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Managementsamenvatting 

Op 2 september 2008 zijn de werkzaamheden van UNIZO (de grootste 

ondernemersorganisatie van Vlaanderen) op het vlak van ondernemend onderwijs 

ondergebracht in de nieuw opgerichte Stichting Onderwijs & Ondernemen (SO&O) 

van UNIZO VORMING. De stichting heeft als kerntaak pedagogisch versterkende 

werkvormen aan te bieden in alle onderwijsniveaus en alle graden; ze wil daarmee 

een meer ondernemende houding bewerkstelligen bij jongeren én bij 

leerkrachten/docenten, van in de kleuterklas tot aan de universiteit. SO&O biedt 

verschillende producten op het gebied van ondernemend onderwijs aan aan 

leerlingen/studenten van basis-, secundair en hoger onderwijs en heeft ook enkele 

producten gericht op leerkrachten. 

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van SO&O. Deze evaluatie 

maakt deel uit van een uitgebreidere evaluatie waarvan ook de Vlaamse Jonge 

Ondernemingen vzw (Vlajo) deel uitmaakt. Voor beide initiatieven is een specifiek 

evaluatierapport opgesteld. Naast deze twee rapporten is ook een hoofdrapport 

opgesteld waarin aspecten aan bod komen die op beide initiatieven van toepassing 

zijn. De volgende onderwerpen komen specifiek in dit rapport aan de orde: analyse 

van de doelbereiking, bekendheid en bereik, financiën, effecten en impact en de 

sterkten en zwakten van SO&O alsmede de opportuniteiten en bedreigingen voor 

SO&O. 

Tijdens de evaluatie is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden:  

• Deskstudie waarbij gebruik is gemaakt van een groot aantal verschillende 

rapporten en andere documentatie van SO&O. 

• Diepte-interviews met belanghebbenden, dat wil zeggen interne interviews met 

de directie van SO&O en externe interviews met vertegenwoordigers van de 

Vlaamse overheid, intermediaire organisaties en initiatieven met een gelijke 

doelstelling alsmede met (private) partners van SO&O. 

• Drie focusgroepen met leerkrachten en pedagogisch begeleiders en één 

focusgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  

• Een elektronische bevraging onder scholen die (nog) niet bekend zijn met (de 

producten van) SO&O. 

De evaluatie is begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het departement Onderwijs 

en Vorming, Agentschap Ondernemen en het Kabinet minister Peeters. SO&O is in 

het proces in gelegenheid gesteld het rapport te controleren op materiële fouten. 

Materiële fouten zijn in het voorliggende rapport aangepast, andere opmerkingen 

zijn in de mate waarin de evaluator dit opportuun achtte eveneens verwerkt. Meer 

informatie over de achtergrond van de evaluatie, alsmede de complete lijst met 

evaluatievragen, geïnterviewde personen is te vinden in het hoofdrapport. 



 

 

 

 

Groei in het bereikte aantal scholen en leerlingen 

Het aantal scholen en daarmee het aantal leerlingen dat SO&O bereikt, laat sinds 

2007 een duidelijke groei zien: van 123 scholen in het schooljaar 2007-2008 tot 690 

in 2012-2013. Het aantal leerlingen toont eveneens een stijgende lijn; vooral de groei 

in het secundair en hoger onderwijs is aanzienlijk.  

De penetratiegraad van SO&O neemt toe naarmate het onderwijsniveau stijgt en is 

het hoogste in het hoger onderwijs. In totaal bereikt SO&O 64,3% van alle 

hogescholen en universiteiten met haar producten. In het secundair onderwijs maakt 

iets meer dan de helft van de scholen gebruik van de aangeboden producten van 

SO&O. In het basis onderwijs ligt het percentage met gemiddeld 5,6% het laagst. Het 

aantal leerlingen dat wordt bereikt als percentage van het totaal aantal leerlingen in 

Vlaanderen ligt gemiddeld op 0,9% en is het hoogst in het secundair onderwijs 

(1,8%). 

In het secundair onderwijs wordt de leeronderneming - een leermodule waarbij de 

leerling/student de zelfstandige ondernemer is - vooral gebruikt in het 

beroepssecundair onderwijs (BSO). Ook wordt de leeronderneming relatief veel in 

het Technisch Secundair Onderwijs gebruikt (tot en met het schooljaar 2009-2010 is 

het de tweede belangrijkste onderwijsvorm met leerondernemingen). De 

leeronderneming wordt relatief weinig gebruikt in het Algemeen Secundair en in het 

Buitengewoon Secundair Onderwijs. Over de jaren neemt het aantal 

leerondernemingen aanzienlijk toe in het Centrum voor Deeltijdsonderwijs (CDO) en 

Leertijd; vanaf 2010-2011 is dit de op een na grootste categorie. 

De beschikbare - niet complete - cijfers laten zien dat het aantal 

basisschoolleerlingen dat met SO&O-producten wordt onderwezen, sterk fluctueert 

over de periode 2007-2013. Het aantal (deelnemende) leerlingen uit het secundair 

onderwijs is sinds 2007 sterk gestegen: van 550 in 2007-2008 tot 7.850 in het laatste 

schooljaar, met in de periode daartussen een wisselend beeld. De stijging in het 

hoger onderwijs is over de periode 2007-2013 wel continu en gaat van 12 naar 1571. 

 

Tevredenheid over de werkwijze en producten 

Over het algemeen is men erg positief over de werkwijze van SO&O en de producten 

die het aanbiedt. SO&O heeft een ruim aanbod aan producten voor alle 

onderwijsniveaus. Specifiek is men erg tevreden over het feit dat SO&O haar 

producten zoveel mogelijk in samenspraak met de betreffende leerkrachten afstemt 

op de specifieke behoeften van de opleiding en daarmee ook gebruiksvriendelijk is 

voor de leerkracht. Ook de creativiteit en flexibiliteit van SO&O die leidt tot deze 

dienstverlening op maat, wordt gewaardeerd. Die dienstverlening op maat geldt 

vooral voor de leeronderneming maar ook voor bijvoorbeeld de UNIZO School. Men 

is tevreden over het feit dat SO&O-medewerkers altijd bereid zijn te helpen bij 

organisatie van activiteiten, altijd bereikbaar zijn en doen wat ze kunnen. Als 
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duidelijke meerwaarde van SO&O worden hun contacten met het bedrijfsleven (i.e. 

UNIZO) genoemd. 

 

Totale inkomsten stijgen, inclusief de bijdrage van de deelnemende scholen 

De inkomsten van SO&O zijn in de onderzochte periode in omvang gegroeid: van net 

boven 620.000 euro in 2007 naar bijna een miljoen euro in 2011 en ruim 900.000 

euro in 2012. Publieke financiering - voor het grootste deel de subsidie van de 

Vlaamse overheid - vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor SO&O (in 2012 

was dit 78,0%). De inkomsten uit bijdragen van de deelnemende scholen (verkoop 

producten en diensten) waren er voor het eerst in 2007 en bedroegen toen 0,8% van 

de totale SO&O-inkomsten. In 2012 was dit 2,5%.  

De kostprijs per deelnemer voor de Vlaamse overheid is 42 euro (2012) per 

deelnemende leerling of student. Het aantal deelnemers per VTE is 1.154 in 2012. 

Personeelskosten zijn verantwoordelijk voor 73,2% van de totale kosten in 2012; in 

2008 was dat nog 47,1%. 

 

Effect en tevredenheid leerlingen 

SO&O meet ieder jaar onder leerlingen - door middel van enquêtes  - wat het 

leereffect is van de leeronderneming. Uit onderzoek over de periode 2007-2008 tot 

en met 2010-2011 blijkt uit de enquêtes dat leerlingen zich na het volgen van de 

leeronderneming meer ondernemend vinden en ook komt naar voren dat de 

interesse van de leerlingen in het ondernemerschap na de leeronderneming is 

gestegen.  

Daarnaast evalueert SO&O haar onderwijsproducten op verschillende manieren met 

docenten die het ondernemend onderwijs verzorgen met het doel om deze 

producten verder te optimaliseren. 

 

Samenwerking 

Voorafgaand aan de recent (2013) ondertekende intentieverklaring werkten SO&O 

en Vlajo niet samen. SO&O werkt in het kader van verschillende activiteiten met een 

groot aantal Vlaamse organisaties samen.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Men is over het algemeen tevreden over SO&O en de producten die het aanbiedt. 

Specifiek wordt de leeronderneming genoemd als een praktijkgericht en realistisch 

concept, de flexibiliteit van SO&O door het maken van producten op maat, die zijn 

afgestemd op de specifieke behoeften van de opleiding en van hoge kwaliteit. 

Tenslotte noemt men het feit dat SO&O onderdeel uitmaakt van UNIZO, waardoor 



 

 

 

SO&O vaker en met meer mensen uit de praktijk het onderwijs kan bedienen en dat 

door studenten als heel relevant en zeer interessant wordt genoemd. 

SO&O is met een kleine bezetting in staat om hoogwaardig ondernemend onderwijs 

te ontwikkelen en te verzorgen. De rest van de activiteiten heeft daar af en toe onder 

te lijden, dit geldt voor de communicatie met de rest van het onderwijsveld en met 

de overheid. Dat beide worden verbeterd is belangrijk omdat het belangrijke 

randvoorwaarden zijn voor SO&O om haar activiteiten voort te zetten.  
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