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Doelstelling

'Samen leren ondernemen' is de naam van het project waarin studenten Veehouderij van De
Groene Welle samen met hbo-studenten een ondernemersvraag gaan oplossen. Met het
project wil De Groene Welle studenten kennis laten maken met complexe
ondernemersvraagstukken en hen een inkijkje te geven in het hbo-onderwijs. De Groene
Welle werkt in het SLO-project samen met de CAH, Stoas, het Groenhorst College en AOC
Oost. Elke locatie zoekt een aantal ondernemers die aan een groep van mbo- en hbostudenten een toekomstgerichte ondernemersvraag willen voorleggen. Tijdens een
gezamenlijke lesdag krijgen de studenten de mogelijkheid om te werken aan de opdracht.
Uiteraard wordt dit begeleid door een aantal docenten. Door de intensieve samenwerking
leren studenten veel. Het project is voor derdejaars leerlingen Veehouderij niveau 3 en 4 in
Zwolle en Hardenberg. In het kader van dit project zal onderzoek worden gedaan naar deze
manier van leren.
Doel van het project is de nieuwe vormen van leren die binnen dit project worden verkend, te
onderzoeken en de resultaten hiervan te delen met de rest van het groene kennissysteem.

Werkwijze

In het kader van het project zal een onderzoeksrapport worden gemaakt over alle belangrijke
zaken waarop gelet moet worden bij het uitvoeren van deze vorm van leren. Daarnaast zal er
een plan worden gemaakt voor de verspreiding van dit rapport en implementatie bij andere
onderwijsinstellingen. Er zal een beschrijving worden gemaakt van het begrip 'lerende
netwerken', samen met de kenmerken hiervan. Een Leerwinstmeter zal worden gemaakt, dat
is een instrument om te meten welke vooruitgang geboekt wordt bij het leren van buiten naar
binnen. Er zullen ondernemersavonden worden georganiseerd waarin ondernemers wordt
gevraagd concrete, innovatieve, toekomstgerichte vragen te formuleren. Tot slot worden
naast de opstartdag, twee gezamenlijke dagen georganiseerd met alle leerlingen/studenten,
docenten/teamleiders, ondernemers en de ondersteunende instituten zoals de
Melkveeacademie, Friesland Campina en LTO. Uitgangspunt bij de financiering is tevens
samenwerking en afstemming met het programma LevenLangLeren, vanwege de bedoeling
dat het project resultaat oplevert voor het hele groene kennissysteem.
Penvoerder van het project is AOC De Groene Welle.
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