
Opzet en lessen pilotperiode 2019-2022
Kennisnetwerk Sociaal Ondernemerschap Nederland, 8 april 2022



Pilotperiode minor EfS

Ontwikkeling minor in 3 fasen:

1. Opbouwen (januari 2019 - zomer 2020, inclusief 
eerste keer uitvoering)

2. Doorontwikkelen (studiejaar 2020-2021, één keer 
uitvoering en doorontwikkeling)

3. Uitrollen (studiejaar 2021-2022). 



Ontwerp leeromgeving



Fasen en dimensies

Vier fasen: 
Oriëntatie → Ontwerp → Uitvoering → Oplevering

Vijf dimensies: 
• Theorie & tools
• Praktijk & Partners
• Opdracht
• Persoonlijke ontwikkeling
• Werkcultuur

Elke fase staat per dimensie een specifieke vraag
centraal.



Hoofdvragen

Persoonlijke ontwikkeling: Hoe kom ik in de juiste mindset om een 
duurzame bijdrage te leveren aan een leefbare wereld voor iedereen?

Theorie en tools: Welke kennis en tools heb ik nodig om een duurzame 
bijdrage te leveren aan een leefbare wereld voor iedereen?

Praktijk: Hoe kan ik betekenisvolle relaties opbouwen om praktijkvragen 
rondom sociaal ondernemerschap op te lossen?

Opdracht: Hoe breng ik op een gestructureerde manier deze opdracht tot 
een goed einde?

Werkcultuur: Hoe kunnen wij een gezamenlijk fundament creëren voor de 
manier waarop wij willen samenwerken?



1. Theorie en tools

Hoofdthema’s: 

1. Visies op de economie

2. Meervoudige waardecreatie

3. De onderneming

4. Theory of change

5. Stakeholders en ecosysteem

6. Impact



2. Praktijk en partners
Bedrijfsbezoeken en gastcolleges



3. Opdracht

1. Werken aan (idee voor) eigen sociale
onderneming

2. Opdracht uitvoeren bij een sociale
onderneming

3. Opdracht voor onderzoekslab



4. Persoonlijke
ontwikkeling

• Leerdoelen - Entrecomp
• Covey > Why verhaal
• Coaching
• Portfolio



5. Werkcultuur
Leergemeenschap

Samenwerken in goede sfeer
Leren van en met elkaar

‘Code of conduct’



Toetsen

Theorie en tools 5 EC
Opdracht (plan van aanpak, 
Beroepsproduct en verantwoording
en Dragon’s Den)

15 EC

Portfolio 10 EC
Totaal 30 EC



Praktische zaken

• Fulltime minor
• In beide semesters
• Open voor alle studenten
• Motivatie en cv gevraagd bij

aanmelding
• Intakegesprek
• Tweedaagse kick-off
• Twee lesdagen per week



Drie experimentele aspecten: 

1. Verbinding onderzoek/onderwijs

2. Transdisciplinair werken

3. Interfacultaire organisatie



Verbinding onderzoek - onderwijs

• Langetermijnrelatie praktijkpartners in 
transdisciplinaire leergemeenschap

• Opdrachtgeverschap, dataverzameling, 
toepassing in onderwijs

• Onderzoeksvaardigheden studenten

• Deelname (inter)nationale evenementen

• Twee studenten onderzoeksstagiair



Transdisciplinair werken

• Breed intern bereik

• Toenemende bekendheid in ecosysteem

• Producten studenten bieden aantoonbaar 
nuttige oplossingen voor praktijkpartners, Lab 
of ontwikkeling eigen onderneming

• COVID…. 



Studenten tot nu toe
112 studenten - 26 opleidingen -

6 faculteiten

FMR: 28
Toegepaste Psychologie (7)
Bestuurskunde (7)
CMV (5)
Rechten (3)
SJD (2)
Social Work (2)
SPH
MWD 

FBE: 39
Commerciële economie (21)
Bedrijfskunde (11) 
Finance & Control (2)
Finance, Tax and Advice (2)
HRM (2)
Bedrijfseconomie

FG:
Fysiotherapie

Techniek: 17
Engineering (7)
Logistics Management (4)
Built Environment (4)
Aviation (2)

FBSV: 4
Voeding en Diëtetiek (3)
Sportkunde (2)
Lichamelijke Opvoeding

FDMCI: 13
Communicatie Multimedia Design (5)
Creative Business (3)
Communicatie (3)
AMFI (2)

En 9 studenten van HAN, HU, HHS, Windesheim, AHK, Saxion en NHL 
Stenden via Kies op Maat



Interfacultaire organisatie

• Werving

• Facilitering

• Onderwijslogistiek, 
administratie en budget



Lessen

• Vertrouwen en transparantie
• Aansluiten op actualiteit / 

onderzoek / vragen 
ecosysteem

• Elke lichting is anders
• Improvisatievermogen
• Organisatorische inbedding



Uitdagingen

1. Bouwen en onderhouden van een 
transdisciplinaire leergemeenschap 
en een authentieke leeromgeving 
versus beschikbare tijd

2. Organisatorische inbedding als 
interfacultaire minor



Vragen / opmerkingen?
Maarten Hogenstijn
m.hogenstijn@hva.nl
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