CE-Ondernemerschap 21 mei 2013.
Sprekers:
Gabry Karsdorp; KC Handel
Matthieu Tacken; namens het ontwikkelcentrum
Wim Salden; Citaverde College Roermond
Frens Schuring; CAH
Eerste spreker is Gabry Karsdorp.
Gabry is van het Kennis Centrum Handel. KC Handel ontwikkeld het CE Ondernemerschap.
Het verhaal van Gabry gaat over de ontwikkeling van het CE Ondernemerschap, hoe is het
tot stand gekomen en wat zijn de ontwikkelingen in de toekomst.
Bij de ontwikkeling van het CE Ondernemerschap staat de kwalificatiedossiers centraal.
Daarnaast is de vraag uit het bedrijfsleven belangrijk geweest bij het ontstaan van het CE
Ondernemerschap.
Het ontwikkelen van het CE Ondernemerschap is gebeurd met medewerking van alle
kenniscentrums. Er is een pakket gemaakt waarin het minimale zit wat ondernemerschap
inhoud. Uitgangspunt was de ondernemer als zzp-er, vandaar dat leidinggeven niet is
opgenomen in het CE Ondernemerschap. Het CE Ondernemerschap bestaat uit 7
werkprocessen. Het kwalificatiedossier is open, d.w.z. dat schoolorganisaties eruit kunnen
halen wat ze missen in bepaalde kwalificatiedossiers. Daarnaast heeft KC handel toetsen
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het examineren van de deelnemers.
Wat is de waarde van het certificaat?
De student heeft een stapje extra gezet, dus als beloning krijgt hij het certificaat. Het
certificaat staat naast het diploma van het crebo-nummer. De meerwaarde van het certificaat
moet nog groeien en hierbij is het bedrijfsleven erg belangrijk.
Hoe toe te passen in het onderwijs?
AOC Oost en het Citaverde college zijn groene onderwijsinstellingen die het CE
Ondernemerschap al aanbieden. Dit doen zij naast de reguliere kwalificatiedossiers.
Bij de nieuwe ontwikkeling, waarbij de hoeveelheid aan kwalificatiedossiers wordt
teruggebracht komt er een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basis- en het
profieldeel vormen de oude kwalificatie. Het keuzedeel bepaald 15% van de opleiding en
waarschijnlijk wordt het CE Ondernemerschap via het keuzedeel aangeboden.
Voor de ontwikkeling 4 jaar wordt 3 jaar is nog geen duidelijkheid. Misschien is het een
mogelijkheid om een éénjarige kopopleiding te ontwikkelen; specialisten opleiding
ondernemerschap. Dan na 3 jaar nog een jaar de kopopleiding.
Een tip uit de zaal is dat er misschien een samenwerking kan ontstaan tussen het MBO en
het HBO in de vorm van een AD opleiding.
Een andere opmerking uit de zaal was dat in het CE Ondernemerschap de persoon gemist
wordt in het geheel. Wanneer is een student er klaar voor? Nu is dit erg schoolafhankelijk.
De tweede spreker is Matthieu Tacken.
Matthieu is werkzaam aan het Citaverde College in Horst en een gedeelte van zijn jaartaak
mag hij besteden aan het ontwikkelen van tools voor het CE Ondernemerschap. De
materialen die zijn ontwikkeld wil hij graag laten zien en feedback uit de zaal is uiteraard zeer
welkom. Activerend leren en leren door reflectie staan centraal bij de ontwikkelde tools.
Het ontwikkelde materiaal is verdeelt in 8 hoofdstukken en bestaat uit vaardigheden, houding
en kennisaspecten. Belangrijk zijn de tools om te monitoren en te sturen. Deze tools zijn niet
bedoelt om te beoordelen, maar om als docent het gesprek aan te gaan met de student.

Matthieu neemt alle hoofdstukken door.
Het materiaal wordt tegen een vergoeding aangeboden door het ontwikkelcentrum en is na
betaling digitaal in te zien en te gebruiken. Er zit geen methode achter zoals bv. diviant, het
zijn materialen waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Goed te gebruiken bij de
minionderneming, het projectonderwijs of het regioleren.
De derde spreker is Wim Salden.
Wim werkt op het Citaverde College te Roermond. Hij verteld over de ervaringen van het
Citaverde m.b.t. het CE Ondernemerschap.
Het CE Ondernemerschap wordt alleen aan de niveau 4 studenten aangeboden. Vorig jaar
hebben 30 studenten meegedaan, 3 hebben het niet behaald. Het examen van KC handel is
gebruikt. Er is een aanvullend examen regelement gemaakt voor het kunnen uitreiken van
het certificaat. Dit voor de inspectie.
Proces:
1. Wat zit er in het examen van KC Handel?
2. Wat wordt afgedekt binnen de Proeve van Bekwaamheid van de opleiding?
3. Ontbrekende deel aanvullen met examen/toetsen KC Handel
a. Ondernemersplan
b. Scenario positiebewaking
c. Simulatie verkoopgesprek
d. Presentatie en panelgesprek
e. 2 theorie toetsen.
Bij het Citaverde hebben alle deelnemers de theorie toetsen gemaakt. Naast de toetsen was
er voor de individuele student de aanvulling die nodig was voor het behalen van het
certificaat.
In het schooljaar 2012-2013 hebben ca 60 studenten deelgenomen aan het CE
Ondernemerschap. De eigen bijdrage was € 30,- voor het examen. De animo was erg groot.
Als belemmering wordt ervaren dat de Proeve van Bekwaamheid een tijdsdruk oplevert voor
het voltooien van het CE Ondernemerschap certificaat.
De student volgt het CE Ondernemerschap voor de extra aanvulling naast zijn opleiding.
Daarnaast zijn de banken en de KvK positief over dit aanbod. Voor andere ondernemers in
de regio is het nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen. Allemaal geven ze aan dat
inzicht in het ondernemen erg belangrijk is.
De laatste spreker is Frens Schuring.
Frens zou de intervisie ronde begeleiden waarin de vraag ‘Is er samenwerking mogelijk
tussen ROC en AOC?’ centraal stond. De tijd laat dit echter niet toe. Frens geeft in een
kwartier tijd echter heel veel informatie over verschillende tools die gebruikt kunnen worden
bij ondernemerschap waarbij de persoon dan centraal staat.
Voorbeelden:
 Dynamische oordeelvorming van Jos Scheerings
 Pavo (training); persoonlijke aspecten voor ondernemerschap
 Kwaliteitenspel voor het onderzoeken van je kernkwaliteiten
 Ontwikkelingsspiraal
Na deze inspirerende spreker sluit Wiggele Oosterhoff de bijeenkomst af met een korte
samenvatting van de dag.

