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Uitgangspunten eindtermen ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en 

loopbaancompetenties 

1. Referentiekaders 

Het referentiekader ‘Ontwikkeling van initiatief en ondernemingszin’ dat door experten 

samen met AHOVOKS is opgesteld heeft drie kerncomponenten: ideeën en mogelijkheden, 

middelen en actie. Het is opgebouwd naar analogie met de kerncomponenten van het 

Europese ‘EntreComp’-referentiekader: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den 

Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union. 

2. Samenhang sleutelcompetenties, bouwstenen en eindtermen 

De 15de decretale sleutelcompetentie ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin 

en loopbaancompetenties’ vertoont een sterke samenhang met de Europese 

sleutelcompetentie ‘Ondernemerscompetentie’. Deze Europese sleutelcompetentie 

beschrijft zowel het creatieve proces van de realisatie van een idee, als de economische 

context: “Ondernemerscompetentie is het vermogen om te reageren op kansen en ideeën en 

deze om te zetten in waarden voor anderen. Deze competentie is gebaseerd op creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen, op initiatief nemen en volharding, en op het 

vermogen samen te werken om projecten van culturele, sociale of financiële waarde te 

plannen en in goede banen te leiden.”. 

Het eerste aspect van deze sleutelcompetentie, het ontwikkelen van initiatief en het 

omzetten van ideeën in daden door creativiteit, het nemen van risico’s en projectbeheer is 

een zeer brede en transversale competentie die ook buiten een economische context een rol 

speelt. Het tweede aspect heeft zowel te maken met de persoonlijke financiën, als met de 

mogelijkheden en uitdagingen waarvoor een werkgever of organisatie staat, de 

overheidsregulering en het functioneren van de economie als geheel. 

Omdat deze twee aspecten van de Europese sleutelcompetentie 

‘Ondernemerscompetentie’ een andere invulling kunnen krijgen in onderwijs, werd gekozen 

voor het uitwerken van twee aparte referentiekaders. Het eerste referentiekader ‘Initiatief 

en ondernemerszin’ schetst het omzetten van ideeën in actie(s) door het inzetten van 

middelen en mensen. Het biedt als transversale competentie mogelijkheden en 

toepassingen op alle niveaus en in diverse contexten en vakgebieden. Het tweede 

referentiekader ‘Financieel-economische competentie’ is niet transversaal en focust op 

diverse kerncomponenten zoals financiële geletterdheid, de werking van ondernemingen en 

organisaties, de werking van de markten, de invloed van de overheid, en een ruim begrip 

van de economie als systeem. 

Enkel het eerste referentiekader werd meegenomen voor de ontwikkeling van eindtermen 

voor ‘Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties’. De 

kerncomponenten van het referentiekader werden uitgewerkt in twee bouwstenen. 
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Het zien van opportuniteiten en het verkennen met behulp van een creatief denkproces zit 

vervat in de eerste bouwsteen. Deze bouwsteen omvat de divergerende fase van het 

creatief denkproces. Het gaat over het genereren van zoveel mogelijk ideeën voor een 

afgebakende uitdaging. In deze fase primeert kwantiteit boven kwaliteit. Elke jongere erkent 

het belang van creativiteit en innovatie om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het 

activeren van die creativiteit is ook een uitstekende manier om jongeren te helpen in de 

zoektocht naar hun eigen kwaliteiten. 

Het onderzoeken van de uitvoerbaarheid van ideeën, het afwegen van het inzetten van 

middelen tegenover doelstellingen en het realiseren van het gekozen idee krijgt een plaats in 

de tweede bouwsteen. In deze bouwsteen zitten drie aspecten vervat. Om te beginnen de 

convergerende fase van het creatief denkproces waarbij een idee of een combinatie van 

ideeën geselecteerd wordt op basis van uitvoerbaarheid. Het gaat hier zowel om praktische 

haalbaarheid als om ethische principes, duurzaamheid en het creëren van een meerwaarde 

op economisch, maatschappelijk of cultureel vlak. Het behelst ook de selectie van middelen 

en mensen waarop een beroep kan gedaan worden. Vragen over hoe, wat, wie en waar 

engageren om de gekozen oplossing te realiseren en over de beste communicatie om het 

doel te bereiken komen hierbij aan bod. Tenslotte gaat het ook over alles wat te maken 

heeft met de praktische uitwerking van het idee of project: de planning, het bijsturen, de 

menselijke interacties, het omgaan met technische en andere problemen, het 

projectbeheer. 

Beide bouwstenen worden best gerealiseerd binnen meerdere wetenschapsgebieden en 

over verschillende domeinen heen. Ze gaan veel breder qua toepassingsgebied dan een 

louter economische context. Het gaat in eerste instantie over de attitude om te willen en te 

durven ondernemen. Het is daarbij wel belangrijk om het begrip ondernemen ruim genoeg 

te zien en niet te beperken tot het zakelijk ondernemerschap. Een ondernemende attitude 

kan bij elke jongere aangeleerd en gestimuleerd worden. In onze sterk veranderende 

maatschappij is die ondernemende attitude van groot belang. 

Ondernemerschap en ondernemingszin worden vaak door elkaar gebruikt. Een goede 

afbakening van de begrippen is essentieel. 

Het Actieplan Ondernemend onderwijs van de Vlaamse overheid (2016) zet reeds enkele 

kaders en definities voorop en legt daarmee de bakens voor een gedeelde visie over 

ondernemingszin en ondernemerschap: “Als we spreken over ondernemingszin bedoelen we 

het vermogen om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen, 

doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee 

men ideeën in daden kan omzetten. Het omvat dus ook het plannen en beheren van 

projecten om doelstellingen te kunnen verwezenlijken.”. 

Met de term ondernemerschap of entrepreneurship bedoelen we het opstarten van een 

eigen zaak en alle daarop volgende fases die een ondernemer of entrepreneur met zijn of 

haar onderneming kan doorlopen (continueren, groeien, herstarten,…) en dit binnen een 

brede waaier aan sectoren, zowel binnen de private sector als de non-profit sector. 
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De decretale sleutelcompetentie voegt naast initiatief en ondernemingszin ook ambitie en 

loopbaancompetenties toe aan de decretale sleutelcompetentie. Ambitie en 

loopbaancompetenties leggen de nadruk op het (ver)kennen van de eigen talenten met het 

oog op goede, positieve keuzen maken en zelfsturing. Zelfkennis wordt daarbij gezien als een 

belangrijke voorwaarde om tot de juiste studie- en jobkeuzen te komen. Het maken van 

duurzame keuzes op korte en lange termijn kreeg dan ook een plaats binnen de 

sleutelcompetentie ‘ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en 

loopbaancompetenties’. Belangrijk daarbij is dat jongeren de consequenties leren inzien van 

alle keuzes die ze maken. 

3. De bouwstenen en eindtermen 

Opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces 

Het detecteren en identificeren van opportuniteiten en het afbakenen van een uitdaging is 

een eerste stap in het creatief denkproces. In een divergerend proces worden a.d.h.v. 

brainstormtechnieken en/of andere methodieken op gerichte wijze een veelheid van ideeën 

gegenereerd, zonder oordeel over bruikbaarheid of haalbaarheid. Er bestaan tal van 

brainstormtechnieken en andere methodieken om deze veelheid van ideeën te bekomen. 

Een keuze kan gemaakt worden in functie van diverse factoren zoals beschikbare tijd, 

context of voorkeur van de leerkracht of de leerlingen. 

Het creatief denken speelt een prominente rol in verschillende sectoren en types van 

organisaties. Het is toepasbaar in diverse contexten (vrije tijd, school, gemeenschap, werk, 

gezin …) en kan interageren met tal van andere sleutelcompetenties. Ethisch denken en 

duurzame ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden met het ontplooien van ideeën en 

mogelijkheden in een brede maatschappelijke vorming. 

Eerste graad A- en B-stroom 

Voor de eerste graad ligt de focus op het ontwikkelen van het creatieve denken. De 

aangereikte uitdaging kan eenvoudig of complex zijn. Met een uitdaging wordt een open 

situatie, probleem of doel bedoeld, dat niet door eenvoudig logisch redeneren kan opgelost 

worden. De uitdaging wordt in de eerste graad afgebakend door de leerkracht of de 

leerlingen. De te gebruiken brainstormtechnieken en andere methodieken worden nog 

aangereikt. De divergerende fase van het creatief denken biedt een veelheid van ideeën, die 

kunnen leiden tot nieuwe scenario’s, producten, zienswijzen, ontwerpen, enz. Sterk 

uiteenlopende antwoorden zijn mogelijk. (Eindterm 15.1) 

De uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover 

doelstellingen afwegen en het gekozen idee stapsgewijs realiseren 

Ideeën naar daden omzetten behelst in eerste instantie het onderzoeken van de 

uitvoerbaarheid van ideeën en het maken van effectieve en efficiënte keuzes. 

Het proces begint bij de afbakening van een visie en doelstellingen. Hierin kan ook het 

uitwerken van een best case/worst case scenario en het inschatten van risico’s een plaats 
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krijgen. Het maken van een keuze uit tal van ideeën gebeurt in de convergerende fase van 

het creatief denkproces. Ideeën worden geclusterd indien er samenhang is, gecombineerd 

als ze mogelijk in samenhang kunnen gerealiseerd worden, en vervolgens kritisch 

geëvalueerd om tot een uiteindelijke selectie te komen. Deze evaluatie gebeurt op basis van 

al dan niet aangereikte criteria zoals praktische haalbaarheid, ethische principes, 

duurzaamheid en het creëren van een meerwaarde op sociaal, maatschappelijk of cultureel 

vlak. 

In functie van de gemaakte keuze(s) worden middelen en mensen geselecteerd. We 

bedoelen hiermee de beschikbare middelen in brede zin bv. materialen, informatie of 

financiële middelen. Het kan ook technologische kennis, ICT, materiaalkennis, digitale kennis 

en evenzeer financiële en juridische aspecten omvatten. Het zoeken naar middelen kan ook 

de noodzaak bevatten om anderen te overtuigen om te participeren. Dit kan gaan over 

medeleerlingen, leerkrachten, lokale ondernemers, ouders, enz. Communicatieve 

vaardigheden zijn hierbij essentieel. 

Gebruikmakend van de geselecteerde middelen wordt het idee uitgevoerd. Er is hierbij nood 

aan voldoende ruimte om te experimenteren en eventueel te mislukken. Het incasseren van 

tegenslagen en het gebruik maken van onverwachte opportuniteiten leiden tot bijsturingen. 

Leerlingen hebben voor een efficiënte uitvoering competenties nodig zoals 

planningstechnieken leidinggeven, teamwerking en methodes van conflicthantering. 

Interactie met anderen kan bijdragen tot het ontdekken van eigen talenten en die van 

medeleerlingen. Het beheren van de beschikbare middelen is hierbij tevens een belangrijk 

element. 

In dit hele proces ontwikkelen leerlingen hun zelfsturend vermogen. Ze leren zich inzetten, 

volhouden en richting kiezen. Het bedenken van een manier om het doel te bereiken, houdt 

ook in dat de leerling afstand kan nemen om te reflecteren en te evalueren. Hij kan zich 

flexibel aanpassen als blijkt dat het plan niet werkt. Hij leert eigenaarschap opnemen voor 

het proces en het eindresultaat. Het anticiperen op en omgaan met onzekerheden en risico’s 

zijn hier inherent aan verbonden. 

Eerste graad A- en B-stroom 

Voor de eerste graad ligt de focus op het onderzoeken van ideeën om een keuze te maken 

en het doorlopen van het proces om een idee te realiseren. Het onderzoek van ideeën 

omvat de convergerende fase van het creatieve denkproces om tot een selectie te komen. 

Ideeën worden getoetst aan (aangereikte) criteria inzake uitvoerbaarheid zoals ethische 

principes, duurzaamheid, beschikbare tijd en middelen, meerwaarde (Eindterm 15.2). Het 

doorlopen van het proces om een zelfgekozen idee te realiseren heeft in de eerste graad als 

doel basisvaardigheden te ontwikkelen inzake planning, kwaliteitsbewaking, en 

(zelf)reflectie. Er moet ruimte zijn om te experimenteren, om de planning bij te sturen of 

overboord te gooien en opnieuw te beginnen, en zelfs om te mislukken. Het behalen van 

resultaat is ondergeschikt aan de leerresultaten die tijdens het proces gerealiseerd worden. 

De nadruk ligt op wat de leerlingen geleerd hebben over de eigen talenten en eventueel 

over die van hun teamleden. (Eindterm 15.3) 
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(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn 

Globaliseringsprocessen zorgen ervoor dat samenlevingen in toenemende mate wederzijds 

afhankelijk en verbonden zijn. Aandachtspunten zijn mondiale uitdagingen en duurzame 

ontwikkeling. Een reeks belangrijke uitdagingen zijn niet meer op te lossen door één actor of 

één bepaald politiek niveau. Ze vormen de verantwoordelijkheid van de gehele 

(internationale) gemeenschap. Jongeren dienen te beseffen dat deelnemen aan de 

maatschappij betekent dat ze keuzes moeten maken, rekening houdend met mogelijke 

gevolgen op korte en lange termijn. Dit begint bij het maken van een keuze voor bepaalde 

kledij of gadgets tot de keuze voor een bepaalde studierichting, loopbaan, huisvesting,... 

Duurzame keuzes maken impliceert dat leerlingen leren om bij het maken van een keuze ook 

oog moeten hebben voor het perspectief van anderen in de samenleving, voor 

duurzaamheid en andere maatschappelijke uitdagingen. 

Eerste graad A- en B-stroom 

Voor de eerste graad ligt de focus op het maken van persoonlijke keuzes. Jongeren maken 

keuzes op basis van rationele, emotionele of intuïtieve criteria. Ze hebben nood aan 

handvaten om onderbouwde keuzes te maken. Het bewust afwegen van alternatieven op 

basis van (aangereikte) criteria kan gevolgen hebben op korte termijn maar ook op lange 

termijn. In eerste instantie studiekeuze maar ook de link met de loopbaanontwikkeling op 

langere termijn dienen hier aan bod te komen. (Eindterm 15.4) 

 


