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Inleiding
Ondernemerschap
Ondernemerschap betekent het opstarten van een eigen zaak en
alle daarop volgende fases die een ondernemer met zijn of haar
onderneming kan doorlopen (continueren, groeien, herstarten,…) en
dit binnen een brede waaier aan sectoren, zowel binnen de private
sector als de non-profit sector.

Ondernemers zijn essentieel voor onze economie en welvaart. De
maatschappij (en Limburg in het bijzonder) heeft nood aan ondernemende
mensen die oplossingen bieden voor de uitdagingen van vandaag en
morgen. Hoewel Limburg aan een inhaalbeweging bezig is, durven nog te
weinig jongeren de stap naar een eigen bedrijf te zetten. Een bijkomende
uitdaging voor onze universiteit is de vaststelling dat jongeren met hogere
diploma’s toenemend risico-avers worden en dus minder geneigd zijn om
te gaan ondernemen. Werk aan de winkel, dus!

Ondernemingszin
Ondernemingszin is het vermogen om initiatief te nemen, ideeën
in een bepaalde context te ontwikkelen, doorzettingsvermogen,
verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee men
ideeën in daden kan omzetten. Het omvat dus ook het plannen en
beheren van projecten om doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Ondernemingszin biedt een meerwaarde voor elk individu, niet alleen
in zijn of haar dagelijks leven thuis en in de maatschappij, maar
ook om een bijdrage te leveren aan en kansen te grijpen binnen de
werkomgeving.

Om ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren bij zowel
studenten als alumni uit het hoger onderwijs, werken Hogeschool PXL en
Universiteit Hasselt sinds september 2015 structureel samen in het project
PXL-UHasselt StudentStartUP. Dit initiatief sluit ook naadloos aan bij de
keuze van de UHasselt voor het inzetten op Employability Skills.
Het voorbije jaar heeft StudentStartUP de bestaande initiatieven rond
ondernemen aan de UHasselt verkend, met als doel een extra stimulans en
ondersteuning te bieden. We delen in deze korte nota graag onze aanpak
en ervaringen, en werpen een blik op onze toekomstige ambities.
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StudentStartUP - situering
StudentStartUP wordt aan de UHasselt gecoördineerd door Els huysman.
Zij staat in voor de begeleiding van de studenten en alumni bij de opstart
van hun eigen zaak. Op basis van een eerste gesprek wordt bekeken welke interne en externe mogelijkheden voor ondersteuning er zijn en wordt
een traject op maat uitgewerkt, gaande van gratis advies door experten/
coaches, deelname aan activiteiten (workshops, info-en brainstormsessies, pitchevents, wedstrijden…), ervaringen uitwisselen en kennis delen
met rolmodellen, mentors, gevestigde of pas gestarte ondernemers, gratis

kantoorruimte en faciliteiten in een incubator. Wie het wenst, kan via het
statuut van student-ondernemer extra faciliteiten krijgen bij het onderwijs en
de examens. Zo kan UHasselt de student helpen om de pittige combinatie
van studeren en ondernemen haalbaar te maken. Daarnaast organiseert de
coördinator interne events voor studenten, alumni en docenten. Cruciaal is
ook de uitbouw en bestendiging van een partnernetwerk voor startersadvies, expertise, coaching, accommodatie, enz.

Binnen het samenwerkingsverband met de Hogeschool PXL wordt het project StudentStartUP aangestuurd door een stuurgroep.
Deze stuurgroep is tijdens het academiejaar 2015-2016 samengesteld uit volgende leden:

•
•
•
•
•
•
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Voorzitter, Jean-Pierre Segers, Departementshoofd PXL-Business, Hogeschool PXL
Evi Knuts, Onderzoekshoofd Expertisecentrum Innovatief Ondernemen, Hogeschool PXL
Prof. dr. Ghislain Houben, UHasselt
Prof. dr. Piet Pauwels, Decaan Bedrijfseconomische wetenschappen, UHasselt
Karen Ruelens, coördinator PXL StudentStartUP, Hogeschool PXL
Els huysman, coördinator UHasselt StudentStartUP, UHasselt

StudentStartUP - bevindingen
BELANGSTELLING VOOR ONDERNEMERSCHAP
studenten op intakegesprek
38

studenten gestart
als ondernemer
10

studenten zonder
concreet idee
10

studenten bezig met
uitwerken idee
17

studenten die idee
voorlopig niet
uitwerken
1

ond

em
ern

er

studenten met het
statuut studentondernemer
6

Faculteit Architectuur
en kunst 2

School voor
Mobiliteitswetenschappen
1

Rechten
2

Faculteit Industriële
ingenieurswetenschappen 10

Faculteit Geneeskunde en
levenswetenschappen
4

student-onderneming met
seat op Corda
INCubator
3

Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 13

Faculteit Wetenschappen
6

alumnus-onderneming
met seat op
Corda INCubator
3

bachelors
20

masters
8

schakelstudenten
3

geïndividualiseerd
traject
5

alumni
2

studenten op adviesgesprek bij partner
26
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“ StudentStartUP zit in de speklaag van
de universiteit. Het is een aanvulling op
het opleidingsaanbod waarbij studenten
hun ondernemende vaardigheden
kunnen aanscherpen en ontdekken dat
ondernemen, je eigen job creëren een
mogelijke carrière-optie is”.
Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische wetenschappen

Top 4 van populaire adviserende organisaties:
Senior Consultants Vlaanderen (SCV): Senioren die vroeger aan de top van een bedrijf of een administratie stonden, bieden steun, een klankbord, advies en expertise in
alle consultancydomeinen.
SBB is een ervaren accountants- en adviesbureau dat
ondernemers uit alle sectoren begeleidt op het vlak van
accountancy, fiscaliteit en milieureglementering, in elke
fase van hun activiteit - van opstart tot stopzetting.
Zenito adviseert ondernemers en vrije beroepers in alle
fases van het zakenleven. Van vóór de start tot na het
pensioen kun men rekenen op de persoonlijke en deskundige dienstverlening van Zenito (Zenito ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfond en Aanvullende
Pensioen) .
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is een
werkgeversorganisatie die de belangen behartigt van
ondernemers en hen informeert, adviseert, opleidingen
aanbiedt en een netwerk met andere ondernemers.

6

ONDERNEMINGSZIN STIMULEREN BIJ STUDENTEN
Het eerste jaar organiseerde StudentStartUP enkele kleine events omdat vele partners in het Limburgse starterslandschap tal van gelijkaardige
activiteiten hebben opgezet waar de studenten telkens naar konden

doorverwijzen. Daarnaast lag onze focus ook op het in kaart brengen van
de opportuniteiten voor StudentStartUP in de specifieke context van de
UHasselt-studentengemeenschap.

UHasselt studenten die gerichte info
per e-mail wensten

Studenten die het opleidingsonderdeel OndernemersZIN volgden

325

35

Door StudentStartUP georganiseerde activiteiten
Gastlezing Davy Kestens

98

StudentStartUP@Lunch

20

Diverse communicatie-acties/tools
(mailings, presentaties, multimediakanalen, flyers, ...)

Door studenten georganiseerde activiteiten in kader van het
opleidingsonderdeel OndernemersZIN

64

81

Deelname aan jobbeurs PXL, UHasselt, masterbeurs,
events faculteiten, TEDxUHasselt, Junior Consulting, ...
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Onze partners
Een van de doelstellingen was ook om het netwerk van partners rond
StudentStartUP te vergroten en te versterken. Intussen werd er een samenwerking afgesloten met diverse organisaties.
Limburg Startup is een open platform met als doel bestaande initiatieven gericht op starters/ondernemers te
verbinden, starters te versterken en groeiprocessen te
versnellen. Samen met ondernemend Limburg, JCI Limburg, LRM en incubatoren, Mediahuis, Universiteit Hasselt, Hogeschool PXL, Provincie Limburg is
PXL-UHasselt StudentStartUP founding partner van Limburg Startup.

met steun van het
Agentschap Ondernemen
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Enkele hoogtepunten

November 2015
Gastlezing@UHassselt door
Davy Kestens, Sparkcentral

December 2015

Maart 2016

19

40 (kandidaat-)student-ondernemers van PXL en
UHasselt nemen deel aan de kennis-en netwerklunch
StudentStartUP@Lunch

studenten op intakegesprek
bij StudentStartUP
Winnaars krijgen 50.000 euro bij de uitreiking
JCI-18-28
N-TEC
Nick Nossin, UHasselt
student master of
management

Bambooti
Pieter van Moll, UHasselt
alumnus fysica

7studenten

hebben eigen zaak gestart

4 statuten student-

ondernemers afgeleverd

April 2016
Studenten UHasselt nemen
deel aan Start Academy
(Vlajo wedstrijd) met hun
onlineplatform Translinga
en winnen hiermee de
titel van meest disruptieve
businessmodel

Mei 2016
35 studenten
UHasselt
die het vak
OndernemersZIN
volgen, organiseren
twee succesvolle
events rond
ondernemerschap
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StudentStartUP - aandachtspunten
en ambities academiejaar 2016-2017
Amper één jaar na de start van StudentStartUP aan de UHasselt, is het
nog te vroeg om concrete streefcijfers voor toekomstige acties voorop te

Ambities:
•

mingszin

uitdagingen rond de promotie van ondernemingszin en ondernemerschap
willen opnemen.

•

Uit gesprekken met studenten en docenten in verschillende faculteiten

petenties inzake vergroot
•

blijkt dat er nood is bij studenten aan de technische basiskennis van
ondernemen (businessplan, business model canvas, balans lezen, fi-

•

men) kan aangeboden worden
•

Vanaf september 2016 krijgt ons huidige ecosysteem wind in de zeilen

•

technische personeel
•

•

Het verhogen en uitbreiden van het externe draagvlak

•

Studenten faciliteren om meer in aanraking te komen met ondernemer-

•

voor deelname aan event/opdracht rond ondernemerschap,…)
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Linken faciliteren tussen de faculteiten en opleidingen in functie van
multidisciplinaire samenwerking

•

schap (via bachelorproef, masterproef, stage, deelname aan wedstrijden,
concrete vragen van bedrijven oplossen, portfoliopunten toekennen

Docenten samenbrengen en sensibiliseren, inspireren om de ondernemende mindset over te brengen naar andere collega-docenten

De studenten(verenigingen) bottom-up betrekken bij de concrete uitrol
van dit EFRO-project

Het verhogen van het interne draagvlak voor ondernemerschap en
-zin aan de UHasselt, zowel bij het academische als het administratief/

via het EFRO-project ‘Startup Ocean Hasselt’ ism met Stad Hasselt
en PXL

We onderzoeken in welke mate een nieuw vak ondernemerschap en
het behalen van het attest bedrijfsbeheer (vnl. voor niet-bedrijfsecono-

Belangstelling en enthousiasme voor meer ondernemerschap waarnemen in het curriculum van de diverse opleidingen

StudentStartUP heeft de ambitie om te faciliteren waar opleidingen
hun aandacht voor ondernemerszin en -schap willen uitdiepen

•

nanciële analyse, opstartformaliteiten, etc...)
•

Idealiter komt elke student tijdens elk academiejaar in aanraking met
ondernemerschap en -zin, waardoor hij ervaring opdoet en zijn com-

Aandachtspunten:
•

Aan de UHasselt een ondernemende mindset/cultuur boosten waarbij elke opleiding kansen creëert tot ondernemerschap en onderne-

stellen. Dat neemt niet weg dat we ambitieus zijn en een aantal gerichte

Visie(tekst) ondernemen uitschrijven op vraag van VLAIO in het kader
van het actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019

•

StudentStartUP doen uitgroeien tot een sterk (intern en extern) merk

Vragen? Suggesties?
Els huysman

StudentStartUP@UHasselt
els.huysman@studentstartup.be
www.uhasselt.be/studentstartup
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StudentStartUP
een greep uit de agenda
2016-2017
UHasselt StudentStartUP zal tijdens het academiejaar 2016-2017 zelf allerlei activiteiten organiseren voor studenten en docenten. Daarnaast zullen we
ons ook bij interne als extern georganiseerde events profileren en onze studenten attent maken op voor hen interessante opportuniteiten.
Onderstaande concrete acties zitten in de pijplijn.

28 september 16 Start Ondernemersforum UNIZO voor student/

6 december 16

Fuck up night in de Oude Gevangenis met verhalen

alumnus-ondernemer: acht UHasselt studenten volgen

van ondernemers die faalden maar hieruit leerden en

dit kennis-en ervaringsuitwisselingstraject van vijf sessies

succes boeken

15 november 16 Keynote by Arnoud Raskin, stichter van Mobile School

18 februari 17

en Streetwize

Innovation Station, brainstormdag die eindigt met
pitches door studentengroepjes uit alle faculteiten/
departementen PXL/laatstejaars humaniora om tot een

22 november 16 Stand en infosessie tijdens jobbeurs UHasselt

businessplan te komen rond vier uitdagingen in het
kader van Happy Aging in City Hasselt

november 16

Workshop voor professoren van de diverse opleidingen
die zich kandidaat stelden als ‘ambassadeur onderne-

25 maart 17

Stand op TEDxUHasselt

voorjaar 17

- 2 workshops voor professoren en PXL-docenten

mende mindset’
december 16

Individueel gesprek met elke ambassadeur

- diverse events in het kader van het EFRO project

ondernemende mindset

Startup Ocean Hasselt
- opleidingsonderdeel OndernemersZIN inhoudelijk
mee invullen

