Eindverslag van het GKC ondersteuning van het programma Ondernemerschap

Inleiding
In het voorjaar van 2011 heeft het GKC bureau positief gereageerd op een verzoek van het
programma Ondernemerschap om te ondersteunen met middelen om een aantal acties die in het
Programma lopen een steuntje in de rug te geven. In dit verslag wordt inhoudelijk teruggeblikt op de
ondersteuning en wordt het financiële eindverslag gemaakt.
De onderdelen
De ondersteuning betrof een aantal acties waarvan de resultaten per actie kort benoemd worden.

1. Veldonderzoek
In de zomer van 2011 is door medewerkers van LTO en WUR LEI een zogenaamd “veldonderzoek”
uitgevoerd naar de vraag: “welke producten, diensten en leertrajecten heeft uw organisatie /
instelling op het gebied van LevenLangLeren van ondernemerschap”?
De resultaten van dit veldonderzoek zijn verwerkt in een rapport en zijn door het bedrijfsleven en de
dienstverleners die actief zijn binnen het platform Partners voor Ondernemerschap onderschreven.
(Ter info: Partners voor Ondernemerschap kan gezien worden als een publiek-private samenwerking
op het gebied van Ondernemerschap(sontwikkeling).
In dit rapport is op basis van eigen analyse een selectie voorgesteld van producten en leertrajecten,
van voldoende kwaliteit en robuustheid. Ook deze selectie is door de Partners voor
Ondernemerschap onderschreven.
De uiteindelijke conclusies en acties zijn verwerkt in De Ondernemers Academie en met trots kan
gezegd worden dat het model dat uit het veldonderzoek naar voren is gekomen op het gebied van
LevenLangLeren voor ondernemers inmiddels algemeen opgang vindt en als waardevol wordt
ervaren.
(Ter info: de directie van Agrifirm onderschrijft het model en gaat in De Ondernemers Academie
participeren, mondelinge mededeling, 27 februari 2013)
Als inhoudelijke rapportage van het veldonderzoek en De Ondernemers Academie is een tweetal
bijlagen bij deze rapportage gevoegd. Beide rapportages (bijlagen) zijn door het bedrijfsleven
geaccordeerd.
Bijlagen:

Eindrapportage Veldonderzoek
Presentatie voor opzet De Ondernemers Academie voor Partners voor
Ondernemerschap

2. Opzetten website
De resultaten van het veldonderzoek, op initiatief van een aantal partijen (NAJK, Rabobank, Flynth,
ZLTO, LEI –onderdeel van Wageningen UR en het GKC-programma Ondernemerschap) hebben geleid
tot De Ondernemers Academie. Deze partners hebben AgriHolland gevraagd om een portal te maken
waarin de samenwerking op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling gebundeld wordt in een
dienstverlening op dit thema. Op 25 mei 2012 is de site gepresenteerd aan de partners, gasten vanuit
het bedrijfsleven, het Ministerie van EL &I en andere belangstellenden.
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Zie: www.deondernemersacademie.nl
Inmiddels draait het portal, er wordt een beginportfolio aan producten, diensten en leertrajecten
gepresenteerd. Vervolgens hebben de initiatiefnemers een businessplan gemaakt voor het verder
uitrollen en verzelfstandigen van De Ondernemers Academie. Inmiddels worden de gesprekken met
de grote spelers in de Agribusiness gevoerd over participatie, over het bestuurlijk model.
Het gaat niet snel, maar zo als één van de partners zei: “dat het niet snel gaat, is dat niet erg, als het
maar goed gaat. Het is een PPS die door ons gewild wordt”.
Als bijlage wordt het businessplan van De Ondernemer Academie bijgevoegd.
Bijlage:

Businessplan: De ondernemers Academie

3. Vervolgtraject op Dodo (docenten ontwikkelen doelgericht ondernemerschap)
Het succes van het Dodo-traject is op 6 juni 2012 gevierd met de afsluiting en certificering van de
deelnemers, de docenten die het traject tot een goed einde hebben gebracht.
Maar eerder al was het trainen van docenten op het gebied van (eigen) ondernemerschap door
andere kennisinstellingen opgemerkt als een zinvolle stap om ondernemerschap in het curriculum te
verankeren. Daarom heeft een medewerker van het Groenhorst College (Dhr. F. Schuring) een
training ontwikkeld voor docenten en medewerkers van groene kennisinstellingen, het zogenaamde
PAVO traject: Persoonlijke Aspecten van Ondernemerschap.
Er is hard gewerkt aan werving van deelnemers , maar op het kritieke moment waren er teveel
deelnemers die hun prioriteiten anders (moesten) leggen dan deelnemen aan de training. De training
staat, kan uitgevoerd worden, maar dat vraagt groepen van 12 tot 15 deelnemers. Deze groepen zijn
tot nu toe, ondanks grote belangstelling van kennisinstellingen, helaas niet samen te stellen geweest.
Bijlage:

Trainingsopzet PAVO

4. Impuls ondernemerschap in het VMBO
Onder de bezielende leiding van Dhr. Wilfred Brehm is bij Lentiz groep een lespakket ontwikkeld dat
ingezet kan worden in het VMBO onderwijs. Het lespakket kan worden gebruikt om
ondernemendheid en ondernemerschap bij deze doelgroep van VMBO-leerlingen te helpen
ontwikkelen. Het pakket is getest en staat klaar.
Dhr. Brehm heeft ook op diverse locaties docenten ondersteund met het implementeren van het
lespakket en zich in de instelling en de regio ontwikkeld tot autoriteit op het gebied van
ondernemerschap in het VMBO. Hij heeft hiermee prachtige successen geboekt, die ook in de
regionale pers breed aandacht hebben gehad.
Daarmee is een belangrijke barrière geslecht: Ondernemerschapsonderwijs is mogelijk in het VMBO.
Er is methodologie ontwikkeld en er is ervaring.
Het is nu aan andere instellingen om het op te pakken en ermee aan het werk te gaan.
Bijlage:

VMBO lesmateriaal

5 Invoeren Certificeerbare Eenheid (CE) ondernemerschap
In het MBO wordt landelijk het CE ondernemerschap ontwikkeld. Het Kenniscentrum Handel neemt
hierin het voortouw. In het kader van het benutten van de mogelijkheid om het CE
Ondernemerschap ook in het groene MBO te implementeren heeft Dhr. H. Hermans (lid van het GKCprogrammateam Ondernemerschap en werkzaam bij het Citaverde College) samen met een groep
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docenten het initiatief genomen om te komen tot een werkwijze en voorstel om de Certificeerbare
Eenheid in het Groene MBO in te voeren. Dit heeft geresulteerd in een KIGO-voorstel dat in de KIGOronde 2012 is ingediend. Het voorstel is echter niet goedgekeurd, wat betekent dat alle
voorbereiding die getroffen zijn niet geëffectueerd kunnen worden.
Wel wordt nog steeds actie ondernomen om bij de lopende ontwikkeling van de CE-Ondernemen,
waaraan Aequor werkt, met zoveel mogelijk expertise en input bij te dragen.
Bijlage:

Verslag van werkzaamheden van de voorbereidingsgroep CE in groene MBO

Conclusies
De ondersteuning van de Groene Kennis Coöperatie aan het Programma Ondernemerschap heeft
geleid tot een initiatief dat nu in de Publiek-private sfeer zich verder ontwikkelt:
De Ondernemers Academie.
Het zal nog energie en ook tijd kosten om dit publiek private initiatief zelfstandig te krijgen. Maar de
middelen die daarvoor nodig zijn worden door de partijen gefourneerd.
De deskundigheidsbevordering van de Groene kennisinstellingen op het gebied van
ondernemerschap is nog steeds een zorg. Er staat een scholing klaar, er is een lespakket, er is een
Certificeerbare Eenheid ondernemerschap.
Het is nu aan de instellingen om er gebruik van te maken…

….”You can lead a horse to waster, but you can’t make it drink”……

Financieel
In bijlage 1 is een financieel overzicht gegeven. Daaruit blijkt dat er ten aanzien de diverse posten
zowel wat over- of onderbesteding geweest is. Het totaal aan uitgaven overschrijdt het toegekende
budget.
De overschrijding kan ten laste komen van CAH Villentum, de instelling die de budgettaire
verantwoordelijkheid heeft voor het project.
Gezien de complexiteit van de samenwerking met veel instellingen (Groenhorst College, Citaverde,
Lentiz, WUR-LEI, enz.) doen we bij deze het verzoek om de overschrijding als extra budget toe te
kennen. Daarom zijn er twee facturen bij dit verslag gevoegd:
- de factuur gekoppeld aan de eindafrekening en
- de factuur voor een toekenning van een overschrijding.
Tot slot
Als Programmateam willen wij onze dank uitspreken voor de medewerking van de GKC en het GKC
bureau. De extra middelen hebben veel betekend in het bouwen van een brug tussen
kennisinstellingen en bedrijfsleven en het ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs:
- Er is lesmateriaal voor VMBO;
- Er is een opleidingstraject;
- Er is een projectvoorstel, ondanks dat dit niet toegekend is, is het gesprek met Aequor wel
op gang gekomen om de Certificeerbare Eenheid in het curriculum van het Groen MBO een
juiste plaats te geven.

Het Programmateam Ondernemerschap
E. van den Boezem
W. Oosterhoff
O. Hietbrink
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H. Hermans
Bijlage 1:
Bijlage 2:

Financieel overzicht
CD met alle materialen
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