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

Zet vast in uw agenda:
donderdag 30 mei
Afsluiting project AnBus
met o.a. om 16.30 uur
inspirerende lezing door
Alex Klein Z.O.Z.

Stand van zaken
► Coachingstraject
Na veel overleg binnen de projectgroep, met de klankbord- en adviesgroep, Buro
Koorts, management en docenten, hebben we de contouren van het coachen op het
ontwikkelen van (ondernnemers-)competenties omschreven. Mariska van der
Brugge en Jolanda van der Meijden zijn nu, in nauwe samenwerking met het project
Focus op Vakmanschap, deze contouren aan het uitwerken tot een doorlopend
begeleidingstraject LOB (LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding). Kort gezegd komt
dit er op neer, dat iedere leerling per leerjaar een test doet (te beginnen met de
AMN-test, verderop ‘kleurentests’) waarmee de mentor hem/haar een spiegel
voorhoudt. De leerling leert zijn ontwikkelpunten te herkennen en gaat hiermee aan
de slag.
Een leuk, aansprekend en pragmatisch systeem dat past is LOB, niet verzandt in
‘meten en praten’ maar de leerling en mentor een handvat geeft om inzicht te
krijgen in de eigen persoonlijkheid en het ontwikkeling daarvan.
► Try outs
- Speeddaten: in de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over deze try-out,
waarbij mbo-leerlingen veehouderij en dierverzorging met elkaar in gesprek gingen
over de Ondernemersplannen. Martinus Tellegen en Cor Duim maken een draaiboek
om dit komende jaren verder vorm te geven voor alle leerlingen vee/paard/dier.
- Maximaal mini-ondernemen: Op 6 februari vond de kennismaking plaats tussen de
hbo-studenten van de CHE en de mbo-studenten van Groenhorst. De miniondernemers van het Groenhorst College te Barneveld hebben op 7 maart de
Christelijke Hogeschool Ede bezocht.
Gert Nooteboom, docent management van de CHE, gaf de aftrap en nodigde Erik
Hannewijn van Alfa Accountants uit om te spreken over zijn praktijkervaringen.
Daarna was Peter Bot aan de beurt. Deze ex-mbo-er vertelde over zijn
omzwervingen op diverse opleidingen om tenslotte op de CHE bij de richting
Bedrijfskunde te belanden. Hij liet merken nu eindelijk een duidelijk doel voor ogen
te hebben, wat hem tot een gedreven student heeft gemaakt.
De hbo-studenten bedrijfskunde gaven vervolgens op deskundige en empathische
wijze feedback op de ondernemingsplannen en bedrijfsprocessen van de mbo-ers.
De mbo-ers kregen diverse vragen op zich afgevuurd over hun werkwijze. Dat hielp
hen om meer zicht te krijgen op hun processen. Een greep uit de vragen van de
hbo-ers:
“Hoe gaan jullie het product verkopen? Waarom denk je dat jullie klanten het
product waarderen? Weet je wat jullie product onderscheidend maakt? Hebben jullie
een duidelijke planning voor de productie en verkoop? Hoe communiceren jullie in
deze grote groepen van 8 ondernemers? Geven jullie elkaar feedback?”
Reactie van een mbo-er: “Tjonge, we kunnen nog veel verbeteren. Goede tips, daar
kunnen we echt wat mee. Maar hoe doen jullie dat dan…?”
- Groen Proeven: aan het einde van dit cursusjaar gaan mbo-leerlingen
Dierverzorging ‘Groene Proeven’ afnemen bij leerlingen vmbo van de Meerwaarde.
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► Opleidingsplannen en examens
Alida Moene en Cor Duim zijn, in samenwerking met het project Focus op
Vakmanschap, de leerplannen aan het herstructureren op grond van de
nieuwe Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur. Deze BKS gaat in per 2014
en houdt o.a. een verkorting van de opleidingen in, waarbij in leerjaar 1 en
2 meer contacturen les moeten worden ingebouwd.
Martinus Tellegen is vanuit AnBus betrokken bij het ontwikkelen van een
landelijk examen Ondernemerschap. Ook het ontwikkelen van de nieuwe
Certificeerbare
Eenheid
Ondernemerschap
CEO
(het
vroegere
‘Middenstandsdiploma’) is hier onderdeel van.

Op donderdag 30 mei vindt de afsluiting plaats van het project
Animal Business
12.00 tot 16.00 uur:

studiemiddag docenten Meerwaarde,
Groenhorst en CHE

16.00 tot 19.00 uur

Afsluiting voor alle partijen die betrokken zijn
geweest bij AnBus + overig geïnteresseerden
- korte presentatie projectresultaten
- lezing Alex Klein
- borrel en lopend buffet

Alex Klein heeft meerdere
zakelijke / management boeken
geschreven, is columnist in De
Telegraaf, doceert aan de
Hogeschool Den Haag, geeft
trainingen aan ondernemers, etc

http://www.stervansucces.
nl/alex-klein.html
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