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Doelstelling

Omdat het werkveld aangegeven dat er behoefte is aan een uitstroomniveau tussen het mbo
en hbo-niveau in zijn er voorafgaand aan dit project verschillende pilots gestart met een
Associate Degree (AD). Ook de hogescholen CAH en het VHL voeren pilots uit. Het blijkt
echter dat in het bedrijfsleven meer behoefte is aan een duale variant. Bovendien blijkt de
inhoud van de dagopleiding niet voldoende aan te sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.
Daarom wordt in dit project een deeltijd Associate Degree (AD) op het gebied van Agrarisch
Ondernemerschap ontwikkeld.
Ook aoc’s zien de mogelijkheden in van een deeltijd AD en willen meedenken over de
invulling daarvan. Er moeten bijvoorbeeld doorstroomtrajecten ontwikkeld worden zodat
tmbo-leerlingen makkelijk kunnen doorstromen naar de AD
Doel van het project: 'Het ontwikkelen en implementeren van een Ad Ondernemerschap met
een duaal karakter'.
Een duale AD Ondernemerschap kan beschouwd worden als bijscholing voor werknemers en
dient als onderdeel van leven-lang leren te worden gezien. Er zijn twee doelgroepen te
onderscheiden:
• De doelgroep van dit project zijn in eerste instantie werknemers van die een mbo-opleiding
op niveua III of IV hebben gevolgd, die op grote primaire bedrijven als bedrijfsleider zijn
gedetacheerd en behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van ondernemerschap.
Deze ondernemerschapcompetenties liggen op hbo-niveau.
• De tweede doelgroep betreft de leerlingen van mbo’ers, die werkervaring hebben en
interesse hebben voor de AD Agrarisch Ondernemerschap en geen dagopleiding meer
willen volgen

Werkwijze

Het eerste deel van het project is besteed aan het ontwikkelen van een concept programma
dat een pragmatische benadering inhield om het duale AD-programma in te vullen. Hiervoor
zijn ook bestaande modulen gebruikt en bewerkt voor het betreffend programma. Een
belangrijk punt in het eerste deel is de invulling van de samenwerking tussen bedrijfsleven en
kennisinstelling.
In het tweede deel heeft de doorontwikkeling van het didactisch concept centraal gestaan op
de volgende aspecten:
• Begeleiding van de instroom van deelnemers / evc-trajecten
• Betrokkenheid en toerusting van praktijkcoaches bij het leren uit de praktijk
• Leren uit de praktijk: reflectie op de praktijkervaring
• Experiment met Masterclasses als middel om speciale thema’s in te brengen
• Overzicht van gebruikte didactische modellen bij soortgelijke opleidingen

Resultaat

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd
• Een didactisch concept voor een AD Agrarisch Ondernemerschap
• Een curriculum voor een duale variant van de AD Agrarish Ondernemerschap met beroepsen leertaken.
• Assessments voor een intake en uitstroom in de AD.
• Samenwerkingsovereenkomsten tussen CAH en werkgevers.
• Evaluatie van de eerste uitvoering van de opleiding.
Het eerste jaar van de nieuwe opzet was in uitvoering tijdens het opstellen van de
eindrapportage van het project. De ervaring is dat de inhoud goed aansluit bij de
verwachtingen van de studenten. Er wordt veel aandacht besteed aan de nieuwe coachrollen
en de integratie tussen het bedrijfsleven en de kennisinstelling.
Er is een Masterclass ontwikkeld en getest. De Masterclass is ingebed in het nieuwe
ontwikkelde leerplan van de AD Agrarisch Ondernemerschap. In de tweede module
'Ondernemer en Omgeving' staat de plaats in de keten centraal. De Masterclass wordt hierbij
ingezet om dit concreet te verbinden met de ontwikkelingen in de praktijk.
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