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1. INTRODUCTIE

Over het INDESK project
Een van de groepen die het zwaarst door een crisis wordt getroffen, zijn
de jongeren, aan wie we bijzondere aandacht moeten schenken. Na de
hoogconjunctuur is het, met het oog op de benutting van het volledige
werkgelegenheidspotentieel, vooral van belang om de arbeidsparticipatie
van jongeren en loopbaanstarters te vergroten. Het vergroten van de
bereidheid van beginnende carrières en jongeren om zich te wagen en de
ondersteuning van de verwerving van hieraan gerelateerde competenties,
kan een impuls geven aan de opkomst van de economische activiteit van
de nieuwe generatie, en daardoor indirect bijdragen aan de economische
rol c.q. -opname van jonge mensen.
Daarom hebben we met het project “Innovatieve ontwikkeling van ondernemersvaardigheden van de jeugd” (INDESK) het beleid, de programma’s
en de beste werkwijzen geëvalueerd die bijdragen aan de ontwikkeling
van jeugdondernemerschap en hebben wij deze omgezet in een nieuw
ontwikkeld innovatief trainingsprogramma dat jeugdondernemerschap
ondersteunt, met name door bewustmakingscampagnes voor jongeren
en ontwikkeling van hun ondernemerscompetenties.
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Het INDESK-project heeft:
 Geïdentificeerde programma’s voor de ontwikkeling van ondernemerschap voor jongeren, met inbegrip van verschillende methodologieën op
het gebied van onderwijs, instrumenten voor actief arbeidsmarktbeleid
ter bevordering van bedrijfsondersteuning en inzetbaarheid van jongeren alsmede mentorprogramma’s voor deze doelgroep in de partnerlanden (ontwikkeling van een internationale vergelijkende studie, - analyse);
 Georganiseerde lokale discussieforums met relevante belanghebbenden op de arbeidsmarkt over de stijgende bedrijfsgeletterdheid van
jongeren, gekoppeld aan de enquête over de vragenlijst, en internationale aanbevelingen opgesteld voor de ontwikkeling van jeugdondernemerschap op hun basis;
 Creëerde, testte en verspreidde een innovatieve modulaire (face-to-face
en online) training op basis van internationale ervaring om de integratie
van jongeren op de arbeidsmarkt via het bedrijfsleven te bevorderen;
 Gedetailleerde instructies over het implementeren van een innovatief
trainingsprogramma in verschillende instellingen die in dit handboek
zijn samengevat.
Directe doelgroep:
Jongeren van 15 - 29 jaar.
Indirecte doelgroepen:
 Onderwijsinstellingen, scholen;
 Counseling centers;
 Instellingen zonder winstoogmerk, ngo’s van jongeren;
Werkgevers.
Aangezien het vergroten van de inzetbaarheid en het ondernemerschap
van jongeren een kernpunt is voor alle Europese landen, is ons partnerschap
ervan overtuigd dat het nodig is om verschillende belanghebbenden op
te nemen en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het ontsteken van
de ondernemersgeest van de jonge generatie.
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Project partners
Dit projec werd uitgevoerd in een samenwerking tussen het projectteam
van INDESK-projectpartners en dit werk is gratis verkrijgbaar bij de auteurs
en partners van het INDESK-project:
 TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (Slowakije)
 LENO Consulting (Frankrijk);
 Endurance (Nederland);
 Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. (Hungarije);
 Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder (Slowakije).

Van links naar rechts: Laurent Dedieu, Zsuzsanna Antal, Maria Hernandez, Mariann
Magyar, Ildiko Hanuliakova , Jakub Zabka, Diana Kozakova, Rob Versteeg
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Wat betekent het leven als Ondernemer voor ons?

https://www.trexima.sk
“Ondernemer zijn, betekent een permanente verbintenis om diensten aan
klanten te leveren met toegevoegde waarde, op maat gemaakte en steeds
hoogwaardiger diensten. Dit omvat doorzettingsvermogen, overtuiging en
constante wens om zichzelf te verbeteren en met nieuwe ideeën te komen. Alleen
zo’n bedrijf heeft zin en perspectief om duurzaam te zijn.” 
Geza Mihaly

http://www.leno.fr
“Ondernemerschap is als het leven, een opeenvolging van gelukkige en moeilijke
momenten, een opeenvolging van overwinningen en nederlagen.Een succesvolle ondernemer zal leren niet meer bang te zijn voor nederlagen, want na elk
van hen komt er iets beters.” 
Laurent Dedieu and Maria Hernandez

http://ozbuducnost.sk
„Ondernemerschap betekent voor ons de mogelijkheid om creatieve ideeën in te
zetten die aansluiten op de behoeften van de klant en op maximale tevredenheid
van de klant. Het vereist een verantwoorde benadering van klanten, zakelijke
partners en werknemers, wat een essentiële voorwaarde is voor succes.”
 Ildiko Hanuliakova & Zoltan Hanuliak
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http://www.humanprofess.hu
„Ondernemerschap betekent voor ons de mogelijkheid om creatieve ideeën
in te zetten die aansluiten op de behoeften van de klant en op maximale
tevredenheid van de klant. Het vereist een verantwoorde benadering van
klanten, zakelijke partners en werknemers, wat een essentiële voorwaarde is
voor succes.”
Mariann Magyar and Zsuzsanna Antal

http://www.endurance.nl/
“Ik ben gegroeid naar ondernemerschap. Ik voelde me geremd op een bepaald
moment onder leiding van een regisseur. Wilde mijn eigen onafhankelijke
keuzes maken, mezelf ontwikkelen en mijn eigen grenzen bepalen. Na 16
jaar ondernemerschap kan ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik deze stap heb
gezet. Gelukkig was ik niet op de hoogte van alle uitdagingen die ik onderweg
tegenkwam, maar ik zou nooit meer iets anders willen! En heb en heb zelfs
geen moment spijt gehad van mijn stap!”
Rob Versteeg
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2. ONDERNEMERSCHAPSKANSEN VOOR
JONGE MENSEN BINNEN DE EU

Jongeren die op weg zijn naar hun volwassenheid worden geconfronteerd
met verschillende uitdagingen, maar er is niets groter dan een bevredigende
baan te vinden. Ondernemerschap wordt gezien als één van de mogelijke
oplossingen voor jeugdwerkloosheid. Een besluit om ondernemerschap
op zich te nemen, creëert een sterk vermoeden dat een economische
zelfredzaamheid van individuen gedurende de hele werkende leeftijd
zal blijven bestaan en zal bijdragen tot de ontwikkeling van niet alleen
de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de bedrijfsactiviteiten in de
economie. Het vormen van ondernemersvaardigheden in zowel formeel
als niet-formeel onderwijs is het bevorderen van creativiteit, innovatie van
de jongeren en hun vermogen om de ideeën in de realiteit te identificeren
en over te dragen. De jeugd staat echter voor een aantal natuurlijke
barrières voor het ondernemen van zakelijke activiteiten, waaronder een
beperkt financieel, menselijk en sociaal kapitaal.
De volgende sectie geeft een uittreksel van de uitgebreide studie die
is ontwikkeld binnen het INDESK-project. De volledige studie biedt
een overzicht van goede praktijken, projecten, programma’s en beleid
gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap onder jongeren in
partnerlanden en op EU-niveau. In wat volgt zijn de belangrijkste punten
samengevat.
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Jonge mensen op de arbeidsmarkt binnen de EU
Jongeren worden beschouwd als één van de achtergestelde groepen op
de arbeidsmarkt en vormen de kern van de activiteiten van de Europese
Unie. In het INDESK-project definiëren we “jonge mensen” als iedereen van
15 - 29 jaar. Volgens EUROSTAT bedroeg de verhouding van jongeren in
de totale bevolking in de EU in 2017 17,2%. Er waren 6.398.100 werkloze
jongeren, wat overeenkomt met werkloosheidsniveau 13.2 %. 4.2 %
van de jongeren is langdurig werkloos. Jeugdwerkloosheidscijfer komt
overeen met 7,5%. 32,5% zijn jonge werknemers met een tijdelijk contract.
Wat vanuit ons perspectief interessant is, is dat er 2.604.900 zelfstandige
jonge mensen zijn.1
Als we naar heel Europa kijken, is het werkloosheidspercentage van de
jongeren bijna 19 %. Er is veel verschil in de jeugdwerkloosheid in de
verschillende lidstaten van de EU. In Spanje en Griekenland bijvoorbeeld is
bijna elke tweede jongere werkloos, neemt niet deel aan een studie of is niet
betrokken bij een stage. Het resultaat hiervan is hoge kosten. In Duitsland is
de werkloosheid in dezelfde doelgroep slechts 7 %.2
Ondanks de activiteiten die de regeringen van lidstaten en zelfs Europa
ontwikkelen, is het nog steeds erg moeilijk voor jongeren om een goede
plek op de arbeidsmarkt te vinden. Wat de jeugd ook heeft gemotiveerd,
op dit moment zijn er niet genoeg banen voor hen.

1
2

http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_unemployment_
figures,_2007-2016_(%25)_T1.png
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Strategieën op Europees niveau bedoeld om bij te dragen aan
de arbeidsmarktintegratie van jongeren
Om de werkloosheid van de jongeren aan te pakken en de ondernemersgeest van de jonge generatie aan te wakkeren, heeft de EU verschillende
belangrijke beleidsmaatregelen en vlaggenschipinitiatieven gepresenteerd die rechtstreeks betrekking hebben op het ondernemerschap van
jongeren. De volgende zijn een van de belangrijkste programma’s en strategieën.
Youth guarantee3
De Europese jongerengarantie is een toezegging van de EU-lidstaten
om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 25 jaar een kwalitatief
aanbod van stage, stage, voortgezet onderwijs of een baan ontvangen
die past bij hun mogelijkheden en ervaring binnen vier maanden nadat
ze werkloos zijn geworden of het verlaten van het onderwijs. 16 miljoen
jongeren zijn sinds januari 2014 jeugdgarantieregelingen aangegaan en 10
miljoen van hen hebben een aanbod aangenomen, waarvan de meeste
aanbodaanbiedingen waren. Ongeveer tweederde van de jongeren die in
2015 de jeugdgarantie hebben verlaten, nam een aanbod op voor werk,
opleiding, stage of stage.4

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
4
 Further information is available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_
en.htm
3
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Youth Employment Initiative5
Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) is een van de belangrijkste financiële middelen van de EU ter ondersteuning van de uitvoering van jeugdgarantieregelingen. Het werd gelanceerd om steun te bieden aan jongeren
die wonen in regio’s waar de jeugdwerkloosheid hoger was dan 25 % in
2012. Het is in 2017 aangevuld voor regio’s met een jeugdwerkloosheid
van meer dan 25% in 2016.
Het YEI ondersteunt uitsluitend jongeren die geen onderwijs, werk of opleiding volgen (NEET’s), waaronder langdurig werklozen of mensen die
niet als werkzoekende geregistreerd zijn. Het zorgt ervoor dat in delen van
Europa, waar de uitdagingen het meest acuut zijn, jongeren gerichte ondersteuning kunnen krijgen. Doorgaans beloont YEI de financiering van
 leerlingwezen
 stages
 werkstages
 verder onderwijs dat leidt tot een kwalificatie.
EU Programme for Employment and Social Innovation6
De Werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) -programma7 is een
financieringsinstrument op EU-niveau een hoog niveau van kwaliteit en
duurzame werkgelegenheid bevorderen, een adequate en fatsoenlijke
sociale bescherming garanderen, sociale uitsluiting en armoede bestrijden
en de arbeidsomstandigheden verbeteren. EaSI wordt rechtstreeks
beheerd door de Europese Commissie.
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
7
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en
5
6
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Het brengt drie EU-programma’s samen die afzonderlijk worden beheerd
tussen 2007 en 2013: VOORUITGANG, EURES en Progress-microfinanciering.
Deze programma’s vormen de drie assen van EaSI. De derde is Microfinanciering en sociaal ondernemerschap, die rechtstreeks verband
houdt met ondernemerschap, heeft drie specifieke doelstellingen:
 Vergroot de toegang tot en de beschikbaarheid van microfinanciering
voor kwetsbare groepen die hun bedrijf en micro-ondernemingen
willen opzetten of ontwikkelen;
 Bouw de institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers op;
 De ontwikkeling van sociale ondernemingen ondersteunen, met name
door de toegang tot financiering te vergemakkelijken.
Entrepreneurship 2020 action plan – Reigniting the entrepreneurial
spirit in Europe8
Het door de Commissie naar voren gebrachte actieplan ondernemerschap
2020 is een blauwdruk voor maatregelen om Europa’s ondernemingspotentieel
te ontketenen, bestaande obstakels uit de weg te ruimen en de cultuur van
het ondernemerschap in de EU radicaal te veranderen. Het heeft tot doel
de oprichting van nieuwe bedrijven te vergemakkelijken en een veel meer
ondersteunende omgeving te creëren voor bestaande ondernemers om te
groeien en te groeien.
Het actieplan Ondernemerschap 2020 identificeert drie gebieden voor
onmiddellijke interventie:

8

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0795&from=EN
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 onderwijs en opleiding voor ondernemers ter ondersteuning van groei
en oprichting van bedrijven;
 
het wegnemen van bestaande administratieve belemmeringen
en het ondersteunen van ondernemers in cruciale fasen van de
bedrijfslevenscyclus;
 De cultuur van het ondernemerschap in Europa nieuw leven inblazen
en de nieuwe generatie ondernemers koesteren.
Het actieplan en de kernactiviteiten ervan zullen door de Commissie worden opgevolgd via het governance- en industriebeleid en de mechanismen voor de Small Business Act. Op nationaal niveau is de kmo-gezant,
aangewezen door de respectieve nationale overheid, verantwoordelijk
voor het aansturen van de uitvoering van het actieplan. Het actieplan
werd voorafgegaan door een openbare raadpleging. Alle burgers en organisaties waren welkom om deel te nemen.9
Erasmus for young Entrepreneurs10
Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend programma
dat de uitwisseling van ondernemers- en managementervaring vergemakkelijkt. De uitwisseling wordt uitgevoerd door een verblijf van een nieuw
opgerichte of potentiële ondernemer met een ervaren ondernemer die een
kleine of middelgrote onderneming (MKB) in een ander land runt. In de afgelopen vijf jaar hebben meer dan 2.500 paren van ondernemers geprofiteerd van het programma.

9

 https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan
 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

10
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Er zijn ook andere niet-EU-netwerken en -programma’s die jeugdondernemerschap ondersteunen - Junior Achievement11 tellen tot de
meest prominente. JA Worldwide is een wereldwijd netwerk bestaande
uit 123 landen waarin de studenten hun vaardigheden en ideeën op het
gebied van ondernemerschap in de praktijk kunnen brengen en hun eerste bedrijf op de internationale markt kunnen starten.
Identificatie van de “actieve ingrediënten” om een systeem te creeren
ter vergroting van het ondernemershap van jonge mensen
In het algemeen moet ondernemerschap worden opgenomen in de curricula van beroepsopleidingen en algemene scholen. Vaardigheden als
gevoel voor initiatief, creativiteit en dergelijke moeten worden bevorderd
in het onderwijssysteem. Ook moeten scholen de verbinding met ondernemers en bedrijven verbeteren. Ondernemerschap wordt gezien als een
transversale actie die in verschillende sectoren moet worden ondersteund.
Een breed scala van verschillende aspecten waarmee jonge mensen
worstelen om ondernemers te worden en verschillende manieren waarop
ze kunnen worden verbeterd om het ondernemerschap te bevorderen,
zijn opgesomd door belanghebbenden, waaronder:
 Verbetering van op vaardigheden gebaseerd onderwijs in ondernemerschap;
 De mentaliteit / cultuur veranderen over ondernemerschap. Mensen zijn
bang voor ondernemerschap en geven er de voorkeur aan werknemers
te zijn. Ondernemerschap wordt gezien als iets te ingewikkeld of te
riskant, dus het is noodzakelijk om deze perceptie van ondernemerschap
te veranderen om het te ontwikkelen;

11

 https://www.jaworldwide.org
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Meer toegang hebben tot financiële hulp.
Jongeren hebben niet genoeg geld om een bedrijf op te zetten en ze krijgen
niet gemakkelijk bankleningen, dus het is noodzakelijk om de financiële
hulp specifiek voor jongeren te verbeteren;
 
Het verminderen van de administratieve kosten;
 
Verbetering en uitbreiding van de coachingdiensten. Deze diensten
moeten worden uitgebreid tot alle scholen voor beroepsonderwijs,
universiteiten en jonge verenigingen.
Ondernemers onderwijs
Als het gaat om onderwijs in ondernemerschap, zal het hen helpen om
het basisidee van hun onderneming, om de organisatie vorm en reikwijdte van de onderneming te beslissen, om te leren kennen van de
belangrijkste fiscale, financiële, boekhoudkundige concepten, om te
kunnen communiceren met zakelijke partners en om hun collega’s te
kunnen kiezen. De voltooiing van de cursus draagt bij tot de vorming van
ondernemerscompetenties die nodig zijn voor het beheer van een onderneming. De trainingen worden normaal gesproken in modulaire vorm
aangeboden en kunnen worden geïmplementeerd in het kader van een
moderne blended learning inclusief e-learning.
De basis voor ondernemerschap moet worden gelegd in de hogere
klassen van een basisschool en in het secundair onderwijs door het
aanbieden van een uitgebreide competentieontwikkeling waarmee de
individuen een ondernemerspad kunnen starten. De formele onderwijssystemen zijn meestal tamelijk sterk in termen van competenties die verband houden met professionele vaardigheden, maar de ontwikkeling
van sleutelcompetenties met betrekking tot persoonlijkheidskenmerken
moet nog worden verbeterd (sociale vaardigheden, flexibiliteit, creativiteit, motivatie).
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De integrale transformatie van de pedagogische cultuur moet echter
worden ondersteund en het is nodig om:
 
studentgecentreerde pedagogische praktijk
 
gedifferentieerde methodologie
 
gepersonaliseerde manieren van leren
 
oprichting van zelfregulerende strategieën
 
variabele leermanagementoplossingen
 
coöperatieve technieken
Ondernemersvaardigheden
De volgende transversale competenties moeten worden ontwikkeld
om een succesvolle ondernemer te worden:
 Professionele kennis met betrekking tot zakelijke (juridische, financiële,
…problemen)
 creativiteit
 Sociale vaardigheden
 Communicatie vaardigheden
 De mogelijkheid om te organiseren
 Tijdsbeheer
 Probleemoplossing
 Zin voor initiatief
 Bewustzijn van individuele sterke en zwakke punten
 Flexibiliteit
 Motivatie
 Verantwoordelijkheid
 Kritisch denken
 Besluitvorming
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Planning
 
Autonomie
 
Zelfsturing
 
Managen van succes en falen
 
Risicomanagement
 
Uithoudingsvermogen.
Als je vaardigheden ontwikkelt voor succesvol ondernemersschap,
dan is het ook aanbevolen om de focus te leggen en je te
ontwikkelen op de volgende gebieden:
 
IT vaardigheden
 
Taalvaardigheid
 
Zelfpresentatie / zelfmarketing
 
Financiële kennis
 
Kennis van zaken.
Deze kunnen allemaal eenvoudiger worden ontwikkeld dan de
eerder genoemde algemene competenties, omdat er een aantal
cursussen zijn die u kunnen helpen om uw kennis en vaardigheden
op een specifiek gebied vrij snel te verbeteren. Aan de andere kant
zul je geleidelijk jezelf moeten uitdagen en je gedragspatronen en
persoonlijkheidstrekken moeten veranderen in een zogenaamd “door
leren door te doen” -proces.
Het volgende kan ook bijdragen aan het verbeteren van de ontwikkeling van het ondernemersschapspotentieel van jonge mensen:
 
Lidmaatschap van de organisatie / vereniging van jonge
ondernemers;
 
Korte, eenvoudige en praktische informatie (bijvoorbeeld in de vorm
van video-instructies) over de mogelijkheid om een bedrijf te starten,
verantwoordelijkheden van ondernemers, enz.;
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Het organiseren van gratis trainingen voor nieuwe ondernemers in
de samenwerking van staats-, publieke organisaties en non-profit
organisaties;
 
Informatie-seminars organiseren over de mogelijkheden om
subsidies te ontvangen;
 
Ontwikkeling van de competenties van publieke werknemers en
openbare instellingen (bijv. communicatieve vaardigheden) die
verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over
ondernemersverplichtingen en beschikbare bijdragen voor het
starten van een onderneming;
 
Ondersteuning van het systeem van duaal onderwijs, ook voor kleine
en micro-ondernemingen.
Voorstellen om de situatie rondom de financiële ondersteunign te
verbeteren:
 
Het verstrekken van startkapitaal om een bedrijf te starten door
middel van verschillende openbare regelingen:
 
Verlaging van de belastingdruk voor het bedrijfsleven;
 
Vermindering van de administratieve last van bestaande
ondersteuningsprogramma’s
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3. RESULTATEN VAN DE RONDE
TAFELDISCUSSIES / ENQUÊTES

Als onderdeel van het projectplan organiseerde het partnerschap in alle
landen rondetafelgesprekken en stuurde het vragenlijsten.
Discussieforum
Elk land organiseerde discussiefora in een volgend schema:
Country

Dates

Number of participants

Hongarije

2017/06/02

Universiteitsstudenten; Jongeren die een onderneming
starten (waaronder ook gehandicapten); Managers die
hun eigen micro- en kleine ondernemingen leiden;
Particuliere ondernemers; HR Manager; Leraar; Trainer;
Burgemeester; Vertegenwoordiger van de Roma-regering; Werkgelegenheidsexpert
Totaal: 15 personen (1e ronde tafel),
11 personen (2e ronde tafel)

2017/07/02

Slowakije

2017/09/02

Vertegenwoordigers van de - Spoluprácou pre lepšiu
budúcnosť; Vertegenwoordigers van het Bureau voor arbeid, sociale zaken en familie Komárno; Werkgevers - exploitanten van beschutte werkplaatsen; Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties;
Particuliere ondernemers (huisvesting en voedseldiensten, financiële en verzekeringsdiensten, administratieve
en ondersteunende diensten, onderwijs); Vertegenwoordigers van gemeenten; Leraren van middelbaar beroepsonderwijs; Werkzoekenden - potentiële ondernemers.
Totaal: 18 personen
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Frankrijk

2017/02/17

9 jonge studenten; 4 ondernemers;
4 trainers; 1 loopbaanadviseur.
Totaal: 18 personen

Nederland

2017/02/17

Studenten van de universiteit (5); Jongeren op school
denken aan het starten van een onderneming (3); Managers van MKB-bedrijven (3); Particuliere ondernemers
(2); Trainers (4) en docenten (2).
Totaal: 19 personen
Totaal aantal deelnemers: 81 personen

Het partnerschap ontwikkelde een aantal vragen waarover deelnemers
tijdens de discussie / rondetafelgesprek hun mening konden geven en tot
een algemene conclusie zouden komen.
1. Wat kan jonge mensen helpen om ondernemer te worden?
Het belangrijkste doel van dit onderwerp was om erachter te komen
welke ondersteuning en hulp er is voor hulp aan jonge mensen. Weten
jongeren dat er een aantal EU-initiatieven of overheidsbeleid rond
jeugdondernemerschap bestaat; weten ze waar ze moeten zoeken naar
dergelijke informatie? Bespreek of ze toegang hebben tot informatie
die ze zoeken, of ze daadwerkelijk alle initiatieven gebruiken die door
de EU en de overheid worden geproduceerd. Hebben ze problemen
ondervonden toen ze informatie zochten, suggereerden ze een systeem
dat zou kunnen worden geplaatst - bijvoorbeeld in kantoren van openbare
arbeidsbemiddelingsdiensten of sommige agentschappen die hen zouden
helpen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben. De resultaten
moeten feedback geven over hoe de initiatieven door de eindgebruikers
worden gebruikt en de belangrijkste aanbevelingen formuleren.
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De ondersteuningsvragen: Kent u EU-initiatieven of overheidsprogramma’s
/ -beleid ter ondersteuning van jeugdondernemerschap? Zo ja, heb
je ze ooit gebruikt? Wat is jouw ervaring? Heb je obstakels of barrières
tegengekomen als je ze wilde gebruiken?
2. Ondernemersonderwijs
Het belangrijkste doel was om de mening te vragen wat voor soort onderwijs (wat voor soort methode) jonge mensen of zelfs werkgevers en opleidingsinstellingen (als ze betrokken waren bij de ronde tafel) de voorkeur
zouden geven. De feedback zou de meningen over dit onderwerp zijn - als
het onderdeel zou moeten zijn van formeel onderwijs of als het formele
onderwijs dit soort vaardigheden daadwerkelijk aan hun studenten kan
leveren. Moet het niet echt deel uitmaken van een ander soort training?
Ondersteunende vragen: Moeten er bepaalde curricula worden
geïmplementeerd in het formele onderwijs? Is het zelfs nodig om
ondernemerschap te implementeren in een formele opleiding (als een
onderwerp - misschien vrijwillig), of als onderdeel van door de staat
ondersteunde begeleiding en adviesdiensten op scholen, of als een vorm
van mentorschap?
Of is het voldoende om ad-hoccursussen (niet-formeel onderwijs) te
volgen? Moeten de bestaande curricula worden uitgebreid in formeel en
niet-formeel onderwijs? Is het formele onderwijs voldoende en efficiënt
(zo niet, wat is uw suggestie om het efficiënter te maken?)?
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3. Ondernemersvaardigheden
Het belangrijkste doel was om feedback te krijgen over de inhoud van het
onderwijsprogramma.
Ondersteunende vragen: wat zijn volgens u de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om een (succesvolle) ondernemer te worden (bijv. presentatievaardigheden, digitale vaardigheden, zakelijke houding, …) maar
ook om uw persoonlijke eigenschappen / capaciteiten te verbeteren zoals
bijvoorbeeld zelfvertrouwen, creatief denken , zelfsturing etc.
Resultaten van de rondetafelgesprekken
De uitkomsten van de ronde tafels per land zijn heel verschillend. Terwijl
in Nederland het beroepsonderwijs, ook over ondernemerschap, redelijk
tot goed georganiseerd is en deel uitmaakt van de formele onderwijsprogramma’s op niveau 3, 4 en 5, is in Frankrijk de conclusie van de ronde tafel
dat het onderwijssysteem verbeterd moet worden. In Frankrijk zou een
mentaliteitsverandering en cultuurverandering moeten plaatsvinden.
In Hongarije is er grote aandacht voor programma’s zoals het Youth Guarantee
Program en items als Incubator Houses en hulp van ondernemerscentra,
terwijl sommige programma’s in Nederland niet eens bestaan.
De ronde tafel in Slowakije trok de conclusie dat toegang tot meer informatie nodig is: deelname aan lidmaatschappen voor ondernemers, gratis
trainingen, ondersteuningsprogramma’s en vermindering van belasting en
administratieve lasten. Dit laatste item is ook in andere landen (FR, HU, NL)
een belangrijk item.
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Alle ronde tafels kwamen tot de conclusie dat de overheid een belangrijke
rol speelt bij het ondersteunen van mensen bij het opstarten van eigen
bedrijven.
Op het gebied van onderwijs kunnen we dezelfde conclusie trekken: de
resultaten van de ronde tafels zijn heel verschillend van land tot land.
In Frankrijk is het onderwijssysteem niet goed ontwikkeld om ondernemerschap te bevorderen - studenten worden opgevoed als werknemers
en niet als ondernemers. De deelnemers willen de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden in de educatieve programma’s. Meer specifieke
training is nodig.
In Nederland is de situatie compleet anders: in alle programma’s die beginnen bij EQF niveau 3, is de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en -competenties een belangrijk onderdeel van het programma. Businessplannen moeten worden ontwikkeld en worden gepresenteerd en
verdedigd voor besturen van ondernemers. Verder heeft ondersteuning
door de Kamer van Koophandel ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de relevante vaardigheden en competenties om een succesvolle
start te hebben.
In Slowakije is ondernemerschap formeel onderdeel van het schoolsysteem.
Om de situatie verder te verbeteren, moet het waarborgen van een
ondersteuningssysteem in niet-formeel onderwijs worden ontwikkeld.
Praktische training, versterking van mentorschap en overdracht van
ervaring van familie is een ander item. Meer bewustzijn van de Slowaakse
regering is ook een gebrek aan deze ronde tafel.
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In Hongarije zijn de conclusies van de rondetafelgesprekken meer gericht
op door ondernemers geaccrediteerde cursussen die moeten worden
bevorderd en georganiseerd, de presentatie van goede praktijken moet
worden bevorderd en - last but not least - het starten van proefprojecten
rond dit thema moet worden gedaan.
Wat de ondernemersvaardigheden betreft, kan opnieuw dezelfde
conclusie getrokken worden: in de verschillende landen is het denken
over deze vaardigheden anders. Waar in Frankrijk tijdmanagement,
sociale vaardigheden en flexibiliteit het eerst genoemd worden, zijn in
Slowakije professionele kennis, IT-vaardigheden en bedrijfsethiek de
belangrijkste items. In Hongarije zijn dit motivatie, verantwoordelijkheid
en probleemoplossing. In Nederland worden motivatie, risicobeheer en
creativiteit het eerst genoemd.
Gelukkig zijn er ook enkele velden waar alle landen het over eens zijn;
een ondernemer moet zich bewust zijn van zijn sterke en zwakke kanten,
goede communicatieve vaardigheden, creativiteit en de capaciteit om
problemen op te lossen en initiatieven te nemen.

Gebrek aan gereedheid binnen het onderwijssysteem
Gebrek aan ervaring, contacten, kennis
Gebrek aan fondsen voor het
starten van zaken
Gebrek aan onderwijsdiensten om ondernemerschap
te bevorderen
Gebrek aan commerciële en
professionele infrastructuur
Hoge administratieve last
Regelmatige wetswijzigingen
Gebrek aan ervaring, contacten, kennis
Gecombineerde training
met mentoring
Gecombineerde training afstand
Direct lesgeven - face-toface
Correspondentie e-learning
combineert traditionele training met stages in bedrijven

Gebrek aan ervaring, contacten
en kennis van ondersteunende
diensten
Hoge administratieve lasten
voor ondernemers
Gebrek aan geld voor het starten van een bedrijf
Ontbreken van financieel
toegankelijke fora voor de
uitwisseling van ervaringen

Directe lesgeven - leren van
aangezicht tot aangezicht in de
klas met mentoring
Gecombineerde training - leren
op afstand met mentoring

Gebrek aan geld
voor het starten
van een bedrijf
Belasting, verzekeringstoeslag en
kostenlast
Regelmatige wetswijzigingen
Gebrek aan gereedheid binnen het
onderwijssysteem
Gebrek aan onderwijsdiensten om
het ondernemerschap van jongeren
te bevorderen

Correspondentietraining - E-learning
(online onderwijs)
met mentoring
- Direct onderwijs leren van aangezicht tot aangezicht
in de klas met
mentoring
- Gecombineerde
training - leren
op afstand met
mentoring

Vraag 2: Welke
vormen van
niet-formeel
onderwijs zijn
het meest effectief bij het
voorbereiden
van jongeren op
ondernemerschap?

FR

Vraag 1: Wat
zijn de meest
voorkomende
redenen voor
niet een jonge
ondernemer
worden?

SK

HU

Vragen

Vragenlijsten / enquêtes

Praktische werkervaring
Beste werkwijzen
van succesvol
ondernemers
Sociale media
Contacten met
anderen (vrienden,
familie, collega’s
etc.)

Gebrek aan geld /
geld
Gebrek aan ervaring
Gebrek aan kennis
Gebrek aan ideeën
Gebrek aan netwerk
Gebrek aan leiderschap

NL
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Taak en werkplanning
Effectief gedrag bij het oplossen van problemen
Tijdsbeheer
Werk transparant
Organisatie van werk
Persoonlijke groei en
ontwikkelingsparaatheid
Ideeën omzetten in actie

Effectief gedrag bij
het oplossen van
problemen
Tijdsbeheer
Werk transparant
Persoonlijke groei
en
ontwikkelingsparaatheid

Effectieve communicatie
samenspel
Coöperatief oplossen van conflicten

Vraag 4: Wat
zijn de meest
noodzakelijke
methodologische competenties om zich te
ontwikkelen tot
een succesvolle
ondernemer?

Vraag 5: Wat zijn
de meest benodigde sociale
competenties
om zich te
ontwikkelen tot
een succesvolle
ondernemer?   

Teamwerk
Effectieve communicatie
Netwerken
Coöperatief oplossen van
conflicten
Het respecteren van culturele
diversiteit
Verantwoording voor eigen
acties

Flexibiliteit
Creativiteit
Onafhankelijkheid
Aanpassingsvermogen
Uithoudingsvermogen en
weerstand
Individuele verantwoordelijkheid
De mogelijkheid om onafhankelijk te beslissen
Bereidheid om persoonlijke groei
en ontwikkeling te ontwikkelen
Risico nemen
Zin voor initiatief

Creativiteit
Onafhankelijkheid
Uithoudingsvermogen en weerstand
De mogelijkheid
om onafhankelijk te
beslissen
Risico nemen
Zin voor initiatief
innovativiteit

Vraag 3: Wat zijn
de meest benodigde persoonlijke competenties
om te ontwikkelen om te een
goede ondernemer worden?

SK

HU

Vragen

Effectieve communicatie
Coöperatief oplossen van
conflicten
Netwerken
samenspel
Verantwoording voor eigen
acties

Effectief probleemoplossend
gedrag
Taak en werkplanning
Organisatie werk
Ideeën omzetten in actie
Presentatietechnieken
Tijdsbeheer

De mogelijkheid om onafhankelijk te beslissen
Flexibiliteit / bereidheid om
te ontwikkelen
Zin voor initiatief
creativiteit
Aanpassingsvermogen Zin
voor initiatief
Individuele verantwoordelijkheid

FR

Kennis over financieel management
Risicomanagement
Hoe om een businessplan te maken
Hoe netwerk
Kennis over de
wetgeving om een
bedrijf te starten

Probleemoplossend vermogen
Communicatieve
kwaliteiten
Kennis van
financials
Kennis van
managementvaardigheden

Communicatie
vaardigheden
creativiteit
Motivatie
Zelfvertrouwen
Uithoudingsvermogen

NL
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HU

Economie
Wetgeving in de zakelijke praktijk - de
rechten en plichten
van de ondernemer
Implementatie van
een businessplan
- voorwaardebepaling (financieel, materieel, personeel,
infrastructuur)

Continuous consultation, feedback.
Een-op-een relatie
Eigen ervaringen
delen
Correspondent
training, met mentoring
Business coach
PR-expert, goede
financiële expert
Deel uitmaken van
een leerlingsysteem   

Vragen

Vraag 6: Wat voor
soort professionele informatie
is het belangrijkste voor jonge
ondernemers?

Vraag 7: Hoe
kan een mentor
behulpzaam zijn
bij jonge ondernemers - welke
vormen van
mentorschap?

Communication in practice
Presentation of good practice
Regelmatige vergaderingen
met kleine bedrijven, helpen bij
het oplossen van de problemen in het bedrijfsleven
Hulp bij het sorteren van
relevante informatie (wetten,
voorschriften)
Gids voor positief denken
Om samen te werken met een
goede accountant
Clubbijeenkomsten voor jonge
ondernemers
Praktisch advies, voorbeelden
van goede praktijken

Economie
Wetgeving in de zakelijke praktijk - de rechten en plichten van
de ondernemer
Uitwerking van een businessplan
Implementatie van een businessplan - voorwaardebepaling
(financieel, materieel, personeel, infrastructuur)
Bedrijfsethiek

SK
Kennis over financieel management
Risicomanagement
Hoe om een businessplan te maken
Hoe netwerk
Kennis over de
wetgeving om een
bedrijf te starten.

De mentor kan
de jonge ondernemer helpen bij
alle onderwerpen
en helpen niet de
fouten te maken
die elke startende
ondernemer maakt;
Elke succesvolle
ondernemer heeft
naast hem /
haar een ervaren
mentor.
An individual and specific
coaching
Het aanbieden van een
eigen netwerk
Het is niet genoeg met de
informatie op internet, het is
noodzakelijk om individuele
ondersteuning te hebben individuele coaching
Ze geven hun eigen ervaring
Permanente coaching
tijdens alle fasen van de
oprichting van een bedrijf
Directe uitwisseling
Specifieke coaching voor
elke zaak

NL

Uitwerking van een businessplan Implementatie van
een businessplan
Wetgeving
Economie
Bedrijfsethiek

FR
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Begeleiding door
de ondernemerscentra en / of
incubatorhuizen,
Jeugdgarantieprogramma
Vrouwelijke Ondernemersclub
Basisschoolproject,
waar ondernemersvaardigheden worden onderwezen
op de basisschool
Financiële constructies van de
bank, microkrediet,
aanbesteding van
aanbestedingen
voor ondernemers

Question 8: Positive examples of
young entrepreneurship help or
support
Een goede leraar kan een helper zijn in het bedrijfsleven
Verschillende projecten die
zakelijke competenties ontwikkelen
Projecten ter bevordering van
wetgevend en praktisch inzicht
in het bedrijf, financiële kosten,
ondersteuning

SK
Vereniging aan de universiteit voor ondersteuning van
ondernemerschap
Websites met veel informatie
op internet
Erasmus-ondernemer
Namen van verenigingen,
Pepinièress, SCOPs…
Verenigingen van ex-ondernemers (gepensioneerd)
Kleine verenigingen die
microkredieten verstrekken

FR
In Nederland zijn er
veel jonge mensen
die een klein bedrijf
starten in verschillende sectoren
die beginnende
ondernemers
ondersteunen:
Software ontwikkeling (independer.
nl);
Gaming sector;
Horecasector;
Al tijdens school
van start (beheer
van kleine bedrijven, mise en place).

NL

Conclusie: Hoewel er verschillende antwoorden en interpretaties hebben plaatsgevonden, kunnen we in
het algemeen veel algemene informatie uit deze antwoorden halen die zou worden ontwikkeld tot een
trainingsprogramma dat jonge studenten zou helpen om hen voor te bereiden op een goede manier om
hun eigen bedrijf te starten

HU

Vragen
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4. B
 LENDED LEARNING TRAINING
PROGRAMMA
A – Het trainingscurriculum:
Het projecttrainingscurriculum is geselecteerd op basis van de feedback die
we hebben verkregen uit de vragenlijsten die we voorafgaand aan dit pedagogische werk verspreidden tijdens rondetafelgesprekken, face-to-face en
telefonische vergaderingen en via elektronische vragenlijsten. Op basis van
deze resultaten creëerde ons partnerschap een zeer specifiek trainingspad,
te beginnen met het creatieve en innovatieve deel van het ondernemerschap in 10 stappen, van het krijgen van een idee tot de concrete stap van
het opzetten van een bedrijf. Elke stap wordt gevalideerd met een heel specifieke oefening gerelateerd aan de inhoud van elke video. Op deze manier
is het mogelijk om de cursussen van stap 1 tot 10 te volgen of om de onderwerpen te selecteren waarin u geïnteresseerd bent. Het doel was om een
training uit te werken voor 2 doelgroepen:
 Mensen die al interesse hebben in ondernemerschap
 Mensen zonder interesse in ondernemerschap maar nieuwsgierig naar het.
Het belangrijkste idee is om deze training te plaatsen voorafgaand aan
een formele training in ondernemerschap, meer als een ontdekking van
wat een bedrijf en een ondernemer is. Het partnerschap heeft de inhoud
zo uitgebreid mogelijk ontwikkeld en de mogelijkheid geboden om
individueel te worden gebruikt tijdens e-learningcursussen of blended
learning en tijdens face-to-face training. De hoofdprioriteit is om de
belangstelling van de doelgroep in te trekken ondernemerschap en vooral
hen geruststellen over wat een ondernemer moet zijn:
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Het opleidingscurriculum van INDESK omvat 10 eenheden
Het idee: Uitgaande van wat meestal wordt gezien als het beginpunt
van het verhaal van elke ondernemer: een idee krijgen. Wanneer we met
mensen over ondernemerschap praten, lijkt het idee de grootste moeilijkheid te worden. Het doel hier is om de noties van creativiteit te mengen met de realiteit. Het goede idee is misschien wel het juiste idee: begin waar je bent, gebruik wat je hebt, doe wat je kunt zou daar de juiste
motto kunnen zijn.
De cliënten: Van onderwerp 1 is er een beweging naar het meer zakelijk
georiënteerde begrip van zaken, geld en klanten. Tijdens het gehele
INDESK-trainingspad was het de bedoeling om zowel realistische,
actuele onderwerpen als meer opwindende onderwerpen te bevatten
die een beroep deden op verbeeldingskracht en creativiteit.
 ie kan me helpen: De boodschap hier is: je bent niet de enige. Een
W
ondernemer kan niet alles zelf doen en het is belangrijk om vanaf het
begin te zoeken naar de juiste personen en partners om te helpen en
advies en tips te geven wanneer dat nodig is.
 
Hoe zou mijn bedrijf eruit kunnen zien: Een bedrijf is vaak een
weerspiegeling van de eigenaar. Deze eenheid gaat over de perceptie
van wat je kunt doen of wat je kunt kiezen. Het bouwen van een bedrijf
bepaalt niet alleen wat je activiteit zal zijn, maar ook wat voor baas het
is en / of manager zul je zijn, of het plan is om het klein en menselijk te
houden of om groter en groter te worden.
 
Ondernemersdag: het doel is om een positiever te zijn, maar realistisch
realistisch inzicht in een leven van een onderneming met de metafoor
van een volledige dag van wakker worden naar bed gaan. Het begrip
vrijheid wordt in dit onderwerp behandeld, een ondernemer ervaart
veel vrijheid, maar hij / zij moet dit wel doen op een zeer effectieve
manier afhandelen ten behoeve van zijn / haar bedrijf.
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 Impact en filosofie van mijn bedrijf (maatschappelijk verantwoord
ondernemen): Kunnen we hier in het eerste kwart van de 21ste eeuw de
economie om over ondernemerschap te praten en de CSR over te slaan?
We denken van niet. Dit onderwerp zou de 2de kunnen zijn onderdeel
van Unit 4 “Hoe zou mijn bedrijf eruit kunnen zien”. Een duurzaam bedrijf
moet rekening houden met milieu, sociale kwesties en economie, de 3
pijlers van de duurzame ontwikkeling.
 
Merkopbouw: Nog een vruchtbaar onderwerp - branding (merkenbouw) is de essentie van moderne bedrijven. Wat de grootte en de activiteit ook is, een bedrijf moet een verhaal vertellen en de ondernemer
is de verhalenverteller.
 Hoe het de wereld te vertellen? (communicatie): Nu weet je wat je
moet vertellen, hoe zeg je dat? Communicatiehulpmiddelen zijn talrijk
en we hebben de afgelopen 20 jaar een echte invasie van hen in onze
levens gezien. Sociale netwerken natuurlijk, maar niet alleen - en als ondernemer word je soms verward met deze overvloed aan oplossingen.
 
Praktische stappen: Nu de training bijna klaar is, hebben we de lijst
met praktische stappen toegevoegd om een nieuw bedrijf op te richten.
Deze stap is waarschijnlijk de minst opwindende in het begin van het
ondernemerschap, maar je kunt er niet omheen. Hoe dan ook, het is
waarschijnlijk motiverender om die stappen te zetten als je zeker bent
over je toekomst en je project dan als je vastzit in een nog steeds wazig,
niet erg overtuigend beeld van het leven van je nieuwe ondernemer.
 
Aan de slag gaan: De laatste eenheid bevatten de laatste checklist en
de laatste tips. Nogmaals, het doel van het INDESK-trainingsmateriaal
is om mensen te motiveren of helpen overwegen om ondernemer te
worden. Tijdens de hele training is onze boodschap om hulp te krijgen
van mensen, mentor en / of organisaties die gespecialiseerd zijn in het
kader van ondernemerschap, zoals kamers van koophandel of opleidingsorganisaties.
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B – Pedagogische materialen:
Elke module bevat 1 video (inclusief audio), 1 oefening om het hoofdonderwerp van de video te oefenen en tekstbestanden die meer materiaal
aan het onderwerp toevoegen.
 Videomateriaal: Nadat we veel software voor het maken van inhoud
hadden geëxperimenteerd, besloten we om een mix van verschillende
hulpmiddelen te gebruiken om de video te maken. We hebben Video
Scribe en Adobe Character Animator gebruikt om alle geanimeerde video’s te produceren. We hebben ook PowerPoint gebruikt, integratie animatie of afbeelding erin en daarna het genereren van een videobestand.
Ten slotte hebben we video gedownload die is gelicentieerd onder de
creative common zero (CC0) -licentie. Dit betekent dat de video volledig
gratis kan worden gebruikt voor enig wettelijk doel. Vervolgens zijn alle video’s bewerkt met Window Movie Maker in het land van elke partner om
de definitieve versie van elke video in elke nationale taal van het project
te genereren en het audiomateriaal met de video te synchroniseren. Alle
projectpartners zijn getraind in video-edities met Windows Movie Maker.
 
Audiomaterialen: Alle projectaudiomaterialen zijn gemaakt met Audacity. Het is een gratis, open source audiosoftware. U sluit eenvoudig
een USB-microfoon op uw computer aan en u kunt de opname starten. Alle projectpartners zijn opgeleid om met Audacity op te nemen
door de Franse partner. Eenmaal opgenomen, worden audiomaterialen
geüpload naar de video-bewerkingssoftware of kunnen ze afzonderlijk
worden gebruikt als mp3-bestanden als een podcast.
 Oefeningen: Ons partnerschap besloot om de instructies van de
oefeningen rechtstreeks in het script van elke video te integreren.
Vervolgens hebben de partners volgens elke oefening het geschikte
document gemaakt, bijvoorbeeld een tabel om te vullen of een quiz. Het
is dan aan elke trainer die het INDESK-materiaal gebruikt om te beslissen
op welke manier verder te gaan met de evaluatie van de cursisten.
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Feedbacks en markeringen kunnen op verschillende manieren worden
gemaakt:
• O
 efeningen kunnen door de leerling worden verzonden en door
de trainer worden geëvalueerd door Moodle Activity “Assignment”
rechtstreeks via een e-learningplatform te gebruiken;
• Oefeningen kunnen via e-mail naar de trainer worden gestuurd;
• Oefeningen kunnen tijdens de training worden gedaan met de trainer;
• Individuele of groepsbijeenkomsten kunnen worden gepland.
 Tekstbestanden: Tekstbestanden zijn gemaakt als extra materialen om
het niveau van kennis en informatie die u via de video’s gebruikt, te vergroten. De meeste zijn gedaan met behulp van een klassieke tekstverwerkingssoftware en vervolgens opgeslagen als PDF-bestanden. Soms verwijzen video’s ernaar, dus die materialen zijn een echte aanvulling op hen.
C – Het ontwikkelproces:
Het ontwikkelproces was verdeeld in 5 stappen:
Stap 1: Het script
Het beginpunt van elke video is het script. Het schrijfwerk is verdeeld tussen
alle projectpartners. We hebben besloten dat de video niet langer dan 2,5
of 3 minuten mag duren. Om dit te doen, moeten de scripts maximaal één
pagina zijn, ongeveer 400 woorden. Auteurs van de scripts is gevraagd om
niet te kopiëren en plakken van het internet en om echt scherp te zijn met
hun schrijven om allesomvattend en beknopt te zijn.
De scripts zijn in het Engels geschreven, nagelezen door een native speaker
in het Engels en vervolgens vertaald in de nationale talen van elk project.
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Stap 2: De video’s
De creatie van de video’s is gedaan door de Franse partner van de scripts
in het Engels. Nadat de video’s zijn gemaakt, zijn ze voor validatie naar elke
partner gestuurd.
Stap 3: Audio-opname
Nadat de video’s zijn gevalideerd, zijn alle partners begonnen met het opnemen en genereren van de audioversies van de scripts in hun nationale
taal. Die audiobestanden zijn vervolgens geïntegreerd in de editor-software.
Stap 4: Het publishing
Nadat het audiobestand met de video is gesynchroniseerd, hebben alle
partners de definitieve versie van de video gegenereerd, klaar om te
worden geïntegreerd in het project Learning Management System (LMS).
Stap 5: Aanvullende documenten
Deze laatste stap bestaat uit het creëren van alle aanvullende pedagogische documenten: oefeningen en tekstbestanden.

D – E-learning platform:
Instructie hoe het e-learning platform en de praktische vragen te
gebruiken
Deze sectie helpt je je thuis te voelen in de manier waarop het e-platform
werkt. Het INDESK-platform zal je helpen om je (of jouw leerlingen als
je een trainer bent) ondernemingscompetenties te verbeteren en je (je
leerlingen) te laten deelnemen aan een ondernemersroute. De training
is verdeeld in 10 eenheden die essentiële stappen vormen in een leertraject naar succesvol ondernemerschap. Voor elk onderwerp zal je een korte
video-opname van het onderwerp van de ontwikkeling van het ondernemerschap worden beschreven.
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Iedereen zal zich (zelf ) vertrouwd moeten maken met de belangrijkste
ondernemersvaardigheden. Ook, binnen elk onderwerp, zal iedere deelnemer een kleine oefening doen om een betrouwbare activiteit uit te oefenen die kan worden beoordeeld door jouw mentor. Je kunt een online
conferentie met jouw mentor (jouw leerlingen) hebben voor een uitleg
over hoe de oefening te doen, feedback vragen en het geven van feedback uitvoeren.
Moet ik iedereen afzonderlijk leren / onderwijzen?
Nee. In de praktijk hebben verschillende manieren van discussie over één
onderwerp en is het waarschijnlijk dat je tijdens de training terugkeert
naar enkele onderwerpen. Je kunt meerdere eenheden leren en je leraar /
jij moet de oefeningen zo organiseren dat ze gemakkelijk te begrijpen en
te doen zijn.
Kan ik alleen een aantal van de eenheden van een deel van een eenheid
studeren / lesgeven?
Ja, als dat is wat je met jouw leraar / trainer bent overeengekomen (wat
geschikt is voor jouw leerlingen).
Kan de INDESK-training worden gedaan door e-learning zonder enige
input van de trainer?
Ja en nee. Ja, u kunt het e-platform bekijken en je krijgt veel tips en trucs
voor het bekijken van lesstof en video’s. De technologie kan je helpen om
met de materialen te werken en met studenten te werken. Je ontvangt
echter geen feedback en een grondiger uitleg van de respectieve aspecten van ondernemerschap (je zult geen feedback kunnen geven aan je
leer-lingen).
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Er is niet veel theorie of lezen: hoe kan ik aan de kenniseisen voldoen?
INDESK biedt geen uitgebreide theorie-leercursus. Het ontwikkelt geen
gedetailleerde begrip van theorie, wetgeving en beleid. INDESK wil bereiken dat jij je bewust wordt van de cruciale dingen en dat je zelf kunt
nadenken. De nadruk ligt op dingen doen op basis van gemaakte oefeningen. Je leraar / trainer moet leesmateriaal in je eigen taal beschikbaar
stellen dat relevant is voor jouw situatie, en zorgen voor discussie, vragen
en reflectie. Je wordt niet getest op essays te schrijven, statistieken te maken of beleid te maken.
Het lijkt erop dat ik alles in de zoekresultaten moet gaan vinden, van
boven naar beneden van de online cursus. Is dat juist?
Niet voor iedereen. Je docent / trainer is verantwoordelijk voor jouw activiteiten. Voor de meeste mensen is het het makkelijkst om van het begin
naar het einde te gaan. Anderen vinden het beter om zelf hun leerroute te
kiezen. Praat met je leraar / trainer over de beste manier voor jou.
Ik heb nog een vraag…
Vraag het jouw leraar / trainer! De partners die INDESK hebben gemaakt,
bieden ook nu nog hulp en verwelkomen uw feedback. Je docent / trainer
zal je graag meer informatie geven.
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Registratie van gebruikers (Student / Training organisatie)
Voor volledige toegang tot cursussen moet je een minuutje nemen om
een account aan te maken op deze website (https://moodle.businessskills.eu/login/index.php). Je moet kiezen of je een leerling / student van
een trainer / trainingsorganisatie bent. Elk van de individuele cursussen
kan ook een eenmalige “registratiesleutel” hebben, die je pas later nodig
zult hebben hebben. Dit zijn de stappen:
1. Klik op Nieuw Leerlingaccount van Nieuw trainersaccount om je
account aan te maken.
2. Vul het nieuwe accountformulier in met je gegevens om te registreren.
3. Een e-mail zal onmiddellijk naar je e-mailadres worden verstuurd.
4. Lees je e-mail en klik op de weblink die deze bevat.
5. Je account is voltooid en je bent ingelogd.
6. Selecteer nu de cursus waarmee je wilt starten.
7. Als je om een “registratiesleutel” wordt gevraagd, gebruik dan degene
die je docent je heeft gegeven. Dit zal je “inschrijven” in de cursus.
8. 
Je hebt nu toegang tot de volledige cursus. Je hebt je eigen
gebruikersnaam en wachtwoord nodig om te kunnen melden en te
ontvangen.
Profiel (wijzigen wachtwoord, instellingen)
Als je problemen hebt met het aanmelden, voer je een wachtwoord in. Klik
op de startpagina op “Uw wachtwoord en wachtwoord vergeten?” onder
de knop Inloggen. Voer je login- of e-mailadres in om je wachtwoord
opnieuw in te stellen. Als het systeem het in de database vindt, ontvang
je een e-mail op het e-mailadres dat je in jouw profiel hebt. Deze e-mail
bevat instructies voor succesvol in loggen.
Eenmaal ingelogd, is er een mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen
in het gedeelte “Instellingen”.
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Webinar (gebruik, hoe de conferentieruimte te betreden)
Een van de gewenste functionaliteiten van het INDESK e-learning platform
is ook een platform te zijn voor samenwerking, inclusief webinars. Deze
zorgen voor eenvoudig delen en online discussie voor loopide leergroepen
met en zonder tutorinvoer.
Voor dit doel is BigBlueButton - een open source webvergaderingssysteem
voor online leren - opgenomen in het platform. Het doel is om docenten
/ trainers in staat te stellen online lessen, virtuele kantooruren en groepssamenwerking met externe studenten te leven. Op het moment van de
release van het platform (mei 2018) ondersteunt BigBlueButton realtime
delen van dia’s (inclusief whiteboard), audio, video, chatten, emoji’s en
schermen. U kunt ook alle inhoud opnemen voor later afspelen.
U kunt:
 Maak links naar real-time online-sessies binnen elke cursus;
 
Beperk studenten van deelname aan een sessie tot een docent
(moderator) deelgenomen aan de sessie;
 Maak een aangepast welkomstbericht dat boven in het chatvenster dat
je deelneemt aan de sessie;
 Geef join-open / sluit-datums op voor de sessie in de agenda van
Moodle wordt weergegeven;
 Neem een sessie op;
 Toegang tot en beheer van overnames.
Je kunt de toegangruimte tot de vergaderruimte in elk van de 10 niveaus
van de algemene cursus doorklikken “Connemenieruimte” en de knop
“Deelnemen aan sessie”.
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Je moet een geluid configureren. Selecteer de button Test geluid spel en
pas de luidsprekers aan. Spreek in je microfoon en pas de afstand eventueel aan. Je hebt ook een optie om de microfoon te veranderen. Eenmaal
voltooid, voeg je de knop Deelnemen toe aan audio.
De conferentieruimte ziet er zo uit:

Gebruikers en luisteraars
Aan de linkerkant van uw scherm worden de Gebruikers Gebruikers en
Luisteraars weergegeven. In het vak Gebruikers worden de deelnemers,
hun rol en hun status vermeld. Moderators kunnen presentator selecteren
door een deelnemer uit de lijst te markeren en de knop Presenter selecteren te selecteren. Deelnemers kunnen de knop Hand selecteren als ze een
vraag hebben.
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In the box Luisteraars worden deelnemers vermeld over audiomogelijkheden beschikken. Deelnemers kunnen selecteren op hun microfoon te
dempen. Moderators kunnen individuele microfoons laten dempen en / of
alles dempen. Moderators hebben ook de mogelijkheid tot het vergrendelen van sterren tot ontbrekende kanalen die deelnemers hun microfoons
dempen en deactiveren. Moderators kunnen ook de mogelijkheid voor
een deelnemer om te horen en te spreken wegnemen door de deleteknop te selecteren.
Chatten
Deelnemers kunnen aan een groepchat die door iedereen in de vergadering wordt bekeken, of een gebruiker (user) selecteren en een privégesprek beginnen.
Presentatie
Presentatoren kunnen elke PDF-presentatie van elk kantoordocument
uploaden. Als je een presentatie wilt uploaden, gebryuik je knop linksonder
op de pagina
.
Met de bedieningselementen voor whiteborden kan je door je diagnose
bladeren, de grootte aanpassen en delen van je presentatie annoteren en
markeren.
Desktop delen
Presentatoren kunnen hun papers uitzenden en voor alle deelnemers
zichtbaar maken. Selecteer de knop op de menubalk om al je applicaties van
websites te delen.
Je moet JNLP-bestand ‘’ screenshare ‘downloaden
en openen / uitvoeren om scherm delen in te schakelen.
Je hebt de mogelijkheid om je volledige scherm van alleen een regio
te delen. Opgemerkt wordt dat het presentatiescherm een zeer kleine
miniatuur is. Dit is niet het beeld dat je deelnemers zullen hebben.

INDESK 41
Project Handboek

Webcam
Meerdere gebruikers kunnen hun webcam delen. Als je jouw camera wilt
delen, gebruik je de knop voor het webcamsymbool op de menubalk. Je
krijgt alleen een videovoorbeeld. Je kunt de kwaliteit van je behoeften
selecteren. Om te beginnen met delen, gebruik je de knop rechtsonder in
het voorbeeldvenster.
Record and Playback
Dia’s, audio en chat kunnen worden opgenomen door docent / trainers,
managers en cursusmakers voor latere chats met studenten (en indien
nodig docenten). Wanneer je de BigBlueButton-vergadering opent, moet
.
je op de knop Opnemen klikken

Functionaliteiten voor docenten / trainers
(beoordeling van odprachten, waardering)
De toewijzingsactiviteitsmodule stelt een leraar in staat om te communiceren, werk te verzamelen en cijfers en feedback te geven. Studenten kunnen
digitale inhoud (bestanden) indienen, zoals tekstverwerkte documenten,
spreadsheets, afbeeldingen van audio- en videoclips. Als alternatief, of als
toevoeging, kan de opdracht dat de tekst tekst in de teksteditor typen. Een
opdracht kan ook gebruikt worden om te leren over “real-world” opdrachten
die offline nodig hebben om offline, zoals netwerken, en dus geen digitale
inhoud nodig hebben. Studenten kunnen individueel of als deksel van een
groep werken. Bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden opgenomen in
een feedback-bestand, zoals ingediende studenteninzendingen, documenten met opmerkingen van gesproken audiofeedback. Toewijzingen kunnen
worden gewaardeerd met een numerieke van aangepaste schaal van een
geavanceerde indelingsmethode zoals een rubriek. Eindcijfers worden vastgelegd in het cijferboek.
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De toewijzingsactiviteit biedt een ruimte waar leerlingen hun werk
kunnen inleveren en leerkrachten kunnen beoordelen en feedback geven.
Dit bespaart u op papier en is gebruik dan e-mail. Het kan ook worden
gebruikt om studenten te herinneren aan ‘real-world’ opdrachten die
offline nodig hebben om offline, zoals netwerken, en dus geen digitale
inhoud nodig hebben.
Bijdragen van studenten staan samen op één scherm van je cursus. U
kunt van hen eisen dat ze een van meerdere bestanden indienen en / of
tekst essays typen. Het is mogelijk om hun werk ‘blind’ te beoordelen, met
andere woorden, niet om de taken te laten uitvoeren. Opdrachten kunnen
deadlines en sluitingsdatums bevatten.
Toewijzing (manieren van aanleveren)
Studenten kunnen rechtstreeks in Moodle typen, bestanden uploaden van
media toevoegen.
Online tekst: Tekst die in de Atto-editor staat kan-word-limiet instellen
and his serve repairs and students this overschrijden.
Inzenden van bestanden: studenten kunnen bestanden uploaden van
elk type dat de docent kan openen. De docent kan een maximaal aantal
bestanden selecteren om te uploaden en een maximale grootte voor elk
bestand. Dit is afhankelijk van de site-instellingen. Als een student een PDFbestand uploadt, kan de docent het annoteren in de browser. Als deze is
opgeslagen, zijn deze annotaties beschikbaar voor de student.
Studenten kunnen een opmerking (note) aan hun docent toevoegen.
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Soorten van feedback
Docenten kunnen op verschillende manieren feedback geven. Check de
documentatie over de instellingen voor sitebeheer om in te checken in de
documentatie voor de https://docs.moodle.org/29/en/Assignment_settings
Online feedback: met online-tekstinzendingen kan de docent directe
feedback geven op het werk van de studenten, op een vergelijkbare manier als op papier sorteren.
Feedback commentaar: geeft beoordelaars de grootste opmerkingen
over de inzendingen van de studenten en cijfers.
Het offline beoordelingswerkblad geeft de docent een link om de cijferlijst
te downloaden als een spreadsheet. Hij kan dan offertes en feedbackcommentaar offline invoeren en het blad vervolgens opnieuw uploaden. Zie
https://docs.moodle.org/29/en/Using_Assignment voor meer informatie.
Feedback bestanden stellen graders in staat bestanden met feedback te
uploaden tijdens het markeren. Deze bestanden kunnen de gemarkeerde
studentopdrachten, berichten met opmerkingen, een geavanceerde
markeringsgids of gesproken audiofeedback zijn.
Beoordelingsopdrachten
Toewijzingen kunnen worden beoordeeld met simpele Grade-punten van
aanpasbare schalen. Als je de Beoordelingsmethode wijzigt in Geavanceerde berichten, kan je een markeringsgids van Rubriek gebruiken.
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Dupliceren van de e-course
Als u ook trainingen wilt organiseren, kunt u contact opnemen met de
sitebeheerder (support@business-skills.eu).
Technische voorwaarden
Het INDESK e-platform is gebaseerd op Moodle Learning Management
System dat Open Source-software is. U kunt de software downloaden naar
uw eigen webserver of éé van Moodle Partners vragen om u te helpen.
Iedereen kan Moodle aanpassen, uitbreiden van adapt voor niet-commerciële projecten zonder licentiekosten.
Moodle is webgebaseerd en is dus overal ter wereld toegankelijk. Met een
standaard mobiele compatibele interface en compatibiliteit tussen browsers is Moodle-platform eenvoudig toegankelijk en consistent in verschillende webbrowsers en apparaten.
Toegewijd om gegevensbeveiliging en gebruikersprivacy te beschermen,
worden beveiligingscontroles voortdurend bijgewerkt en geïmplementeerd in Moodle-ontwikkelingsprocessen en -software om te beschermen
tegen ongeoorloofde toegang, gegevensverlies en misbruik. Moodle kan
eenvoudig worden geïmplementeerd op een beveiligde privécloud van
een server voor volledige controle.
U kunt echter ook andere leersoftware gebruiken dan Moodle. Je moet er
gewoon voor zorgen dat het toegankelijk, gemakkelijk te gebruiken is en
de leerpunten goed doorgeeft.
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5. PILOT TESTEN VAN HET TRAININGSPROGRAMMA EN DE EVALUATIE

Elk partnerland heeft een testfase van de INDESK-training geïmplementeerd in zijn eigen opleidingsorganisatie in samenwerking met andere
opleidingsinstellingen van scholen voor beroepsonderwijs. Voordien hebben we in de pedagogische inhoud en het trainingsplatform te beoordelen. In totaal hebben we vier vragenlijsten opgesteld:
 Twee projectvragenlijsten voor jonge studenten trachten het niveau
van interesse en kennis van het gebied van ondernemerschap te beoordelen. Een eerste vragenlijst om een training en een tweede vraaglijst te
organiseren om de mogelijke verbetering van het niveau van informatie
en interesse in het ondernemerschap.
 Twee productvragenlijsten om de pedagogische materialen en het elearningplatform te evalueren, jongeren en trainers.
Met deze hulpmiddelen hebben we geëvalueerd van de jonge gebruikers
hun kennisniveau over ondernemerschap (valse mythen, angsten, oogst
vaardigheden…) en hun interesse op dit gebied hebben verbeterd. Ook
hebben we het gemak van de pedagogische inhoud en de hulpmiddelen
voor leren op afstand geëvalueerd.
De testfasen werden uitgevoerd van maart tot juni 2018 in alle landen van
alle partners met behulp van verschillende methodologieën.

46 INDESK
Project Handboek

In Slowakije hebben 30 jongeren en 7 trainers het programma getest.
Er waren twee groepen leerlingen:
 
Studenten van Private Secondary Vocational School - vrijstaande
werkplaats van Velký Meder. Voor deze groep werden tests uitgevoerd
in het kader van hun eigen vakken (economie, hotelbeheer…).
 Deelnemers aan activiteiten van de burgerlijke vereniging Teamwerk
voor een betere toekomst - Velký Meder. Voor deze is het testen
uitgevoerd in het kader van de activiteiten.
Voorafgaand aan de uitvoering van de testfase werd op de wedstrijd
getraind met leraren gehouden om projectinformatie te geven en de
inhoud van het trainingsprogramma te introduceren.
In Frankrijk hebben in totaal 35 studenten en 7 trainers de INDESK-training
getest. Voor het testen heeft Leno de INDESK-training opgenomen in hun
eigen training voor werkzoekenden, meer bepaald in een module die
bestaat uit methodes om te helpen naar een baan te zoeken. Er waren 3
groepen deelnemers:
 Een face-to-face beroepsopleiding in de verkoopsector;
 2 groepen bij het bouwen van software voor tekentraining op afstand.
Voor de eerste groep werd het testen geleverd met een van-face-toface-methode. De andere twee gebruikten een blended training. Er was
een eerste inleidende rol van de trainers over het trainingsprogramma;
gevolgd door zelftesten door leerlingen; en een laatste deel met de
trainers en gebruik van het discussieforum.
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De twee trainers die de INDESK-training uitvoerden, waren experts in
methoden voor het zoeken naar werk. Ook introduceerden zij hun bedrijf
en discussieerden ze in het kader van module C (mentorschap met
ondernemers).
In Nederland namen 10 leerlingen (spelers van hockeyteams, in de leeftijd
van 18 tot 25 jaar: studenten, werknemers of werkzoekenden) en 4 trainers
deel aan de gehele testfase. Het aanvankelijk aantal deelnemers was
hoger, maar niet allen waren in staat aan de testtraining deel te nemen
of vulden de vragenlijsten vanwege technische problemen niet voor de
gehele training in. De implementatie van het testen startte met een fysieke
bijeenkomst om het project en het e-learningplatform te introduceren.
Tijdens de testcontacten waren meer mensen georganiseerd.
In Hongarije namen in totaal 36 jonge studenten en 6 trainers deel aan
de testfase. De deelnemers waren studenten van het Bolyai Oefenen aan
het voortgezet onderwijs, studeerden op de 11e en 12e klas. De meesten
van hen waren tussen de 17 en 19 en slechts 3 van hen waren ouder
dan 20 jaar. Oorspronkelijk hebben de meesten interesse getoond om
ondernemer te worden.
Het testen vond plaats in het kader van een klassemethodiek. Er was
een face-to-face gedeelte (2x45 minuten per dag, in totaal 4 dagen). De
piloottraining was doelgericht en geconcentreerd op de competenties
van de 10 leermaterialen. De trainers probeerden het heel interactief te
doen door de hele groep te betrekken.
Aan het einde van de testfase zijn in totaal 111 feedbacks van jonge
gebruikers en 24 feedback van docenten of trainers verzameld.
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Resultaten van de testfase:
Kennis en interesse in het ondernemersschap
Studenten hebben hun niveau van informatie en interesse in ondernemerschap voor en na de training zelf geëvalueerd. De resultaten tonen
een toename van interesse en informatie over dit gebied.
Meer dan 75% van de deelnemers van de studenten hebben hun kennisniveau over de benodigde vaardigheden om te vergroten. Bijna 60%
heeft zijn interesse in ondernemerschap verhoogd en 71% is gemotiveerd
om meer over te leren. Slowakije en Hongarije zijn de landen met meer
positieve feedback daarover geweest.

Na de INDESK training, % cursisten
die….
hun ni vea u va n i nforma ti e over
ondernemers cha ps va a rdi gheden

76,64

hun i nteres s e i n
ondernemers cha p hebben

59,81

gemoti veerd zi jn om meer te
l eren over ondernemers cha p

71,03
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00 100,00
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Pedagogische materialen
Studenten en trainers hebben het nut en het gemak van het begrip van
pedagogische kwaliteit geëvalueerd. Concreet hebben ze de verschillende
soorten inhoud beoordeeld zoals video’s, PDF-bestanden en oefeningen.
Meer dan 75% van de trainers 78% van de trainers zien de opleidingsprogramma goed tot zeer nuttig in termen van het vergroten van de belangstelling van studenten voor ondernemerschap. Het gemak van de pedagogische inhoud is door meer dan 85% van de studenten en 90% van de
trainers als tevredenheid tot zeer tevreden ervaren.
Over de verschillende tools van het trainingsprogramma - de video’s zijn
zeer positief geëvalueerd door zowel cursisten als trainers: respectievelijk
83% en 100% zijn tevreden tot zeer tevreden. De mate van tevredenheid
over pdf-bestanden was respectievelijk 78% en 100% en de oefeningen
werden als tevredenigend of zeer bevredigend beoordeeld door ongeveer 80% van de cursisten en trainers.

Pedagogische inhoud evaluatie
door cursisten (% tevreden of
zeer tevreden)
Oefeni ngen

79,25
83,96

Vi deo's
PDF bes ta nden

78,30
86,79
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Brui kba a r
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80,00

100,00
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Pedagogische inhoud evaluatie door
trainers (% tevreden of zeer
tevreden)
Oefeni ngen

82,61

Vi deo's
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PDF bes ta nden

100,00

Begri jpel i jk

91,30

Brui kba a r
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80,00

100,00

120,00

E-learning platform
Cursisten en trainers zijn gevraagd om het gemak en de bruikbaarheid van
het platform te beoordelen, alsmede de aantrekkelijkheid van het ontwerp.
De mogelijkheid om het e-learningplatform te gebruiken, werd door
leerlingen en trainers postitief beoordeeld (bijna 90%). Bruikbaarheid van
de navigatie werd positief beoordeeld door 80% van de studenten en 87%
van de trainers. De webinar-functionaliteit kreeg een lagere score (60%
van de trainers vond het positief ). Dit komt door enkele geluidsproblemen
die de bruikbaarheid van de vergaderruimte belemmeren. Het grafische
ontwerp van het e-learningplatform is zeer gewaardeerd door zowel
cursisten als trainers (respectievelijk 88% en 95%).
Over het algemeen werd het e-learningplatform zeer goed gewaardeerd
met 85% van de studenten en 91% van de trainers die het als bevredigend
tot zeer bevredigend beoordeelden.
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E-learning
platform
evaluatieby
E-learning
platform
evaluation
learnersdoor
(% ofcursisten
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of zeer tevreden)
satisfied)
Al gemene meni ng

85,85
88,68

Gra fi s ch ontwerp
Webi na r

52,83

Brui kba a r

79,25

Eenvoudi g

89,62
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

E-learning platform
platform evaluatie
E-learning
evaluation
door
trainers
by trainers
(% of
satisfied or very
(% tevreden of zeer tevreden)
satisfied)
Al gemene meni ng

91,30

Gra fi s che opma a k

95,65

Webi na r

60,87

Brui kba a r

86,96

Eenvoudi g

86,96
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

52 INDESK
Project Handboek

Algemene beorodeling van de INDESK training
Als we met de opleiding als geheel (pedagogische inhoud, e-learningplatform en mentorschap) rekenign houden, gaf 87,5% van de studenten en
100% van de trainers blijk van hun tevredenheid over de training.

INDESK training
training algemene
INDESK
algemeneevaluatie
evaluatie(%)
(%)
door cursisten
door trainers
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door trainers
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Tevreden
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Neutra a l
Neutra a l
Ontevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
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6. CONCLUSIES
EN AANBEVELINGEN

Op basis van onze ervaring met het INDESK-project kan de blended learning-training worden toegevoegd aan huidige beroepsopleidingen van
professionele trainingen en kunnen leerlingen hun ondernemerschapscompetenties verbeteren en zich motiveren om na te denken over hun ondernemerspad. Naast dat digitale media een steeds belangrijker rol spelen
in de zakenwereld, is onze overtuiging dat moderne, online pedagogische
materialen hun plek hebben in het onderwijsproces. In de praktijk hebben
we geleerd en zien we nog steeds dat studenten het pedagogische gebruik
van de trainer / docent nodig hebben. Dit kan in een klaslokaal of op afstand
worden gedaan met online tools. En de trainer kan de leerling meer en meer
autonomie geven gedurende de trainingstijd.
De meeste mensen zorgen ervoor dat er geen bedrijven actief zijn om hun
bedrijf te starten en starten. Voor de meesten van hen is het ingaan een
route naar ondernemersschap te ingewikkeld en gerelateerd aan een hoog
faalrisico. Met ons project kunnen we een leeromgeving creëren met trainingsmateriaal dat kan bijdragen aan een effectief en efficiënt proces.
Op basis van Europese initiatieven en die zijn er in ruime mate aanwezig,
adviseren wij de volgende maatregelen voor elk gebied en elke doelgroep
op systeemniveau uit te voeren.

(Wie?)

S
U
B
J
E
C
T
S

Creatie en ondersteuning van innovatieve
onderwijsprogramma’s voor onderwijs,
begeleiding en begeleiding van formele
mentorprogramma’s.

Creëren van gunstig ondernemingsklimaat (bijv.
Belastingwetten), verminderen van administratieve
en verzekeringsbetalingen /
lasten van ondernemers in
samenwerking met nationale
parlementen en Europees
Parlement, creëren van actief
arbeidsmarktbeleid voor
ondersteuning van jonge
ondernemers.

Op merken van wetgevingsvoorstellen, aanbevelingen
voor administratieve, fiscale
en verzekeringsbetalingen in
de beginperiode van ondernemersactiviteiten
(het eerste jaar kosteloos,
de driejaarstage oplopend
tot een verplicht niveau) in
samenwerking met de nationale parlementen.

Regering in
samenwerking
met sociale
partners

Autoriteiten
(op lokaal
en regionaal
niveau)

Het aanbod van innovatieve onderwijsprogramma’s om het
bedrijfsbewustzijn te
vergroten, de interface tussen internationale ervaringen
en jongeren kunnen
beginnen met het
ondernemerschap.

Onderwijs

Schaal van de diversiteit
van informatiediensten - advicediensten,
organisatorische
diensten, gebruik van
internet voor informatie, verbetering van de
wetgeving van cliënten
aan een oriënteren
(ook het opleiden van
ambtenaren), uitleg van
relevante wetgeving
voor ondernemers.

Toegang tot
informatie
Het scheppen van
voorwaarden voor
het scheppen van
deugdelijkheid van het
ondernemerschap, het
creëren van een succesvol systeem voor het
creëren van succes.

Gebieden (in welke gebieden)
Beleid

Aanbevelingen

Implementatie en
ondersteuning van
de activiteiten van
de financiering van
ondernemersactiviteiten, uitvoering
van actief arbeidsmarktbeleid door
partners voor jonge
ondernemers te.

Introductie van verschillende vormen
van financiële steun
voor microkredieten,
rentevrije leningen,
financiële steun
voor stages en
werkverblijven in
buitenlandse bedrijfsentiteiten in het
buitenland.

Financiële steun
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(Wie?)

S
U
B
J
E
C
T
S

Organisaties in
het niet-formeel
onderwijs
systeem

Instellingen in
het formele onderwijssysteem

Aanbevelingen

Training van trainers en
leerkrachten in actuele
trends en informatie uit
de eerste hand uit het ondernemersleven; focus op
ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en
-houding van jongeren,
ontwikkeling van creatief
denken; implementatie
van landschapsprogramma’s met uitvoering van
succesvolle ondernemers.

Niet-traditionele onderwijsmethoden in het
schoolsysteem waarin gebruik wordt gemaakt van
ondernemers; Projectactiviteiten om de belangstelling voor opleidingen
in ondernemerschap te
vergroten; ontwikkeling
van de ICT-vaardigheden.

Opstellen van wetgevingsvoorstellen,
aanbevelingen voor de
ontwikkeling van jonge
ondernemersions, de
ontwikkeling van onderwijsprogramma’s.

Ondersteuning van het
opzetten van nietformele mentoringprogramma’s gericht op
concrete branches op
basis van onderzoek
naar de laboratoriumvraag van jonge en
ervaren ondernemers;
interface tussen theorie
en praktijk; initiëren
van de opname van
succesvolle natuurprogramma’s in formeel
onderwijs..

Onderwijs

Beleid

Toegang tot
informatie
Uitbreiding van de
toegang tot onlinebronnen, creëren en
gebruiken van portals
met informatie over
ondernemers in verschillende gebieden,
ontwikkeling van de
bedrijven om te zoeken,
selectie en gebruik
van informatie over
ondernemingskansen,
over relevante staten,
over financiële opties in
ondernemerschap.
Creatie van online
platforms
informatie over verschillende domeinen van
het ondernemerschap
van jongeren als aanvullende informatie voor
het formele onderwijssysteem: kansen voor
ondernemers, informatiebronnen, financiële
bronnen / fondsen, enz.

Gebieden (in welke gebieden)

Geef up-to-date
informatie over
hoe u het best
kunt ondernemen,
vanuit een andere
organisatie kunt u
een clusterondersteuningssysteem
gebruiken.

Opname van
huidige informatie
over de financiële
instellingen voor
de financiering van
andere ondersteuningsmechanismen
(inclusief financiering van buitenlandse verblijven).

Financiële steun
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(Wie?)

S
U
B
J
E
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Beleid

Onderwijs

Gebieden (in welke gebieden)

Toegang tot
informatie
Verenigingen Start van het verplichte
Creëren van een systeem Creëren van voorkovan onderne- lidmaatschap van repre- voor levenslang leren re- mende netwerken
mers
sentatieve ondernemen- kening worden gehouden voor jonge ondernede organisaties / clusters met jonge ondernemers; mers; het van online
met het begrip van zijn
samenwerking met micommunities; begediensten voor leden; op nisteries van onderwijs en leiding; databases
merken van wetgevings- arbeid, met scholen (met maken van geïmplevoorstellen; ondersteuname middelbare scholen menteerde projecten,
ning van een succesvolle en universiteiten); het
mogelijkheden voor
ondernemingsklimaat;
leren van trainingsdeelfinanciële ondersteuhet initiëren van nieuwe nemers in samenwerking ning, voorbeelden
wetgevingsinstrum
met arbeidsbureaus; het
van beste kansen uit
enten omfase voor jonge gebruik van niet-traditio- binnen- en buitenstart-ups.
nele vormen van bedrijland bronnen; toeven met de participatie
gang tot informatievan ondernemers met
uitwisseling mogelijk
praktische ervaring.
maken.
Niet-gouverHet reageren op wetge- Creëren van een aanvul- Bewustmaking,
nementele
vingsvoorstellen en het lend onderwijssysteem
ondersteuning van
organisaties / opstarten van nieuwe
voor jonge ondernemers jonge ondernemers
overkoepelen- wetsvoorstellen voor
op basis van leerbedoor adviesdiensten
de organisajonge ondernemers; voor hoeftenanalyse op de
en informatie over
ties
de druk van administra- vereiste gebieden en de schol mogelijkheden.
tieve lasten, belasting- en betrokkenheid van onverzekeringsbetalingen dernemers uit de praktijk
tijdens de opstartperiode (mentoring-ondersteuen het creëren van een
ning).
gunstig ondernemingsklimaat.

Aanbevelingen

Verstrek up-todate informatie en
counseling over hoe
u financiële middelen
kunt krijgen om van
uw bedrijf te starten.

Voorzieningen /
delen van apparatuur, gebruik van een
ondersteuningsmechanisme van clusters
en incubatoren;
Verstrekken van up-todate informatie over
financiële middelen
om bedrijven te laten
starten en betalen;
Mentorschap voor
jonge en gestoorde
ondernemers financiële ondersteuning voor
ondernemerschap.

Financiële steun
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(Wie?)
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Potentiële
ondernemers

Jonge ondernemers

Aanbevelingen

Deelname aan onderwijsactiviteiten in zowel
formeel als niet-formeel
onderwijs.

Deelname aan onderwijsactiviteiten in zowel
formeel als niet-formeel
onderwijs, which the
cluster hen in staat stelt
cluster- / incubatordiensten te gebruiken voor
startende ondernemers.

Lidmaatschap in
representatieve organisaties van ondernemers /
incubators, opmerkingen
in wetgevingsvoorstellen,
aanmoediging van het
creëren van een gunstig
ondernemingsklimaat.

Bestuderen van wetgeving, handleidingen,
regels, enz. Met betrekking tot het bedrijf;
Formulering van opstartvereisten voor bedrijven
als onderwerpen voor
wetgeving.

Onderwijs

Beleid

Toegang tot informatie
over de organisatie,
bedrijfsverenigingen
en andere instellingen;
gebruik van de online
bronnen en counseling
om informatie te te;
deelname aan informatiegebeurtenissen en
specifieke publicatie
activiteiten.

Toegang tot
informatie
Oprichting van
netwerken van jonge
ondernemers, starterscentra; het gebruik van
co-working ruimte in de
netwerken met andere
bedrijven; gebruik van
ICT om ervaringen uit te
wisselen.

Gebieden (in welke gebieden)

Gebruikmaken van
alle mogelijkheden
voor financiële
steun voor jonge
ondernemers:
incubatoren,
nationale subsidies,
EU-fondsen, andere
buitenlandse fondsen, fondsen van
verschillende stichtingen, financiële
steun voor buitenlandse verblijven
en stages.

Gebruik van de
financiële mogelijkheden van incubators; gebruik van
financiële lokkers
uit verschillende
bronnen, inclusief
ondersteuning
voor buitenlandse
stages.

Financiële steun
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