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hun dagelijkse leven van toepassing konden zijn. 

Daarom pleitte men voor een nieuw nationaal 

curriculum, dat het toepassen van lokale kennis 

stimuleerde. 'De lokale gemeenschap, met zijn 

natuurlijke omgeving en industrie, is een vitaal 

onderdeel van de leefomgeving.' 

Ondernemersschap en innovatie 

Als we vandaag spreken over opleidingen 

rond ondernemerschap en economische inno-

vatie, willen  we een bepaalde houding, kennis 

of vaardigheid bij jongeren bevorderen. Deze 

competenties noemen we ondernemerschaps-

kwalifi caties. 

Landelijke arbeidsprojecten werken het best 

op basis van de plaatselijke en regionale kennis. 

Als we deze kwalifi caties gaan combineren met 

kwalifi caties als creativiteit, nieuwsgierigheid, 

samenwerking en gedrevenheid, dan pas kun-

nen initiatieven tot echt ondernemerschap ont-

staan. Als er bovendien nog eens een plaatselijk 

of regionaal accent aan wordt toegevoegd, een 

gevoel van ergens ‘bij’ te horen, dan kunnen 

arbeidsprojecten de plaatselijke en landelijke 

gemeenschap echt ten goede komen. 

De volgende drie strategieën/activiteiten 

ondersteunen kinderen bij de voorbereiding op 

ondernemerschap in hun eigen omgeving. 

1.  het gebruik van plaatselijke leermaterialen 

om een lokale identiteit en betrokkenheid te 

ontwikkelen en om ondernemingszin te ont-

wikkelen; 

2.   het bevorderen van actieve leermethodes, zo-

als projectwerk. Dat stimuleert de creativiteit, 

nieuwsgierigheid, samenwerking, initiatief en 

risico’s durven nemen; 

3.  ondersteuning van studentenondernemingen 

om algemene en specifi eke eigenschappen 

van de ondernemer te stimuleren. 

  

o orwegen 

 

Grenzeloos ondernemerschap

DOOR: ANNE SOFIE SKOGVOLD - De lande-

lijke omgeving van Salten in het noorden 

van Nordland (Noorwegen) en de aangren-

zende gemeenten in Norrbotten (Zweden) 

werken al drie jaar samen aan een project. 

Ze willen het ondernemerschap in (kleuter)

scholen vergroten. Leerlingen moeten trots 

zijn op hun lokale leefgemeenschap en er 

ook de kansen in zien. Zo kunnen ze lokale 

bronnen benutten in functie van hun omge-

ving. Het Nordland Research Institute heeft 

dit project gedurende een jaar geëvalueerd 

en gevolgd (Skogvold, 2008). Men wilde 

vooral de ‘ondernemerszin’ stimuleren en 

een plaats geven bij leerkrachten, kinderen, 

schooldirecties en politici. Om dit te ver-

wezenlijken hebben de deelnemers telkens 

een link gelegd met de plaatselijke gemeen-

schap – scholen, plaatselijke bedrijven en 

organisaties – en buiten de eigen grenzen. 

De scholen zijn in dat eerste jaar meer dan 

1000 keer ‘de grens overgestoken’. Tijdens 

die bezoeken vertelden leerkrachten en 

leerlingen over hun dorp en de omgeving: 

een wederzijds leerproces. Het Noorse kust-

landschap met zijn fjorden en hoge bergen 

verschilt heel erg van het Zweedse, beboste 

binnenland. Om die plaatsen aan de ande-

ren te kunnen presenteren, moesten de 

kinderen intensief gaan observeren. Een 

Noorse leerkracht vertelde dat één van de 

leerlingen, na een eerste bezoekje over de 

Analyses van de curricula in Zweden (Johan-

nisson & Lindmark, 1996) en Noorwegen (Sol-

stad, 2000) bewijzen dat deze methodes een 

plaats verdienen in elk curriculum. Als het on-

derwijs hierin een rol wil spelen, moet het aan 

twee voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten 

er ook op het platteland scholen zijn. Ten twee-

de moeten deze scholen kinderen toelaten om 

mee te bouwen aan de toekomst van kleine ge-

meenschappen en dunbevolkte gebieden. 

  

Karl Jan Solstad is senior researcher aan 

het Nordland Research Institute • karl.jan.

solstad@norsk.no.  
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Een plek voor de allerjongsten: 

Noorse boerderijscholen 

DOOR: WENCHE RØNNING - De afgelopen tien 

tot vijftien jaar heeft Noorwegen de band tus-

sen (kleuter)scholen en plaatselijke boerderijen 

versterkt. Hogere onderwijsinstellingen hebben 

opleidingen ontwikkeld voor leerkrachten en 

landbouwers: De boerderij als pedagogische 

bron. Zo kunnen ze samen waardevolle leer-

trajecten voor kinderen ontwikkelen. Lokale 

boerderijen en scholen bundelen een leeracti-

viteiten en ervaringen. De motivatie achter dit 

verhaal is de zorg dat kinderen en jongeren 

steeds meer tijd in cyberspace doorbrengen, 

waardoor ze het contact verliezen met de na-

tuur en de natuurlijke processen in of rond de 

boerderij. 

  

Naast de samenwerkingsverbanden tussen 

scholen en boerderijen, zijn er kleuterscho-

len opgericht die  jonge kinderen een unieke 

leeromgeving bieden. In Noorwegen hebben 

kinderen vanaf één jaar recht op een plaats 

op een kleuterschool of voorschool De nieuwe 

‘boerderijscholen’ zijn erg populair bij ou-

ders die een kwalitatieve, veilige en boeiende 

leeromgeving voor hun kind zoeken. Anita en 

Jostein Hunstad stichtten tien jaar geleden de 

Medås Farm Kindergarten nabij Fauske, in het 

noorden van Noorwegen. Ze runden de boerde-

rij al sinds 1983 maar kregen het steeds moei-

lijker omdat lynxen en wolvinnen in de zomer 

hun schapen dood beten. Anita werkte deeltijds 

als vervangster in het kleuteronderwijs. Ze 

hield erg van het werk en dacht na over hoe ze 

de boerderij als leerinstrument voor jonge kin-

deren kon inschakelen. Dat zou voor Jostein en 

haar de redding betekenen. 

  

Na heel wat inspanningen om de boerderij 

als boerderijschool te laten erkennen, begon-

nen ze het project in 1999 met zes kinderen. 

Nog voor het eind van het jaar waren de 18 

beschikbare plaatsen ingevuld. Medås Farm 

Kindergarten vierde vorige herfst zijn tiende 

verjaardag. Er zijn op dit ogenblik 64 plaatsen 

voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Intussen zijn 

er plannen om het project uit te breiden tot 100 

kinderen. 

De kleuterschool geeft voorrang aan kinde-

ren uit de buurt. Maar omdat het zo’n populair 

initiatief is, willen ook ouders van buiten Medås 

er een plaats voor hun kind krijgen. De boerde-

rij wordt omgeven door velden, een bos, meren 

en andere boerderijen. Er is een erg gevarieerde 

fauna en fl ora. Dat maakt tal van activiteiten 

mogelijk in en rond de boerderij, ook voor vol-

wassenen. 

De fi losofi e van Medås is gebaseerd op de 

traditionele boerderijpraktijk. Kinderen leren 

van het voeden van en de zorg voor paarden, 

schapen, katjes, hennen, konijnen en Cavia's. Ze 

moeten ook dagelijks verse eieren rapen, was-

sen en verkopen. Als de schapen in de herfst 

geslacht worden op de boerderij, helpen ze de 

dieren villen, het vlees versnijden en klaar ma-

ken voor bewaring. Zo is er eten voor de familie 

en de kinderen van de boerderij. Volgens Jos-

tein draait alles om de natuurlijke levenscyclus 

op de boerderij. De kinderen helpen aardappe-

grens, zei: 'We kunnen hen hier helemaal 

niets laten zien wanneer ze op bezoek ko-

men!' Maar na wat onderzoek ontdekten ze 

zelf dat er heel wat te zien en te beleven was 

in de omgeving waar ze woonden. 

In elke school probeert men nu de on-

dernemerszin op te laten bloeien met acti-

viteiten waarbij de nieuwsgierigheid en cre-

ativiteit van de kinderen geprikkeld wordt. 

Kinderen werken samen en krijgen de kans 

om te experimenteren en te falen. Leerlin-

gen zetten hun eigen ondernemingen op, 

waarmee ze gepekelde vis, kaarsen, confi -

tuur of zalf van goudsbloemen verkopen. 

Anderen bieden computerlessen aan, orga-

niseren festivals of markten of regisseren 

theaterstukken. Ze zijn verantwoordelijk 

voor het hele proces, vanaf het oprichten 

van hun bedrijf, de boekhouding, tot de af-

sluiting ervan. 

Een belangrijke slogan bij het stimuleren 

van ondernemerschap is: 'Kijk naar de kan-

sen, niet naar de beperkingen.' Dat is niet 

evident voor leerkrachten die zelf opleiding 

nodig hebben, steun moeten bieden en moe-

ten netwerken. Het vereist een intensieve sa-

menwerking tussen de scholen en de plaat-

selijke gemeenschap. Misschien kun je dit in 

landelijk gebied makkelijk realiseren – maar 

het is wel voor iedereen van belang. 

Anne Sofi e Skogvold is researcher aan 

het Nordland Research Institute, Norway 

anne.sofi e.skogvold@nforsk.no
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len en andere groenten planten en oogsten. Ze 

plukken bessen in de buurt van de boerderij en 

maken het fruit in, zodat ze het bij zelfgebak-

ken brood kunnen eten. 

Door samen te werken met mensen uit de 

buurt komen de kinderen in contact met lokale 

ambachten en traditioneel eten. Ze maken lefse, 

een traditioneel gebak met boter en kaneel, en 

breiwol op basis van zelf geschoren schapen-

wol. Als kleine zaakvoerders verkopen ze hun 

producten op de plaatselijke markt. Zo wil de 

boerderijschool kansen bieden aan kinderen 

om op een gezonde en leuke manier om te gaan 

met hun omgeving en de dieren. Ze leren zelf 

hun eten te maken en krijgen respect voor de 

lokale tradities en cultuur. Op deze manier leg-

gen ze de basis voor hun toekomstige ontwikke-

lingom zo verantwoordelijke en milieubewuste 

volwassenen te worden die de uitdagingen uit 

hun omgeving zien én benutten. Dat is de drij-

vende kracht achter de boerderijscholen. 

Wenche Rønning is researcher aan het Nord-

land Research Institute • Wenche.Roenning@

nforsk.no. 




