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Samenvatting
 
Wat zou er gebeuren als kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met sociaal 
ondernemerschap? Wat gebeurt er wanneer zij ontdekken dat ook zij sociale 
ondernemers kunnen zijn? Dat zij kunnen meedenken, meepraten en mee-cre-
eren? Met het BuurtBizKids programma ontwikkelde Fawaka Ondernemers-
school een modulaire lessenreeks waarin kinderen op een speelse wijze kennis 
maken met sociaal ondernemerschap. Dit rapport beschrijft de resultaten van 
het impact onderzoek dat is uitgevoerd onder de eerste elf Buurt- 
BizKids programma’s, waaraan 83 kinderen meededen. Er is onderzocht wat de 
impact van het programma is op de kennis, houding en vaardigheden van de 
kinderen ten aanzien van sociaal ondernemerschap. 

Uit de resultaten blijkt dat kinderen het concept sociaal ondernemen zich moei-
lijk eigen kunnen maken als het gaat om de theorie; het concept blijft abstract 
in hun beleving. Daar tegenover staat dat ze op concreet niveau veel ontwikke-
lingen doormaken. Opvallend is dat de kinderen hun inlevingsvermogen sterk 
hebben ontwikkeld. Zo zijn ze bijvoorbeeld door rollenspellen en het afnemen 
van interviews onder buurtbewoners bewust geworden van de hulpvragen die 
leven in hun buurt. Ook het brainstormen, identificeren van hulpvragen, en het 
bewegen van een idee naar een concreet plan, is de kinderen zeer goed afge-
gaan. 

       [Interviewer] “Wat is volgens jou een sociaal ondernemer?”

       [Kind]  “Dat is een lieve ondernemer die heel veel  
  dingen doet voor het goede doel.”
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Voorwoord
 
De jeugd is de toekomst, maar wat voor toekomst laten wij - de oudere  
generaties, waar ik mezelf ook onder schaar - voor onze jeugd achter?

Ik ben opgeleid als ecoloog en als ik vanuit die bril naar de wereld kijk, zie 
ik grote uitdagingen. Aan het eind van mijn studie ben ik me meer met de 
maatschappelijke kant van duurzaamheid gaan bezig houden. Ook als ik kijk 
naar hoe mensen met mensen omgaan, hier in Nederland en erbuiten, zie ik 
nog grote ruimte voor verbetering. 

Maar hoe zien kinderen die uitdagingen? En buiten de het grote plaatje van de 
wereld, wat zien zij om zich heen? Wat willen zij veranderen, in hun omgeving, 
in hun buurt? Vanuit dat vertrekpunt zijn we begonnen BuurtBizKids te ontwik-
kelen, ons programma waarin kinderen kennismaken met sociaal ondernemer-
schap in hun buurt. Ik ben heel blij met deze verkenning, dit onderzoek naar de 
gedachten van kinderen hierover. Hopelijk brengt dit alles ons allen weer een 
stapje dichterbij een duurzaam Nederland van, voor en door iedereen.

 
Thiëmo Heilbron, 
Oprichter en Directeur Fawaka Ondernemersschool
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1. Introductie
 
Bij Fawaka Ondernemersschool leren basisschoolkinderen ondernemen met 
oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen (duurzaam onderne-
men). Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, 
aanpakken en aanpassen. Een mooie manier om een duurzamere samenleving 
te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat. De missie 
van Fawaka Ondernemersschool is om álle kinderen in Nederland, ongeacht de 
wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren, of hun achtergrond te berei-
ken. Fawaka Ondernemersschool heeft momenteel acht verschillende lespro-
gramma’s. Alle programma’s hebben als basis ondernemen, duurzaamheid en 
een voor kinderen herkenbaar product of thema.1  In januari 2019 startte de 
ontwikkeling van een nieuw programma over sociaal ondernemen in de buurt 
genaamd BuurtBizKids. Dit rapport beschrijft de resultaten van het impact 
onderzoek dat is uitgevoerd onder de eerste elf BuurtBizKids programma’s waar 
in totaal 83 kinderen aan hebben deelgenomen. In dit rapport wordt eerst kort 
ingegaan op de opzet van het BuurtBizKids programma en op de structuur van 
het impact onderzoek. Daarna worden de meest opvallende resultaten beschre-
ven. Als laatst worden een aantal aanbevelingen gemaakt voor toekomstige 
BuurtBizKids programma’s.

Sociaal ondernemerschap, voor en door kinderen 

In onze Nederlandse buurten en wijken kampen we met een aantal uitdagin-
gen; de toenemende kloof tussen arm en rijk, een gebrek aan sociale cohesie 
en problemen in sociale achterstandswijken (Hoogendroon, 2013). Om deze 
problemen aan te pakken is een grote mate van innovatie nodig, waarbij sociaal 
ondernemerschap een bijzondere rol kan spelen. Naast het creëren van econo-
mische groei staat sociaal ondernemerschap voor het verbeteren van welzijn. 
Met andere woorden, het doel van een sociale onderneming is om bij te dragen 
aan een sociaal of ecologisch vraagstuk door business concepten in te zetten die 
zowel financiële waarde als maatschappelijke vooruitgang creëren. Het spreek-
woordelijke mes snijdt hierdoor aan twee kanten; zowel de sociale ondernemer, 

1  https://www.fawakaondernemersschool.nl/ 

als de omgeving van de sociale onderneming, hebben profijt bij deze vorm van 
ondernemen (Mair & Marti, 2006). Wat zou er gebeuren als kinderen al op jonge 
leeftijd al worden geïntroduceerd aan sociaal ondernemerschap? Wat gebeurt 
er wanneer zij ontdekken dat ook zij sociale ondernemers kunnen zijn? Dat 
zij kunnen meedenken, meepraten en mee-creëren? Uit onderzoek blijkt dat 
wanneer kinderen op jonge leeftijd leren over ondernemerschap dit een positief 
effect kan hebben op hun houding tegenover ondernemen op later leeftijd. 
Daarnaast heeft het ook direct positieve effecten voor kinderen; het vergroot 
zelfvertrouwen, creatief en oplossingsgericht denkvermogen, doorzettingsver-
mogen, ambitie, samenwerkingsvaardigheden en het zorgt het ervoor dat ze 
makkelijker om kunnen gaan met tegenslagen (Huber et al., 2014). In 2018 is 
Fawaka Ondernemersschool begonnen met de ontwikkeling van het Buurt- 
BizKids programma. 

Het BuurtBizKids programma 

Het BuurtBizKids programma bestaat uit een modulaire lessenreeks van tien 
lessen waarbij kinderen op onderzoek uitgaan in hun eigen buurt en zich 
ontwikkelen als sociale ondernemers. Zij gaan met elkaar en buurtbewoners in 
gesprek over de uitdagingen in hun buurt onder begeleiding van burgerschap-
sprofessionals. Vervolgens zoeken de kinderen oplossingen voor deze uitdaging 
met de hulp van professionals uit het bedrijfsleven. Uiteindelijk werken ze toe 
naar de Impact Markt waar ze hun ideeën voor nieuwe sociale ondernemin-
gen presenteren aan buurtbewoners en de gemeente. Op deze manier streeft 
Fawaka naar zowel persoonlijke talentontwikkeling onder de kinderen, als een 
verhoging van de leefbaarheid in de buurt. De BuurtBizKids pilot programma’s 
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hebben plaatsgevonden in verschillende wijken, waaronder sociaaleconomisch 
meer uitdagende wijken. Fawaka Ondernemersschool focust op deze wijken om 
kinderen te kunnen bereiken die anders moeilijk toegang hebben tot program-
ma’s als BuurtBizKids. Zo hopen ze kennis en vaardigheden aan te reiken om al 
op jonge leeftijd een positief effect te kunnen hebben op hun ontwikkeling.

Het overkoepelende doel van het programma is om bij te dragen aan het 
behalen van de Social Development Goals (SDGs). Dit zijn de zeventien door de 
Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen voor mondiale duurzame ontwik-
kelingen die in 2030 behaalt moeten zijn2. Met name aan SDG tien en elf, die 
gaan over het tegengaan van ongelijkheid en over het creëren van duurzame 
steden, wordt in het BuurtBizKids programma gewerkt door de kinderen.

Het impact onderzoek 

De impact meting vond plaats op twee momenten, zowel aan het begin als het 
einde van het programma. Wat hebben de kinderen geleerd? En is hun houding 
tegenover sociaal ondernemerschap werkelijk veranderd? Vanuit de elf deel-
nemende wijken zijn er drie geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek, 
rekening houdend met de diversiteit van de wijken. Deze wijken zijn Driemond, 
Buitenveldert en Molenwijk. De onderzoeker heeft de eerste en de één na laatste 
les bijgewoond, en tijdens deze momenten verschillende metingen gedaan. De 
metingen op beide momenten bestonden uit: 

a. Semigestructureerde interviews3 met drie tot vier willekeurig  
 gekozen kinderen.

b. Enquêteformulieren die door alle deelnemende kinderen zijn ingevuld.

c. Evaluatie interviews met de docenten na afloop van het programma. 

2  https://www.sdgnederland.nl/
3  Door gebruik te maken van een semigestructureerde interview methode zijn er gerichte vragen 
gesteld, maar bleef er genoeg ruimte voor kinderen en docenten op uit te wijden over hun eigen 
ervaringen (Mahoney, & Goertz, 2006).

Er zijn drie verschillende zaken gemeten met betrekking tot de ontwikkeling 
van de kinderen: 

a. Kennis: Wat hebben ze geleerd over SDG’s en sociaal ondernemerschap?

b. Vaardigheden: Welke vaardigheden hebben ze opgedaan tijdens  
 de tien lessen?

c. Houding: Hoe is hun houding veranderd ten opzichte van  
 sociaal ondernemerschap? 

In totaal hebben 25 kinderen meegedaan aan het onderzoek met een leeftijd 
tussen de 9 en 12 jaar. Onder hen waren 16 meisjes, en 9 jongens. In tabel 1 leest 
u meer over de deelnemende wijken.  

Locatie Interviews 
voormeting

Enquêtes  
Voormeting 

Interviews 
nameting 

Enquêtes  
nameting 

Driemond 3 kinderen 3 kinderen 2 kinderen 2 kinderen

Buitenveldert 5 kinderen 14 kinderen 3 kinderen 15 kinderen

Molenwijk 5 kinderen 8 kinderen 4 kinderen 4 kinderen

Totaal 13 kinderen 25 kinderen 9 kinderen 21 kinderen

Tabel 1: Aantal interviews en enquêtes per wijk 
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2. Groei en ontwikkeling in kaart gebracht  
 
Hoe stonden de kinderen ervoor tijdens het begin van de eerste les? Wat wisten 
ze al van sociaal ondernemen en de SDG’s? En wat hebben ze opgestoken aan 
het einde van het programma? Hier leest u over de meest opvallende resultaten. 

Welke thema’s leven er onder de kinderen? 

Aan het begin van het programma werd aan alle kinderen gevraagd wat ze in 
hun buurt zouden willen veranderen of verbeteren. In grafiek 1 ziet u voor welke 
thema’s de kinderen zich het liefst zelf in zouden willen zetten in hun wijk. Tij-
dens de start van het programma vertelde het merendeel van de kinderen over 
hun ideeën om speeltuinen en skateparken te bouwen, maar al snel waren veel 
kinderen het er met elkaar over eens; in alle drie de wijken bleken kinderen zich 
het meest zorgen te maken over het gebrek aan natuur en de staat van het mili-
eu. Dat zorg voor meer groen, minder afval op straat, betere dierenbescherming 
en minder luchtvervuiling hoog op de agenda staat van de kinderen is volgens 
docenten zeer opvallend. Ook de kennis over natuur gerelateerde onderwerpen 
was bij aanvang van het programma al opmerkelijk groot onder de kinderen 
zoals docent Steef beschreef: 

“Wat me wel al meteen opviel aan het begin van de les is dat deze kinderen 
zich best wel druk maken, of zorgen maken, over de toekomst. Qua natuur 
vooral, vuilnis, plastic. Op die thema’s zijn we uiteindelijk niet geëindigd, 
omdat we echt hebben gefocust op Driemond. Maar als je ze vraagt, wat vind 
je erg in de wereld, komen ze wel met dingen die ze ook echt wel zorgelijk 
vinden.”  Docent Steef,  Driemond 

 
Ook in Molenwijk gaven verschillende kinderen aan 
zich zorgen te maken over het gebrek aan natuur in 
hun omgeving. Zo vertelde Nina dat ze zich zorgen 
maakt over de hoeveelheid bomen die worden omge-
hakt en hoe dit niet alleen de natuur, maar uiteinde-
lijk ook de gezondheid van mensen aantast. 

Gemiddeld gaven  
kinderen hun buurt  

het cijfer  

7,4

“Eigenlijk zorgen mensen dat ze door bomen om te hakken, dat ze zichzelf 
steeds zieker maken. Er moeten meer bomen komen”.  Nina, Molenwijk 

 

 
 
De kinderen is ook gevraagd wie zij vinden dat er verantwoordelijk is voor een 
schone en veilige buurt. Kinderen konden dit aangeven op een schaal van 1 tot 
10, waarbij 1 staat voor helemaal niet verantwoordelijk, en 10 voor helemaal 
verantwoordelijk. Opvallend is dat zowel in de voor- als nameting, kinderen 
zichzelf gemiddeld het meest verantwoordelijk vinden zoals is te zien in grafiek 2.  
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Grafiek 2. Wie is er verantwoordelijk 
voor een schone en veilige buurt? Gemiddele van de voor- en nameting.

Politie agenten Schoonmakers Burgemeester Jijzelf Ouders Bedrijven in
de buurt
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Grafiek 1: Waar willen kinderen zich graag zelf voor inzetten? 

Grafiek 2: Wie is er verantwoordelijk voor een schone en veilige buurt?  
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Dat de kinderen zichzelf als verantwoordelijk zien komt overeen met de rede-
nen waarom ze meedoen met het BuurtBizKids programma. Kinderen legden 
uit dat ze meedoen omdat ze iets willen veranderen in hun buurt, omdat ze 
zich zorgen maken over de toekomst, of omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat 
het betekent om een eigen bedrijfje op te starten. Dit betekent alleen niet dat 
kinderen allemaal sociale ondernemers willen worden. Aan het einde van het 
programma is hen gevraagd wat ze later willen worden; architect, uitvinder, 
paardenverzorgster of YouTube content maker, maar geen van de kinderen 
noemde dat hij of zij sociale ondernemer zou willen worden. Dit zou te maken 
kunnen hebben met het feit dat de kinderen het begrip sociaal ondernemer zo-
wel voor als na het programma een lastig te begrijpen concept vonden. Hierover 
wordt meer uitgelegd in de volgende sectie. 

Tijdens de interviews met de kinderen en docenten, en door middel van de 
enquêtes, is gemeten in hoeverre de kennis van de kinderen op gebied van 
sociaal ondernemerschap en kennis over de SDGs is toegenomen. Hieronder 
leest u meer over deze twee aspecten.

Kennis sociaal ondernemerschap  
Voor bijna alle kinderen was sociaal ondernemen een onbekend 
begrip op het moment dat ze begonnen aan het Buurt- 
BizKids programma. Op de vraag “wat is volgens jou een sociale 

ondernemer?” gaven kinderen creatieve antwoorden, zoals “Sinterklaas” of 
“een lieve ondernemer”. Het was voor veel van hen een eerste kennismaking 
met concepten die betrokken zijn bij sociaal ondernemen. Zoals docent Sanne 
aangaf: 

“Ik denk dat het echt een eerste kennismaking is met de taal, met het idee, 
met het bestaan ervan, zodat ze de volgende keer als ze er meer over horen ze 
de linkjes kunnen leggen van ohja, daar was iets mee, dat is goed voor de men-
sen, en dat is goed voor de buurt. Dat je kunt ondernemen voor jezelf of voor 
de winst, maar ook nog met een goed doel.”  Docent Sanne, Molenwijk

Voor veel kinderen bleef het vrij abstract en conceptueel, maar voor andere 
kinderen was het aan het eind van het programma minder “abracadabra” 
zoals docent Sanne het omschreef. Volgens haar zijn nu de eerste bouwstenen 
gelegd. Ook al hebben de kinderen nog geen volledig begrip over wat sociaal 
ondernemen precies inhoudt, zullen zij de kernboodschap wel herkennen; iets 
goeds doen met een onderneming voor een ander. Ondanks dat het een moeilijk 
concept bleek, zijn sommige kinderen er zich wel degelijk van bewust gewor-
den dat zij zelf voorbeelden zijn geworden van sociale ondernemers. Een van 
de kinderen antwoordde aan het einde van het programma op de vraag “wat is 
volgens jou een sociale ondernemer?”

Kennisontwikkeling
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“Dat hebben we aan het begin van de les gekregen. Ik weet het niet helemaal 
meer maar volgens mij iemand die zoals wij, iets beginnen. [Interviewer: wat 
zijn jullie dan begonnen?]. We zijn een soort van kook dingetje begonnen.  
[Interviewer: en zijn jullie dan gewone ondernemers of sociale ondernemers?] 
Sociale, omdat we het voor de wijk doen en dat is dan sociaal.”  Kim, Molenwijk

Kennis over de SDGs  
De SDGs staan aan de grondslag van het BuurtBizKids programma 
en in het specifiek doel tien en elf die gaan over het tegengaan van 
sociale ongelijkheid en het ontwikkelen van duurzame steden en 
gemeenschappen.  Een belangrijk subdoel van het programma is de 
kinderen kennis laten maken met de SDGs; wat zijn het eigenlijk? 

En wat kunnen de kinderen hiermee? Voordat het programma begon werd de 
kinderen gevraagd wat zij denken dat Sociale Ontwikkelingsdoelen zijn. Uit 
hun antwoorden bleek dat kinderen er zich wel iets bij voor konden stellen. Zo 
vertelde Lana op de vraag  ‘wat is een Sociaal Ontwikkelingsdoel?’

“Het plan om de natuur te helpen, dat dacht ik. Ik denk dat ze bedoelen van,  
meer elektrische auto’s en meer groen”.  Lana, Driemond

Aan het eind van het programma werd haar hetzelfde gevraagd.  
Toen antwoordde ze: 

“Dat zijn een soort van regels, die landen met elkaar hebben afgesproken om 
de wereld goed te houden.” Lana, Driemond 

Ondanks dat Lana goed had onthouden wat er is besproken tijdens de les, von-
den veel andere kinderen het toch nog lastig om te begrijpen wat de SDGs zijn 
en doen. Zo merkte docent Froukje op:

“Het was conceptueel voor kinderen gewoon te ver van hun bed.  
Knippen en plakken en knutselen, leuk, en heel concreet een opdracht van ga 
hier over nadenken. Maar ze doen alles nog in kleine hapjes.”  
Docent Froukje, Buitenveldert 

Het abstractieniveau rond het thema SDGs lag vrij hoog. Programmaonderdelen 
waarbij de kinderen konden knutselen, toneelspelen of presenteren maakte 
meer indruk, en de daarbinnen behandelde stof was daardoor beter te begrijpen 
en te onthouden. Voor de leerlingen blijven de SDGs daarom een abstract con-
cept. Wanneer echter wordt gekeken naar de inhoud van het programma heb-
ben de leerlingen duidelijk aan ideeën gewerkt die bijdragen aan verschillende 
subdoelen van de SDGs zoals doelen 10.2 (sociale inclusie) 11.3 (inclusieve duur-
zame stadsontwikkeling), 11.6 (nadelige milieu impact van steden reduceren). 
Zo bedacht een groep leerlingen in Driemond een plan om buurtbewoners met 
elkaar mee te laten liften naar plekken buiten de buurt om zo de sociale cohesie 
te vergroten, en tegelijk het aantal autoritten terug te dringen. Op deze manier 
hebben de leerlingen kennis gemaakt en bijgedragen aan de SDG doelen. 
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Naast kennisontwikkeling is er gemeten in hoeverre de kinderen nieuwe vaardighe-
den hebben aangeleerd, of al bestaande vaardigheden hebben kunnen versterken. 
De meest opvallende vooruitgang is behaald in de volgende gebieden: het leren 
ophalen van informatie door middel van interviewen; de kunde om van abstract 
denken naar een concreet plan toe te werken; de vlotheid in het kunnen pitchen 
van de projecten, en de samenwerkingsvaardigheden van de kinderen onderling. 

Interviewen 
Eén van de tien lessen stond geheel in het thema van het 
doen van interviews met buurtbewoners. De kinderen trok-
ken de wijk in onder begeleiding van vrijwilligers en inter-
viewden buurtbewoners, waaronder kinderen, volwassenen 
en senioren over hoe zij hun buurt ervaren en wat ze zouden 

willen veranderen. De kinderen vonden dit één van de leukste programma-
onderdelen. Waar ze eerst verlegen bekenden aanspraken, interviewden ze 
aan het eind ook vreemden over wat ze van de hoeveelheid afval in de buurt 
vonden. Docenten gaven aan dat kinderen uit hun schulp kwamen en hun 
vragen steeds beter leerde formuleren. Uiteindelijk heeft het interviewen vooral 
bijgedragen aan de vaardigheid om problemen in de wijk te kunnen identifice-
ren, niet alleen vanuit hun eigen perspectief, maar ook vanuit dat van buurt-
bewoners die misschien een andere hulpvraag hebben dan de kinderen zelf. Zo 
vertelde docent Steef: 

“Ik denk dat ze vooral hebben geleerd dat je dingen voor anderen kunt doen. 
En dat het daarbij heel belangrijk is dat je eerst in gesprek gaat met anderen,  
in plaats van dat je zelf komt met je plannen.”  
docent Steef, Driemond 

Ook de kinderen zelf zagen het belang van interviewen al snel in. Aan het eind 
van het programma werd hen gevraagd waarom ze mensen hebben geïnter-
viewd voor hun onderneming.

Vaardigheden
“Dat je weet wat de buurt wil. Want anders kan 
het misschien misgaan. Stel sommige willen een 
speeltuin, maar de buurt wil een voetbalplek, en 
dan heb je dus het verkeerde. – Ja en dan kan je 
ervoor zorgen dat zij hun mening geven over dat 
onderwerp. En dan weet je wat hun mening is en 
wat jouw mening is en dan kun je kijken of het 
verschillend is.” Lana en Donnie, Driemond 

Van abstract naar concreet  
Alle spontane ideeën waar de kinderen mee kwamen, zoals 
bijvoorbeeld ondergrondse winkelcentra tegen ongewilde 
drukte in de wijk, of vliegende auto’s tegen CO2 uitstoot, 
moesten een concrete uitwerking krijgen. Hierbij kregen 
de kinderen hulp van een business adviseur, dit waren 

vrijwilligers die zelf werkzaam zijn als bijvoorbeeld consultant voor sociale 
ondernemingen, of sociale ondernemers zelf. Deze kwam op bezoek en hielp de 
kinderen om hun ideeën in een concrete vorm te gieten. Van deze les hebben de 
kinderen veel opgestoken over hoe je beweegt van een abstract idee naar een 
concreet plan. Zoals docent Steef aangaf wanneer haar werd gevraagd waar de 
kinderen zich volgens haar gedurende het programma sterk in hebben ontwik-
keld: 

“Van idee naar uitvoering, een stappenplan maken.” “Sommige kinderen heb-
ben best wel wilde plannen. […] Uiteindelijk zijn ze wel tot het meest realisti-
sche plan gekomen. Ik denk dat dat wel echt een skill is. Dat je het kan vertalen 
in acties. Je moet ze nog wel een beetje helpen met hoe ga je de marketing 
doen enzo, maar dat zijn details” Docent Steef, Driemond 

Aan het eind van het programma waren de businessplannen nog steeds fan-
tasierijk en in sommige gevallen nog steeds moeilijk uitvoerbaar, maar het is 
volgens docenten wel duidelijk dat de kinderen een waarneembare leercurve 
hebben ondergaan. Ze hebben kunnen aftasten wat concepten als doelstellingen 
en haalbaarheid inhouden, en ze hebben hun eigen brainstorm ideeën op papier 
kunnen zetten in uitvoerbare actiepunten.  Alle docenten onderkende dat deze 
vaardigheid in kleine en soms grote mate zijn ontwikkelend bij de kinderen. 
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Pitchen 
Ook het pitchen was een leerproces voor de kinderen. Niet 
iedereen had al van het begrip gehoord. Hoe sta je voor de 
klas, welke houding neem je aan en hoe leg je het beste uit 
wat je wilt doen met jouw businessplan? Dit zijn thema’s 

die door de docenten zijn aangekaart tijdens verschillende lessen. Docent Steef 
vertelde dat ze merkte dat pitchen voor sommige kinderen nog onbekend was 
en dat er nog veel groeimogelijkheden zichtbaar werden tijdens het oefenen. 

“Ik vind het heel lastig om in te schatten wat hun niveau zou moeten zijn. […] 
kijk, ik zie honderd verbeter punten, maar als ze maar duidelijk gewoon het 
idee kunnen vertellen, en dat mensen dat snappen, en ook hoe ze daartoe zijn 
gekomen en hoe ze dat willen uitvoeren, daar heb ik me aan vast gehouden. 
Dat de een dan staat te zwieren met zijn armen en de ander staat te leunen en 
heel zachtjes praat, ik heb dat benoemd, maar niet op gefocust. […] 
Presenteren kenden ze wel, maar pitchen niet.” Docent Steef, Driemond 

Ook in Molenwijk is er geoefend op het pitchen van de businessplannen. Zij ge-
bruikten hiervoor een camera, waardoor de kinderen zichzelf konden terugzien 
en de kans kregen hun eigen pitch te evalueren en te verbeteren. Zo vertelde 
docent Sanne over haar ervaringen met het pitchen: 

“Zulke praktische oefeningen en die vaardigheden, dat is wel goed gegaan. […] 
ook bijvoorbeeld met pitchen en wat voor houding je dan aanneemt. Daarvoor 
hebben ze een heel leuk filmpje opgenomen met die hele pitch erin, en hoe je 
dan presenteert voor de camera. Waarom het belangrijk is dat mensen je bood-
schap begrijpen, welke taal je gebruikt.” Docent Sanne, Molenwijk 

 
Omdat het pitchen over meerdere lessen werd verdeeld was er voldoende tijd 
om hiermee te oefenen. Hierdoor zijn een aantal kinderen ook daadwerkelijk 
beter geworden in het kort en bondig overbrengen van hun verhaal. Zo reflec-
teerde docent Froukje: 

“Ze hebben echt goed geoefend met presenteren en pitchen en daarin hebben 
ze denk ik wel echt vaardigheden ontwikkeld.”  Docent Froukje, Buitenveldert 

Samenwerken 
Een belangrijk leerproces voor de kinderen binnen het 
programma is de uitdaging om tijdens tien lessen samen te 
werken als bedrijf in een klein team van drie tot vier kinde-
ren. Dit bleek voor sommige kinderen best een uitdaging. 

Eén van de kinderen kondigde na een aantal lessen aan ‘ontslag te nemen’, om-
dat de samenwerking binnen de sociale onderneming, ofwel met haar groepje, 
volgens haar te stug verliep. Uiteindelijk is zij niet van groepje gewisseld en 
heeft ze samen met haar team tot een oplossing moeten komen om toch een 
eindresultaat neer te zetten waar iedereen tevreden mee was. Hiervan heeft 
het hele groepje kunnen leren hoe ze ondanks hun meningsverschillen, samen 
met elkaar naar de finish streep -ofwel de Impact Markt, de afsluitende markt 
waar de kinderen hun plannen presenteerden aan familie, buurtbewoners en 
de gemeente,- konden komen. Naast deze uitdagende samenwerking, zijn ook 
voorbeelden van hele goede samenwerking, zoals in het team van Lana, Donnie 
en Rowan, zoals docent Steef reflecteert: 

“Ze waren echt een topteam in skills, Lana is echt een verbinder, die snapt 
dat je mensen moet interviewen. Donnie is echt de innovator, die snapt die 
technische kant ook wat meer. En Rowan heeft denk ik het meest geleerd in 
dit groepje omdat zij misschien niet altijd de kans krijgt om haar ideeën te 
delen. En omdat dit een kleinere groep was, zag je af en toe haar ogen wel 
even sprankelen van oh, ik heb nu iets concreets gemaakt, bijvoorbeeld op de 
maquette...” Docent Steef, Driemond  

Of de kinderen de vaardigheid om samen te werken daadwerkelijk hebben 
ontwikkeld tijdens het programma is moeilijk te meten. Dat neemt niet weg dat 
BuurtBizKids kinderen uitdaagt om op een creatieve manier elkaars competen-
ties te ontdekken, van elkaar te waarderen en in te zetten voor het eindresultaat.  
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Als laatste zijn ook de verandering in de houding en gedrag tegenover sociaal 
ondernemerschap gemeten onder de kinderen. De meest opvallende groei is 
geboekt op gebied van inlevingsvermogen en zelfvertrouwen. 

Empathie en inlevingsvermogen  
Een sociale onderneming draait niet alleen om jezelf, maar 
juist om de ander. Waar hebben mensen behoefte aan in de 
buurt? Wat is hun hulpvraag? En kan ik daarbij helpen?  
Dit zijn vragen die centraal staan in het BuurtBizKids  
programma. 

Het meest opmerkelijke resultaat wat docenten benoemde is de groei die kinde-
ren doormaakte in het uiten van empathie en inlevingsvermogen. De belangen, 
interesses, hulpvragen en mogelijkheden van een sociale ondernemer passeer-
de de revue door middel van het oefenen van discussiëren vanuit verschillende 
perspectieven. “Ze zijn geïnspireerd om in stapjes te kijken, en door de ogen van 
een ander en niet vanuit henzelf” vertelde docent Steef. Door zich te verkleden 
als bijvoorbeeld een politieagent of buurtbewoner en situaties na te spelen, 
konden de kinderen zich goed inleven in verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het organiseren van een goede, schone en veilige buurt. Zo vertelde 
docent Froukje: 

“Het viel me wel op dat ze zich verplaatsen in verschillende invalshoeken. Van 
ik ben een boze buurtbewoner enzo. Dan voel je ook wat het doet. En hoe stelt 
een politieagent zich hier in op, en wat is de reactie van een buurtbewoner. 
Wat kan een bedrijf doen, wat is zijn of haar belang. Dat vonden ze in ieder 
geval heel leuk om te doen en ik denk dat het ook heel nuttig is. Ook om dat op 
spelenderwijs te oefenen.” Docent Froukje, Buitenveldert  

Houding en gedrag
Deze oefening heeft veel indruk gemaakt op de kinderen, en hielp hen om 
te gaan met verschillende -en soms tegenstrijdige- meningen. Zo vertelde 
docent Sanne: 

“In de debat lessen heb ik wel echt gestimuleerd om twee verschillende menin-
gen tegenover elkaar te zetten en in te leven in de mening van iemand anders, 
en daar dan allerlei argumenten voor te bedenken. En dat werkte ook heel 
goed. Dat hebben we hier ook gedaan. […], ja, dat ze echt konden invoelen dat 
‘wat jij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een anders niet’.”  
Docent  Sanne, Molenwijk  

Zelfvertrouwen  
Zelfvertrouwen is een soft skill die moeilijk is te meten, maar 
aan de hand van de reflecties van de docenten is wel op te 
maken dat met name de minder vocale leerlingen aan het 
eind van de les wel degelijk een groeiproces hebben doorge-
maakt. Zo merkte docent Steef op dat een van de kinderen in 

haar programma naarmate het programma vorderde, steeds beter haar mening 
durfde te uiten. Zoals ze beschreef:

“Bijvoorbeeld Rowan, ik denk wel dat zij de kans heeft gekregen in dit  
programma en in dit groepje om haar ideeën een keer te delen.”  
Docent Steef, Driemond 

Doordat het programma kinderen de ruimte geeft om gedurende een langere 
tijd in kleine groepjes samen te werken, geeft dit kinderen de kans hun sterke 
kanten rustig te ontdekken en een plekje te geven binnen de teams. Wanneer 
docenten de tijd kregen om kinderen individueel te begeleiden grepen ze die 
kans. Dit leidde in Molenwijk tot een mooi resultaat toen Kim na wekenlang 
het antwoord “ik weet het niet” op elke vraag te geven, uiteindelijk na aanmoe-
diging en oefenen met de docent, eerst even wilde nadenken over haar ant-
woord”. Dit was voor docent Sanne een duidelijk voorbeeld van het een kleine, 
maar fijne ontwikkeling in het zelfvertrouwen van Kim. 
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