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Doelstelling

Het project “Aan de slag” is een vervolg op het project ”Van Class naar klas”. Daarin werd
een vertaalslag gemaakt van de vraag van Partners voor Ondernemers om het onderwijs in
de Groene kennisinstellingen op het gebied van ondernemerschap op een hoger plan te
brengen en te ontwikkelen. De samenwerkende kennisinstellingen hebben, samen met
ondernemers een document ontwikkeld waarin aangegeven is wat
ondernemerschaponderwijs zou moeten zijn en wat de partijen van elkaar kunnen
verwachten. In het project “Aan de slag” wordt invulling gegeven aan de vraag hoe
ondernemerschaponderwijs nu opgepakt gaat worden.
Doel van het project is de door groene kennisinstellingen en bedrijfsleven ontwikkelde
onderwijsvisie op het gebied van competentieontwikkeling voor toekomstige ondernemers in
het groen onderwijs (mbo en hbo) succesvol te implementeren.

Werkwijze

Het plan van aanpak is uitgewerkt in zeven activiteiten, die kort samengevat de doorloop van
het project indelen in:
• Aanbrengen van focus: wie gaat wat doen?
• Ontwerpen en uitvoeren van leeractiviteiten.
• Ophalen van de resultaten.
• Verspreiden van de resultaten naar overige groene kennisinstellingen.
• Terugkoppeling naar het Arrangement en de opdrachtgevers.
Penvoerder is AOC Groenhorst. Andere onderwijsinstellingen in dit samenwerkingsverband
zijn AOC Oost, Nordwin College, Van Hall Larenstein, INHolland, CAH Vilentum en Clusius
College. De externe instelling in het samenwerkingsverband is Raccent.

Resultaat

De resultaten van het project in zijn geheel zijn gepresenteerd in een zogenaamde Wiki. Zie
daarvoor http://maken.wikiwijs.nl/31761. Hiermee is het resultaat van het project niet alleen
voor het Groen Onderwijs, maar algemeen publiekelijk ontsloten.
Het project heeft op de drie hbo-instellingen een bijdrage geleverd aan de inhoud van het
curriculum voor het leren van een ondernemende houding. Deze zijn door het project
uitgewerkt en algemeen beschikbaar gemaakt via een Wiki. Het project heeft op hbo- en
mbo-instellingen geleid tot het ontwikkelen van contexten waarin een ondernemende houding
geleerd kan worden. Ook deze zijn algemeen beschikbaar gesteld. Studenten van
Groenhorst Dronten hebben in het kader van 'Aan de slag' gewerkt aan hun eigen project
Boomgaardkalkoenen. Daarmee hebben ze meegedaan aan The Great Challenge van de
Global Entrepreneurship Week 2010 en zowel de publieksprijs als de hoofdprijs (een reis
naar Silicon valley) gewonnen.
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