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DreamStorm presenteert ‘’albert’’
het introductie programma ondernemend leren
“Albert” is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. In 12 lesuren krijgen leerlingen een eerste kennismaking met
Ondernemerschap. Wat ondernemerschap is? Of dit iets voor hen is?
En zo ja, op welk gebied zijn er mogelijkheden?
Aan de hand van concrete opdrachten gaan leerlingen stap voor stap door het
programma.

“meer dan het verleden
interesseert mij de
toekomst, want daarin
ben ik van plan te
leven”

-
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Doelstelling Programma
De overall doelstelling van dit lesprogramma “Albert” (Ondernemend Leren) is
om leerlingen inzicht te geven in zichzelf. Welke kwaliteiten hebben leerlingen?
Wat is hun passie? En op welke manier kunnen ze hier geld mee verdienen?
Alle opdrachten zijn gericht op het vergroten van het inzicht: wie ben ik, wat kan
ik, wat wil ik?

Competenties
De leerlingen werken tijdens deze Introductie Ondernemerschap aan de
volgende competenties:
Reflecteren: stilstaan bij wie jij bent en wat je motivatie en je doelen zijn.
Organiseren: het efficiënt omgaan met tijd en middelen / gebruikt
beschikbare middelen optimaal
Zelfstandig leren: In staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten

Lesopzet

Bij aanschaf van het lesprogramma ‘’Albert’’ ontvangt elke school
licenties/inlogcodes waarmee leerlingen kunnen inloggen op het E-learning
programma. De docent kan digitaal “meekijken” en ontvangt alle resultaten van
de leerlingen online.

Uren/belasting

De gemiddelde bovenbouw leerling in het voortgezet onderwijs is 12 uur bezig
om alle opdrachten op een voldoende wijze te doorlopen.

Certificaat/Badge
Bij een voldoende rapportage ontvangt de leerling een “Certificaat
Ondernemerschap”. Dit geeft aan dat hij/zij op een voldoende wijze inzicht heeft
gekregen in wat het begrip “ondernemerschap” inhoudt en of dit iets kan
betekenen voor hem/haar.
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Programma opzet
1. Introductie: alle deelnemers loggen individueel in en worden automatisch door
het programma geleid. Iedereen vult de 0-meting in. Alle opdrachten worden
online opgeslagen (desgewenst via een Word Werkdocument).
2. M indm ap: het begrip “Ondernemerschap” wordt in het midden gezet. Alle
hieraan verbonden begrippen worden gelinkt en uitgewerkt.
a. Doelstelling: Deze opdracht is er op gericht om inzicht te verschaffen over
wat ondernemerschap persoonlijk betekent voor de betreffende leerling
b. Competentie: bij deze tweede opdracht staat “zelfstandig leren” centraal
c. Uitwerking: De leerling leest de bijgaande lesinformatie en bekijkt
voorbeelden van andere mindmaps. Aan de hand hiervan wordt de eigen
mindmap gemaakt.
d. Resultaat: een persoonlijke mindmap, gemaakt conform de aanwijzingen.
3. Rolm odellen: na het nadenken over het begrip “ondernemerschap” wordt
gekeken naar inspirerende personen.
a. Doelstelling: Hiermee willen we dat de leerling nadenkt over wie hem of
haar inspireert, maar vooral waarom!
b. Competentie: bij deze derde opdracht staat “reflecteren” centraal.
c. Uitwerking: De leerling gaat aan de slag met de opdracht: wie inspireert
mij en waarom?
d. Resultaat: Inzicht in de eigen rolmodellen en de wijze waarop de leerling
zelf rolmodel kan zijn voor anderen
4. Passie: We gaan de verdieping in gericht op een beter (zelf)inzicht.
a. Doelstelling: Jezelf beter leren kennen
b. Competentie: in deze vierde opdracht staat “reflecteren” centraal
c. Uitwerking: Aan de hand van een vragenlijst gaat de leerling aan de slag
met het vormgeven van zijn/haar eigen “zelfbeeld”.
d. Resultaat: Inzicht in de belangrijkste “drivers”. Wat motiveert mij en
waarom?
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5. Spiegel: Iedereen kijkt met een ‘gekleurde bril’ naar zichzelf. Hoe kijken anderen
naar mij?
a. Doelstelling: Je door anderen een ‘spiegel’ voorgehouden worden.
b. Competentie: in deze vierde opdracht staat “organiseren” centraal
c. Uitwerking: de leerling vraagt 3 mensen die hem/haar goed kennen, om
aan te geven wat (a) zijn/haar drie kernkwaliteiten zijn + waarom, en (b)
wat zijn/haar passie is + waarom
d. Resultaat: aan het eind van deze 5e stap heeft de leerling inzicht gekregen
in hoe anderen naar hem/haar kijken.
6. Tussentijds verslag: We gaan op zoek naar een eerste belangrijk inzicht. Wat
zijn je passies en je talenten en wat kun je hiermee in de praktijk?
a. Doelstelling: overzicht krijgen in de ‘overlap’ tussen talent en passie.
b. Competentie: in deze 6e stap ligt de focus op “zelfstandig leren”
c. Uitwerking: De leerling gaat aan de slag met de input van (a) zijn eigen
reflectie en (b) de reflectie van derden. Aan de hand van gestructureerde
vragen komt hij/zij tot een “potentieel werkgebied”
d. Resultaat: aan het eind van deze 6e stap krijgen leerlingen inzicht in
‘mogelijke werkgebieden’
7. Value: De laatste “bol” krijgt vorm en inhoud. Op welke wijze kan men van
“waarde” zijn voor anderen?
a. Doelstelling: inzicht krijgen in de wijze waarop iemand met zijn/haar
talenten en ambities geld kan verdienen.
b. Competentie: in deze 7e stap ligt de focus op “zelfstandig leren”
c. Uitwerking: maak nogmaals een Mindmap. Zet nu “eigen bedrijf” in het
midden van je papier, en verbindt deze met al jouw inzichten en relevante
factoren.
d. Resultaat: een persoonlijke mindmap die inzicht geeft in de
wens/mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen.
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8. Conclusie & inzichten: het programma zit er bijna op. Wat heb je geleerd?
Wat zijn de belangrijkste inzichten?
a. Doelstelling: het beschrijven van de belangrijkste inzichten en conclusies.
b. Competentie: in deze 8e stap ligt de focus op “zelfstandig leren”
c. Uitwerking: beschrijf de 3 belangrijkste inzichten die je hebt gekregen + de
3 voor jou belangrijkste conclusies
d. Resultaat: inzicht in de belangrijkste ‘drivers’ + inzicht in de vraag of
ondernemerschap voor jou een serieuze optie is.
9. Afronding: Iedereen vult de eind-meting in (afsluitende eind-meting) en
onderbouwt op welk gebied men is gegroeid.
10. Evaluatie: De afsluiting van het lesprogramma is in de vorm van een
evaluatie.
a. Doelstelling: Het geheel evalueren (zie evaluatie).
b. Competentie: in dit laatste onderdeel ligt de focus op “reflectie”
c. Uitwerking: Iedereen vult de evaluatie in.
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Kosten
De kosten verbonden aan het volgen van lesprogramma “Albert” bedragen een
vast en variabel deel:
• De vaste kosten bedragen een vergoeding van €295,- voor het creëren van
een digitale leeromgeving (prijs incl. 21% BTW)
• De variabele kosten bedragen € 15,- per persoon/licentie (prijs incl. 21%
BTW)
Bij aanschaf ontvangt u een handleiding en één of meer inlogcodes. Bij
ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden van DreamStorm (deze
ontvangt u op verzoek van ons of zijn in te zien op onze site:
www.dreamstorm.nl)

Contactgegevens
Adres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Website:

Kennemerplein 20, Postbus 96, 2000 AB Haarlem
+31 (0)85 483 24 09
+31 (0)6 273 747 65
info@dreamstorm.nl
www.dreamstorm.nl
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