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DreamStorm presenteert de “scan” Onderwijs
& Ondernemen
De Scan “Onderwijs & Ondernemen” is een eerste stap in het proces om
ondernemerschap te ontwikkelen binnen uw school!

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?

De scan “Onderwijs & Ondernemen” richt zich op een viertal zaken:
1.
Ambitie: dit onderdeel wordt besproken met directie/teamleider(s).
Richt de school zich op ondernemen, op ondernemerschap, op
zelfredzaamheid? In twee gesprekken wordt deze ambitie vastgelegd.
2.

Bestaande situatie: in een tweetal sessies met meerdere
docenten/professionals wordt een inventarisatie gedaan;
a. Wat wordt er binnen de school gedaan op het gebied van
ondernemerschap? Wat gaat goed? Wat kan beter?
b. Waar is binnen de school behoefte aan? Wat zijn de mogelijkheden?
Wat zijn de beperkingen?

3.

Draagvlak: op welke wijze worden de ambities op het gebied van
Onderwijs & Ondernemen ondersteund door de
docenten/professionals? Waar zitten de blokkades? (gesprekken in de
school / lerarenkamer).

4.

Oplossingsrichtingen: de scan leidt tot inzicht in de mogelijkheden en
beperkingen van Onderwijs & Ondernemen voor de school. Deze
vormen de basis voor mogelijke oplossingsrichtingen

WhAT?

Voor deze scan organiseren wij een aantal bezoeken aan uw school:
Eén gesprek met de directeur
Eén gesprek met directie/teamleiders
Twee gesprekken met (meerdere) docenten/professionals die iets (willen)
doen op Ondernemerschapsgebied binnen de school
Eén bezoek waarbij (willekeurige) docenten/leerlingen worden
aangesproken/ondervraagd
De resultaten van deze scan Onderwijs & Ondernemen worden verwerkt in een
korte rapportage. Deze wordt besproken met de directie/teamleiders.
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Kosten

De kosten verbonden voor het in kaart brengen en het maken van de Scan
“Onderwijs & Ondernemen” bedragen € 2.700,- per school (prijs incl. 21% BTW)

Met de Scan “Onderwijs & Ondernemen” heeft u in korte tijd inzicht in de
mogelijkheden en beperkingen voor uw school om u op ondernemend gebied te
ontwikkelen/profileren.
Aan de hand van deze scan kan een plan van aanpak worden ontwikkeld. Hierin
kan DreamStorm desgewenst ook een rol vervullen. Dit vergt maatwerk.

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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