen in de regio.

Ervaringen met Match2Work
Docenten
Marlina Premselaar, docente Maatschappijleer bij RSG Enkhuizen.
Marlina deed in 2020 voor het eerst mee met de vmbo-tl klassen, vertelt:
“We willen onze leerlingen meer aan het bedrijven en ondernemers
verbinden en als school meer realistische opdrachten aanreiken die
aansluiten bij bepaalde vakgebieden. Hen ook kansen bieden om hun
netwerk te vergroten. Ik merkte dat bepaalde competenties op het gebied
van LOB minder vaardig aanwezig zijn dan verwacht.
Door de deelname aan project Match2Work zien we groei bij leerlingen, ze worden zelfstandiger
en krijgen meer zelfvertrouwen en leren zichzelf kennen. We vinden het belangrijk dat ze zich
niet alleen de kennis en kunde van hun beroep eigen maken, maar ook de juiste mentaliteit en
houding ontwikkelen en begrijpen wat de samenleving van hen verwacht.
Het betekent voor de school wel een verandering en daar is draagvlak voor nodig zowel bij
collega’s als leerlingen. Draagvlak is er zeker, de kunst is om het project in goede banen te leiden
omdat ik met 4 klassen deelneem. Hier heb je echt collegialiteit voor nodig. Zowel voor het
programma als het regelen van praktische zaken en bijvoorbeeld ook rooster-technisch. Daarbij
is de steun van een teamleider van belang.”

Er is draagvlak en collegialiteit nodig om zo’n project te doen, en steun van de teamleider helpt.

Sjaak Jongkind, docent en teamcoördinator van vmbo, Martinuscollege in
Grootebroek
Sjaak doet al meerdere jaren mee aan M2W. Hij is binnen de school
betrokken bij de promotie voor de keuze van Techniek in het voortgezet
onderwijs. “Dat het onderwijs in verbinding staat met het ondernemers is
ook belangrijk omdat docenten op de hoogte moeten blijven van wat er in
het bedrijfsleven wordt gevraagd. Bedrijven kunnen de scholen ondersteunen. Match2Work is
een perfecte manier om door middel van casussen leerlingen en ondernemers met elkaar te
verbinden en elkaar uit te dagen tot een andere manier van werken. Soms loop je tegen een
aantal praktische zaken aan zoals: contact met bedrijven, vestigingsplaats van bedrijven, roosters
van leerlingen, motivatie van leerlingen”.

Je hebt enthousiaste docenten nodig om de leerlingen enthousiast te maken.
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Schoolleiding
Jan Jacob Jaasma, directeur Vmbo van Martinuscollege in Grootebroek.
Jan Jacob is vanuit zijn rol als directeur ook één van de twee regievoerders
Sterk Techniek Onderwijs in West-Friesland.
“Even zwart wit: de school is de theorie, de simulatie, en het bedrijfsleven is
de praktijk, waar leerlingen echt kunnen oefenen en ervaren. Het is
belangrijk dat leerlingen stagelopen in het bedrijfsleven, excursies of
werkbezoeken doen en dat het bedrijfsleven de school binnenkomt, vertelt
over het bedrijf en dingen laat zien vanuit de praktijk. Wat het project Mat2Work bijzonder
maakt, is dat scholen en bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld worden. Vaak hebben scholen theorie
behandeld wat in de praktijk zou moeten worden geoefend. En het bedrijfsleven zit net niet op
die theoretische opdracht te wachten. Of omgekeerd: die praktische opdracht sluit niet aan op
het programma van de school. Met M2W komt die verbinding er wel. Scholen en bedrijfsleven
hebben echt iets aan elkaar. Wat het extra leuk maakt is dat leerlingen en bedrijven dit aan elkaar
kunnen presenteren tijdens een event en dat er leerlingen van allerlei opleidingen van
praktijkschool tot gymnasium hieraan mee kunnen doen.
Ik zou scholen en bedrijven willen oproepen om nog actiever mee te doen met dit type
initiatieven”.
Oproep voor scholen en bedrijver om nog actiever te worden w.b.t. O2

Nick Broerse, directielid RSG Enkhuizen
Nick: “Naast het opleiden tot het diploma denken wij na over wat een school
nog meer bestaansrecht geeft. Daarom is het goed als schoolleiding om je af te
blijven vragen waar de regio of het werkveld behoefte aan heeft en wat wij
voor de regio kunnen betekenen. Wij leveren toekomstige werknemers af en
het ziet ernaar uit dat de regio behoefte heeft aan personeel in specifieke
branches. Leveren wij die wel? En zo niet wat hebben we dan nodig om daar wel
aan te voldoen? Daardoor is er contact nodig tussen onderwijs en bedrijven. Het project
Match2Work verbindt juist bedrijven aan de scholen zodat we die contacten kunnen op- en
uitbouwen.
Mijn advies aan teamleiders is: laat docenten experimenteren. Daar mag best iets niet goed
lukken, maar geef docenten de ruimte om dit te doen. Ventileer hun ervaringen binnen de school
zodat er meer docenten aansluiten. Wat er nog nodig is, is dat docenten inzicht krijgen in hoe zij
collega’s mede-eigenaar kunnen maken van het project. Als het steeds dezelfde ondernemende
docent is, dan worden anderen niet gestimuleerd”.

Geef docenten de ruimte om te experimenteren
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Belang van leerlingen
Mischa de Vries, Chingjon Hsu en Joost Neetens zijn leerlingen Havo 5
en maakten hun Profielwerkstuk in het kader van het project M2W.
Het voordeel van het verbinden van bedrijven en onderwijs is in hun optiek
vooral dat jongeren vaak andere inzichten hebben dan volwassenen. Mischa
geeft aan: “Tegelijkertijd krijgen wij inzicht in het bedrijfsleven en doen we
ervaringen op die we in de toekomst goed kunnen gebruiken”.
De reden dat zij voor project Match2Work hebben gekozen voor het
profielwerkstuk is omdat het hen leuker en interessanter leek om aan een echte opdracht te
werken in plaats van enkel een onderzoek. Hiermee hebben ze het idee iets te doen waar het
grotere publiek ook iets aan heeft.
“Het verschil dat we bij dit project een opdracht krijgen en een eindproduct moeten opleveren.
Doordat je een eindproduct af moet leveren wíl je ook leren van je fouten. Je moet hierbij echter
nog steeds onderzoek doen over hoe je de opdracht, of gedeeltes ervan, het beste uit kunt
voeren”. Het groepje van Mischa vindt dat elke leerling een samenwerking met het bedrijfsleven
nodig heeft of in elk geval de keuze moet krijgen: in de vorm van een project onderwijsbedrijfsleven in de bovenbouw of een praktische opdracht binnen de vakken. “Daar sluit het
schoolsysteem niet altijd op aan, maar misschien moet dat dan veranderen”.
Doordat je een eindproduct af moet leveren wíl je ook leren van je fouten

Decanaat
Linda Kruythoff, decaan op het Amadeus Lyceum
Het Amadeus lyceum in Vleuten doet voor het eerst mee met vmbo-tl
leerjaar 4. Linda geeft aan dat de verbinding tussen ondernemers en onderwijs
betekenisvol onderwijs oplevert. “Een krachtige ervaringsgerichte omgeving
staat in direct contact met de maatschappij waar onze leerlingen na hun
schoolloopbaan een plek in gaan nemen. Voor leerlingen betekent het
deelnemen aan projecten zoals project M2W dat ze meer zicht krijgen op werk, en misschien wel
dat ze bewustere keuzes leren maken in hun schoolloopbaan. Ze ontdekken waar ze goed in
(kunnen) zijn, waar ze blij van worden, waarin ze zich verder willen gaan ontwikkelen. Of juist het
tegenovergestelde: zij ontdekken wat zij niet willen en dat is ook leerzaam.
Het project Match2Work biedt keuzes van casussen en bedrijven. En wat we gezien hebben is
dat leerlingen zich eigenaar voelen van hun zelf (gekozen) leerproces (hoe, wat, met wie en
waartoe). Linda: “Ik vind het belangrijk dat de mensen in het onderwijs dit zelf ervaren, hier
bewustzijn op ontwikkelen en hiermee zelf ook in aanraking komen, van de conciërge tot de
rector. Je hebt wel tijd nodig om, met elkaar, deze ervaringsslag te kunnen blijven maken”.
Men zou moeten ervaren wat het betekent als leerlingen eigenaar zijn van het eigen leerproces
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Bevindingen projectleider Sylvia Bakker
Zowel bij het opzetten van bedrijfjes met jongeren vanuit ProDiCo als bij dit
project waarbij jongeren op de stoel van bedrijven gaan zitten en meedenken,
ontdek je dat het ondernemend denken van ondernemers en docenten verschilt.
Ondernemers stimuleren het creatief denken meer dan veel docenten die vaak
invullen dat de bedrijven iets “niet goed genoeg” zullen vinden.
Dat ondernemende denken leren docenten te omarmen door het project uit te
voeren. Ook leren docenten dat bedrijven wel degelijk betrokken zijn en regelmatig op de hoogte
gehouden willen worden van de vorderingen van het project. Bedrijven zijn vaak enthousiaster
dan docenten denken.
Tijdens de evaluaties is gebleken dat docenten van het voortgezet onderwijs tevreden zijn over
het bijgeleverde lesmateriaal en daar wel of niet keuzes uit maken. Docenten van het mbo
leggen de verantwoording daarvoor bij de studenten ook wat betreft het lesmateriaal.
Ondernemers pakken dat vaak over en gaan met de studenten met de canvassen aan de slag.
Studenten geven aan daar veel baat bij te hebben.
Daarom is de communicatie, zowel de frequentie als de manier waarop, een leerproces.
Docenten merken tijdens zo’n traject dat de motivatie bij de meeste leerlingen versterkt wordt
omdat het “hun ding” is samen met het bedrijf. Leerlingen gaan zelf nadenken over het werk in
een branche of sector. Wat mij altijd motiveert om zo’n project voort te zetten is dat jongeren,
die niet in alle gevallen de ondersteuning van thuis krijgen, veel zelfverzekerder worden van de
relatie met de ondernemer. Bovendien ondervinden ondernemers in de praktijk welke factoren
meespelen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Dat levert ook waardering voor het vak als
docent op. Begrip voor belemmerende factoren zoals roosterwijzigingen, onverwachte
bijeenkomsten etc.
Doordat er contact is gelegd tijdens het project worden er vaak vervolg-initiatieven
georganiseerd tussen de scholen en de bedrijven bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen,
bedrijfsbezoek, stages en deelname aan andere projecten.
De professionalisering van docenten is een toegevoegde waarde van het project. Zij leren hoe ze
een project kunnen ontwerpen en eigenaar kunnen zijn van de lesstof.
Je merkt dat docenten die vaker meedoen verder durven gaan, kunnen differentiëren en meer
coachend les gaan geven.
Controle is er wel degelijk, maar niet met elke stap die de leerlingen maken. Het initiatief nemen
om achter die stappen te komen ligt bij de docent.
Misschien is dat wel de grootste opbrengst: docenten die zelf ondernemender worden en met minder
controlemomenten toch precies weten wat er gebeurt en nodig is.
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Conclusies
•

•

•

•

•

•

Opbrengsten. Het belang van praktische, betekenisvolle opdrachten en contacten met
ondernemers wordt onderschreven. Niet alleen in het kader van het leerproces maar ook
omdat jongeren zichzelf en de eigen talenten leren kennen. Daardoor heeft het ook
componenten die voor het LOB (loopbaanoriëntatie-) programma interessant zijn.
Het blijkt eenvoudiger voor docenten om dit type initiatieven te implementeren in het
curriculum bij een keuzedeel, mentorlessen, uren talentontwikkeling of het
Profielwerkstuk. Dit zijn de onderdelen waarbij docenten minder afhankelijk zijn van de
vaststaande invulling in verband met examinering.
Draagvlak. Een ondernemende docent is vaak koploper en veroorzaakt verandering en
heeft daarom de steun van de schoolleiding nodig. Dit is niet alleen belangrijk om
draagvlak bij collega’s te creëren maar ook voor het regelen van praktische zaken.
Leerlingen vinden het een verrijking omdat zij met een betekenisvolle opdracht bezig zijn:
het heeft nut wat zij doen voor meerdere mensen. Ook is het een andere manier van
leren die bij veel leerlingen aansluit.
Vooral docenten geven aan dat de samenwerking gezocht moet worden binnen de eigen
regio omdat dat bezoek, communicatie en verdere initiatieven tot samenwerking
mogelijk maakt. Ook na een project.
Er is duidelijk behoefte aan goedkeurig van het management. Het is fijn als derde partijen,
zoals ook RVO met het O2LAB programma de koplopers ondersteunen, alleen al door
het belang wat zij doen te benadrukken. Dat helpt hen enorm om een initiatief dat
verandering brengt, voort te zetten.
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Bijlage

Deelnemers aan het O2LAB project Uitrol Match2Work

Het project is uitgevoerd in 4 regio’s. Er zijn enkele regio’s die niet in 2020 hebben deelgenomen
of hebben afgerond (regio Amsterdam, Drenthe, Twente) in verband met Covid-19 of om
andere redenen. Deze zullen in 2021 opgepakt worden.
In 2020 hebben er in totaal 12 scholen deelgenomen, 511 leerlingen en 63 bedrijven. Zie hieronder
het overzicht.
Alkmaar
Scholen: CSG Jan Arentz en VSO De Spinaker
Leerlagen: Havo 4 Profielwerkstuk, klas 3 O&O (Ontwerpen en Onderzoeken)
Aantal docenten: 3 (incl. decaan)
Aantal leerlingen: 33
Aantal bedrijven: 5
Haarlem
Scholen: Haarlem College
Leerlagen: Zorg en Welzijn &Techniek- Leer Werk Traject (vmbo Basis) klas 3
Aantal docenten: 2
Aantal leerlingen: 8
Aantal bedrijven: 4
Utrecht
Scholen: Amadeus Lyceum en Cals College Nieuwegein
Leerlagen: 4 vmbo-tl Profielwerkstuk, Havo 4 Profielwerkstuk
Aantal docenten: 6
Aantal leerlingen: 110
Aantal bedrijven: 14
West-Friesland
Scholen: D’Ampte, ROC Horizon College, Martinuscollege, OSG West-Friesland, RSG
Enkhuizen, SG Wiringherlant, SG De Dijk
Leerlagen: 3 vmbo, klas 3 vmbo-tl Techniek en Toepassing, Havo 4, vmbo-tl klas 3, Havo 4 en
vwo 5
Aantal docenten: 20
Aantal leerlingen: 360
Fotografie: Foto van Dana
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