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Creatief Ketengericht Ondernemerschap
Doel van het project

Inleiding
Het project Creatief Ketenbewust Ondernemerschap wil de
kenniscirculatie in de gehele zuivelketen doen toenemen en
creatief veranderingsgerichte ketenbewuste ondernemers
opleiden die in staat zijn tot het realiseren van kansen en begrip
hebben voor een vitaal platteland met een maatschappelijk
draagvlak.
Gezamenlijk kunnen de samenwerkende partijen het toekomstige
onderwijs in een netwerkorganisatie voor de melkveehouderij
vormgeven. Heel bijzonder voor dit project dat alle onderwijspartijen inclusief HBO instellingen uit
Nederland Oost/Noord participeren in dit project. Creatief vraaggericht ketenbewust leren en werken
volgens toekomstige eisen van ondernemingsgewijze productie is een nieuwe ontwikkeling in de
maatschappij die met behulp van dit project binnen het melkveehouderij onderwijs een plaats gaat
krijgen.

Het KIGO project Creatief Ketengericht
ondernemerschap draagt zorg voor het
ontwikkelen van een innovatief
onderwijskundig arrangement voor de
“toekomstige” ondernemers uit de sector
melkveehouderij.

De gouden driehoek
  van het onderwijs

Sociaal leren als uitgangspunt: leren in beroepscontext met bijbehorende dilemma’s. Met een
professionele aanpak van praktijkleren en rol van leerbedrijven waarbij studenten, ondernemer en
coach een cruciale rol spelen.

Doelstellingen

Partners

● Het opleiden van creatief
veranderingsgerichte ketenbewuste
ondernemers.
● De kenniscirculatie tussen ketenpartners

De AOC's
● AOC Groene Welle Locatie Hardenberg
● AOC Oost Locatie Doetinchem
● AOC Friesland Locatie Leeuwarden

doen toenemen.
● Begrip voor een maatschappelijk draagvlak

● AOC Terra Locatie Meppel
● AOC Groenhorst College Locatie Emmeloord

en de relatie met burgers.
● Verankering van instroom van nieuwe
ketenbewuste kennis in het groene onderwijs.
● Versterken van competentiegericht

Hogescholen
● Stoas Hogeschool
● CAH Dronten

praktijkleren in de melkveehouderij o.a. op
basis van authentiek leren.

● Van Hall Larenstein opleiding veehouderij
Leeuwarden

● Het oefenen in de rol van coach.

Organisaties
● LTO-Noord
● Melkvee Academie
● Kenniscentrum voor Waarden
Bedrijfsleven
● Royal FrieslandCampina ● Aequor

Meer informatie
Projectomschrijving
STOAS

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over Creatief
Ketengericht Ondernemerschap kunt u
contact opnemen met:
Klaas Eeuwema (projectleider)
Het project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Productie en Handel - Dier
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Creatief_Ketengericht_Ondernemerschap.aspx[1-4-2015 12:17:52]

Creatief Ketengericht Ondernemerschap | Groen Kennisnet

Lesmaterialen

Onderzoek

Deze lesmaterialen zijn ontwikkeld in het
kader van het KIGO-project Creatief

De verduurzaming van de zuivelketen
deel I

Ketenbewust Ondernemerschap.
Draaiboek lerende netwerken CKO

De verduurzaming van de zuivelketen
deel II

Ketenbewust Ondernemen module MBO

Didactisch model CKO

Draaiboek en moduleboek ketenbewust

CKO aanleiding, inhoud, doel

ondernemen MBO

Coachingsmodellen en evaluatie

HLB16 Modules bedrijfsscan HBO

Evaluatierapport SLO en CKO

Videomateriaal CKO coachingsgesprekken
Docent/coach deel 1

Meet- en toetsinstrumenten

Docent/coach deel 2
Melkveehouder

Leerwinstmeter
Nulmeting MBB
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