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Doelstelling

In mbo-groen opleidingen bestaat het opstellen van een ondernemingsplan veelal volledig uit
een leertraject binnen de lokaalmuren. Inmiddels is ervaring opgedaan met
competentieontwikkeling en leren in een authentieke context. Daarnaast is de
examenstandaard 'Animal Business' verbreed en gesynchroniseerd voor de diergerichte
opleidingen. Binnen de aoc’s bestaat de behoefte om het leertraject ondernemerschap voor
deze opleidingen hierop aan te passen.

Doel van het project is een leertraject te ontwikkelen binnen diergerichte mbo-opleidingen,
waarbij leerlingen de gewenste ondernemerschapcompetenties ontwikkelen. Dit traject moet
aansluiten op het vmbo en doorlopen in het hbo.

Subdoelen:
• Het bouwen van een netwerk rondom Animal Business van vmbo, mbo en hbo docenten
en het bedrijfsleven in de regio Gelderse Vallei/Eemland;
• Het verder in kaart brengen van ondernemerschap-gerelateerde competentieontwikkeling
van vmbo > mbo > hbo en de afstemming en aansluiting hierop binnen de verschillende
opleidingen;
• Het eenduidig en transparant maken van het examenprogramma Animal Business voor de
diergerichte mbo opleidingen;
• Op basis van dit examenprogramma het onderwijsprogramma afstemmen en het
synchroniseren van het leertraject Animal Business met de verschillende, diergerichte mboopleidingen;
• De context waarin de mbo-studenten een ondernemersplan opstellen authentiek maken,
zowel voor de leerlingen en studenten als voor het primaire (stage-aanbieders) en het
secundaire (banken, accountants e.d.) bedrijfsleven;
• Het begeleiden van mbo-studenten door hbo-studenten bij het opstellen van een
ondernemersplan borgen in beide leerplannen;
• Het verbreden van de horizon van de betrokken partijen, wat leidt tot meer multifunctioneel
denken van (toekomstige) rurale ondernemers.

Werkwijze

Leerlingen vmbo gaan competenties ontwikkelen op het gebied van ondernemen en krijgen
een goed zicht op de diergerichte mbo-opleidingen. Mbo-studenten ontwikkelen kennis,
vaardigheden en competenties voor het ondernemerschap en krijgen inzicht in de
mogelijkheden daarvan en zicht op het hbo-vervolgtraject. Hbo-studenten brengen hun
kennis en vaardigheden over, want coachen/lesgeven is de beste manier om iets goed onder
de knie te krijgen. Er komt een format voor andere opleidingen voor het borgen van de
examenstandaard Enterpeneur Animal Business in een uitgewerkt examenprogramma
volgens de toetsingscriteria van de CKS en onderwijsinspectie. Verder komt er een regionaal
netwerk van onderwijs en bedrijfsleven dat elkaar input geeft en versterkt waar het gaat om
inzicht in het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerschap. Ook ligt er een
samenwerkingsovereenkomst met het bedrijfsleven over begeleiding tijdens
studentenprojecten en bij examinering.
Penvoerder van het project is Groenhorst College Barneveld. Vanuit het onderwijs zijn
daarnaast betrokken De Meerwaarde Barneveld, Groenhorstcollege Ede en Chr. Hogeschool
Ede. Daarnaast zijn uit het bedrijfsleven bij dit project betrokken ABN Amro, Rabobank,
Accon AVM, Alfa account, FNRS, Dibevo, LTO, LTO Vastgoed en Jong Ondernemen.

Resultaat

De volgende resultaten worden genoemd in de eerste tussenrapportage.
In het kader van het project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Beeld gevormd van ondernemerschap op vmbo/mbo/hbo door studie en door elkaars
opleidingen te bezoeken;
• Bestuderen van de nieuwe examenstandaarden en overleg over Prestatiedossiers;
• Bestuderen van relevante competenties voor ondernemerschap;
• Overleg gevoerd met bedrijfsleven middels enquête en minisymposium;
• Bestuderen van verschillende methoden van competentiemeting en het coachen van
competenties;
• Try-out van competentiemeting met behulp van de IKTO-test;
• Maken van drie vernieuwde opleidingsplannen die op elkaar zijn afgestemd;
• Maken van een opzet voor begeleiding van mbo'ers door hbo'ers;
• Maken van een opzet voor begeleiding van vmbo'ers door mbo'ers.
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