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DreamStorm presenteert ‘’HENry’’
het train de trainer programma
Onderwijs & Ondernemen voor docenten
Het Train de Trainer programma “Onderwijs & Ondernemen” is een 12-uurs Elearning programma waarin u als docent inzicht krijgt in wat ondernemerschap is
en wat dit kan betekenen voor u zelf, voor uw leerlingen/studenten en voor uw
school.
Stap voor stap ontwikkelt u een concreet Plan van Aanpak voor uw eigen
lespraktijk, gericht op het bevorderen van ondernemerschap. Bij u zelf, uw
leerlingen/studenten en uw school!

“Op school leer je
niet wat de
wereld volgend
jaar gaat doen”

- henry ford
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Why?

Ondernemerschap wordt steeds belangrijker. De baan voor het leven ligt ver
achter ons. Jongeren moeten om kunnen gaan met verandering en onzekerheid.
Ondernemende vaardigheden zoals lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en
verantwoordelijkheid helpen jongeren om zich zowel op persoonlijk als zakelijk
gebied te ontwikkelen.
Maar ook van de school zelf wordt ondernemend gedrag verwacht. Inspelen op
nieuwe ontwikkelingen, met docenten die proactief zijn, in een leeromgeving die
inspireert en stimuleert. In een dergelijke ondernemende cultuur is het voor de
docenten aantrekkelijk om te werken en voor de leerlingen/studenten leuk om te
leren!
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How?

Dit is een individueel lesprogramma gebaseerd op E-learning. Met de
mogelijkheid om dit in uw eigen tijd, ruimte, mogelijkheden te doen.
Daarnaast zijn de opdrachten concreet en praktisch toepasbaar. Het resultaat
van programma “Henry” is een gestructureerd Plan van Aanpak “Onderwijs &
Ondernemen”. Dit plan van aanpak vormt straks de basis van uw dagelijkse
(les)praktijk.
Heeft u het gehele programma doorlopen? Uw Plan van Aanpak
“Ondernemerschap in mijn lespraktijk” wordt dan geëvalueerd en van advies
en feedback voorzien door onze “Onderwijs & Ondernemerschap
professionals”. Uw Plan van Aanpak groeit hiermee in vorm, inhoud en
realiteitszin.
Een zinvolle investering en ondersteuning voor u als docent om uw eerste- of
vervolgstappen op het gebied van Onderwijs & Ondernemen te zetten.
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What?
De opbouw van deze 12-uurs E-learning module ziet er als volgt uit:
1.
Onderwijs & Ondernemen: een introductie op het thema.
Wat is dit? Wat kun je hier mee? Wat werkt? Wat werkt niet?
è Hoofdstuk 1 Plan van Aanpak: Het belang van ondernemerschap voor mijn school,
mijn team en mijzelf
2.
“Ondernemend Leren” versus “Leren Ondernemen”:
Inzicht in de twee basis methoden waarop ondernemerschap is te ontwikkelen.
Ondernemend Leren met de focus op het ontwikkelen van een ondernemende
houding/gedrag (21’st Century Skills) en Leren Ondernemen met de focus op een
groei in kennis en kunde (voor vakken als economie, marketing, handel e.d.)
è Hoofdstuk 2 Plan van Aanpak: Voor welke methodiek wordt gekozen?
3.
Ondernemerschap; vertrekpunt.
Met behulp van korte testjes/analyses wordt de huidige stand van zaken op het
gebied van Onderwijs & Ondernemen in kaart gebracht. Op persoonlijk niveau,
teamniveau en schoolniveau.
è Hoofdstuk 3 Plan van Aanpak: Vertrekpunt Onderwijs & Ondernemen
4.
Ambitie; wat wil ik bereiken?
Aan de hand van gestructureerde vragen denkt u na over dat wat er komend jaar
gerealiseerd gaat worden op het gebied van Onderwijs & Ondernemen op school-,
team- en individueel niveau. De focus ligt op het laatste!
è Hoofdstuk 4 Plan van Aanpak: Persoonlijke ambities op het gebied van Onderwijs
& Ondernemen voor komend jaar (in grote lijn)
5.
Groeipad; wat te doen?
Om te komen van het vertrek- naar het eindpunt moet er het nodige gerealiseerd
worden. Dit wordt in deze module in kaart gebracht en vastgelegd.
è Hoofdstuk 5 Plan van Aanpak: specifieke acties Onderwijs & Ondernemen komend
jaar (kort uitgewerkt)
6.
Verbinding; leren van, met en door elkaar!
Het ontwikkelen van ondernemerschap op school werkt alleen als dit met elkaar
wordt aangepakt en gedeeld.
è Hoofdstuk 6 Plan van Aanpak: op welke wijze zorg ik er voor dat ik mijn groei in
kennis/kunde op het gebied van Onderwijs & Ondernemen onderdeel laat uitmaken
van het team/het curriculum/de school waarin ik werk.
7.
Meting; wanneer ben ik geslaagd?
Wat waren mijn verwachtingen? Realisaties? Hoe kan ik dit meten?
è Hoofdstuk 7 Plan van Aanpak: hoe weet ik straks wanneer ik ben geslaagd in mijn
ambities? Hoe hoog ligt de lat? Welke meetpunten bouw ik in? Hoe kan ik de
voortgang van mijn leerlingen/studenten meten?
8.
Evaluatie; reflectie op mijn persoonlijke leren.
è Hoofdstuk 8 Plan van Aanpak: afsluiting van deze module met een persoonlijke
reflectie.
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Kosten

De kosten verbonden aan het volgen van lesprogramma “Henry” 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 € 275,- per persoon/licentie (prijs incl. 21%
BTW / incl. professioneel advies en reflectie)
Bij aanschaf ontvangt u een handleiding en een inlogcode. Bij ondertekening
gaat u akkoord met de (licentie)voorwaarden van DreamStorm (deze ontvangt u
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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