ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS - BUSINESS MODEL YOU
ATGM opdracht voor CAA
Wil jij iets leren over
ondernemerschap?
Wil jij je eigen talenten
inzetten op het gebied
van ondernemerschap?
Denk jij er wel eens over
om je opleiding of de start
van je loopbaan een
andere draai te geven?
Meld je dan aan voor
module 2 van
ondernemerschapsonderwijs!
Het ondernemerschapsonderwijs wordt
verzorgt door het Avans
Ondernemerscentrum (Marijn Mulders) 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 kennismaking met het
maken van een business model. Dit vanuit je
eigen doelen en talenten. Doel van de
training is inzicht krijgen in jouw
talenten en hoe je die kunt inzetten in een
onderneming. Creëer je eigen baan, daarmee
creëer je ook je eigen toekomst. De module
Business Model You geeft je een voorsprong
in je toekomstige carrière.
Je werkt individueel aan je eigen doelen en
gaat met andere studenten hierover het
gesprek aan. Je vult ook een Persoonlijk
Canvas van Business Model You in.
PRAKTISCHE ZAKEN
De training is te volgen voor alle eerste- en
tweedejaars studenten van ATGM.
De trainingsdata zijn:

Maandag 2 november 8:45 – 12:10 uur

Vrijdag 13 november 13:00 – 16:25 uur

Vrijdag 20 november 13:00 – 16:25 uur

Vrijdag 4 december 13:00 – 16:25 uur

Je gebruikt bij deze
training de Online Course (Her)ontwerp je
loopbaan. Deze training bestaat uit 36 lessen
en 15 oefeningen. Normale prijs € 108,-. Bij
deelname aan deze training is de speciale
prijs € 34,-. Hierbij geld:
niet goed, geld terug!
De training vraagt naast de bijeenkomsten
elke week 2 tot 3 uur inzet van je.
BEOORDELING
In de laatste bijeenkomst zal de beoordeling
plaatsvinden. Dat gebeurd op basis van een
persoonlijke pitch (6 min.). Je word
beoordeeld op de volgende onderdelen:

De BMY canvas en bijbehorende Pitch

Je persoonlijke ontwikkeling

Participatie in de trainingen
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
Business Model You kan je later in je studie
deelnemen aan de volgende module binnen
het ondernemerschapsonderwijs.
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 doel je gaat gebruiken voor
de training. Aanmelden kan tot 15 oktober
2015. Maximaal aantal deelnemers is 25.
Deelnemers worden op basis van hun
motivatie toegelaten.

