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

Stand van zaken van het project AnBus
Het eerste projectjaar (11-12) hebben we ons bezig gehouden met:

De doelstelling van het
project Animal Business
(AnBus) is om een goed en
leuk leertraject te maken
waarin studenten, docenten
en bedrijfsleven van de
Veehouderij, Paardenhouderij en Recreatiedieren
elkaar versterken bij het
ontwikkelen van ondernemerschapcompetenties.
Een mbo-leertraject dat
aansluit op vmbo en
doorloopt in hbo

► Beeldvorming van ondernemerschap op VMBO/MBO/HBO door
elkaars opleidingen te bezoeken
► Bestudering van de nieuwe examenstandaarden en overleg over
Prestatiedossiers
► Bestudering van relevante competenties voor ondernemerschap
► Overleg met bedrijfsleven: enquête + minisymposium
► Bestudering van verschillende methoden van competentiemeting en het
coachen van competenties
► Try-out van competentiemeting d.m.v. IKTO-toets

Het tweede projectjaar (12-13) zijn we bezig met de volgende onderdelen:
► Uitwerken van een coachingstraject dat is gebaseerd op een eenvoudig
meet- en begeleidingsinstrument dat aansluit bij de AMN-test
► 3 Try-outs:
- Hbo-studenten van de CHE begeleiden en beoordelen het proces
van de Miniondernemingen in de 3DA klassen. De Mbo-ers
beoordelen de HBO-ers op hun begeleiding.
- Mbo-studenten nemen Groen Proeven af bij Vmbo-leerlingen van
De Meerwaarde in Barneveld
- Mbo-studenten uit het laatste leerjaar Veehouderij en Dierverzorging
wisselen via een Speeddate ideeën uit over hun ondernemingsplannen die zij aan het maken zijn
► Uitwerken van nieuwe opleidingsplannen Management/Ondernemerschap
synchroon aan het project Focus op Vakmanschap
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Speeddating op Groenhorst Barneveld
Speeddating wordt steeds populairder. En terecht!
Het is een leuke manier om andere mensen te
ontmoeten.
Er heerst een rustige ontspannen sfeer.
Je hebt de zekerheid dat de gesprekspartner nog
zoekende is.
Allemaal succesfactoren voor een goed gesprek,
aldus de website van een organisator.

ANIMAL BUSINESS

Resultaatverbeteraar CHE  Groenhorst
Gratis advies voor uw onderneming, zodat de
resultaten verbeteren! Welke ondernemer wil dat nu
niet?

http://www.edukoers.nl/implementatie/

Op 15 januari 2013 vindt de eerste speeddate in de
historie van Groenhorst Barneveld plaats.
De speeddates vinden plaats tussen leerlingen van
dierverzorging (klas 4dm)en leerlingen van
veehouderij (klas 4vh). De leerlingen hebben
ondernemingsplannen geproduceerd.
Tijdens de speeddate stellen leerlingen vragen over
de plannen aan de leerlingen van de andere
opleidingsrichting.
Gezien de accentverschillen binnen de plannen,
zullen de gesprekken feedback opleveren,
waaruit belangrijke lessen getrokken kunnen worden.
Zo kunnen veehouderijleerlingen wat opsteken van
de marketingplannen van dierverzorging.
Andersom zijn de veehouderijleerlingen in staat de
dierverzorgingsleerlingen een financieel lesje te leren.
Ga voor tips over speeddating naar:
http://www.speeddating4all.nl/tips
Vragen? Cor Duim en Martinus Tellegen bedenken de
antwoorden…

Adviseurs project AnBus uit de Dierenbranche

In de eerste week van februari maken de HBOstudenten Bedrijfskunde van de CHE (Christelijke
Hogeschool Ede) kennis met de studenten van
Groenhorst Barneveld die een mini-onderneming
hebben. Zowel de HBO- als de MBO-studenten
werken (ieder op hun eigen niveau) aan de
competentie ondernemerschap.
Erik Hannewijk van Alfa accountants en adviseurs
verzorgt de gezamenlijke aftrap met het verhaal uit
de praktijk hoe Alfa ondernemingsadvies verstrekt en
waar bedrijfskundig de aandachtspunten liggen.
Vervolgens gaan de CHE studenten aan de slag om
de mini-ondernemingen van de MBO-studenten door
te lichten. Hiervoor hebben ze 10 weken de tijd. Aan
het eind ligt er een advies op maat, voor alle
diergerichte ondernemingen van de Groenhorststudenten. Het advies zal zich richten op de volgende
bedrijfskundige thema’s:
Strategie, Marketing, Management, Organisatie en
Commercieel
Doelstelling:
Door MBO-studenten uit een onbekende sector te
coachen, ontwikkelen de HBO-studenten hun
ondernemersvaardigheden op hun eigen niveau en
verbreden tevens hun zichtveld door kennis te maken
met diergerichte en rurale ondernemingen.
Door de participatie van Alfa accountants wordt het
regionale netwerk van onderwijs en bedrijfsleven
verder versterkt.
De studenten Bedrijfskunde werken op deze manier
ook aan hun competenties begeleidend vermogen
en adviesvaardigheden. De beoordeling van het
gegeven advies zal door de docenten van beide
opleidingen gebeuren en door de Groenhorst
studenten. Allen hebben daarin een even grote
stem.
Vragen? Martinus Tellegen m.tellegen@groenhorst.nl .
en Gert Nooteboom gnooteboom@che.nl

