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Samenvatting

Dinsdag 29 november 2005 heeft AgroCenter een workshop georganiseerd met Groen Onderwijs en beleidsmakers om de vraagsturing van de activiteiten van AgroCenter te
professionaliseren. Het AgroCenter geeft trainingen en ontwikkelt methodes, concepten en
concrete tools die steeds meer gebruikt worden in het onderwijs. In de workshop zijn lopende projecten van AgroCenter met Groen Onderwijs geëvalueerd met als thema:
Ondernemerschap in het Groen Onderwijs via AgroCenter, hoe verder… De workshop is
de start van de vernieuwde koers en een verdere professionalisering van de rol van het
AgroCenter in het Groen Onderwijs.
Om ondernemerschap in het onderwijs verder te ontwikkelen wordt een intensieve
samenwerking tussen onderwijs, kenniscentra en beleidsmakers beoogd. In de evaluatie
komt duidelijk naar voren dat:
kennis uit onderzoek moet toegankelijker worden voor het onderwijs;
AgroCenter tools moeten breder toepasbaar worden voor het Groen Onderwijs, door
betere toegankelijkheid en ondersteuning en het ontwikkelen van nieuwe tools die
aansluiten;
integraal, consistentie en gebruiksvriendelijkheid zijn sterke punten van AgroCenter.
AgroCenter en onderwijs stellen een nieuw werkplan op en beginnen met de uitvoering begin 2006.
Dit verslag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
aanleiding, onderzoeksvragen en de workshop opzet met daarin de evaluatie;
de inhoudelijke input van AgroCenter en Groen Onderwijs voorafgaande aan de evaluatie;
de evaluatie resultaten en conclusies;
een eventuele opzet van aanpak vanuit de conclusies en een actieplan 2006-2007.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: harry.kortstee@wur.nl of bezoek onze
website op ww.agrocenter.nl of via www.lei.wur.nl (klik: onderzoek, expertise, AgroCenter).
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1.

Inleiding

De economische groei in Nederland blijft achter bij die van de rest van Europa. Daarnaast
blijkt de belangstelling in Nederland om een onderneming te starten eveneens achter. Als
gevolg van de ontwikkelingen is een van de speerpunten van de overheid: de verankering
en stimulering van ondernemerschap in het onderwijs (Kamp, 20041). Het LEI is al enkele
jaren actief in het ontwikkelen van ondernemerschap via het AgroCenter. Het AgroCenter
ontwikkelt samen met ondernemers en andere stakeholders onderscheidende en hoogwaardige concepten en tools om relevante kennis tot werking te brengen ten behoeve van
strategische vraagstukken voor de transitie naar een duurzame en vitale agrosector. Speerpunten voor het LEI in de context van het onderwijs zijn de strategische samenwerking met
het bedrijfsleven en Groen Onderwijs uit te breiden door middel van het geven van trainingen, ontwikkelen van methodes, concepten en concrete tools.
Aan Programma 420 (kennisdoorstroom en -circulatie groen onderzoek en onderwijs) is gevraagd om in kaart te brengen wat de visie is en wat mogelijkheden en
toepasbaarheden zijn van het AgroCenter concept (filosofie, leerdoelen, tools en implementatie van de tools) met betrekking tot ondernemerschap in het Groen Onderwijs vanuit
diverse stakeholders (LEI, beleidsmakers, management onderwijs, docenten). Via een evaluatie worden knelpunten, tekortkomingen, kansen en bedreigingen inzichtelijk en worden
aanbevelingen geformuleerd voor de ontwikkeling en uitrol van ondernemerschap in het
Groen Onderwijs en de rol van het AgroCenter daarbij.
1.1

Onderzoeksvragen

1.

Wat is de visie/filosofie op ondernemerschap in het Groen Onderwijs over 5 tot 10
jaar?
Welke benodigdheden hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn en zich te ontplooien gezien deze visie op ondernemerschap?
Wat kan AgroCenter hierin betekenen?
Hoe kan AgroCenter de tools het beste implementeren en faciliteren?
Welke acties kunnen gezamenlijk ondernomen worden in 2006/2007?

2.
3.
4.
5.

Het resultaat uit de evaluatie geeft inzicht in de visie op ondernemerschap in het
Groen Onderwijs. Het is de ambitie van AgroCenter om met de gevormde strategie afkomstig uit de evaluatie, in nauwe samenwerking met Groen Onderwijs, om te zetten in
concrete actie.
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Kamp, J. 2004. Van Ondernemend naar Ondernemer: Een Verkenning naar de Stand van Zaken Inzake Onderwijs en Ondernemerschap in het Groen Onderwijs, Q-point BV, 34 p.
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1.2

Methode tijdens de workshop

Inhoudelijk geschiedt de evaluatie via een SWOT-analyse welke de deelnemers zelf actief
invullen via de metaplanmethode (zie figuur 1.1). Door het creëren van een helicopter view
waaraan de hele groep heeft meegewerkt wordt inzicht verkregen in de situatie en vervolgens wordt hieruit een visie en een strategisch stappenplan gedestilleerd. Uit de evaluatie
wordt een ontwikkelingsplan voor ondernemerschap in het Groen Onderwijs opgesteld en
de rol hierin van het AgroCenter. Dit ontwikkelingsplan wordt vervolgens geïmplementeerd in nauwe samenwerking met Groen Onderwijs.
Figuur 1.1 geeft een schematische weergave weer van de methode.

Figuur 1.1

Schematische weergaven van evaluatie methode

De rode pijl in het raamwerk geeft de richting aan van het strategische (visie) naar
het operationele (tools) niveau. De groene rondjes waarin D.I. staat zijn de antwoorden die
de deelnemers geven in elke fase. En de blauwe rondjes zijn eigen input.
1.3

De evaluatie

De evaluatie is op dinsdag 29 november 2005 gehouden in het middagprogramma van de
Kenniskring 'Bedrijfsadministratie en datatoepassingen'.
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Figuur 1.2

1.4

Harry Kortstee (voorzitter) aan het woord

Aanwezigen tijdens de workshop

Voorzitter: Harry Kortstee
Notulist: Ruben Hurkens
Sprekers: Wim de Hoop en Bennie Storkhorst
Deelnemers aanwezig

Bedrijf/instantie

Arie Kok
R. Schuring
Han de Feijter
Marian de Beuze
F. Willigenburg
Cor Kwakenaar
Dirk de groot
T. Groote Schaarsberg
Mw. C. van Gestel
Frans van Erp
Benny Storkhorst
Wim van der Zwan
Ineke van den Kerkhof
Ruben Hurkens
Saskia Klomp
Wim de Hoop
Harry Kortstee
Ruben Hurkens

Wellant College
AOC Groene Welle, Zwolle
OCHZ Goes
PPO/WUR
AOC Groene Welle, Zwolle
Van Hall, Leeuwarden
CAH
HAS, Den Bosch
Helicon Opleiding, Hilvarenbeek
Groenhorstcollege, Dronten
AOC Oost
OCHZ Goes
ABAB accountants
LEI
Min. LNV
LEI
LEI
LEI

Figuur 1.3

Deelnemers van de workshop

In bijlage 1 staat de agenda van de workshop.
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2. Stand van zaken vanuit de optiek van teamleiders

Presentatie ervaringen AgroCenter algemeen en vanuit de projecten in het Groen Onderwijs door Wim de Hoop (zie bijlage 1)
Wim de Hoop is werkzaam bij het LEI als hoofd van de sectie Bedrijf en Beleid waaronder
de organisatie van het AgroCenter valt.
AgroCenter wil ondernemerschap op strategisch niveau vertalen naar tools die gebruiksvriendelijk en breed toepasbaar zijn in het Groen Onderwijs. Bij deze vertaling is het
belangrijk af te vragen als LEI, of je de adviseursfunctie moet aannemen of de functie als
facilitator. Hierbij is een nauwe samenwerking met de betrokkenen in het Groen Onderwijs
nodig.
Maar niet alleen met het onderwijs is betrokkenheid nodig. Ook met de betrokkenheid van het bedrijfsleven hebben onderwijs en kennisinstellingen baat. Door bijvoorbeeld
gebruik te maken van benchmark tools (bijvoorbeeld Face IT) kan kenniscirculatie tussen
bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstelling gestimuleerd worden tijdens stages bij bedrijven, waarmee studenten samen met de ondernemer de positie van het eigen bedrijf in
verhouding met vergelijkbare bedrijven kritisch onder de loep te nemen. Deze praktijk georiënteerde leermomenten voor studenten en natuurlijk de ondernemer zijn belangrijke
factoren voor het ontwikkelen van ondernemerschap.
Het is duidelijk dat een vertaal- en professionaliseringsslag gemaakt moet worden
richting het Groen Onderwijs, waarbij ondernemerschap via AgroCenter tools uitgerold
wordt. Bij de aanpak is het belangrijk het drie G-principe: Gewin, Gemak en Genot te
waarborgen om gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid te garanderen.
Om het drie G-principe zo optimaal mogelijk te maken, moet in een vroeg stadium
het onderwijs betrokken worden in de ontwikkeling en implementatie. De tools die momenteel in het Groen Onderwijs gebruikt worden zijn interessant en concreet, maar wat de
gedachte en filosofie achter de tools is, dient helder te zijn bij de betrokken partijen om
ondernemerschap in het Groen Onderwijs succesvol te ontwikkelen. Een gezamenlijk doel
waar naartoe gestreefd wordt, kan verdeelde, gestage en gefragmenteerde ontwikkeling
voorkomen. Hierbij is het essentieel om brede toepasbaarheid van AgroCenter tools met
betrekking tot ondernemerschap in het Groen Onderwijs te bewerkstellingen, dat tools over
sectoren heen geïmplementeerd worden en bijvoorbeeld niet alleen in de melkveehouderij.
AgroCenter geeft trainingen aan docenten om ondernemerschap te implementeren in
het Groen Onderwijs, maar een belangrijke succesfactor bij een succesvolle ontwikkeling
vormt de betrokkenheid van het management van scholen. Een duidelijke vertaalslag met
daarbij een herkenbaar aanspreekpunt richting het management van de school is essentieel.
Het is dus niet alleen van belang dat docenten worden gesteund bij het gebruik van de
tools, maar ook dat het management van scholen wordt gefaciliteerd rond de aanpak van
ondernemerschap.
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De professionaliseringsslag houdt ook in dat praktische problemen tijdens de ontwikkeling ('kinderziektes' en dergelijke) moeten worden ondervangen. Er dienen
bijvoorbeeld databases aan de verschillende tools (bijvoorbeeld Face IT) worden toegevoegd. AgroCenter werkt hard om op korte termijn deze zaken op te lossen. Daarnaast is
het belangrijk dat er cases worden geschreven, waarmee leerlingen aan praktijkvragen
kunnen werken. AgroCenter is ook deze momenteel aan het ontwikkelen. Om deze praktische zaken op te lossen zouden eventueel ook studenten kunnen worden ingezet tijdens
stages.
De stand van zaken houden momenteel in dat het AgroCenter is betrokken bij verschillende RIGO en RAAK-projecten en worden benchmark tools via de Groene Kennis
Coöperatie (bijvoorbeeld Face IT) ingezet. In deze projecten en tijdens de trainingen krijgt
AgroCenter veel ervaring. Mede hierom is het tijd om de activiteiten te evalueren en een
professionaliseringsslag mogelijk te maken waarbij AgroCenter breder en eenduidiger ingezet kan worden. Kritiek hierbij wordt gewaardeerd en geeft zelfs input om gezamenlijk
een koers uit te zetten.
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3. Stand van zaken vanuit de optiek van Groen Onderwijs

Presentatie ervaring Groen Onderwijs door Bennie Storkhorst (zie bijlage 2)
Bennie Storkhorst, docent op AOC Oost, is een voortrekker met betrekking tot ondernemerschap in het Groen Onderwijs en stimuleert al enkele jaren ondernemend leren onder
zijn leerlingen. Bennie Storkhorst maakt hierbij gebruik van verschillende AgroCenter
tools waaronder Face IT en MVO-scan.
Tijdens zijn cursussen leren studenten in de eerste jaren praktische vaardigheden en
de analyse (interne) van het bedrijf. Deze vaardigheden zijn onder meer:
het opstellen van een bedrijfsplan;
voorbereiden en uitvoeren van financieel beleid;
voorbereiden en uitvoeren van een kwaliteitszorgsysteem;
afstemmen van managementtaken en uitvoerende taken;
afstemmen van bedrijfsvoering op externe randvoorwaarden;
registreren, interpreteren en rapporteren;
ontwikkelen van beroepscompetenties.
In een later stadium van de opleiding leren studenten de omgeving buiten het bedrijf
kennen en oriënteren de studenten zich op markt en maatschappij. Bij het verkennen van
de omgeving buiten het bedrijf is het bijvoorbeeld van belang dat een leerling sociaal communicatief is zodat hij/zij een netwerk kan opbouwen. Helaas durven in de praktijk veel
docenten daar zich niet aan te wagen. Men is namelijk te bang de leerling op de ziel te
trappen. Individuele aandacht voor de leerling is hierbij belangrijk. Volgens Bennie Storkhorst, biedt het LEI nog te weinig tools aan op het sociale en communicatieve vlak in
tegenstelling tot de bedrijfseconomische tools en zou hier meer aandacht aan kunnen geven.
Voor de moderne ondernemer en dus ook de leerling van nu is het belangrijk een ondernemende en pro-actieve houding te hebben. Momenteel is er een groep van
11 leerlingen op AOC Oost die de MVO-scan (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) gebruiken en hiermee de omgeving leren verkennen. In dit leerproces leren leerlingen
belangen van het eigen bedrijf af te wegen tegenover de belangen van de consument en keten. Hierbij wordt de leerling geconfronteerd met wensen, eisen, afspraken, mogelijkheden
en kansen in de keten op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en dierwelzijn.
Deze kansen kunnen worden benut door de aandacht voor het milieu in breder maatschappelijk perspectief op te pakken (MVO).
Ondernemen is vooruit zien! Door het gebruiken van de ISM tool (Interactief Strategisch Management) leren leerlingen vooruit te kijken, prioriteiten te stellen en keuzes te
maken. Hiermee wordt tevens geleerd dat naast operationele vaardigheden een ondernemer
ook op lange termijn strategisch keuzes dient te maken.
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AOC Oost maakt gebruik van de volgende AgroCenter tools en aanverwante tools:
Face IT (vergelijking van bedrijfscijfers met BIN2 bedrijven);
Spelsimulatie tools (doorrekenen van maatregelen op bedrijf na uitvoering van FaceIT);
SMT (strategie van het bedrijf bepalen op basis van interne, externe factoren en
competenties;
MVO-scan;
Nitraatrichtlijn (bewust weiden, berekening maximaal aantal hectares natuurgras inpasbaar in melkveerantsoen, berekening van voederconversie);
Invest (hulpmiddel om rendement van investeringen te berekenen);
Quickscan van de kostprijs;
Bedrijfstoeslagwijzer (instrument dat inzicht geeft in de wijze waarop en hoeveel een
ondernemer kan ontvangen aan bedrijfstoeslag);
Quickscan quotumprijs (rekeninstrument dat inzicht geeft wat voor melkquotum je
kunt betalen gezien de eigen bedrijfssituatie).

Verdere kritische succesfactoren voor een onderneming volgens de ISM benadering zijn:
Bekwaamheden ondernemer
1. Marktgericht;
2. Maatschappijgericht;
3. Technologiegericht;
4. Productiegericht;
5. Creatief;
6. Organisator.

Bedrijfssituatie t.o.v. collega's
1. Productieomvang;
2. Arbeidsintensiteit;
3. Kapitaalintensiteit;
4. Kennisintensiteit;
5. Investeringsruimte;
6. Specialisatie;
7. Moderniteit
Interne analyse
Externe factoren
1. Winst;
1. Groeipotentie locatie;
2. Financieel weerstandsvermogen;
2. Technologische mogelijkheden;
3. Duurzaamheid;
3. Type collega's;
4. Arbeidsomstandigheden;
4. Prijs productiefactoren;
5. Innovatiekracht.
5. Prijs producten;
6. Juridische/fiscale aspecten;
7. Keten;
8. Maatschappelijk Verantwoord Produceren;
9. Arbeidsmarkt.
Figuur 3.1 Kritische succesfactoren voor een onderneming volgens ISM

Tot slot is ondernemen: N*A waarbij N=nieuwsgierigheid en A=actie, en je beide
eigenschappen tot op zekere hoogte moet hebben om succesvol te kunnen ondernemen
(namelijk N*A = 10*1 of 1*10=10, maar 5*5=25).

2

Bedrijven Informatie Netwerk van het LEI
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4. De evaluatie

4.1

Referentiekader van de evaluatie

In de eerste fase van de evaluatie is het kader bepaald in relatie tot de optiek van de deelnemers op ondernemerschap. Dit is een belangrijke fase, omdat in deze fase een
gezamenlijk beeld gestalte krijgt. Het begrip ondernemerschap is namelijk breed en kan op
verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen
de ondernemende mens of de ondernemer van bijvoorbeeld een bedrijf! Aan de deelnemers
is om deze reden de open vraag gesteld: Wat is volgens u de visie op ondernemerschap
over 5 tot 10 jaar? De deelnemers hebben de antwoorden in een SWOT geplaatst waarbij
allereerst de sterkten en zwakten van de situatie op dit moment (nulmeting) moest worden
gegevens. Vervolgens zijn de kansen en bedreigingen op de gevormde visie voor de toekomst (5 tot 10 jaar) gegeven. Na het geven van alle antwoorden zijn deze besproken, is
gediscussieerd en is de essentie gedestilleerd. In figuur 4.1 is het referentie kader aangegeven met pijlen van links (situatie nu) naar rechts (toekomst).
4.2

Focus van filosofie in brede zin naar concrete tools

Vervolgens is aan de deelnemers in verschillende fases gevraagd (de fases zijn: filosofie,
wat hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn, tools en implementatie van de tools) wat
nodig zou zijn om het beoogde doel (de visie) te bereiken. Door de evaluatie in deze fases
op te delen, wordt het proces, 'achterliggende gedachte over ondernemerschap in het onderwijs tot aan concrete tools', in stappen doorlopen. Op deze manier wordt een discussie
die enkel gaat over tools vermeden. In bijlage 4 zijn alle door de deelnemers opgeplakte
antwoorden op de flap overs gegeven.
4.3

Resultaten van de evaluatie

Tijdens de evaluatie hebben de deelnemers in de verschillende activiteiten (fases) de volgende antwoorden gegeven:
Activiteit 1: Wat is uw visie/filosofie over ondernemerschap in het Groen Onderwijs?
Wat is je filosofie/visie op ondernemerschap over 5 tot 10 jaar?
voldoende ondernemersvaardigheden en kennis om zelfredzaam en toegerust voor
taken te zijn;
innovatief vermogen, creatief denken, keten denken;
ontwikkeling, houding, vaardigheden;
14

Figuur 4.1

Conclusies uit de evaluatie
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duurzaam goed burgerschap (naast vakmanschap, beheerschap, ondernemerschap);
leerling centraal;
bewustmakingsproces wat feitelijk ondernemerschap is;
duaal, baangarantie behoort bij diploma, individueel traject;
financieel management;
zelf verantwoordelijk: leren handelen en daar competenties voor ontwikkelen;
sociaal communicatief vermogen;
AOC is enkel faciliterend;
ondernemende docenten;
nieuwsgierigheid, uitdagingen zien (in plaats van bedreigingen);
aantonen dat hij/zij in potentie ondernemersvaardigheden heeft. Vakmanschap is als
basis wenselijk;
geen specifiek groen onderwijs meer, maar ingebed in overig onderwijs;
informatie analyse in brede zin.

Conclusie: Het gaat over personen. De persoon en de ontwikkeling van de persoon
midden in de maatschappij staat centraal. De persoon heeft zelfvertrouwen, is creatief, innovatief, sociaal communicatief en nieuwsgierig. Het gaat niet specifiek over Groen
Onderwijs, maar meer over onderwijs in brede zin. De discussie gaat minder over vaardigheden van nu, maar meer over visie.
Filosofie/visie, de sterkten:
flexibilisering arbeidsmarkt is noodzaak om dit zo vroeg mogelijk te stimuleren. Dit
is de ondernemende mens aansluiten op ontwikkeling maatschappij en jongeren van
vandaag. Programma's inbedden in regulier onderwijs;
waar een wil is, is een weg;
veel en diverse contacten;
veel EVC's (Eerder Verworven Competenties);
goed geïnformeerd;
vrije blik op het wereldgebeuren;
avontuur genot;
doelgericht;
vakvaardig;
resultaat gericht;
enorme drive;
zelfstandig;
motivatie en eigen kunnen duidelijk;
grote mate van keuze mogelijkheden;
creatief combineren (van studie en werk bijvoorbeeld);
leerling is betrokken bij (werk in) de groene sector. Leerling komt op school om een
vak te leren.
Conclusie: De leerling van nu heeft een drive, wil wat en is sociaal vaardig.
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Filosofie/visie, de zwakten:
object gericht;
weinig verantwoordelijkheidgevoel;
voldoende capaciteiten 'droom';
afhankelijkheid, afwachtend, berustend;
eigen spiegel voorhouden;
mondialisering;
ketenkennis;
weinig lef/uitdaging om eigen competenties te benoemen/ontwikkelen;
individualist;
het duurt enkele jaren op het MBO voordat de leerling op lange termijn denkt;
onzeker;
onvoldoende midden in de maatschappij;
beperkte denk- en leefwereld;
oogkleppen, individualistisch, bedreigingen zien in plaats van kansen.
Conclusie: De leerling van nu is weinig zelfverzekerd, is onvoldoende of niet goed
geprikkeld. De leerling staat niet midden in de maatschappij.
Filosofie/visie, de kansen:
docent naar coach;
verdere invulling competentiegericht onderwijs;
zwakten doelgericht oppakken en inbedden in onderwijsprogramma’s;
coachend leren;
opleiding en baan aanbieden integreren;
flexibel traject aanbieden waarbij diplomering later ook kan;
docenten met een drive;
brede algemene ontwikkeling;
aansluiten op de belevingswereld van de leerling POP portofolio;
communicatiemogelijkheden;
ruime keuze mogelijkheden;
ondernemende docenten;
de mindere beter maken in plaats van de goede best maken;
streek als product. Proces van strategie, conditionering en kennis is integraal. Vraagsturing mogelijk. Product marktcombinaties ontwikkelen;
het Groene Lab (Leerling Activiteiten Balie) is een kans. Kritische oefensituaties leren het best.
Conclusie: Leerlingen krijgen de kans om dingen zelf op te pakken en competent te
worden in de omgeving buiten school. Hierbij kunnen leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen door eigen belevingswereld aandacht te geven, te spiegelen en toetsen. In dit proces
kan een docent een coachende rol innemen.
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Filosofie/visie, de bedreigingen:
regelneverij;
wel opleiding geen baan;
te veel focus op de top, te weinig op de normale deelnemer;
waan van alle dag;
probleem onvoldoende zien;
leerling druk, druk, druk;
geen Groen Lab als: schoolorganisatie en docenten niet veranderen;
wet- en regelgeving;
te weinig tijd/geld beschikbaar (in het onderwijs);
teams zijn niet up to date;
de richtingen. Strijd binnen het onderwijs: Kennen versus Kunnen;
bedreigt de continuïteit van het onderwijs voor de leerling;
afgeschermd Groen Onderwijs;
starre onderwijsinrichting;
een ideaalbeeld doceren;
school als bedrijf;
bedrijfseconomisch denken.
Conclusie: Het schoolsysteem is te gestructureerd opgezet. Er moet meer ruimte komen voor vernieuwingsprocessen. De financiële ruimte om coachend te gaan onderwijzen
is te klein. Docenten kunnen minder gemotiveerd zijn omdat het resultaat van onderwijs
pas later zichtbaar wordt en hierdoor het huidige probleem nog niet zichtbaar is. Daarnaast
kan verbreding weerstand oproepen bij docenten omdat de focus op het eigen vakgebied in
het gedrang komt.
Activiteit 2: Welke benodigdheden hebben leerlingen volgens u nodig om succesvol te zijn
en zich te ontplooien?
Wat hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn:
noodzakelijke basiskennis;
goede kennis, attitude, vaardigheden, juiste beroepsopvatting;
sociale vaardigheden, economische kennis, beroepscompetenties;
een betrouwbare en bovenal stimulerende omgeving, mensen die het beste in hem of
haar naar boven halen en zich daar ook betrokken bij voelen;
kennis (economisch en sociaal);
communicatie vaardigheden;
toekomst zekerheid;
open mind, nieuwsgierigheid;
leren van elkaar, motiverende docenten, praktijksituaties;
boter bij de vis, klantgerichtheid van de school, zicht op financiële onafhankelijkheid;
per leerling anders: begeleider, coach, vrijheid, schop onder de …, verantwoording
zelf;
respectvolle benadering door de coach, de leerling serieus nemen;
18
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integrale leerlijn met goed op elkaar afgestemde modules/concepten en tools;
kloppend tijdspad, structuur.

Conclusie: Respect vormt een sleutelwoord. Respect kan worden afgedwongen door
competent (attitude, kennis en vaardigheid om te doen) te zijn. De leerling staat zelfbewust
midden in de maatschappij en is respectvol, open minded, betrokken (geboeid) en nieuwsgierig naar de omgeving. Een transparante, respectvolle, stimulerende en positief
motiverende verhouding tussen leerling en coach is belangrijk.
Activiteit 3: Welke tools zijn in het algemeen hiervoor nodig?
Tools:
ondernemers in de school;
eenvoudige Proeve van Bekwaamheid;
digitale infrastructuur;
stimuleren en handelend vanuit het “hart” de eigen innerlijke drive;
bij de drive van leerlingen blijven en op aansluiten;
interessante leerplekplaatsen;
creativiteitdocenten om boeiende oefensituaties te bedenken of het lef om leerlingen
te laten aangeven waar ze een competentie kunnen leren;
creatieve leermeesters;
leerling gerichte praktijkbedrijven, virtuele spelsituaties, relatie met onderzoekscentra;
bedrijfsactiviteiten in de opleiding;
tools met procesaanpak waarmee de competenties worden getraind zoals: SMT ingebed in opstellen ondernemingsplan;
netwerk tool om interventies te faciliteren;
benchmark tool met vraag- en uitlegfaciliteit;
enthousiaste zich zelfontwikkelende docenten en een dito management;
start met echte vraagstukken uit de maatschappij en/of bedrijf;
deelnemer mede oplossingen laten ontwerpen of deel oplossingen;
geschikte patroon of meester;
leermomenten in praktijksituaties;
praktijk en praktijkvoorbeelden;
structuur om kennisdeling binnen onderwijs danig te vergroten;
boeiende praktijksituaties als casus.
Conclusie: Hulpmiddelen die een bottom-up en vraaggerichte benadering stimuleren
door de coach bij te staan in het creëren van een boeiende en uitdagende maatschappij betrokken leeromgeving waarin leerlingen competent worden voor de toekomst.
Wat denkt u dat het AgroCenter hierin kan betekenen?
spelsimulaties moeten web-based worden;
samen oppakken in de praktijk;
inzage mogelijkheden en communicatie;
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standaard samenvatting onderzoek ter inzage (bijvoorbeeld flyers op de AgroCenter
website);
tool en verhaal bij collega's in cursusvorm;
vertaalslag onderzoek naar onderwijs.

Conclusie: Het ontwikkelingsplan moet gezamenlijk (AgroCenter en onderwijs) worden
opgepakt. AgroCenter moet maatschappijvraagstukken en gerelateerde kennis uit onderzoek meer toegankelijk, uitdagend, transparant, efficiënter inzetten. AgroCenter moet
coach meer steunen in het ontwikkelen van ondernemende mensen.
Onderzoeksvragen voor AgroCenter?
vraaggestuurd vanuit de regio;
sociale ondernemers vaardigheden. Hoe faciliteer je dit? Hoe meet je dit?;
hoe intervenieer je in netwerken. En met wat voor netwerk heb je te maken?;
hulpmiddelen en tools ontwikkelen die kansen in de keten en sector meer inzichtelijk
en toegankelijk te maken;
de tools moeten breder toegankelijk en inzetbaar zijn;
een tool die andere tools verzamelt. Er zijn op sociaal en communicatief gebied veel
tools aanwezig. Waarom zelf het wiel uitvinden als het er al is. Als voorbeeld wordt
aangehaald: Hitman Pro. Dit computer antivirus programma software programma
bundelt verschillende al bestaande antivirus software programma's en filtert op deze
wijze de virussen uit de computer. Hitman Pro gebruikt alleen de onderdelen van de
antivirus software programma's die essentieel zijn voor een succesvolle filtering;
structuur in de tools.
Conclusie:
hoe kan vraag uit de regio/omgeving gekoppeld en vertaald worden naar het onderwijs?;
hoe kunnen tools gestructureerd en verbreed worden?;
hoe kunnen sociale en communicatieve ondernemersvaardigheden ontwikkeld worden en hoe faciliteer en meet je dit?;
hoe ontwikkel je hulpmiddelen die kansen in de keten zien?;
hoe maak je kennis toegankelijker en transparanter?
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5. Intermezzo: Wat zou een concrete aanzet kunnen zijn
voor het Groen Onderwijs en AgroCenter?

Figuur 5.1

Concrete aanzet van Groen Onderwijs en AgroCenter
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Uit het resultaat van de evaluatie is het volgende ontwikkelingsplan voor 2006-2007
opgesteld. Kernwoorden hierin vormen: Professionaliseren, coachen en ontmoeten.
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6. Actieplan 2006-2007

6.1

Gezamenlijke ambitie

Groen Onderwijs en AgroCenter willen samenwerken in projecten om een verdere professionalisering en uitrol van Ondernemerschap in het Groen Onderwijs te realiseren op
voorwaarde van het vinden van financiering voor elk van de beoogde activiteiten.
Algemeen coördinator: Harry Kortstee
6.2

Doelen, taken en betrokken partijen

Stap 1 in de uitvoering: Inventarisatie behoefte.
1.
Vraag gestuurd vanuit de regio
In de periode januari t/m maart 2006 wordt geïnventariseerd wat de daadwerkelijke behoefte is per school op het gebied van ondernemerschap en de daarbij toe te passen tools.
Door het verkrijgen van deze informatie kunnen gerichte vervolgacties (zie stappen 2 t/m
4) worden ondernomen.
Coördinator: Harry Kortstee
AgroCenter:
Opstellen plan van aanpak;
Neemt initiatief tot intake vraagbehoefte;
Keuze maken voor enquête of interview;
Opstellen vragenlijst voor vraagbehoefte;
Opstellen doelstellingen wat resultaat minimaal moet zijn na intake.
Wie: Harry Kortstee/Wim van der Zwan
Groen Onderwijs
Geeft per instelling concreet aan wat momenteel de behoefte is;
Geeft per instelling de ontwikkelingen voor de komende jaren die zij concreet zien in
de regio en landelijk;
Wat kan dit dan betekenen voor wijzigingen in de vraagbehoefte?
Wie: Per instelling 1 vertegenwoordiger.
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Stap 2 in de uitvoering: Technische aanpassingen van tools op wensen in de praktijk
2.
Structurering en verbreding tools
In januari t/m augustus 2006 worden de AgroCenter tools voor iedereen toegankelijk gemaakt via het internet (web-based), waarbij inzicht wordt verkregen in kansen voor de
gehele keten in alle sectoren, voor alle sectoren en dat deze toegankelijk zijn voor het
Groen Onderwijs in 2006/2007. Bij de ontwikkeling dienen de tools aanvullend op elkaar
te functioneren (geen lossen eilandjes).
Coördinator: Harry Kortstee
AgroCenter
opstellen plan van aanpak;
concrete wensen uit de interviews/enquêtes, betreffende dit onderwerp, categoriseren;
wat zijn benodigde handelingen om structurering en verbreding van tools te realiseren?
wat zijn de kosten daarvoor?
keuze AgroCenter of zij dit daadwerkelijk willen aanpassen binnen het budget en visie;
waar kunnen middelen worden verkregen en wie kunnen ons daarbij helpen?
Wie: W. Baltussen/N. Tomson
Groen Onderwijs
Wensen nader afstemmen;
Meedenken over wijzigingen en stellen van prioriteiten;
Initiatief nemen tot verkrijgen extra middelen.
Wie: Bennie Storkhorst, Arie Kok en Corrie van Gestel
Stap 3 in de uitvoering: Onderdeel technische inzicht in bestaande tools
3.
Sociale en communicatieve ondernemersvaardigheden
In de periode januari t/m augustus 2006 wordt op gestructureerde wijze inzichtelijk gemaakt welke tools bruikbaar zijn en ontwikkeld kunnen worden voor het ontwikkelen van
sociaal communicatieve ondernemersvaardigheden, zodat deze ingezet kunnen worden in
het Groen Onderwijs in 2006/2007.
Coördinator: Harry Kortstee
AgroCenter
opstellen plan van aanpak;
wat kan het beoogde resultaat worden?
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beoordelen en concretiseren meerwaarde daarvan uitgedrukt in geld, besparingen
uren, enzovoort voor Groen Onderwijs;
zoeken mede initiatiefnemers voor subsidies en financiering;

Wie: Corrie Uenk, Harry Kortstee
Groen onderwijs
toetsen of beoogde resultaat van plan overeenkomen met eigen verwachtingen;
zoeken mede initiatiefnemers voor subsidies en financiering.
Wie: Bennie Storkhorst, Corrie van Gestel
Stap 4 in de uitvoering: Inzicht in nieuwe innovatieve kennis en vertaalslag naar mogelijke
nieuwe concepten
4.
Hoe maak ik kennis toegankelijker en transparanter?
In periode maart t/m augustus 2006 wordt een concept ontwikkeld om structureel en transparant kennis over te dragen naar het Groen Onderwijs zodat in schooljaar 2006/2007
onderzoekers kunnen starten met het gestructureerd informeren van docenten over nieuwe
ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal. De onderzoekers denken mee in mogelijkheden voor vernieuwing van onderwijsconcepten. Daarnaast bieden de onderzoekers
ondersteuning bij het uittesten van nieuwe concepten.
Coördinator: Harry Kortstee
AgroCenter
voorstel maken voor structurele kennis overdracht;
betreft innovatieve ontwikkelingen uit onderzoek en vertaling naar onderwijs en regionale ondernemers;
concreet benoemen structurele opzet, uren en vergoedingen;
bekijken mogelijkheden bij Groen Lab en Groene Kennis Coöperatie.
Wie: David Postma, Harry Kortstee
Groen Onderwijs
meedenken in concept opzet;
toetsen meerwaarde en draagvlak binnen eigen opleiding;
bekijken mogelijkheden bij Groen Lab en Groene Kennis Coöperatie.
Wie: Wim van der Zwan
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Bijlage 1

Agenda van de workshop

Het programma:
Tijd
Inhoud
13.00 uur
Aanvang evaluatie
13.00-13.20 Welkomst woord en uitleg van de dag door de voorzitter
13.20-14.00 Presentatie over de ervaringen van AgroCenter en Groen Onderwijs
Activiteit 1: Wat is uw visie/filosofie over ondernemerschap in het Groen
14.00-14.40 Onderwijs?
14.40-14.50 Pauze
Activiteit 2: Welke benodigdheden hebben leerlingen volgens u nodig om
14.50-15.20 succesvol te zijn en zich te ontplooien?
15.20-16.00 Activiteit 3: Wat denkt u dat het AgroCenter hierin kan betekenen?
16.00-16.10 Pauze
Activiteit 4: Hoe kunnen we ondernemerschap in het Groen Onderwijs
16.10-16.50 concreet ontwikkelen?
16.50 uur
Sluiting
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Bijlage 2

Presentatie ervaringen AgroCenter
door Wim de Hoop
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Bijlage 3

Presentatie ervaringen Groen Onderwijs
door Bennie Storkhorst

Beroepscompetenties uit kwalificatieprofiel De dierenhouder
(competenties rondom ondernemerschap)

1

Oriënteren op markt en maatschappij

2

Opstellen bedrijfsplan

3

Communiceren

4

Voorbereiden en uitvoeren financieel beleid

6

Voorbereiden invoering kwaliteitszorgsysteem

7

Afstemmen van managementtaken en uitvoerende taken

8

Afstemmen van bedrijfsvoering op externe randvoorwaarden

9

Registreren, interpreteren en rapporteren

19 Ontwikkelen beroepscompetenties

Presentatie LEI, 2323-2-2005

1

“Kreten” uit de context van het kwalificatieprofiel De dierenhouder
(onderstreept zijn programma’s van het LEI die kunnen helpen)

•ondernemende en pro-actieve houding
•maatschappelijke ontwikkelingen als kansen voor het bedrijf te zien (MVO)
•flexibel in spelen op wisselende interne en externe omstandigheden
•vooruit kijken, prioriteiten stellen en keuzes

maken (ISM)

•lange termijn versus korte termijn (ISM)
•innoveren versus continueren van de huidige situatie
•belangen van het eigen bedrijf versus belangen van de consument, klant,
bezoeker en/of de keten (MVO)

Presentatie LEI, 2323-2-2005
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2

“Kreten” uit de context van het kwalificatieprofiel De dierenhouder
(vervolg, onderstreept zijn programma’s van het LEI die kunnen helpen)
•wensen, eisen, afspraken en mogelijkheden van ketenpartners op het
gebied van kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn (MVO)
•investeren in dierenwelzijn door de groeiende maatschappelijke aandacht +
de afspraken met ketenpartners + de wet- en regelgeving hieromtrent
•kansen benutten door de aandacht voor milieu in breder maatschappelijk
perspectief op te pakken (MVO)

Presentatie LEI, 2323-2-2005

3

Programma’s LEI
•

LEI-Tools Face-IT (vergelijken bedrijfscijfers met LEI-bedrijven)

•

LEI-Tools Spelsimulatie: komt beschikbaar = doorrekenen maatregelen op
bedrijf na uitvoering van Face-IT

•

LEI-Tools SMT (strategie bedrijf bepalen op basis van interne, externe factoren
en competenties

•

MVO-scan = maatschappelijk verantwoord produceren

•

Nitraatrichtlijn (excelprogramma van LEI)

•

Invest (oefening: rendement van investeren, WUR-LEI)

Presentatie LEI, 2323-2-2005
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Website LEI-WUR: www.verantwoordeveehouderij.nl
(onder projecten – rekentools)
rekentools)
•

Quick Scan van de Kostprijs

•

Bedrijfstoeslagwijzer (EU-subsidie)

•

Arbeid in de melkveehouderij

•

Rekentool dat inzicht geeft in teelt- en mestafzetmogelijkheden voor zowel
veehouder als akkerbouwer

•

Gebruiksnormenwijzer (nitraatrichtlijn)

•

Bewust weiden

•

Berekening maximaal aantal hectares natuurgras inpasbaar in melkveerantsoen

•

Berekening voederconversie

•

Quick Scan Quotumprijs

Presentatie LEI, 2323-2-2005

Bekwaamheden ondernemer

Externe factoren

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marktgericht
Maatschappijgericht
Technologiegericht
Productiegericht
Creatief
Organisator

Groeipotentie locatie
Technologische mogelijkheden
Type collega’s
Prijs productiefactoren
Prijs producten
Juridische / fiscale aspecten
Keten
Maatschappelijk verantwoord produceren
Arbeidsmarkt

Interne analyse

Bedrijfssituatie t.o.v. collega’s

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

Winst
Financieel weerstandsvermogen
Duurzaamheid
Arbeidsomstandigheden
Innovatiekracht

Productieomvang
Arbeidsintensiteit
Kapitaalintensiteit
Kennisintensiteit
Investeringsruimte
Gespecialiseerdheid
Moderniteit

Presentatie LEI, 2323-2-2005
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5

6

Ondernemen = N x A
10 x 1 = 10
1 x 10 = 10
5 x 5 = 25

Presentatie LEI, 2323-2-2005

7
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