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De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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Ontwikkelen van leer analytici, om ervoor te zorgen dat de progressie van het leren 
bijgehouden kan worden en het toepassen van de EnterMode programma op persoonlijke en 
organisatie behoeftes

Een geïntegreerd model ontwikkelen om ondernemerschapsvaardigheden te verkrijgen welke 
verschillende niveaus van leren betreft, met gebruik van de online serious game

Leraren en bedrijven in het hoger onderwijs trainen om ondernemerschapsonderwijs voor 
studenten te ontwikkelen die stage lopen

Een ondernemers mindset en vaardigheden bij  studenten te stimuleren in hoger onderwijs, 
gedurende hun stages 

samenwerkingen ontwikkelen tussen hoger onderwijs instellingen om ondernemer-
schapsonderwijs te promoten

Bouwen aan een praktijk community waarin het hoger onderwijs en bedrijfsleven is betrokken

ENTERMODE RESULTATEN : 

Achtergrondstudie Ondernemerschapsonderwijs in het 
hoger onderwijs

Stagemodel voor onderzoek in ondernemerschaps-
vaardigheden voor studenten in het hoger onderwijs en 
testomgevingen

Praktijk Community

Handleiding voor leraren om het EnterMode Stage-
model toe te passen

Serious game om ondernemerschapsvaardigheden te 
ontwikkelen

Ontwikkeling van hoger onderwijs instellingen – 
bedrijfspartnerships

Workshops voor leraren bij hoger onderwijs instellingen 
en bedrijfstrainers

HET PROJECT ZAL:

Neem contact op door te mailen naar i.bos@bdfriesland.nl
Geïnteresseerd in ons project en activiteiten? 

#EnterMode_projectEU

EnterMode streeft ernaar om ondernemerschapsvaardigheden te 
stimuleren bij leraren in hoger onderwijs en personeel in organisaties 

en het ontwikkelen van de ondernemers mindset en gerelateerde 
vaardigheden van studenten in het hoger onderwijs


