ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS - Begin bij jouw talent
2016-2017 periode 3
Wil jij iets leren over jouw
ondernemendheid?
Wil jij leren je eigen
talenten te herkennen en
in te zetten? 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 ondernemerschapsonderwijs Business Model
You!
Het ondernemerschapsonderwijs is speciaal
op maat gemaakt voor studenten van ASH,
ASB, AGZ en ATGM. De training kan worden
gebruikt om één vrij studiepunt in te vullen.
INHOUD
De training is een kennismaking met
ondernemerschap vanuit je eigen doelen en
talenten. Doel van de training is inzicht
krijgen in jouw talenten en hoe je die kunt
inzetten in je studie en loopbaan. Ook kijk je
naar je eigen houding op het gebied van
ondernemend gedrag. Ontdek vanuit jezelf
nieuwe kansen. De module Business Model
You geeft je een voorsprong in je studie en je
toekomstige werk.
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 betreft 4 bijeenkomsten op
maandagavond.
De trainingsdata zijn:

6 maart 16:30 – 20:15 uur

20 maart 16:30 – 20:15 uur

27 maart 16:30 – 20:15 uur

3 april 16:30 – 20:15 uur

Je gebruikt bij deze training de Online Course
(Her)ontwerp je loopbaan. Deze course
bestaat uit 36 lessen en 15 oefeningen.
Normale prijs € 108,-. Bij deelname aan deze
training is de speciale prijs € 34,-. Hierbij
geldt: 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 afronding
plaatsvinden. Dat gebeurt op basis van een
persoonlijke pitch (5 min.). Je wordt
beoordeeld op de volgende onderdelen:

De BMY canvas en bijbehorende pitch

Je persoonlijke ontwikkeling

Participatie in de trainingen
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. Die is
gericht op het starten van je eigen
onderneming. Bijvoorbeeld een eigen praktijk
of werken als ZZP’er.
AANMELDEN
Meldt je aan via acm.pieters@avans.nl
Stuur je naam, studentnummer, korte
motivatie en welk doel je wilt gaan
gebruiken voor de training. Aanmelden kan
tot 20 februari 2017. Bij minimaal 10
deelnemers gaat de training door.
Ervaring van een deelnemer:
“Ik vond het een hele bijzondere ervaring.
Het heeft mijn ogen geopend.”
Wil je meer ervaringen lezen of meer
informatie? Kijk dan op
BB ondernemerschapsonderwijs of leg
contact met Anja Pieters.

