PARTNERSCHAP
Coördinator:

Spelen en
leren voor
ondernemerschap
Het ”Entrepreneurship in Serious” project wil de
ondernemersgeest aanwakkeren door bepaalde
ondernemersvaardigheden te ontwikkelen aan
de hand van nieuwe methoden. Door middel
van spelletjes en sociale netwerken worden
leergemeenschappen opgebouwd, waarbij
non formele en informele activiteiten worden
gecombineerd om de ondernemersvaardigheden te
verbeteren. Deze methoden zijn realistisch, getest en
theoretisch onderbouwd en zijn daardoor een ideale
praktijkervaring voor nieuwe ondernemers.
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ENTREPRENEURSHIP IN SERIOUS

DOELGROEP

LEERPLATFORM

Tijdens het project zijn er twee versies van het spel
gemaakt:

1. Directe doelgroep
· Ondernemers:
~ die in de voorbije twee jaar hun onderneming
hebben opgestart;
~ die een ondernemersplan hebben;
~ die net een familiezaak hebben overgenomen;
· Ondernemers in het algemeen
· Trainers in ondernemerschap
· Beroepsopleidingscentra

Een gezamenlijk leerplatform waarop de online versie
van het spel te vinden is, alsook het handboek en de
tools voor sociaal netwerken.

1. 1. Een online, autonome versie
waar beginnende ondernemers hun vaardigheden en
competenties kunnen testen door een cateringbedrijf
te starten en runnen. Deze versie geeft automatisch
feedback aan de gebruiker.
2. 2. Een opleidingsversie die in de klas wordt
gespeeld en wordt begeleid door een ervaren trainer.
Deze versie heet de Klas training (Face2Face – F2F).
De F2F versie bevat dezelfde scenario’s als de
autonome versie, maar het grote verschil is dat
de trainer een actieve rol heeft bij het geven van
feedback en de scenario’s ook als onderdeel van zijn
ondernemerchapsgerelateerde opleiding gebruikt. De
F2F versie is vooral voor de trainer een fantastische
tool, omdat hij daardoor in staat is om:
· spelelementen te verwerken in de
ondernemerchapsgerelateerde opleiding,
· spelscenario’s te verwerken in echte situaties en met
ruimte voor discussie,
· van de klastraining een groepswerk te maken met het
online spel als motivator,
· verscheidene opleidingsmethoden te integreren,
rekening houdende met de noden van de studenten,
· de gebruiksaanwijzing te gebruiken als
opleidingsmateriaal,
· de studenten verschillende opleidingstechnologieën
te laten testen.

2. Andere doelgroepen
~ Opleiders
~ Opleidingsexperten
~ Experten op vlak van nieuwe leer- en
lesmethodologieën
~ Werkbegeleiders en-adviseurs
~ Stakeholders en sociale actoren
~ Publieke instellingen en organen

RESULTATEN
LEERMIDDELEN OM ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN TE
VERBETEREN. DE ROL VAN ’SERIOUS GAMES’ EN SOCIALE
NETWERKEN.
Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek
door de partnerorganisaties over de rol van ’serious
games’ en sociale netwerken bij het ontwikkelen van
ondernemersvaardigheden, alsook een sterkte-zwakte
(SWOT) analyse van de gebruikte methodes. Daarnaast
bevat het rapport ongeveer 30 casussen over het
gebruik van deze nieuwe methodes om zo meer te
weten te komen over de effectiviteit ervan.

Deze leeromgeving bevat daarnaast ook andere zaken
die het leerproces ondersteunen, zoals video’s, een
online bibliografische databank en informatie over
toekomstige events.

TWEE VERSIES VAN
HET SPEL
Het spel is ontwikkeld om in twee versies te spelen:
autonoom online of in de klas. Ons doel is om de
studenten aan te leren hoe ze hun intuïtie kunnen
gebruiken bij het ondernemen. De studenten doen
daarbij nuttige ervaring op over hoe het er in een reële
ondernemerswereld aan toe gaat. Het spel bevat niet
alleen leermateriaal, maar het is ook een uitstekende
tool voor competentiegericht onderwijs.
De kennis die de studenten opdoen, kunnen ze direct
virtueel in praktijk brengen, wat de verhouding tussen
theorie en praktijk versterkt.
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