Project Samen Leren Ondernemen
In het project SLO (Samen Leren Ondernemen) worden groepjes gemaakt van 3 mbo studenten van AOC Oost en
1 hbo student van de Aeres Hogeschool (Dronten).
Doel van het project is meerledig:
 Studenten leren samen probleem oplossen. De hbo’er in rol van leidinggevende/adviseur.
 Studenten verdiepen vaktechnische kennis omdat ze een reële ondernemersvraag op moeten lossen
 Netwerken, want ze zullen met diverse mensen sparren om de vraag op te lossen
 Ondernemers krijgen nieuwe oplossingsrichtingen voor hun vraagstukken.
Tijdens een opstartdag in Dronten krijgt elk groepje een praktische vraag van een veehouder.
Daarna hebben de studenten ongeveer 8 donderdagen de tijd om gezamenlijk aan het oplossen van deze vragen
te werken. Dit doen ze in principe op de mbo locatie.
Voor de ondernemer betekent het dat hij:
 Een vraag aanlevert, die echt actueel is en waar studenten zinvol een aantal weken over kunnen denken en
zaken uitzoeken.
 Minimaal 1 keer de studenten ontvangt om de vraag toe te lichten etc. (16 februari)
 Bij voorkeur aanwezig is op de expertdag in Doetinchem, ongeveer 2 uur sparren met studenten en
verschillende experts. (half maart)
 De eindpresentatie van zijn groep studenten bijwoont. (20 april)
De organisatie van het project en de begeleiding van de studenten ligt bij de scholen. Omdat het een project is
wat op diverse scholen loopt kunnen we niet schuiven met data. Dat zou ingrijpen op de roosters van de
verschillende scholen.
In het project Vruchtbare Kringloop Overijssel zijn veehouders bezig om de resultaten van hun bedrijven te
verbeteren. Dat levert ongetwijfeld veel vragen op. Deze vragen zijn vaak erg interessant voor studenten omdat
ze actueel zijn en echt.
Het kunnen vragen zijn over verbetering benutting mineralen, verbouw en voedering van alternatieve gewassen,
verandering van beweidingssysteem, carbon footprint, toepassing van hightech hulpmiddelen, bedrijfsuitbreiding
etc. etc.
We zijn als AOC Oost en Aeres Hogeschool voor dit project concreet op zoek naar ondernemers met actuele
vragen. De begeleiding, verdere contacten etc. zullen we zelf verzorgen.
Oproep:
Wij zouden graag namen en telefoonnummers hebben van melkveehouders die we kunnen benaderen voor
een vraag.
Namens de docenten van AOC Oost en Aeres Hogeschool.
Alfons van den Belt
Ondernemerscoördinator Kenniswerkplaats Achterhoek

PS onderstaande tekst is via VKA rondgestuurd.
Beste deelnemer,
Worstelt u met vragen rondom uw bedrijfsvoering? Of twijfelt u over bepaalde ontwikkelingen op uw bedrijf?
Laat dan vier studenten zich buigen over deze vraag!
In het traject Samen Leren Ondernemen (SLO) gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan
de slag met een vraag van een ondernemer. De vragen moeten ingewikkeld, maar oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld:
"Hoe pas ik bieten of sorghum in op mijn bedrijf? Hoe verhoog ik de fosfaatbenutting?" of "Wat is het effect van
opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans?"
De onderzoeksperiode is van februari tot april 2017. De studenten gaan zo’n 7 á 8 dagen, verdeeld over die
periode, met het vraagstuk aan de slag. VKA zoekt hiervoor ondernemers verdeeld over de verschillende
studiegroepen.

