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Gewaardeerd Ketengericht Ondernemerschap

Doelstelling

Een ondernemer staat niet op zich, maar is onderdeel van een keten. Het succes van de
ondernemer hangt daarom mede af van hoe de keten als geheel optreedt. Vertrouwen is
daarbij van groot belang. Om de steeds kritisch wordende consument te verleiden producten
te kopen zal een keten een consistent en consequent beleid moeten voeren. Vanuit de
ketenpartijen binnen de primaire sector “Partners voor Ondernemerschap” ligt er de vraag om
in samenwerking toekomstige ondernemers al tijdens de opleiding competenties te laten
ontwikkeling op het vlak van ketengericht ondernemerschap.
Doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren met deelnemers/studenten (mbo en hbo)
en ketenpartijen van het arrangement “gewaardeerd ketengericht Ondernemerschap”, waarbij
centraal staat de vraag: Hoe kan ik als ketenpartner bijdragen om succesvoller de opgaven
voor de toekomst te realiseren en zo op een gewaardeerde en productieve manier bij te
dragen aan de ontwikkeling in de keten?

Werkwijze

Docenten gaan samen met de ketenpartijen de vraagstukken van de keten vertalen in
leeropdrachten. Deze leeropdrachten worden uitgevoerd, waarbij de ketenpartijen
onderwijspartners worden. De groepsgrootte zal per onderwijsinstelling variëren. Er wordt
vanuit gegaan dat jaarlijks in ieder geval 60 mbo-leerlingen en 60 hbo-studenten hier ervaring
mee opdoen. Gezamenlijk met docenten van de deelnemende kennisinstellingen en
ketenpartijen wordt door middel van evaluatie en intervisie het onderwijs verder ontwikkeld.
De resultaten zullen gedeeld worden in publicaties en verspreiding op daartoe geëigende
bijeenkomsten.
Penvoerder van het project is HAS Hogeschool Den Bosch, andere onderwijsinstellingen in
het samenwerkingsverband zijn Prinsentuin College, Helicon Opleidingen en Citaverde
College. Ondersteunende partijen in het project zijn ZLTO, LLTB, VION, The Greenery, Flora
Holland, Rabobank, Campina, Regionale ondernemers in de keten en ASG/PPO
Wageningen UR.

Resultaat

Resultaat per instelling:
• Bij het Prinsentuin College MBO zijn 3 projecten ontwikkeld, het project “Samen zijn we er
verantwoordelijk voor”, uitgevoerd in klas 3 door niveau 3 en 4 leerlingen. Project 2: “De
markt in beeld” is ontwikkeld aan de hand van project 1 maar voor uitvoering in CGO. Dit
project is uitgevoerd in klas 3 door niveau 4 leerlingen. Project 3: “Het bedrijf en de markt” is
geschreven in het kader van het KIGO-project voor CGO. Dit project is uitgevoerd in klas 3
van de niveau 4 opleiding voor BBL.
• Op het Citaverde College heeft het project geleid tot een nieuwe opzet van het vak
“Verbreden ketengericht ondernemerschap ” als onderdeel van “Grote verandering”. De
keten wordt hierbij verkend door middel van verschillende bedrijfsbezoeken. Het project is
begeleid door twee projectleden. In het kader van bedrijfsanalyse/ketenverbreding heeft
men aanpassingen gedaan om een bredere scope te ontwikkelen.
• Bij HAS Hogeschool Den Bosch zijn zeventig studenten in het kader van het moduul
“Strategie en beleid” met de toekomst van verschillende sectoren aan de gang gegaan. Na
een aftrap door de ZLTO zijn vier studenten per sector gekoppeld aan een ketenpartner
(FrieslandCampina, The Greenery, Vion en FloraHolland) waar men de visie en strategie
van deze ketenpartner bediscussieerd heeft. Daarna heeft men voor een thema in de sector
een punt bepaald waar men in 2020 wil staan. Verdere vragen waren: 'Hoe komt men hier?'
en: 'Wat is de rol van de verschillende schakels in de keten?' Bij dit project zijn 6 docenten
betrokken.
Het project Gewaardeerd Ketengericht Ondernemerschap hebben de AOC’s in Zuid
Nederland en HAS Hogeschool Den Bosch leerarrangementen gebracht waarin de
studenten/leerlingen uitdagingen opzoeken en de maatschappelijke discussie aan kunnen
gaan.

Toelichting GKC
Toelichting
organisatie
Status

Gepubliceerd

Aangemaakt

29-5-2013 15:20:38

Laatst gewijzigd

29-5-2013 15:21:42

Laatst gewijzigd
door

Martin Versteeg

