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Missie
álle kinderen & jongeren in Nederland op positieve manier 

laten kennismaken met duurzaam ondernemen 

Kernwaarden
• Duurzaam
• Ondernemend
• Inclusief 
• Creatief
• Praktisch



Bij Fawaka Ondernemersschool leren jongeren en kinderen ondernemen met oog 
voor de wereld en de mensen met wie ze die delen, oftewel duurzaam ondernemen

Leerlingen starten een eigen bedrijf en leren een duurzaam product 
te maken en verkopen!



Choco Ondernemers Robo Ondernemers 

Mode Ondernemers

Schoonheidslab Fit Ondernemers 

Sociaal OndernemersBeatMakers

Upcycle Ondernemers 

Een greep uit ons aanbod

www.fawakaondernemersschool.nl



Zoals bijvoorbeeld:

Voor onze programma’s werken wij 
samen met een heleboel toffe partners 
uit verschillende sectoren!

www.fawakaondernemersschool.nl



● Wees een boom

● Ren als een meisje

● Sta op als een bejaarde

● Wees een baas

● Doe een rap



Sociale Psychologie - Prof. dr. Wigboldus
https://www.youtube.com/watch?v=iSgamHuL93w&t=122s 

http://www.youtube.com/watch?v=iSgamHuL93w
https://www.youtube.com/watch?v=iSgamHuL93w&t=122s


De vijf dimensies van diversiteit en gelijke kansen in het onderwijs

Bron: (Banks 2016)
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Casus

Leerlingen moeten in groepen aan een bepaalde opdracht 

werken. Ze hebben zelf hun groepjes mogen kiezen. Iedereen is 

goed aan de gang behalve 1 groepje. Zij zitten te klieren en uit 

het raam te kijken. Als je vraagt waarom ze niet aan de slag 

gaan komen ze met allemaal grapjes en daartussendoor zeggen 

ze af en toe “ik kan het toch niet”.



Interessante bronnen

Titel Omschrijving Waar te vinden

Sociale Psychologie - Prof. dr. 
Daniel Wigboldus

Serie van 5 filmpjes van Universiteit van Nederland 
over discriminatie

https://www.youtube.com/playlis
t?list=PLZ0df6wQ5oO_EQplFPt
7U6lpLpl82JM0D

Why can’t America think straight 
about race, even with a black 
president?

Online lezing m.b.t. Ras, racisme, verlicht racisme https://www.youtube.com/watch
?v=Kkr0cphtLE4

Zwart als roet Online documentaire m.b.t. wit privilege https://www.npostart.nl/2doc/01-
12-2014/VPWON_1226620

Wit over Zwart Boek m.b.t. macht, beelden en identiteit Boek van Jan Nederveen 
Pieterse 1990

(E)RACING SLAVERY Verslag van onderzoek naar gedeelde verhalen in 
Nederlandse geschiedenisboeken

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0df6wQ5oO_EQplFPt7U6lpLpl82JM0D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0df6wQ5oO_EQplFPt7U6lpLpl82JM0D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0df6wQ5oO_EQplFPt7U6lpLpl82JM0D
https://www.youtube.com/watch?v=Kkr0cphtLE4
https://www.youtube.com/watch?v=Kkr0cphtLE4
https://www.npostart.nl/2doc/01-12-2014/VPWON_1226620
https://www.npostart.nl/2doc/01-12-2014/VPWON_1226620

