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1. Aanleiding van de evaluatie 
Aan het departement Economie, Wetenschap en Innovatie is n.a.v. het document “Evaluatie 
van ad-hoc initiatieven rond ondernemerschap”1 gevraagd een evaluatie uit te voeren van het 
DREAM-project.  
Dit project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Behalve de jaarlijkse 
administratieve evaluatie door het Agentschap Economie, heeft er nog geen evaluatie2 over 
meerdere jaren plaatsgevonden.  
Alvorens over te gaan tot een volgende subsidiëring, heeft het kabinet van de minister het 
departement verzocht een evaluatie uit te voeren van het project.  
 
Het kabinet heeft een evaluatie op korte termijn gevraagd. Onderhavige nota geeft aan wat op 
korte termijn mogelijk is. T.a.v. een eventuele evaluatie op langere termijn zullen in principe 
ook aanbevelingen worden voorzien.  
 

2. Beleidscontext 
De geplande evaluatie van het DREAM-project speelt zich af tegen de achtergrond van de 
ontwikkeling van een actieplan rond het aanmoedigen van ondernemerschap.  
In dit actieplan zullen gerichte acties worden opgenomen ter ondersteuning van o.a. volgende 
doelstellingen van dit actieplan: 

• Het creëren van een positief ondernemersklimaat 
• Een meer ondernemende samenleving bewerkstelligen 
• Het aansporen van meer mensen om ondernemer te worden. 

Het DREAM-project situeert zich (beleidsmatig) als een actie ter ondersteuning van eerder 
vermelde doelstellingen, maar richt zich specifiek tot (schoolgaande) jongeren van 16 tot 19 
jaar (3de en 4de graad secundair onderwijs – alle onderwijsvormen). Daarnaast is er binnen het 
project ook een belangrijke rol weggelegd voor bepaalde intermediaire actoren, met name de 
leerkrachten en de getuigen. 
  
Het DREAM-project zelf zegt samen te willen werken met jongeren rond ondernemingszin, 
dynamisme en studie- en beroepsoriëntatie en schuift volgende vier doelstellingen naar voor: 

• Jongeren laten dromen over hun beroep 
• Hen attitudes en vaardigheden bijbrengen om hun dromen waar te maken 
• Hen zin voor dynamisme en ondernemingszin bijbrengen 
•  De contacten tussen de school en de professionele wereld versterken.  

 
3. Evaluatiedoelstellingen en beoogd resultaat van de evaluatie 

Betreffende evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre het project bijdraagt tot het 
ondernemerspotentieel van de deelnemende jongeren, m.a.w. in welke mate wordt hen 
ondernemerschap en ondernemerszin bijgebracht en welke rol speelt het format van het 
project hierbij.  

                                                 
1 Intern document opgesteld door het departement op vraag van de minister 
2 Anders dan een louter administratief/financiële evaluatie 
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De beoogde resultaten van de evaluatie zijn: een analyse van sterktes/zwaktes van het project, 
conclusies en aanbevelingen voor de toekomstige werking.  
 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 
Voor de evaluatie van DREAM zijn volgende gegevens beschikbaar: 

• Jaarlijks aanvraagdossier en (inhoudelijk en financieel) verslag ter 
verantwoording van de subsidie  

• DREAM-enquêtes  
• Gegevens uit de door DREAM georganiseerde bevraging bij de verschillende 

deelnemende groepen. 
Voor de editie 2008 van het project zullen de gegevens uit deze laatste bevraging pas tegen 
eind mei ter beschikking zijn.  
De vragenlijsten die hiertoe momenteel worden gehanteerd, volstaan echter niet om de 
evaluatievraag vermeld onder 3 te beantwoorden.  
Daarom wordt voorgesteld drie bijkomende bevragingen op te zetten3.  
Aangezien de doelgroepen al benaderd worden door DREAM, is het het meest aangewezen 
om de aanvullende vragenlijsten zoveel mogelijk te integreren in de bestaande en hetzelfde te 
doen met de verwerking er van. Het opzetten van parallelle bevragingen dient bij voorkeur 
vermeden te worden teneinde de doelgroepen niet nodeloos te bevragen.  
 
Na overleg met de organisatoren van het project op 21/2 jl. echter, is gebleken dat: 

• De organisatoren de voorgestelde vragenlijsten te uitgebreid vinden om (praktisch) te 
kunnen integreren in hun vragenlijst 

• De organisatoren vrezen voor een (te) lage respons gezien de lengte van de vragenlijst 
en de specifieke problematiek van bepaalde doelgroepen4 

• Een aantal inhoudelijke opmerkingen hebben op de vragenlijst. 
 
Gezien deze problemen wordt dan ook voorgesteld om een afzonderlijke bevraging t.a.v. de 
drie doelgroepen op te zetten. (Zie ook punt 6).   
 
Als tijdsvenster voor de evaluatie zal de periode 2002-2008 worden gehanteerd.   
 

5. Evaluatievragen 
Volgende evaluatievragen komen o.a. aan bod: 

• In welke mate draagt het project inhoudelijk bij tot het aanmoedigen van 
ondernemerschap/ondernemerszin bij de deelnemers? 

• In welke mate draagt het format van het project bij tot het aanmoedigen van 
ondernemerschap/ondernemerszin bij de deelnemers? 

• In welke mate houdt het project zowel inhoudelijk als naar format rekening 
met de resultaten uit de DREAM-enquête? 

• Wat is de (evolutie van de) totale kostprijs van het project (globaal en in 
functie van het aantal deelnemers – periode 2002-2008)? Wat is binnen de 
totale kostprijs van het project het aandeel van de verschillende 
overheden/sponsors, …? (Vergelijking Vlaamse Gemeenschap – Franstalige 
Gemeenschap).  

                                                 
3 Het voorstel van vragenlijst is opgenomen als bijlage 1 
4 Specifiek voor de doelgroep BSO wordt een lagere respons verwacht 
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• Wat is de evolutie aantal deelnemers volgens verschillende parameters 
(leeftijd, geslacht, onderwijstype, …). (Vergelijking Vlaamse Gemeenschap – 
Franstalige Gemeenschap). 

• Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording 
project t.a.v. Vlaamse overheid? 

• Welke andere beleidsaccenten van de Vlaamse overheid komen aan bod in het 
project? (Bijvoorbeeld m.b.t. popularisering van wetenschap, technologie en 
innovatie).  

• Beantwoordt het project in de huidige vorm aan de te verwachten 
doelstellingen binnen het actieplan ondernemerschap?  

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van het project rekening houdend met de 
beleidsdoelstellingen? 

• Welke elementen kunnen eventueel in het project worden ingebouwd om het 
effect van het project op langere termijn te bepalen?  

 
 

6. Onderdelen van de evaluatie 
De evaluatie zal bestaan uit drie luiken: 

o Een deskstudie (gebaseerd op de beschikbare documenten) 
o Een kwantitatief deel bestaande uit een bevraging van de doelgroepen (deelnemende 

jongeren, deelnemende leerkrachten en getuigen) om het effect en de impact van het 
initiatief te kunnen bepalen. Het voorstel van vragenlijsten is opgenomen als bijlage 1.  

o Een kwalitatief deel, bestaande uit een gericht plaatsbezoek aan enkele activiteiten van 
de Dream day (13/3/2008). Hiervoor zullen een aantal departementale medewerkers 
worden ingeschakeld die op basis van een beperkt aantal vragen een kwalitatieve 
beoordeling van de betreffende activiteiten zullen maken.  

 
Waar nuttig en nodig zal ook informatie bij de organisatoren van het project opgevraagd 
worden.  
 

7. Wijze van uitvoering van de evaluatie 
Deze evaluatie wordt uitgevoerd door het departement. Aangezien de bevraging van de 
doelgroepen niet kan worden geïntegreerd in de bevraging van DREAM zelf, zal externe 
expertise moeten worden ingeschakeld voor dit onderdeel van de evaluatie. Dit heeft uiteraard 
budgettaire gevolgen. Verwacht wordt dat de kostprijs van de bevraging in grootteorde van 
10.000 euro zal liggen. Teneinde de respons op de bevraging te maximaliseren zal onder de 
deelnemers (leerlingen en leerkrachten) aan de bevragingen een prijs worden verloot.   
 

8. Timing voor de uitvoering van de evaluatie 
• Desk studie: maart – april 
• Verwerking bevragingen doelgroepen: finalisering medio april5 
• Verwerking kwalitatieve bevraging: eind maart  
• Eindrapport: ten vroegste eind april.  

 

                                                 
5 Timing onder voorbehoud van wat haalbaar is bij het ingeschakelde onderzoeksbureau en of de gegevens die 
nodig zijn op tijd geleverd worden door DREAM 
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Bijlage 1 
 
Bevraging doelgroepen 
Voor de bevraging van de doelgroepen was het de bedoeling aan te sluiten bij de al voorziene 
bevraging van het DREAM-project en dit zowel wat betreft de verspreiding als wat betreft de 
verwerking.  
Aangezien dit niet mogelijk is omwille van de hoger geschetste redenen, wordt geopteerd 
voor een afzonderlijke bevraging van de doelgroepen.  
 
Bedoeling van de aanvullende vragen is na te gaan in welke mate het DREAM-project er in 
slaagt de doelstellingen van het beleid betreffende ondernemerszin/ondernemerschap (zie punt 
2) te bereiken.  
 
Het DREAM-project heeft o.m. tot doel het ondernemerschap/ondernemerszin aan te 
wakkeren bij de deelnemende jongeren.  
Om het effect en de impact van dit initiatief te kunnen meten, stelt het departement voor 
specifieke en gerelateerde bevragingen op te zetten per doelgroep. 
 
De voorgestelde vragenlijsten bevatten een aantal vragen die peilen naar de houding van 
deelnemers t.o.v. ondernemerschap/ondernemerszin en daaraan gekoppeld een aantal vragen 
die peilen naar de mate waarin die houding is veranderd na deelname aan het initiatief.  
De vragenlijst moet nog worden aangevuld met een duidelijke omschrijving van 
ondernemerszin en waar nuttig en nodig van ondernemerschap. Een voorstel van 
omschrijving is opgenomen als bijlage 2.  
 
De vragenlijsten worden opgesteld per doelgroep: jongeren, leerkrachten, getuigen en worden 
telkens voorafgegaan door en vraag waarin het profiel van de deelnemer wordt opgevraagd. 
Tevens wordt een inleidende toelichting verstrekt gericht naar de doelgroep  (cfr. bijlage 2) 
alvorens de eigenlijke bevraging te starten. Bedoeling is de bevraging te kaderen en ook aan 
te geven wat bedoeld wordt met bepaalde begrippen, zoals ondernemerschap en 
ondernemerszin. (Zie ook hoger).   
 
Bevraging jongeren – vragen(lijst)  
Profiel deelnemer in termen van leeftijd, geslacht, leerjaar, onderwijstype, … 
 
Perceptie van ondernemers en ondernemerschap 

0. Geef per uitspraak over ondernemers of ondernemerschap je mening: 
o Ondernemerschap is de basis voor welvaart en komt ons allen ten goede 
o Ondernemers verdienen veel  
o Ondernemers hebben een moeilijk leven 
o Ondernemers zijn hun eigen baas 
o Ondernemers moeten hard werken  
o Ondernemers hebben een boeiende baan 
o Ondernemers moeten veel relaties hebben om het te maken 
o Ondernemers moeten rekening houden met veel wetten en regels 
o Ondernemers zijn belangrijk voor onze economie 
o Ondernemers creëren jobs 
o Ondernemers maken gebruik van andermans werk 
o Ondernemers denken enkel aan hun eigen rijkdom 
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o … 
(helemaal akkoord, eerder akkoord, eerder niet akkoord, helemaal niet akkoord) 
 

Effect en impact van de gevolgde activiteit 
 

1. Had je voor je deelname aan het DREAM-project al interesse voor 
ondernemerschap/ondernemerszin6?  

o Ja→ ga naar vraag 2 
o Nee → ga naar vraag 3 

 
2. Heb je door het DREAM-project iets bijgeleerd over 

ondernemerschap/ondernemerszin? 
o Ja→ ga naar vraag 4 
o Nee → ga naar vraag 4 

 
3. Heeft het deelnemen aan het DREAM-project je interesse voor 

ondernemerschap/ondernemerszin opgewekt? 
o Ja 
o Nee  

 
4. Heeft het deelnemen aan het DREAM-project je een ander idee gegeven over wat 

ondernemerschap/ondernemerszin nu precies inhoudt? 
o Ja→ ga naar vraag 5 
o Nee → ga naar vraag 6 

 
5. In welke zin is je idee over ondernemerschap/ondernemerszin nu geëvolueerd? 

Zeer positief, eerder positief, eerder negatief, zeer negatief, weet niet/geen 
mening 
 

6. Hoe schat je het belang in van ondernemerschap/ondernemerszin voor je eigen 
toekomst?  

Zeer belangrijk, eerder belangrijk, minder belangrijk, helemaal niet belangrijk 
 

7. In welke zin is je inschatting over het belang van ondernemerschap/ondernemerszin 
geëvolueerd na deelname aan het DREAM-project? 

Zeer positief, eerder positief, eerder negatief, zeer negatief, weet niet/geen 
mening 

 
8. In welke mate denk je dat het kunnen kennismaken met echte ondernemers of andere 

professionals tijdens het DREAM-project bij jezelf bijdraagt tot het verhogen van je 
ondernemerschap en ondernemerszin? 

Zeer veel, eerder veel, eerder weinig, zeer weinig 
 

9. In welke mate denk je dat het kennis maken met rolmodellen (i.e. de getuigen) tijdens 
het DREAM-project bijdraagt: 
• tot het krijgen van een duidelijk beeld van ondernemerschap/ondernemerszin? 
• nuttig was voor je toekomstige loopbaan en studiekeuze? 

                                                 
6 De vragen dienen te worden ingeleid met een duidelijke omschrijving van wat bedoeld wordt met 
ondernemerschap en ondernemerszin 
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Zeer veel, eerder veel, eerder weinig, zeer weinig 
 

10. Welke van de volgende uitspraken is het best op jou van toepassing na deelname aan 
Dream? In welke mate ben je m.a.w. nu zelf gemotiveerd om (later) zelf iets te 
starten?  

o Ik was voor mijn deelname aan het DREAM-project al van plan 
ondernemer te worden en blijf dit ook 

o Ik overwoog voor mijn deelname aan DREAM al om ondernemer te 
worden, maar nu ben ik overtuigd 

o Ik heb nooit overwogen ondernemers te worden, maar nu behoort het tot de 
mogelijkheden 

o Ik heb het nooit overwogen en overweeg het nog steeds niet 
o Weet niet/geen van deze 

 
11.  Geef aan in welke mate het Dream-project bij jou heeft bijgedragen tot: 

 
 Zeer veel Eerder 

veel  
Eerder 
weinig 

Zeer 
weinig 

Zelfvertrouwen     
• een betere 

inschatting van je 
eigen capaciteiten 

    

• het geloof dat 
eigen 
inspanningen 
zullen leiden tot 
resultaten 

    

Creativiteit     
• moeilijkheden 

eerder zien als 
uitdagingen dan 
als problemen, 
originele 
oplossingen 
zoeken voor 
problemen 

    

Risicobereidheid     
• meer durf om 

initiatieven te 
nemen in het 
leven (school, 
naschoolse 
activiteit, …) 

    

Verantwoordelijkheidszin     
• Bereidheid om je 

eigen leven en 
loopbaan in eigen 
handen te nemen 

    

Doorzettingsvermogen     
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• Bereidheid om 
ervoor te gaan, 
ook in moeilijke 
omstandigheden 

    

 
 
Bevraging leerkrachten – vragen(lijst) 
Profiel deelnemer in termen van leeftijd, geslacht, onderwijstype school belangrijkste 
lesopdracht, vakgebieden, … 
 
Perceptie van ondernemers en ondernemerschap 

1. Geef per uitspraak over ondernemers of ondernemerschap je mening: 
o Ondernemerschap is de basis voor welvaart en komt ons allen ten goede 
o Ondernemers verdienen veel  
o Ondernemers hebben een moeilijk leven 
o Ondernemers zijn hun eigen baas 
o Ondernemers moeten hard werken  
o Ondernemers hebben een boeiende baan 
o Ondernemers moeten veel relaties hebben om het te maken 
o Ondernemers moeten rekening houden met veel wetten en regels 
o Ondernemers zijn belangrijk voor onze economie 
o Ondernemers creëren jobs 
o Ondernemers maken gebruik van andermans werk 
o Ondernemers denken enkel aan hun eigen rijkdom 
o … 

 (helemaal akkoord, eerder akkoord, eerder niet akkoord, helemaal niet akkoord) 
 

Effect en impact van de gevolgde activiteit bij uw leerlingen 
 

2. In welke mate denkt u dat uw leerlingen na deelname aan de activiteit iets hebben 
bijgeleerd over ondernemerschap/ondernemerszin? 

Zeer veel, eerder veel, eerder weinig, zeer weinig 
 

3. Denkt u dat uw leerlingen na deelname aan de activiteit een ander idee hebben 
gekregen over ondernemerschap/ondernemerszin? 

o Ja → Ga naar vraag 4 
o Nee → Ga naar vraag 5 

 
4. In welke zin is hun idee over ondernemerschap/ondernemerzin volgens u 

geëvolueerd? 
Zeer positief, eerder positief, eerder negatief, zeer negatief, weet niet/geen 
mening 
 

5. Hoe schat u het belang in van ondernemerschap/ondernemerszin voor de toekomst van 
uw leerlingen?  

Zeer belangrijk, eerder belangrijk, minder belangrijk, helemaal niet belangrijk 
 

6. In welke zin is uw inschatting over het belang van ondernemerschap/ondernemerszin 
voor de toekomst van uw leerlingen geëvolueerd na deelname aan het DREAM-
project? 
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Zeer positief, eerder positief, eerder negatief, zeer negatief, weet niet/geen 
mening 

 
7. In welke mate denkt u dat het kunnen kennismaken met echte ondernemers tijdens het 

DREAM-project bij uw leerlingen bijdraagt tot het verhogen van hun 
ondernemerschap/ondernemerszin? 

Zeer veel, eerder veel, eerder weinig, zeer weinig 
 

8. In welke mate denkt u dat het kennis maken met rolmodellen (i.e. de getuigen) tijdens  
het DREAM-project bij uw leerlingen bijdraagt tot het krijgen van een duidelijk beeld 
van ondernemerschap/ondernemerszin? 

Zeer veel, eerder veel, eerder weinig, zeer weinig 
 

9. Geef aan in welke mate u denkt dat het Dream-project bij uw leerlingen heeft 
bijgedragen tot hun: 

 
 Zeer veel Eerder 

veel  
Eerder 
weinig 

Zeer 
weinig 

Zelfvertrouwen     
• een betere 

inschatting van 
hun eigen 
capaciteiten 

    

• het geloof dat 
eigen 
inspanningen 
zullen leiden tot 
resultaten 

    

Creativiteit     
• moeilijkheden 

eerder zien als 
uitdagingen dan 
als problemen, 
originele 
oplossingen 
zoeken voor 
problemen 

    

Risicobereidheid     
• meer durf om 

initiatieven te 
nemen in het 
leven (school, 
naschoolse 
activiteit, …) 

    

Verantwoordelijkheidszin     
• Bereidheid om 

hun eigen leven 
en loopbaan in 
eigen handen te 
nemen 
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Doorzettingsvermogen     
• Bereidheid om 

ervoor te gaan, 
ook in moeilijke 
omstandigheden 

    

 
10. Heeft het Dream-project u geholpen om uw leerlingen beter voor te bereiden op hun 

toekomst? 
Zeker wel, eerder wel, eerder niet, zeker niet 

 
Effect en impact van de activiteit bij uzelf 
 

11. Hebt u na deelname aan deze activiteit zelf een ander beeld gekregen van 
ondernemerschap/ondernemerszin? 

o Ja → ga naar vraag 10 
o Nee 

 
12.  In welke zin is uw beeld over ondernemerschap/ondernemerszin nu geëvolueerd? 

Zeer positief, eerder positief, eerder negatief, zeer negatief, weet niet/geen mening 
 

 
 

Bevraging getuigen –vragen(lijst) 
Enkel voor diegenen die een groep leerlingen hebben ontmoet.  
 

1. Denkt u dat het volgen van de activiteit(en) waarvoor u een getuigenis hebt gebracht, 
de deelnemende leerlingen een ander beeld geeft over 
ondernemerschap/ondernemerszin? 

Zeker wel, misschien, zeker niet, weet niet 
 

2. In welke mate vond u dat de deelnemende leerlingen in het algemeen interesse hadden 
in ondernemerschap/ondernemerszin?  

Zeer geïnteresseerd, geïnteresseerd, weinig geïnteresseerd, helemaal niet 
geïnteresseerd, weet niet/geen mening 
 

3. In welke mate denkt u dat deze activiteit(en) de interesse van de leerlingen voor 
ondernemerschap/ondernemerszin in het algemeen heeft gewijzigd. Zijn ze nu in het 
algemeen… 

Veel meer geïnteresseerd in ondernemerschap/ondernemerszin 
Meer geïnteresseerd in ondernemerschap/ondernemerszin 
Niet meer, niet minder geïnteresseerd in ondernemerschap/ondernemerszin 
Minder geïnteresseerd in ondernemerschap/ondernemerszin 
Weet niet/geen mening 

4. In welke mate denkt u dat het deelnemen aan deze activiteit(en) een aantal leerlingen 
aanzet tot OF definitief doet kiezen voor het ondernemerschap?  

Het zet hen aan tot, het doet hen overwegen, het doet hen definitief kiezen, het 
heeft geen invloed op die keuze, weet niet/geen mening 
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5. Het Dream-project wil jongeren in contact brengen met ondernemers om hun 
ondernemerschap/ondernemerszin te stimuleren. In welke mate denkt u dat dit project 
slaagt in die opzet?  

Het slaagt daar volledig in, het slaagt daar gedeeltelijk in, het slaagt daar 
helemaal niet in, weet niet/geen mening 
 

6. Waarom vindt u dat?  
 
7. Vindt u het Dream-project een goed initiatief?  

Ja/Nee 
 

8. Waarom vindt u dat (niet)? 
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Bijlage 2: Definities 
 
Definitie ondernemerszin7: Ondernemerszin is het vermogen om ideeën in daden om te zetten. 
Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om plannen 
en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken. Ondernemingszin helpt iedereen 
in het dagelijks leven thuis en in de maatschappij, het helpt werknemers zich bewust te 
worden van hun arbeidsomgeving en kansen te grijpen en is basis voor meer specifieke kennis 
en vaardigheden en kennis die ondernemers nodig hebben voor sociale of economische 
bedrijvigheid.  
 
Definitie ondernemerschap8: 

• In de enge zin: In essentie komt dit neer op de creatie van nieuwe private 
ondernemingen. Een stijging of daling van het ondernemerschap betekent dan dat er 
meer of minder nieuwe bedrijven het licht zien.  

• In de brede zin: Het gaat hier meer over het ondernemend karakter van personen, 
groepen, regio’s,… Ondernemerschap is in die logica ook van toepassing op de creatie 
van nieuwe entiteiten in de non-profit en overheidssector, evenals op het lanceren van 
ondernemende initiatieven binnen bestaande organisaties (cfr. ondernemerszin).  

 
 
Inleiding vragenlijsten: 
De Vlaamse overheid hecht veel belang aan het aanmoedigen van ondernemerzin en 
ondernemerschap bij brede lagen van de bevolking. Om dit te realiseren ondersteunt de 
Vlaamse overheid een aantal initiatieven die bijdragen tot het deze doelstelling.  
Het DREAM-project is één van die initiatieven. 
 
Om te kunnen nagaan in welke mate deze initiatieven bijdragen tot de beoogde doelstelling, 
worden er regelmatig bevragingen opgezet onder de deelnemers. Op basis van de resultaten 
van de bevragingen, kan een inschatting gemaakt worden van hun effect en impact wat dan 
weer kan bijdragen tot een betere beleidsvoorbereiding en –uitvoering.  
 
Deze bevraging heeft tot doel na te gaan welke de effecten en impact zijn van het DREAM-
project, een project waar u onlangs aan hebt deelgenomen. 
Het Dream-project heeft o.a. tot doel jongeren zin voor dynamisme en ondernemerzin bij te 
brengen. Deze bevraging peilt specifiek naar de effecten op het vlak van ondernemerzin en de 
perceptie rond ondernemerschap.  
 
Ondernemerszin wordt in deze context omschreven als het vermogen om ideeën in daden om 
te zetten. Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om 
plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken.     

                                                 
7 Bron: Europese Commissie 
8 Bron: actieplan Ondernemend Onderwijs 


