Creative Entrepreneurship
Dóór en vóór ondernemers
Als beginnend of ervaren ondernemer weet jij het als geen ander: ondernemen gaat over
naar buiten kijken, kansen zien, risico’s overzien en gaan! En dat is spannend. Help jij onze
nieuwe topondernemers in spé het beste uit zichzelf te halen?
De nieuwe opleiding Creative Entrepreneurship op MBO College Poort leidt studenten met een afgeronde mbo-3 of mbo-4
opleiding op tot topondernemer. De studenten gaan aan de slag met het opzetten van hun eigen bedrijf. Ze werken hun eerste
ideeën uit en schrijven een bedrijfsplan. Daarna gaat de business echt van start.

Graag maken we gebruik van jouw expertise! Je kunt op de volgende manieren bijdragen:

Business Coach
 ord de persoonlijke buddy van een startende ondernemer gedurende een jaar. Jij bent hét aanspreekpunt voor vragen van
W
de student over ondernemen en helpt zijn/haar businessplan naar een hoger niveau.

Tijdsinvestering: 1 uur per week

Masterclasses
Draag jouw kennis over een specifiek onderwerp over in een expertcollege van ongeveer 2 uur. Thema’s zoals verdienmodellen,
social media, duurzaam ondernemen, verzekeringen en leiderschap komen aan bod.

Tijdinvestering: eenmalig 2 uur

Inspirational Speakers
Krijg jij energie van het inspireren en enthousiasmeren van jonge ondernemers? Vertel dan jouw ondernemersverhaal. Je kunt
bijvoorbeeld vertellen over waarom je jouw bedrijf bent gestart of over de fouten en successen die je zelf hebt beleefd.

Tijdsinvestering: eenmalig 1-2 uur

Workshops
Draag jouw vaardigheden die je als ondernemer hebt opgedaan over in één of meerdere praktische workshops. Vaardigheden
zoals het bouwen van websites, doen van administratie, marketing, communiceren, projectmanagement en sales komen aan bod.

Tijdsinvestering: Eén of meerdere dagdelen van 4 uur
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Meer weten of aanmelden?
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden?
Mail dan naar creative-entrepreneurship@rocvf.nl
of bel naar Marlies Hiemstra: 06-21 37 04 81.
Wil je meer weten over de opleiding? Scan de QR-code.

Verover de wereld!

