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Voorwoord  
Talent voor de Creatieve Economie 
Creativiteit en ondernemerschap als activa op  
de balans van de 21ste eeuw

Het besef dat creativiteit een cruciaal onderdeel  
is van de set van competenties die men moet  
aanspreken en uitspelen om te kunnen innoveren en 
het verschil te maken bij het oplossen van complexe 
vraagstukken groeit met de dag. Voor het ontwikke-
len van ‘smart and creative human capital’ wordt ook 
de expertise over creativiteit belangrijker.  Vooral als 
het gaat om deze aan te wenden voor het innoveren 
en stimuleren van de creatieve economie.

Daarom dringt zich steeds vaker de vraag op of ons 
creatieve talent voldoende ondersteund wordt in 
het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardig-
heden die nodig zijn om hun talent uit te nutten in 
de creatieve economie. Zijn studenten voldoende 
ondernemend, zich bewust van hun creatieve waar-
de en de manier waarop ze deze potentieel kunnen  
inzetten binnen de diverse domeinen en secto-
ren van onze samenleving? En zijn er genoeg voor-
beelden in het onderwijs waar men technologie,  
creativiteit en ondernemerschap op gelijkwaardige 
basis met elkaar verbindt? 

De ambitie om in 2020 de meeste creatieve  
economie van Europa te worden, zoals het topsec-
toren beleid van de Creatieve Industrie zich ten doel 
heeft gesteld, betekent in de eerste plaats een ver-
dere intensivering van innovatie-crossovers tussen 
industrieën en diverse sectoren. Een organische 
overstap van opleiding naar de praktijk van het be-
drijfsleven en de samenleving is essentieel voor 
de ontwikkeling van een sluitend ecosysteem van  
creatief talent in een innovatievere economie. 
 
 
 

Talent voor de Creatieve Economie is een  
verkennend onderzoek om te peilen hoe de huidige 
kunstopleidingen en creatieve technologie oplei-
dingen momenteel hun talent voeden en uitrusten 
met vaardigheden die essentieel worden geacht 
voor de 21ste eeuw. Dit met als doel een duurzame 
samenleving te creëren die door de balans tussen  
culturele, sociale, economische en ecologische  
ontwikkelingen geschraagd kan worden door  
een werkelijke creatieve economie. 

Het totale onderwijs zal zich hier de komende jaren 
snel toe moeten gaan verhouden en veel meer in een 
ketenbenadering (primair, voortgezet, hoger, weten-
schappelijk) gaan opereren. Zowel op het gebied van 
‘Bildung’ (kennis van menselijke waarden) als op het 
gebied van ‘Coding’ (kunde van digitale waarden) en 
‘Starting’ (kunde van disruptieve waarden) zijn inten-
sieve debatten gaande. Docenten die nieuwe inzich-
ten en vaardigheden meebrengen spelen hierin een 
belangrijke rol. Zij stimuleren bijvoorbeeld studenten 
in het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardig-
heden: van het leren herkennen van kansen en mo-
gelijkheden tot het vermarkten en valoriseren ervan.  
 
Er is veel in beweging bij de opleidingen en de  
ondervraagde instellingen lijken ondernemerschap 
als attitude, mentaliteit en vaardigheid – ieder op 
zeer eigen wijze - in het curriculum te willen veran-
keren. Of het Nederlandse Hoger Beroepsonderwijs 
in staat zal blijken om haar talent op tijd en goed ge-
equipeerd aan te laten sluiten bij de snelle ontwik-
kelingen in de maatschappij zal nog moeten blijken.  
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Daar zijn in ieder geval ook een aantal innovatieve maat-
regelen voor nodig. Met name waar het gaat om de cross-
over van creativiteit met high tech ontwikkelingen, de 
stimulering van creatieve ondernemingen gericht op 
groei en de aansluiting bij de moderne netwerkeconomie  
liggen veel uitdagingen. 

Het verkennend onderzoek is een eerste ‘groepsfoto’  
of - in innovatieterminologie - een eerste ‘prototype’ 
van de manier waarop ondernemerschap een plek krijgt 
in het creatieve hoger beroepsonderwijs. Een foto die 
erom vraagt de groep geportretteerden uit te breiden; 
met bijvoorbeeld ook opleidingen uit het Middelba-
re en Lagere Beroepsonderwijs, waarvan veel talent 
eveneens doorstroomt naar de creatieve industrie. Dit 
vooral ook om - zoals reeds aangegeven - te stimuleren 
dat deze opleidingen meer in ketens gaan opereren en 
daarmee de doorstroom voor hun talent vergemakkelij-
ken. 

Dit onderzoek sluit nauw aan bij de ambities om de 
Nederlandse kennisintensieve en creatieve economie 
verder te stimuleren. De bevindingen en ontwikkelde 
methodiek leveren zowel relevante input voor beleid-
smakers, bestuurders als onderwijs-innovatoren voor-
al waar het gaat om de ‘inzetbaarheid’ van creativiteit. 
Veel van de voor dit onderzoek benaderde instellingen 
omschrijven het belang en de waarde van creativiteit 
voor de toekomstige economie, maar benadrukken het 
belang van de vrije ruimte voor het volledig tot wasdom 
komen van de creativiteit; alleen dan kan deze sector 
zich volwaardig ontwikkelen en van waarde zijn voor  
de maatschappij.

 
 
 

Dit boekje geeft een schets van het onderzoek weer; 
we lichten hier enkele best practices, gebruikte me-
thodes en enkele pakkende citaten van onderwijs-
innovatoren uit. Verder bevat dit boekje een samen-
vatting van het lijvige onderzoeksrapport dat in zijn 
geheel te downloaden is via de website van U Create.

Alle  benaderende opleidingen, onderwijsinnova-
toren en alumni hebben met groot enthousiasme 
geparticipeerd in dit onderzoek. De behoefte aan 
kennis(uitwisseling) op dit terrein is zeer groot. Wij 
bedanken alle betrokkenen en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het gestelde 
vertrouwen en de medewerking.

Het projectteam,

Danielle Arets
Walter Amerika
Anne Mieke Eggenkamp
Marieke Rietbergen
Paul Rutten
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“Er zitten hier weinig studenten die  
ambiëren om zich als ‘ondernemende  
professional’ te vestigen in een groot  
bedrijf. Tevens erken ik dat er nog weinig  
aandacht is voor groei ondernemingen;  
terwijl daar wel kansen liggen.”  
 
 
Mark Bode, 
Onderwijsinnovator

Samenvatting  
Ondernemerschap in creatieve opleidingen  
binnen het Hoger Beroepsonderwijs

Ondernemerschap is een belangrijk thema in het 
hoger beroepsonderwijs in de kunsten en creative 
technologies in Nederland. Meer dan ooit te voren 
zoeken de onderwijsinstellingen die binnen deze 
domeinen actief zijn, aansluiting bij ontwikkelingen 
in samenleving, cultuur en economie. De ontwikke-
ling van ondernemerschap is een centraal element 
binnen deze opleidingen, die studenten voorberei-
den op een rol in de creatieve netwerkeconomie.  
 
De verbeeldingskracht van professionals opgeleid 
binnen creatieve opleidingen, levert een steeds be-
langrijkere bijdrage aan innovatie. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om de ontwikkeling van nieuwe pro-
ducten en diensten, maar ook om het (her)ontwerp 
van maatschappelijke systemen en het formuleren 
van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. 
De netwerkeconomie is de context waarin creatie-
ve professionals, van kunstenaars tot ontwerpers, 
opereren. Dat doen ze vaak vanuit een zelfstandige 
positie of relatief kleine, wendbare bedrijven. Daarbij 
drukken nieuwe technologieën een belangrijk stem-
pel op hun manier van werken. Vanzelfsprekend spe-
len ze ook een belangrijke rol in de concepten en toe-
passingen die creatieven ontwikkelen, van digitale 
media tot 3D printing.

Het rapport ‘Talent voor de creatieve economie’  
bevat de resultaten van een onderzoek naar de 
plaats van ondernemerschap binnen het kunston-
derwijs en de creative technologies opleidingen.  
In het bijzonder gaat het om de vraag of deze oplei-
dingen studenten voldoende uitrusten met de com-
petenties en vaardigheden op het terrein van onder-
nemerschap, om te kunnen excelleren in de creatieve 
economie. Het onderzoek vond plaats bij leden van 

directies en colleges van bestuur en bij professionals 
die verantwoordelijk zijn voor het concrete onderwijs 
in ondernemerschap.

Alle creatieve opleidingen die in dit onderzoek zijn 
betrokken, zijn goed aangesloten op actuele ontwik-
kelingen in samenleving, cultuur en economie. Ze 
de©niëren creatieve competenties en vaardigheden 
grotendeels in functie van de veranderende omge-
ving. De maatschappelijke en economische benut-
ting van creativiteit is voor de opleidingen van bijzon-
der belang. Ze verhouden zich doorgaans positief tot 
de creatieve economie, maar hebben een ambigue 
verhouding tot de topsector creatieve industrie. 

De onderzochte scholen en academies leggen ver-
schillende accenten als het gaat om hun maatschap-
pelijke rol en betekenis. Een aantal opleidingen 
beklemtoont het belang van autonomie en legt de 
nadruk op het ontwikkelen van artistieke kwalitei-
ten, gericht op het leveren van een bijdrage in de 
wereld van de kunsten. In hogen leveren de kun-
sten een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van 
de samenleving. Een tweede categorie opleidingen 
ziet het als haar taak creatief talent op te leiden om 
een leidende rol te gaan spelen in innovatie in de  
samenleving binnen uiteenlopende maatschappelij-
ke domeinen en sectoren. Afgestudeerden moeten 
uitgroeien tot pioniers en innovatoren. Technologi-
sche ontwikkelingen fungeren daarbij als katalysa-
tor. Ontwerpcompetenties worden steeds belangrij-
ker. De derde categorie wordt gevormd door de brede 
hogescholen die de synergie van creatieve compe-
tenties ontwikkeld in het kunstonderwijs met die uit 
andere domeinen waarbinnen de scholen actief zijn, 
als cruciaal zien voor het opleiden van 21ste eeuwse 
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professionals. Het gaat hen om de heªoomwerking 
van creatieve competenties voor maatschappij en 
economie, met het oog op de grote maatschappelijke 
uitdagingen en het streven om een concurrerende 
creatieve economie te bevorderen. 

In al deze gevallen wordt het belang van de creatieve 
vrije ruimte, tijdens de opleiding en erna, benadrukt. 
De toenemende oriëntatie op maatschappelijk waar-
de en economisch nut van creativiteit mag in de ogen 
van de woordvoerders van de opleidingen niet ten 
koste gaan van de ruimte voor onderzoek en experi-
ment, om op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen 
en alternatieve concepten. Wanneer creativiteit lou-
ter functioneel wordt ingevuld met het oog op eco-
nomisch belang, wordt het kind met het badwater 
weggegooid. De parallel met vrije onderzoeksruimte 
is niet toevallig. Voldoende creatieve ruimte is een 
voorwaarde voor de realisatie van maatschappelijke 
waarde en economisch nut. 

De instellingen verschillen van mening over de 
vraag of het toenemend belang van ondernemer-
schap voor afgestudeerden in het creatieve onder-
wijs de creatieve professie in de kern verandert of 
dat ondernemerschap vooral een additionele skill 
set aanduidt die een kunstenaar of ontwerper in 
zijn of haar bagage meeneemt bij het verlaten van 
school of academie. In het laatste geval zijn onder-
nemerschapsvaardigheden vooral een toevoeging 
bovenop de vakinhoudelijke competenties. Die hoeft 
daarom niet inhoudelijk verknoopt te zijn met de cre-
atieve competenties De voorstanders van de eerste 
benadering stellen echter dat ondernemerschap 
een essentieel onderdeel is geworden van de atti-
tude van de ontwerper en kunstenaar en dat daar-
mee het vak verandert. De verschillende opvattin-
gen impliceren ook verschillen in onderwijsaanpak.  
 
 
 
 

In de eerste benadering wordt ondernemerschap-
sonderwijs ontwikkeld vanuit de eigen aard van de  
creatieve disciplines, in de tweede kunnen benade-
ringen en methoden vanuit business studies worden 
geïntroduceerd binnen de creatieve opleidingen.

Binnen het hoger beroepsonderwijs bestaan er ver-
schillende opvattingen over en uitwerkingen van wat 
er onder ondernemerschap wordt verstaan. Er kun-
nen globaal drie pro©elen worden onderscheiden. Op 
een algemeen niveau kunnen alle opleidingen zich 
vinden in ondernemerschap als een attitude die kan 
gelden voor verschillende rollen van creatieve pro-
fessionals in verschillende creatieve werkvelden: de 
ondernemende professional. Daarom onderschrijven 
alle opleidingen het belang van ondernemerschaps-
onderwijs, ook voor studenten die in hun latere carriè-
re voor een dienstbetrekking kiezen. Het tweede pro-
©el is dat van de zelfstandige professional, de zzp’er.  
 
Een groot deel van de opleidingen, bijvoorbeeld in 
de uitvoerende kunsten, maar ook in de ontwerpge-
baseerde disciplines, de©niëren ondernemerschap 
in termen van een ona®ankelijke, zelfstandige be-
roepspraktijk. Het derde pro©el is dat van de onder-
nemer die gericht is op het opzetten en ontwikkelen 
van een eigen bedrijf, met ambities om te groeien. 
Dit pro©el wordt eerder gehanteerd in de brede ho-
gescholen met een gedi¯erentieerder aanbod aan 
opleidingen dan in de gespecialiseerde kunstaca-
demies of de hogescholen voor de kunsten. Echter 
geen van deze laatste opleidingen sluit dit pro©el ex-
pliciet uit, het is van minder belang in het onderwijs; 
de aandacht gaat er niet speci©ek naar uit. 
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De opvatting overheerst dat ondernemerschap voor-
al een kwestie is van motivatie en gedrag, gevolgd 
door persoonlijke kenmerken. Aan te leren vaardig-
heden worden niet onbelangrijk, maar minder van 
belang geacht dan de andere twee. De wil om on-
a®ankelijk te kunnen opereren is een belangrijke 
motivatie om te gaan ondernemen, gevolgd door de 
bereidheid om risico’s te nemen en ©nancieel beter 
te worden. Aanvullend hierop komen nog naar voren 
‘de wens om impact te maken op de maatschappij’ 
en de ‘wil om eigen kansen te creëren’. Een belang-
rijk verschil van ondernemers die uit de creatieve 
disciplines komen met andere ondernemers is dat 
de eersten doorgaans meer op vernieuwing en in-
novatie gericht zijn en dat ze vaker inhoudelijk, van-
uit de wil om maatschappelijk verschil te maken, 
gemotiveerd zijn. In het krachtenveld waarbinnen 
kunst- en creatieve technologie opleidingen zich in 
de toekomst zullen moeten gaan positioneren zijn 
de tegenstellingen zzp en groeionderneming en 
high tech en low tech belangrijke tegenstellingen. 
In de combinatie van deze dimensies ontstaat een 
veld waarin opleidingen positie (kunnen) innemen.  
 
De meeste instellingen voorzien een belangrijke ont-
wikkeling richting high tech, onder meer als gevolg 
van ontwikkelingen buiten de creatieve disciplines. 
De introductie van creative technologies in het on-
derwijsveld, voor een deel binnen, maar ook naast 
het bestaande kunstonderwijs, onderstreept het be-
lang van de combinatie tussen technologie en creati-
viteit. Bestaande kunstopleidingen zijn vaak minder 
op technologie georiënteerd. Belangrijk discussie-
punt voor dit deel van het creatieve onderwijs is hoe 
deze opleidingen zich in de toekomst gaan verhou-
den tot de ontwikkeling van technologie, zeker als ze 
zich willen toeleggen op het opleiden van creatieve 
professionals die een rol kunnen spelen in het pro-
ductief tegemoet treden van grote maatschappelijke 
uitdagingen. 
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•	 Investeer	in	de	ontwikkeling	van	adaptieve		
 onderwijsvormen en alternatieve beoorde- 
 lingssystemen die ervaringen en acties  
 van studenten centraal stellen en bijdragen 
 aan de versterking van gedrag en motiva- 
 ties die ondernemerschap bevorderen.  
 Maak daarbij gebruik van digitale middelen  
 als onmis(ken)baar onderdeel van de leef- 
 wereld van creatieve studenten. Deel de  
 ervaringen met de creatieve hoger be- 
 roepsopleidingen in Nederland.

•	 Geef	losse	initiatieven	binnen	creatieve		
 opleidingen meer ankers en ontwikkel  
 programmalijnen die ondernemerschaps- 
 onderwijs structureler in de opleidingen  
 inbedden. 

•	 Stimuleer	nieuwe	regionale,	nationale	 
 en internationale samenwerkingsver 
 banden van creatieve opleidingen en  
 hogescholen, versoepel regelgeving,  
 maak het aantrekkelijk voor bedrijven om  
 te alliëren met deze kennis-instellingen en  
 de netwerken waar ze onderdeel van zijn. 

•	 Ontwikkel	het	ondernemerschapsonder-	
 wijs gericht op het starten en laten groeien  
 van bedrijven binnen de context van crea- 
 tieve opleidingen en onderzoek de moge- 
 lijkheid van het opzetten van incubators  
 gekoppeld aan kunstopleidingen en oplei- 
 dingen in creative technologies.

  
Op basis van het onderzoek is een aantal  
concrete aanbevelingen geformuleerd. 

 

•	 Verken	de	impact	van	het	toenemend		
 belang van ondernemerschap in het veld  
 op de creatieve professie en onderzoek de  
 repercussies voor de aard en inhoud van  
 het ondernemerschapsonderwijs binnen  
 het creatieve hoger beroepsonderwijs.  
 Deel de leerervaringen binnen de kunstvak- 
 opleidingen ten aanzien van de thema’s  
 creativiteit en ondernemerschap.

•	 Ontwikkel	een	strategie	vanuit	het		 	
 kunstonderwijs in Nederland vis-a-vis de  
 technologische ontwikkelingen die zorgen  
 voor diepgaande veranderingen in cultuur,  
 samenleving en economie en stel daarbij  
 vast wat de consequenties daarvan zijn  
 voor het ondernemerschapsonderwijs  
 binnen het kunstenonderwijs in Nederland. 

•	 Maak	het	ondernemerschapsonderwijs		
 nadrukkelijk onderdeel van de pro©lering  
 van de creatieve opleidingen. Schuw daar 
 bij niet innovatieve keuzes te maken die  
 verder gaan dan de huidige impliciete  
 pro©lering. 

•	 Zorg	voor	ontwikkel-	en	experimenteer-	
 ruimte voor creatief scheppend en onder- 
 nemend talent. Schep binnen de curricula  
 voldoende ruimte voor studenten om te  
 experimenteren op het breukvlak van  
 creatief experiment en ondernemerschap  
 en laat ze praktijkervaring opdoen.
 
 
 
 

Desiree Majoor , vice voorzitter HKU & lid Topteam Creatieve Industrie  
& Anne Mieke Eggenkamp, EGG creation + education
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Onderwijsinnovatoren bij workshop in Rotslab Utrecht

We hebben in het onderzoek onder 
meer gekeken naar hoe onderne-
merschapsonderwijs wordt ingevuld. 
In veel gevallen zijn de ondernemer-
schapsprogramma’s aanvullend aan 
het reguliere onderwijsprogramma. 
In een speci©ek geval is er sprake 
van additief maatwerk voor verschil-
lende studierichtingen waarin on-
derwerpen  als pro©leren, branding, 
presenteren en pitchen, acquisitie, 
verkenning van het werkveld en ver-
dienmodellen aan de orde komen. 
Dergelijke programma’s zijn verplicht 
en er worden studiepunten aan ver-
bonden. Ook is er sprake van integra-
tie van ondernemerschap binnen op-
drachten, waar dat relevant is.

Verder is er bij veel opleidingen een 
business station waar studenten 
naar toe kunnen, bijvoorbeeld voor 
ondersteuning in het opstarten van 
een bedrijf. 

Anderen noemen ondernemerschap 
als een geïntegreerde leerlijn binnen 
de verschillende fasen van het 
curriculum.

Er zijn verschillende bestaande me-
thodieken die binnen het onderne-
merschapsonderwijs in de kunsten 
en creative technologies worden ge-
bruikt. Business Modelling wordt vaak 
genoemd, vooral ook het Business 
Canvas van Alexander Osterwalder 
c.s. Meer algemeen wordt ook blended 
learning en ±ipping the classroom 
genoemd om studenten te laten 
 kennis maken met ondernemerschap, 
waarbij e-learning, projecten en moge-
lijk klassikaal leren worden gemengd. 
 
We lichten op de volgende pagina’s 
enkele best practices uit.
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Creatieven hebben te maken met een andere  
beroepspraktijk dan twintig jaar geleden. Ze moet 
steeds meer opereren in netwerken die vaak op een 
globale schaal opereren. Daarnaast worden consu-
menten mondiger en kritischer, vooral ook waar het 
gaat om duurzaamheid. De gebruiker staat tegen-
woordig op een heel andere plek in het proces door-
dat de tussenpersoon (winkel, fabrikant, uitgever, 
productiemaatschappij) verdwijnt. Daardoor heeft de 
maker direct te maken met zijn publiek. Ook de klassie-
ke opdrachtgever is voor een groot deel verdwenen. 
Soms omdat de  maker zelf opdrachtgever is. Soms 
omdat hij samen met een opdrachtgever investeert. 
Soms omdat de gebruiker de directe opdrachtgever is.  

Voor dit alles is samenwerken cruciaal; veel opdrach-
ten overstijgen de grenzen van de ontwerpdiscipli-
nes. Dat vereist ook een nieuw soort ondernemer-
schap

Het programma De Nieuwe Ontwerper legt deze 
veranderingen onder de loep. Het gaat vooral over 
mentaliteit, niet per se over ondernemerschap. Het 
is geen cursus ‘hoe begin ik mijn eigen bedrijf’, maar 
een onderzoek naar inspirerende praktijkvoorbeel-
den. Hoe initiatiefrijk moet je zijn om je te kunnen 
ontplooien?  Met wie kun je samenwerken om dat te 
realiseren? Wie zit er te wachten op wat je te bieden 
hebt? Kun je je eigen opdrachtgever zijn? Wat bete-
kent het buitenland? Richt je je direct op je publiek, 
of zijn er andere afnemers? Hoe communiceer je wat 
je goed kan?
 
 
 
 

In lezingen en excursies worden studenten gecon-
fronteerd met  wat er de afgelopen vijf jaar is gelukt, 
en wat er minder goed ging. Er worden ontwerpers 
aan het woord gelaten die nieuwe kansen wisten te 
creëren en er worden projecten uitgelicht die niet 
uit de verf zijn gekomen. Daarnaast gaan studenten 
op expeditie naar bedrijven, studio’s, coöperaties en 
werkplaatsen die nieuwe manieren van werken 
verkennen. 

De Nieuwe Ontwerper is een project van de  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Initiatiefnemer  
Erwin Slegers (tevens coördinator van het program-
ma) maakt afgelopen jaar ook een documentaire Het 
Nieuwe Ontwerplandschap waarin geschetst wordt 
hoe het ontwerpend denken nieuwe oplossingsrich-
tingen kan aandragen voor de actuele maatschappe-
lijke uitdagingen.  

Meer informatie: Facebook De Nieuwe Ontwerper

Best Practice  
Hogeschool voor de kunsten Utrecht / De Nieuwe Ontwerper

Studenten HKU aan het werk bij het programma De Nieuwe Ontwerper
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Tijdens een workshops met een twintigtal onder-
wijsinnovatoren die in Nederland verantwoordelijk 
zijn voor de invulling van het thema ondernemer-
schap in het onderwijs in kunsten en creative tech-
nologies werd gekeken naar de relatie tussen onder-
nemerschapsvaardigheden en de zogenaamde 21st 
century skills. Daarbij gaat het om een samenspel 
van vaardigheden die noodzakelijk zijn om in de sa-
menleving en economie van de 21e eeuw te kunnen 
functioneren. Voor het aanleren van die skills is het 
onderwijs essentieel. In het hiernaast gepresenteer-
de © guur zijn deze vaardigheden afgebeeld met in 
de binnenring taal en rekenen als kernwaarden en 
daaromheen gegroepeerd samenwerken, problee-
moplossend vermogen, ict-geletterdheid, toege-
paste creativiteit, kritisch denken, communiceren en 
sociale en culturele vaardigheden en samenwerken. 
Daaromheen staan dan leven-betrokken- werken- 
ondernemend-leren –nieuwsgierig.

Met het oog op ondernemerschap wordt voorgesteld 
samenwerken te vervangen door multidisciplinair 
samenwerken. Professionals moeten in staat zijn 
combinaties te maken van de eigen skills en exper-
tises met die van anderen. ICT geletterdheid zou 
volgens een van de onderwijsinnovatoren moeten 
betekenen dat professionals gebruik maken van en 
leren door ICT. Bij sociale en culturele vaardigheden 
hoort ook het aloude principe van bildung volgens 
een ander. Ook wordt gesteld dat communiceren in 
de context van ondernemerschap in ieder geval ook 
betekent exposeren, pitchen, linkedin gebruiken en 
portfolio’s opbouwen. Creativiteit vinden meerdere 
professionals te algemeen. Binnen ondernemer-
schap gaat het om toegepaste creativiteit; om de 
waarde van creatie. Wat ontbreekt in de het cirkeldi-
agram is omgevingsgerichtheid.

21st Century skills
Daar begint het mee bij 
creatief ondernemerschap. 
Als je niet weet waar je 
terecht kunt met je 
creativiteit dan is het 
een zinloze exercitie.
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Tijdens een van de georganiseerde 
workshops werd door de onderwijs-
innovatoren een model gede©nieerd 
aan de hand van een tweetal assen, 
waarbinnen de creatieve opleidingen 
zoals die in dit onderzoek betrokken, 
zichzelf kunnen en zullen moeten po-
sitioneren. De ene as heeft betrek-
king op de mate waarin een opleiding 
gericht is het opleiden van creatieve 
professionals die verwacht worden 
als zelfstandige te gaan werken ver-
sus ondernemerschapsonderwijs zo 
in te richten dat het primair gericht is 
op het starten en het door ontwikke-
len van een eigen onderneming. De 
optie om creatieven op te leiden die 
met een entrepreneurial attitude in 
bedrijven gaan werken wordt gezien 
als de middenpositie tussen beide ui-
tersten. De tweede dimensie heeft 
betrekking op de rol van technologie 
in het businessmodel en het produc-
tieproces van de onderneming: 
high tech of low tech.

Opvallende conclusie van de deelne-
mers aan de workshop is dat de op-
leidingen die zij vertegenwoordigen 
overwegend gepositioneerd zijn in 
het kwadrant rechtsonder: zzp- ge-
oriënteerd en low tech. Veel van de 
creatieve business dynamiek vindt 
echter plaats in het kwadrant rechts-
boven, groeibedrijven met schaal-
bare technologie in het centrum van 
het bedrijfsproces en het business 
model. Binnen het brede domein van 
creatieve opleidingen die hier on-
derzocht zijn tenderen de creatieve 
technologie opleidingen, met name 
die in communicatie en multimedia 
design, in die richting. Ook in de bre-
de hogescholen die creatieve oplei-
dingen inzetten voor het vernieuwen 
van de meer traditionele maakge-
richte en engineering opleidingen is 
het vierde kwadrant richtinggevend. 
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Onderwijsinnovatoren bespreken de 21st Century skills tijdens een expert sessie in Rotslab, Utrecht Onderwijsexpert Anne Mieke Eggenkamp en Lector Creative Business Paul Rutten presenteren de eerste bevindingen van 
het onderzoek naar ondernemerschap in het kunstvakonderwijs
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 Best Practices 
ARTEZ 
Het ArtEZ Art Business Centre faciliteert het on-
dernemerschapsonderwijs door middel van onder 
meer starterbegeleiding, broedplaatsen en een 
alumniprogramma.

Zo is er het  groeiprogramma  Bridging the Gap 
voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en ar-
chitecten die een goed plan tot uitvoering willen 
brengen. Ze worden ondersteund bij het maken 
van een presentatie, het vinden van investeerders 
en of samenwerkingspartners. 
www.bridgingthegapholland.nl

Willem de Kooning 
De Willem de Kooning academie integreert onder-
nemerschapsvaardigheden volledig in het curri-
culum. Verder worden zowel studenten als alumni 
ondersteund door het Business Station, waarin ze 
met diverse praktische vragen rondom onderne-
merschap terecht kunt. Zo gaan studenten SBRM 
(Small Business & Retail Management) in het 
tweede jaar aan de slag met het opzetten van een 
onderneming. 

Docent/ ondernemer Mark Bode ontwikkelde 
daarnaast de methode Creative Business Map; die 
veelvuldig in de opleiding aan bod komt.  De focus 
ligt daarbij op  het exploreren van nieuwe verdien-
modellen en strategieën voor creatieve onderne-
mers. De inzichten worden gedeeld via de online 
community Beardsandsuits.nl 

24

AKV|St.Joost
 

Stichting Starterslift opereert binnen AKV|St.
Joost en is gericht op zowel studenten, alumni en 
docenten met ondernemerschapsambities. Be-
halve met het begeleiden van zzp-ers houdt Star-
terslift zich ook bezig met collectieven en studio’s. 
De diverse Starterslift coaches bestaan uit erva-
ren specialisten in creatief ondernemerschap, ©-
nanciele experts, juristen en alumni die de crea-
tieve ondernemers ondersteunen bij hun start up. 
Starterslift werkt consequent vanuit de methode 
The Lean Start Up van Eric Ries.
Daarnaast  worden er door Avans opleidingen ver-
zorgd zoals de Pro©el Workshop en Business Ate-
lier die de beginnende ondernemer verder op weg 
helpen om initiatieven en dromen te realiseren.

 

Amsterdamse  
Hogeschool voor de kunsten
Bij de AHK wordt vooral intensief samengewerkt 
met Amsterdam Centre for Entrepeneurship; ver-
der is de portal Beroepkunstenaar.nl ingericht 
waarbij voor alle faculteiten praktische informa-
tie wordt aangeboden over ondernemende skills. 
Beroepkunstenaar organiseert ook regelmatig 
netwerkborrels en symposia voor kennisdeling 
omtrent ondernemerschap en kunstvakonderwijs.
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Beeld impressies 
van de expert
meeting met 
onderwijsinnovatoren 
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Foto + intro
vragenlijst

  

Op basis van inzichten uit wetenschappelijke 
literatuur is een uitgebreide vragenlijst opgesteld 
voor onderwijsprofessionals met als doel een eerste 
globale indruk te krijgen van de accenten en 
richtingen in het ondernemerschapsonderwijs 
binnen het kunstvakonderwijs en de creative 
technology opleidingen. “Deze omvangrijke 
vragenlijst, heeft me sterk geholpen bij het 
evalueren van onze huidige ondernemersmodules; 
wat bieden we al aan en welke aspecten laten 
we –soms onbewust- liggen? Ik denk dat het voor 
alle docenten, maar ook studenten nuttig is 
deze vragenlijst er jaarlijks bij te nemen.” 

Vragenlijst
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2. Binnen het concept ondernemerschap kunnen  
grofweg drie aspecten worden onderscheiden.  
Hoe belangrijk zijn die in uw opleiding?

a.  Het oprichten en runnen van  
 een eigen onderneming (ev. met groeiambitie).
b.  Het leren te overleven als een zzp’er,  
 self employed creative. 
c.    Het aanleren van ondernemerschap als een  
 houding en attitude, los van de toekomstige  
 werkcontext (loondienst of ondernemer).

Toelichting: … 
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 1. Het starten, inrichten, opzetten en  
uitvoeren van ondernemerschaponderwijs gebeurt,  
impliciet of expliciet aan de hand van een aantal stappen. 
 
Allereerst is er sprake van de (1) formulering van wat ondernemer-
schap is en wat ten grondslag ligt aan succesvol ondernemerschap. 
Op basis daarvan worden (2) doelen geformuleerd. Dat vertaalt zich in 
een (3) speci©ek programma, waarbij doelgroep, inhoud en eventueel 
buitenschoolse projecten worden gede©nieerd. Vervolgens worden (4) 
onderwijsmethodieken geformuleerd (cursorisch en buitenprojecten). 
Tenslotte is het belangrijk om (5) uitkomsten en resultaten te evalueren 
en de impact van het onderwijs te meten. 

Kunt u in grove lijnen schetsen hoe de aanpak van uw ondernemer-
schaponderwijs  
in elkaar steekt aan de hand van  

a. de©nitie, 
b. doelen, 
c. programma, 
d. methodieken 
e. evaluatie en assesment.

Toelichting: … 

Vragenlijst
3. De weg naar ondernemerschap loopt doorgaans via verschillende 
fasen. Welke rol speelt deze fasering in uw opleiding? Hoe vertaalt 
zich dat in uw curriculum? 

a. sluimerend (latent) – iemand denkt er wel eens over  
 ondernemer te worden (ontdekkingsfase)
b. beginnend (nascent) – iemand oriënteert zich actief en bereidt  
 zich voor op ondernemerschap
c. jong (young) – iemand is al een onderneming begonnen  
 (exploitatiefase) 
 

Toelichting: …
 
 
 
4. In veel gevallen, zijn studenten al ondernemer  
(variërend van zwart werkend tot VAR met KvK registratie).  
Hoe gaat men daarmee om in uw opleiding? 
 
Toelichting: …
 
 
 
5. Uit onderzoek is bekend dat er in de ontwikkeling tot ondernemer 
verschillende fasen doorlopen worden (zie ook vraag 3) waarbij er in 
iedere fase sprake is van uitval van kandidaat-ondernemers. Welke 
kritische fasen onderscheidt u in uw opleiding? Hebt u zicht op de 
factoren die de doorslag geven in dit proces van selectie c.q. uitval? Op 
welke wijze speelt u daarop in uw opleiding? 
 
 

Toelichting: …
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6. Aspirant creatief ondernemers maken afwegingen 
tussen de keuze voor een carrière als zelfstandige,  
ondernemer of werknemer in een bedrijf of een  
andere carrière. Wat is volgens u de belangrijkste afwe-
ging van studenten aan uw opleiding om voor onderne-
merschap te kiezen en wat betekent  
dat voor uw curriculum? 
 
a. Vooruitzicht om er ©nancieel beter van te worden
b. Wens om ona®ankelijk te kunnen opereren
c. Bereidheid om te kiezen voor risico
d. Anders namelijk…

Toelichting: … 
 
 
7. Binnen ondernemerschaponderwijs wordt een onder-
scheid gemaakt tussen drie vormen van onderwijs. Wat 
is het belang van elk van die aspecten in uw curriculum? 
Waar legt u de nadruk op en waarom?

a. Onderwijs over ondernemerschap (know what):   
 Wat is ondernemerschap?
b. Onderwijs voor ondernemerschap (know why)   
 Waarom is ondernemerschap belangrijk?
c. Onderwijs in ondernemerschap (know how).  
 Hoe  wordt je ondernemer en wat betekent dat   
 voor hoe je werkt? 
d. Anders, namelijk
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8. Er zijn diverse manieren om ondernemerschap te doce-
ren. De keuze voor de methodieken hangt samen met de 
doelstelling van de opleiding (zie ook vraag 6) en de ana-
lyse welke aspecten belangrijk zijn voor het bevorderen 
van ondernemerschap. Hoe belangrijk zijn de volgende 
methodieken in uw curriculum en waarom?  
 
a. Colleges en lessen over aspecten van  
 ondernemerschap door docenten
b. Gastcolleges door ondernemers en andere  
 ervaringsdeskundi-gen over ondernemerschap
c. Bedrijfsbezoeken aan ondernemingen ter  
 kennismaking met de praktijk
d. Stage bij een bedrijf
e. Opzetten van een bedrijf in de context  
 van het curriculum
f. Actief zijn binnen een leer-werkbedrijf  
 van de opleiding
g. Actief zijn als ondernemer in de gemeenschap 
 buiten school
h. Anders namelijk …. 
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9. Er is veel discussie over wat belangrijke vaardigheden 
zijn voor en van ondernemers? Welke
zijn volgens u belangrijk of niet belangrijk?  
 
1. Onderhandelvaardigheden
2. Creatief denken
3. Openstaan voor technologische ontwikkelingen
4. Kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguiteit
5. Kansen kunnen zien 
6. Strategisch inzicht 
7. Netwerken 
8. Communicatievaardigheden 
9. Kritisch denken
10. Probleemoplossend vermogen
11. Overredingskracht
12. Time management
13. Delegeren
14. Samenwerken
15. Vasthoudenheid
16. Openheid
17. Doorzettingsvermogen
18. Onderhandelvaardigheden
19. Creatief denken
20. Openstaan voor technologische ontwikkelingen
21. Kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguiteit
22. Anders namelijk ….
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10. De vraag die veel mensen bezighoudt is wat  
de kenmerken zijn van een goede ondernemer.  
Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende aspecten  
(zie ook vraag 8)?

a. Persoonlijke kenmerken    
b. Aan te leren, speci©eke vaardigheden  
c. Motivaties en gedrag    
d. Anders namelijk… 
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11. Hoe belangrijk is volgens u de context voor het 
succes van creatieve ondernemers? Maakt dit aspect 
onderdeel uit van het onderwijs in ondernemerschap?

a. Rolmodellen (ouders, kennissen en vrienden  
 die ondernemer zijn)
b. Dominante sfeer op school of in de opleiding
c. Discipline of bedrijfstak waarin iemand opereert 
 of gaat opereren
d. Regionaal economische context en de kansen   
 die daar bestaan (stad of streek)
e. Anders namelijk….
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12.  Ondernemerschap wordt vaak gezien als een 
fenomeen dat strijdig is met artistieke ontwikkeling en 
esthetische doelen.  

 
a. Welke rol speelt dat bij de studenten van uw  
 opleiding?
 
 Toelichting: …
 

b. Welke rol speelt dat bij de docenten van uw  
 opleiding, in het bijzonder in de creatief  
 scheppende disciplines?
 
 Toelichting: …

c. Is er sprake van gelijksoortige houdingen bij  
 studenten en docenten of is daarin sprake van  
 verschillende attitudes? 
 

Toelichting: …

13.  Wat zijn volgens u de belangrijkste verschillen 
tussen ondernemers die komen vanuit creatieve discipli-
nes zoals die worden onderwezen binnen uw instituut en 
ondernemers uit andere domeinen en vakgebieden? 

Toelichting: …

14. Wat zijn volgens u de belangrijkste verschillen 
tussen managers en ondernemers, als die er al zijn?

Toelichting: …

  

To embed entrepreneurial attitudes and skills in 
curricula it needs to start with evolving beyond 
the hierarchy and control education model of 
the 19th century. Faculty must become  
designers of learning experiences and environ-
ments, not teachers. Secondly,  
governmental rules & regulations strangling 
education innovation and maintaining this old 
model need to be dissolved. Adding courses to 
curricula is like putting a band-aid on  
a severed aorta.  
 
Robert de Bruijn
MBA | Lecturer | Management & Innovation |
University of Applied Sciences,
Business School Utrecht
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