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Animal business
Doelstelling

Over het Kigo-project
‘Opstellen Ondernemersplan’ wordt momenteel per
opleidingsrichting verschillend vorm gegeven. In dit
project willen we van elkaar kunnen leren. De nieuwe
examenstandaard 'Animal Business' is nl. voor de
opleidingen Veehouderij, Paardenhouderij en
Gezelschapsdieren gelijk geworden. In het
managementdeel (leerjaar 3+4) kunnen studenten en
docenten van de opleidingen Vee, Paard en Dier elkaar
versterken waar het gaat om zaken als
consumentgerichtheid, dierenwelzijn, saldogericht
ondernemen en andere aspecten die belangrijk zijn bij
het diergerichte ondernemerschap.
Er is behoefte om de competentieontwikkeling van
leerlingen in het traject vmbo --> mbo --> hbo wat
betreft ondernemendheid/ ondernemerschap te laten
aansluiten en hier beter op te coachen.
Ontwikkelingen in de maatschappelijke betrokkenheid bij het houden van dieren en de verhoudingen
ruraal --> urbaan liggen ten grondslag aan het idee om leerlingen, docenten en bedrijfsleven van
verschillende opleidingen elkaars horizont te laten verbreden en verdiepen.
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Agenda bijeenkomst bedrijfsleven
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Vragenlijst aan ondernemers

Ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden

Ondernemers

Onderzoek ondernemerschap
eindpresentatie
PPPuberbrein

Een goed (en leuk!) leertraject maken
waarin studenten, docenten en
bedrijfsleven Veehouderij, Paardenhouderij
en Recreatiedieren elkaar versterken bij het
ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties.
Een leertraject dat aansluit op vmbo en
doorloopt in hbo.

Algemene informatie
Projectomschrijving
Nieuwsbrieven

Contact
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie naar:
servicedesk@groenkennisnet.nl
Voor meer informatie over Animal business
kunt u contact opnemen met:
naam
Het project is uitgevoerd binnen het GKCprogramma Ondernemerschap
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers

Coachen op competentieontwikkeling en
het puberbrein
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Opleidingsplannen

Try-outs

Ondernemen Diveto

Kennistransitie MBO - VMBO : peer-

Ondernemersschap vee

assessment tussen MBO en VMBO

Focus Ondernemerschap Dierverzorging

Kennistransitie tussen sectoren Dier :
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Focus Ondernemerschap Vee
Focus Vakmanschap Vee

peer-assessment MBO-Dier
Kennistransitie tussen HBO en MBO : peer-

Tussenrapportage

assessment tussen HBO en MBO-studenten

Verslag speeddate dier-vee
Evaluatie speeddate Vee-Dier
Werken met paarden
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