
Verslag EAPRIL-congres in Slovenië 

Afgelopen week reisden Petra Jansen, Stella van der Wal-Marisen Jarina Woudenberg en Kevin 

Mol af naar Slovenië om deel te nemen aan het jaarlijkse congres van de ‘European Association for 

Research on Learning and Instruction’ (EAPRIL). Zij verzorgden op het congres een workshop over 

Social Entrepreneurship. 

Om Social Entrepreneurship Education onder de aandacht te 
brengen en de eerste onderzoeksresultaten te delen, is een 
workshopvoorstel ingediend bij de organisatie van het 
EAPRIL-congres. EAPRIL heeft als doel om praktijkgericht 
onderzoek in het onderzoek te stimuleren en resultaten te 
delen. Het voorstel werd geaccepteerd en dus vertrokken 
namens de R&D-groep docent-onderzoeker Petra Jansen, 
lector Stella van der Wal-Maris en student-onderzoekers 
Jarina Woudenberg en Kevin Mol naar Slovenië. 

Ukids 
De R&D-groep ‘Social Entrepreneurship Education’ 
participeert vanuit Nederland in het Europese project Ukids. 
Zes landen werken hierin samen om sociaal ondernemend 
leren onderdeel te maken van het primair onderwijs en de lerarenopleidingen PO. De R&D-groep 
bestaat uit Marnix-docenten, studenten Academische pabo, de lector Toekomstgericht Onderwijs en 
leerkrachten van partnerschool Het Drieluik.  

Onze workshop 
Een compacte maar zeer betrokken groep congresbezoekers deed actief mee met de workshop. Zij 
kregen van Jarina en Kevin eerst een theoretische inleiding over Social Entrepreneurship Education, 
waarna ze onder leiding van Petra zelf aan de slag konden met het analyseren van ‘Challenges’. Dit 
zijn projectmatige lessenseries die sociaal ondernemerschap bij leerlingen moeten stimuleren. Er 
kwam een goede discussie op gang, die de R&D-groep tevens van nieuwe feedback heeft voorzien 
voor het aanscherpen van de Challenges. 
  
Interessante keynotes 
Naast het geven van de eigen workshop, woonde de Marnix-delegatie ook interessante keynotes en 
presentaties bij over allerlei onderwijsgerelateerde onderzoeken. De hierin opgedane kennis kan 
weer worden uitgewisseld. Ook stond een schoolbezoek op het programma, waar inspirerende lokale 
leerkrachten een kijkje gaven in het Sloveense schoolsysteem. 
Het weer was prachtig, waardoor rondom het congresprogramma ook ruimte was voor zonnige 
culturele uitstapjes naar de kuststadjes Portorož en Piran en de Sloveense hoofdstad Ljubljana. 
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