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Animal Business
Kigo- project van het GKC- programma ‘Ondernemerschap’

Aanleiding en doelstelling van het project

Het management-deel van
de dieregrichte MBOopleidingen opfrissen.

► ‘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.
De doelstelling van dit project is om een goed (en leuk!) leertraject te 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.
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ANIMAL BUSINESS

Projectmedewerkers
De Meerwaarde, Barneveld

Annelieke Harrijvan, vmbo Dier

Groenhorst College Ede

Scilla v Cuijlenborg, vmbo Dier

Chr. Hogeschool Ede,

Gert Nooteboom, hbo Bedrijfsk.

Examenbureau

Gerbrand van Harskamp

Groenhorst College Barneveld

Mariska vd Brugge (Paard)

VMBO, MBO, HBO en Bedrijven
werken samen in de Gelderse Vallei!

Cor Duim (Vee)
Martinus Tellegen (Dier)
Rob Merkelijn, projectleider

Stand van zaken
Van september tot maart is de projectgroep bezig geweest met:
► Beeldvorming van ondernemerschap op VMBO/MBO/HBO
door studie en door elkaars opleidingen te bezoeken
► Bestuderen van de nieuwe examenstandaarden en overleg
over Prestatiedossiers
► Bestuderen van relevante competenties voor
ondernemerschap
► Overleg met bedrijfsleven: enquête + minisymposium
► Bestuderen van verschillende methoden van
competentiemeting en het coachen van competenties
► Try-out van competentiemeting m.b.v. IKTO-test
► Maken van 3 vernieuwde opleidingsplannen die op elkaar zijn
afgestemd
► Maken van een opzet voor begeleiding van MBOers door
HBOers
► Maken van een opzet voor begeleiding van VMBOers door
MBOers

IKTO-test

Projectadviseurs uit de Dierenbranche
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