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Doelstelling

Jongeren in diverse sectoren hebben slechts beperkte belangstelling voor ondernemerschap
en de agrarische sector vormt hier helaas geen uitzondering op. Dit uit zich in een
afnemende interesse onder jongeren voor zowel bedrijfsopvolging als het opstarten van
nieuwe ondernemingen. Deze trend is ook zichtbaar in de regio’s Salland en Twente.
Daarnaast is het karakter van de agrarische bedrijven in de regio veranderd, waardoor
medewerkers en ondernemers over andere competenties moeten beschikken om succesvol
te zijn. Deze ondernemerscompetenties worden momenteel te weinig ontwikkeld in het
(groene) onderwijs.
Doelstelling van het project is alle studenten, groen en grijs, van de betrokken
onderwijsinstellingen te laten ervaren dat het ondernemerschap een aantrekkelijk
arbeidsperspectief is. Zij moeten een eerste kennismaking met het ondernemerschap gaan
ondervinden om hen zo te kunnen prikkelen voor en nieuwsgierig te maken naar
ondernemerschap.
Subdoelen:
• Het creëren van een kennisplatform van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek om te
fungeren als regionale coordinator van ondernemerschapskennis;
• Het vormgeven van ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en een
ondernemersklimaat voor de betrokken vmbo- en mbo-studenten;
• Het verankeren van ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en een
ondernemersklimaat in het groene en grijze onderwijscurriculum (doorlopend leren);
• Het op een realistische en spannende manier overbrengen van de aantrekkelijkheid van
ondernemerschap aan de betrokken groene en grijze studenten (leren in en uit de praktijk);
• Het testen van de ontwikkelde onderwijsmodules op de voorbeeldlocaties IVOOR en De
Flierefluiter.

Werkwijze

Studenten zullen intensief worden betrokken bij het uitvoeren van het project. De ontwikkelde
onderwijsmodules die zich richten op ondernemerschap zullen door de studenten worden
uitgetest op verschillende voorbeeldlocaties. Zij zullen dus een cruciale rol spelen in de
uitvoering van de ontwikkelde producten. Docenten worden betrokken bij alle activiteiten in
het project. Zij spelen een belangrijke rol in het opzetten van het regionale kennisplatform en
het creëren van ondernemerschaponderwijs, ondernemerschapcompetenties en een
ondernemersklimaat. Bovendien zullen zij de studenten begeleiden bij het uitvoeren van de
experimenten op de verschillende voorbeeldlocaties. Ook zullen docenten een belangrijke rol
spelen in het verspreiden van de resultaten die in dit project worden geboekt.
Penvoerder is Landstede Beroepsopleidingen Salland, dat in het project samenwerkt met de
afdeling Groen van het Carmel College Salland. Andere organisaties die bij het project zijn
betrokken:
• Aver Heino, een melkveeproefboerderij waar onderzoek wordt gedaan voor de biologische
veehouderijsector. Ook over ondernemerschap en de eisen die in de groene sector aan
ondernemers wordt gesteld is bij Aver Heino veel kennis aanwezig;
• Praktijkcentrum Raalte is een biologische varkenshouderij waar ook onderzoek wordt
gedaan voor de biologische veehouderijsector. Ook vanuit dit centrum wordt kennis over
ondernemerschap ingebracht;
• IVOOR is een multifunctionele woon- zorg en educatie- werkboerderij waar onder andere
een theehuis en winkel zullen worden gerund;
• Countus Accountants + Adviseurs Raalte houdt zich bezig met accountancy en
bedrijfsadvies op vele vlakken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fiscaal advies,
management consultancy en personeelsmanagement;
• De Flierefluiter wordt gerund door de heer Pronk en is een speel en recreatieboerderij met
vele bezoekers;
• Het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) vertegenwoordigd vele ondernemers uit Raalte.
Zij fungeert als ontmoetingsplaats voor ondernemers, verbindende schakel tussen
ondernemers en de gemeente Raalte en als aanspreekpunt voor instanties als de Kamer
van koophandel en gemeentelijke en provinciale overheid. Het ROV is dan ook dé partner
omtrent alles wat met ondernemerschap te maken heeft.

Resultaat

Uit de eindrapportage:
In het project is groen ondernemerschapsonderwijs ontwikkeld en uitgevoerd voor zowel
groene als grijze vmbo- en mbo-studenten waarbij de input van betrokken bedrijven een
belangrijke basis heeft gevormd. Een combinatie van theoretische basiskennis,
praktijkgerichte opdrachten met het accent op ondernemerschap en actieve werkvormen
zorgde ervoor dat de studenten zelf aan de slag zijn gegaan met ondernemerschap.
Het belangrijkste effect van het project is dat het accent van onderwijs veranderd is.
Voorheen lag het accent binnen het onderwijs op het vergaren van kennis. Binnen het project
is er gewerkt aan onderwijs waarbij het accent is komen te liggen op houding. De ontwikkelde
opdrachten richten zich op het leren op houding. Niet alleen kennis is van belang voor de
studenten, maar houding is van essentieel belang. Het ondernemerschapsonderwijs voor
groene leerlingen is daarbij uitgediept. Voor grijze leerlingen gaat het de breedte in om
ondernemendheid te stimuleren.
Samen met het bedrijfsleven zijn gastlessen georganiseerd en onderwijsmodules ontwikkeld.
De leerlingen en studenten zijn actief geweest bij bedrijven om daar ‘ondernemerschap’ te
leren en te ontwikkelen. Vanuit het project is er ook contact geweest met andere
ondernemerschapprojecten over de ervaringen die daar zijn opgedaan. De studenten hebben
als jonge ondernemers op school zelfstandig een bedrijf opgericht. In dit bedrijf hebben de
studenten leren ondernemen. Het ontwikkelde lesprogramma is geïmplementeerd bij de
diverse groene en grijze opleidingen.
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