
Het postgraduaat Innoverend Ondernemen combineert het beste van twee werelden, je krijgt de kans 
om werkervaring op te doen als medewerker in een concreet en ambitieus innovatieproject, aangevuld 
met een eigen selectie van vakken om je professionele vaardigheden te versterken.
Het postgraduaat is een programma van 60 studiepunten en kan je volgen aan alle Vlaamse 
universiteiten.

Voor wie?
Alle (bijna afgestudeerde) masters in de ingenieursweten-
schappen, industriële wetenschappen, biowetenschappen en 
bio-ingenieurswetenschappen. 

Wanneer?
Het postgraduaat duurt één academiejaar en je kunt starten
in september of februari.  

Het opleidingsprogramma (20 punten)
Je stelt zelf een programma samen in functie van de compe-
tenties die je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij kiezen 
uit vakken uit alle Vlaamse Universiteiten. Dit kunnen 
technisch verdiepende vakken zijn, maar ook algemeen 
verruimende vakken. Je dient minimaal 9 punten in te zetten 
op ondernemers- en innovatiecompetenties.

Het innovatieproject (40 punten)
Tijdens het innovatieproject maak je op een unieke manier 
kennis met de industrie. Je krijgt intensieve en persoonlijke 
coaching van professionals uit het werkveld bij het 
ontwikkelen en implementeren van een concept. Achteraf 
ben je beter in staat een beroepskeuze te maken en kan je 
op een hoger niveau instappen op de arbeidsmarkt.

Voor het project kan je kiezen uit 4 trajecten:

Postgraduaat 
Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs

Wil je graag deelnemen?
Stel je dan tijdig kandidaat via het online formulier. Duid je 
voorkeur voor innovatiestage aan en stuur je CV en motiva-
tiebrief door.
  

Meer informatie:
www.innoverendondernemen.be
info@innoverendondernemen.be
+32 16 37 22 93

Eén lang project van een volledig academiejaar binnen 
één bedrijf
Twee korte projecten van één semester binnen twee 
verschillende bedrijven
Het oprichten van een eigen onderneming rond een 
eigen idee
Een teamproject binnen de universiteit waarbij je 
gedurende een academiejaar samen met een team 
studenten werkt op een innovatief project op de campus
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