Bijlage 6
Nulmeting activiteiten adhv DRIVEN-profiel

Onderdeel: OPA

Durf

Resultaatgericht

Innovatief

OPA opdrachten maken
OPA opdrachten bespreken
met ondernemer
Deskundigenbijeenkomst
Kenniscarrousel
OPA verslag maken
Mondeling

Eerste globale uitwerking, volgend jaar concreter maken, dit jaar met BOPverhaal aan de slag.

Visie

Energie

Netwerken

Nulmeting Ondernemende Houding
Onderdeel:
BOP
BOP boer
zoeken

Durf

Gastsprekers

Samenwerken
in de groep

Resultaatgericht

1. De boeren zeggen
vast ‘nee’.
2. Ik ga het proberen en
hoop dat het lukt
3. ik bel meteen, dat
gaat lukken

Meeloopdag

Overleg met
de BOPboer

Naam …………………………………………………….

1. Ik vraag of zeg niet
teveel
2. Ik vraag wat we van
school moeten weten
3. ik vraag zoveel
mogelijk, ook over
moeilijke onderwerpen,
ik wil alles weten

1. Ik zie wel hoe dat gaat
2. Ik probeer zoveel mogelijk
info te verzamelen
3. Ik neem een lijst met
vragen mee
1. we gaan gewoon elke week
heen
2. Ik weet ongeveer waar we
het over gaan hebben
3. ik bereid elke week goed
voor zodat we snel kunnen
werken en geen vragen
vergeten
1. Ik zie wel wie er komt
2. Ik zal zo goed mogelijk
opletten
3. Ik neem een lijst met
vragen mee en schrijf alles op

1. Eens kijken wat we gaan
doen
2. ik wil overleggen wie wat
doet
3. Ik heb al een planning en
taakverdeling in mijn hoofd

e

e

Datum: 1 keer 6 januari 2011/ 2 keer 21 april 2011

Innovatief

Visie

Energie

Netwerken

1. Ik wil graag bij een boer
die ik ken
2. ik wil graag bij een
‘gewone’ boer
3. Ik wil graag bij een
ondernemer die iets heel
anders doet

1. Het maakt me niet uit
wie het wordt.
2. Ik hoop dat ik er iets
kan leren
3. Ik kies een boer waar
ik ……. kan leren

1. Misschien dat ik
volgende week wel
iemand bel
2. Ik wil even nadenken en
dan bel ik vandaag of
morgen
3. Ik bel meteen
1. Dat doe ik wel een keer
2. ik maak zo snel mogelijk
een afspraak
3. ik heb al een afspraak
staan

1. Ik weet niemand
2. ik weet wie ik ga vragen
om te helpen
3. Ik weet al wie ik bel

1. ik hoor wel wat hij
zegt
2. ik heb wel een eerste
idee over wat kan
3. ik weet wat een goed
plan is en wil dat goed
doornemen met hem
1. Ik hoor wel wat ze
vertellen
2. het gaat over …. Ik wil
zoveel mogelijk horen
3. Ik ben benieuwd wat
ze van mijn ideeën
vinden en ga daar graag
over in discussie
Over de keuze van de
groep:
1. dit is een gezellig
groep
2. ik kan goed
samenwerken met hun
3. ik kan met hun het
beste resultaat halen en
zelf ook veel leren

1. Ik weet niet wie er komt
of is geweest
2. Ik heb de naam al
opgeschreven
3. Ik vraag om het
visitekaartje zodat ik nog
een keer contact kan
zoeken
1. Het is wel gezellig met
elkaar
2. We zijn wel lekker bezig
3. Ik zorg voor goede sfeer
en dat er hard gewerkt
wordt

POPlessen

Tussen
presentatie

Eind
Presentatie

BOP verslag

Bank bezoek

Totaal aantal
punten (5-15)

1. Ik blijf langs de kant
zitten
2. ik doe wat ik moet
doen
3. ik doe lekker mee en
denk mee hoe het beter
kan
1. Dit doe ik liever niet
2. Ik zal veel moeten
oefenen
3. Dit gaat wel lukken!

1. Dit is dom
2. Ik snap wel wat ze
willen, maar vertel dat
gewoon
3. Dit is anders, maar je
kan zo veel leren
1. Ik zie wel hoe het gaat
2. Ik ga uitzoeken hoe je
dit moet doen
3. Ik ga uitproberen hoe
het anders kan
1. Ik doe het zoals de
anderen het doen
2. Ik wil iets van een
grapje of zo er in.
3. Ik doe het anders dan
de anderen

1. Dit doe ik liever niet
2. Ik doe het net zoals bij
de tussenpresentatie
3. Ik wil het wel een keer
heel anders doen

Inhoud van het verslag:
1. daar moet ik nog even naar
kijken
2. ik volg het nakijkschema
2. ik heb de inhoudsopgave al
klaar

Over de kansen en
plannen:
1. ik heb nog geen idee
wat kan
2. de boer heeft een idee,
dat volgen we
3. We hebben veel ideeën
en willen eens iets heel
anders bedenken

Over de plannen:
1. Wat moet daar in
staan?
2. We hebben al wat
plannen in ons hoofd
3. Ik weet al wat het
beste plan zal zijn

Over het verslag
1. we hebben al wat
geschreven
2. de bedrijfs-beschrijving
is klaar
3. De grote lijn ligt er, we
hebben al veel klaar

1. Ik zie wel hoe het loopt
2. ik heb het verslag
gelezen
3. ik wil zoveel mogelijk
tips en adviezen zodat het
verslag perfect klopt

1. ik heb hier niemand
voor uitgenodigd
2. ik heb mijn boer en
ouders uitgenodigd
3. ik heb ieder die me
geholpen heeft
uitgenodigd
Over hulp bij het verslag:
1. Ik heb niemand
gevraagd om te helpen
2. Ik heb hulp gevraagd
toen ik vast liep
3. ik heb ieder die iets
voor mij kon doen
gevraagd om te helpen
1. Ik weet niet meer met
wie we gesproken hebben
2. Ik heb de naam
opgeschreven
3. Ik vraag om het
visitekaartje zodat ik nog
een keer contact kan
zoeken

Voor volgend jaar verder uitwerken:
Onderdeel: Evenement
Idee bedenken schoolproject

Durf

Resultaatgericht

Innovatief

Visie

Energie

Netwerken

Boeren benaderen
Activiteit organiseren
Activiteit uitvoeren
Idee bedenken
consumentenproject
Lagere school benaderen
Excursie consument
organiseren
Excursie consument
uitvoeren

Aandacht voor:
- leervraag creëren
- het moment van invullen en wat te doen met zaken die nog komen, al geweest zijn, gaande zijn….
- in hoeverre is het reflectie? Of overhoren?
- verband met de POPlessen
- relatie met theorie van Jos
- relatie met het POP
- doen we het goede?
e
- kan je de lijst ook open laten en dat men het zelf gaat invullen; of is dat te abstract? Of kan ik dt doen bij het 3 onderdeel? Eerst onderdeel 2 als voorbeeld, en dan 3 als
zelf-invul-opdracht?

