
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil jij leren en ervaren waar je heel 
goed in bent? Wil je onderzoek doen dat 
bij jou persoonlijk past? Wil je de start 
van je loopbaan makkelijker maken? 
Meld je dan aan voor 
ondernemerschapsonderwijs! 
 
De training ondernemerschapsonderwijs 
wordt verzorgt door het Avans 
Ondernemerscentrum (Marijn Mulder) en de 
Academie voor de Technologie van 
Gezondheid en Milieu (Aart van den Dool). De 
training kan worden ingezet om één CAA 
punt in te vullen. 
 
INHOUD 
De training is een oriëntatie op 
ondernemerschap. Doel van de training is 
inzicht krijgen in jouw project en zelfkennis 
te ontwikkelen. Je kijkt naar initiatief, 
ondernemendheid en ondernemerschap. 
 
Je werkt vanuit je eigen project (proftaak of 
doel), de training sluit op dit project aan. Je 
gaat dus bijvoorbeeld náást de proftaak 
verdiepende opdrachten uitvoeren op het 
gebied van ondernemerschap. 
 
PRAKTISCHE ZAKEN 
De training is te volgen voor alle eerstejaars 
studenten van ATGM.  
De trainingsdata zijn: 

 13 mei 15:30 – 16:30 uur 
 27 mei 13:35 – 14:40 uur 
 11 juni 9:00 – 10:00 uur 
 25 juni 9:00 – 10:00 uur 

 
Om deel te kunnen nemen heb je een door 
jezelf gekozen project nodig. Dit kan jouw 
deelproject in de proftaak zijn of een ander 
project dat je graag wilt doen en vormgeven 
als onderdeel van je opleiding en persoonlijke 
doelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De training vraagt elke week 2 tot 3 uur inzet 
van je op zowel ondernemerschap als je 
eigen projectdoel. 
 
BEOORDELING 
In de laatste bijeenkomst zal de beoordeling 
plaatsvinden. Dat gebeurd op basis van een 
persoonlijke pitch (6 min.) en een rapport (1 
A4). Je word beoordeeld op de volgende 
onderdelen: 

 Kansen zien 
 Kansen benutten 
 Waarde creëren 
 Persoonlijke aanpak 

 
Je sluit de training af met een cijfer. Is dat 
cijfer 5,5 of hoger, dan krijg je een voldaan 
voor één CAA punt. 
 
Door nu deel te nemen aan de training 
ondernemerschapsonderwijs kun je in 
studiejaar 2015-2016 deelnemen aan de 
nieuwe workshop BMYou. Deze workshop kan 
ook worden ingezet voor één CAA. Zie ook 
http://aartvddool.com/ondernemerschap/bm
you/  
 
Let op, deelname aan de trainingen is 
verplicht! Controleer voor je aanmelding dus 
goed of je op alle data beschikbaar bent. 
 
AANMELDEN 
Meldt je aan via acm.deheus@avans.nl 
Stuur je naam, studentnummer, korte 
motivatie en welk project of doel je gaat 
gebruiken voor de training. Aanmelden kan 
tot 10 mei 2015. Maximaal aantal deelnemers 
is 30. Deelnemers worden op basis van hun 
motivatie en eventuele vooraanmelding 
toegelaten. 
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