Animal Business
Inleiding:
Het project Animal Business is een 2-jarig Kigo-project waarin we samen met het bedrijfsleven, het vmbo, mbo
en hbo, het onderwerp “ondernemerschap” willen professionaliseren in de opleidingen.
Wat vraagt het bedrijfsleven en wat gebeurt er binnen de onderwijsinstellingen? Waar liggen mogelijkheden,
hiaten etc.
Doelstelling:
Het project Animal Business heeft als doelstellingen:
 Het onderdeel ‘ondernemerschap’ in de diergerichte MBO- opleidingen te updaten.
 De rode draad van VMBO via MBO naar HBO wat betreft ondernemerschap in kaart te brengen.
 Studenten van VMBO, MBO en HBO elkaar laten verrijken op het onderwerp ‘ondernemerschap’.
 Ontwikkelen van een coachingsinstrument voor het ontwikkelen van competenties op het gebied van
ondernemerschap.
Enquête:
In het kader van het project Animal Business willen wij u, voor het onderdeel Ondernemerschap, een paar korte
vragen stellen over uw visie op ondernemerschap. Daarnaast hebben wij een korte enquête over
ondernemerskwaliteiten toegevoegd, die maximaal 3 minuten kost. Wilt u de antwoorden op de vragen en de
enquête hieronder invullen en ons vervolgens terugmailen?
Bij voorbaat dank.
Namens de werkgroep Animal Business.
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Vragen:
1.

Wat is uw beroep: ondernemer, manager, accountant, werknemer,…?

2.

Op welke manier heeft u te maken met ‘ondernemerschap’?

3.

Wat vind u het belangrijkste als het gaat om ‘ondernemerschap’?

4.

Is er verschil in ondernemerschap op vmbo / mbo / hbo –niveau? Zo ja, kan u verschillen noemen?

5

a. Noem eens een voorbeeld van een goede ondernemer?
b. Wat kenmerkt een goede ondernemer?

6.

Waarom is dit voor u een goede ondernemer?

Enquête
Wilt u aan onderstaande vragen sterren **** toekennen?
Maximaal 4 sterren als dat onderdeel erg belangrijk is of absoluut niet mag ontbreken bij een ondernemer.
Minimaal 1 ster als dat onderdeel niet erg belangrijk is voor ondernemers (gemist kan worden of
door anderen in de organisatie gecompenseerd kan worden).
Ondernemerskwaliteiten
Administratieve kennis
Afstand kunnen nemen
Assertiviteit
Besluitvaardigheid
Commercieel inzicht
Creativiteit en originaliteit
Discipline
Doorzettingsvermogen
Financieel inzicht
Flexibiliteit
Initiatief nemen
Intuïtie
Kennis van de markt
Leidinggevende capaciteiten
Mensenkennis
Mondelinge vaardigheden
Motivatie
Omgaan met werkdruk
Onafhankelijkheid
Organisatietalent
Overtuigingskracht
Praktische instelling
Presentatievaardigheden
Probleemoplossend vermogen
Realisme
Resultaatgerichtheid
Risico's durven nemen
Schriftelijke vaardigheden
Vakkennis
Verantwoordelijkheid
Verkooptalent
Vermogen om te kunnen samenwerken
Zelfvertrouwen

Aantal sterren

