
Dit is de nieuwsbrief van Ent-teach. Ent-teach is een door de EU gefinancierd LLP project dat ondernemerschap bevordert in 
MBO(Middelbaar Beroeps Onderwijs) instituten door onderwijzers materialen en gereedschappen beschikbaar te stellen om 
studenten te onderwijzen, inspireren en motiveren op gebied van ondernemerschap.
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Volgende 
project 
bijeenkomst in 
Dublin, Ierland. 
In de volgende project 
bijeenkomst in Ierland 
zullen de tot dusver 
ontwikkelde materialen  
worden besproken en de 
puntjes op de ‘i’ worden 
gezet.  Ook zullen de 
partners van alle zes 
landen hun case studies 
en leer activiteiten op 
deze bijeenkomst 
presenteren.

Ent-teach 
website in de 
lucht! 
Vind meer informatie 
over het Ent-teach 
project op de website: 
www.ent-teach.eu

Vind ons leuk 
op Facebook 
en blijf op de hoogte van 
de vorderingen en 
resultaten binnen dit 
project.

We mean serious 
business!
Project partners vanuit zes Europese landen bundelden 
krachten in het Ent-teach project. Ent-teach stimuleert 
ondernemerschap onder MBO studenten door materialen en 
gereedschappen beschikbaar te stellen aan de onderwijzers van 
MBO instellingen. Deze onderwijzers kunnen zodoende hun 
studenten voorlichten, inspireren en motiveren om ondernemer 
te worden. Studenten worden met behulp van het beschikbaar 
gestelde materiaal op de hoogte gesteld van de mogelijkheid 
om als ondernemer carrière te maken.  

Ent-teach: een praktische aanpak voor het stimuleren van 
ondernemerschap onder MBO studenten.

Team brainstorm over te ontwikkelen 
materialen

Het Ent-teach project team is bijeengekomen om te 
brainstormen over potentiële vormen van materiaal met als 
einddoel het stimuleren van ondernemerschap bij de MBO 
student. Enkele belangrijke criteria werden vastgesteld zoals: 
het materiaal moet makkelijk te begrijpen zijn in een eenvoudige 
informele structuur. Kortom student vriendelijk en boeiend 
materiaal. 

Na een succesvolle brainstorm sessie volgde er een selectie 
met als resultaat de volgende onderwerpen:

1.            Begrijpend Ondernemerschap
2.            Kansen Herkennen
3.            Markt Analyse
4.            Financieel Management
5.            Management Intellectueel Eigendom
6.            Project Management
7.            Vlucht strategieën

Naast deze onderwerpen zullen er case studies, leer 
activiteiten, voorbeelden en video’s zijn die dit ondersteunen.

Ent-teach project partners
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