
 

UITNODIGING SOL-DAG 
voor leerlingen, docenten en schoolleiders met interesse in Ondernemend leren 

De SOL-dag wordt georganiseerd door de Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren en richt zich 
op leerlingen, docenten en schoolleiders van SOL-scholen en scholen die interesse hebben in 
Ondernemend Leren. De SOL-dag heeft een praktische insteek, is actiegericht en geeft ruimte voor het 
in contact komen met elkaar en het uitwisselen van ervaringen. Het centrale thema is: hoe kan ik 
ondernemend leren op onze school verder vormgeven middels ondernemende projecten? De SOL-dag 
vindt plaats bij een van onze leden: UniC in Utrecht. Een ondernemende school met enorm veel 
ervaringen op het gebied van co-creatie van onderwijsactiviteiten! 

Datum 

24 september 2018 van 12.30 – 16.45 uur 

Plaats 

UniC - Van Bijnkershoeklaan 2 in Utrecht 

Doelen SOL-dag 

1. Leden komen met elkaar in contact en wisselen ervaringen uit 
2. Leden worden op de hoogte gesteld van de al ontwikkelde projecten binnen de Vereniging Scholen 
voor Ondernemend Leren 
3. Leden leren hoe zij een bestaand project kunnen herontwerpen, gebaseerd op de behoeftes van hun 
school en de criteria van ondernemend leren. 
4. Leden keren terug naar school met een passend en haalbaar ondernemend project die direct kan 
worden geïmplementeerd. 
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Wat wordt verwacht van scholen? 

1. Deelname met een schoolteam: schoolleider, docenten en leerlingen 

2. Uitnodigen van een andere school: elke SOL-school nodigt minimaal 1 andere school uit, zodat ook 
deze school de kans krijgt om op aantrekkelijke wijze ondernemend leren te ervaren 

3. Deelname op de markt met minimaal 1 ondernemend project die uw school al heeft 
geïmplementeerd. Voor de presentatie van een project kunt u denken aan bijvoorbeeld een film, 
foto, poster, een eindproduct en hulpmiddelen die u tijdens het project heeft gebruikt. Tip: de 
leerlingen kunnen natuurlijk het allerbeste hun ervaringen vertellen. Als laatste is het belangrijk 
dat u van tevoren heeft nagedacht over successen en verbeterpunten van uw ondernemende 
project. 

Inspiratie? 

UniC heeft al veel ondernemende projecten in verschillende jaren en vakgebieden geïmplementeerd. 
Zij zullen zich op de markt vertegenwoordigen met vijf ondernemende projecten. Bent u nieuwsgierig 
naar een van hun projecten? Klik dan op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=65&v=JdpUH3dK_xo 

Programma 

12.30 – 13:00   Inloop en ontvangst – voorbereiding markt 

13.00 – 13.05   Plenaire opening door het SOL-bestuur en gastschool UniC 

13.05 – 14.00   Markt met ondernemende projecten 

14.00 – 14.45  Co-creatie workshop: hoe (her)ontwerpt u een project, middels design thinking, 
   naar een ondernemend project?  

14.45 – 15.15   Pauze en borrel 

15.15 – 16.15   Vervolg co-creatie workshop en projectvoorbereiding in schoolteams 

16.15 – 16.45   Finale: schoolteams presenteren projectplannen 

Interesse? 

U kunt zich aanmelden voor de SOL-dag door zich in te schrijven via het online aanmeldformulier: 
https://goo.gl/forms/jwSyTI7aTUJkbgVG3. Heeft u nog vragen of kunt u zich niet online aanmelden? 
Stuur dan een bericht naar Suzanne: suzannedekroon@gmail.com. 
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