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Buiten de foto’s die jullie met de tussenevaluatie hebben ontvangen, hierbij een aanvulling.
Doelstelling:
[INSPIRED!] by Arcus heeft het doel studenten inspirerend onderwijs te bieden, gerelateerd aan
vakmanschap en de maatschappij. [INSPIRED!] is de verbindende schakel tussen studenten,
docenten, het bedrijfsleven en de overheid. Deze verbindende schakel zal zorgen voor een hogere
kwaliteit van onderwijs en een verbeterde verbinding tussen Arcus en de regio. De ‘samen staan we
sterk’ cultuur zal hierdoor gecreëerd worden. Waarbij te alle tijde het motto is:
“De student in de toekomstige regio staat centraal”
[INSPIRED!] organiseert de Branche Carrousel, waarbij bedrijven en instellingen worden
samengebracht met de studenten en het onderwijs.
De Branche carrousel heeft in 2016 tweemaal plaatsgevonden en in 2017 driemaal. Studenten van
alle niveaus van de opleidingen Retail & Business, Entree en Handel & Ondernemerschap worden in
het kader van hun loopbaan in de gelegenheid gesteld workshops te volgen op school, verzorgd
door het bedrijfsleven. Afhankelijk van het aantal studenten die aan de workshops gaan
deelnemen, worden er bedrijven en instanties uitgenodigd om de workshops te geven. Studenten
schrijven zich vooraf in voor drie sessies naar aanleiding van een korte beschrijving van de inhoud
van de workshops. Docenten bereiden de keuzes voor met studenten, worden door de projectleider
betrokken bij de organisatie van de dag en participeren zelf mee aan de workshops. De Branche
carrousel wordt afgesloten met een eenvoudige gezonde lunch of een kleine versnapering
voorbereid door de docenten. In de dagen erna kijken de docenten terug met studenten en
evalueren zij samen met de projectleider de opzet en resultaten van de dag. Uit deze mondelinge
evaluaties blijkt dat de eerstejaars zien en horen hoe de hogerejaars participeren in de workshops.
Er ontstaat een andere vorm van verbondenheid tussen de studenten van de verschillende
leerjaren, maar ook met de vakdocenten. Docenten en de deelnemende bedrijven ervaren het als
een interactief, vakoverstijgend en inspirerend evenement.
In totaal hebben er tot nu toe 1080 studenten en 59 bedrijven aan de diverse Branche carrousels
deelgenomen. Het aantal deelnemende studenten en bedrijven varieert per Branche carrousel. De
studenten beoordeelden de Branche carrousel gemiddeld met een 7,8.
Hieronder een link naar een promo filmpje over de Branche Carrousel van [INSPIRED!] by arcus.
https://youtu.be/I09JEC8Dur4

