
• belichten van aspecten van 
ondernemerschap

• reeks van 10 hoorcolleges  
  
 
 

• 3 Studiepunten
• 81 Studiebelastingsuren
• 2e semester op donderdag van 

18u00 tot 20u00
• geen volgtijdelijkheid
• multidisciplinair
• keuzevak of extra-curriculair

• Effectief uitschrijven van een 
volwaardig business plan i.f.v. 
specifieke achtergrond van de 
studenten 

• reeks coachingsessies   
  

• 3 Studiepunten
• 81 Studiebelastingsuren
• 1ste semester op donderdag van 

18u00 tot 20u00
• volgtijdelijkheid: ‘bouwstenen 

van ondernemerschap’
• multidisciplinair
• keuzevak of extra-curriculair 

• focus op DNA en attitude van 
ondernemer

• reeks van 10-tal gastcolleges 
(verzorgd door ondernemers), 
deelname netwerkevent, bezoek 
incubatoren   
 

• 3 Studiepunten
• 81 Studiebelastingsuren
• 2e semester op woensdag van 

18u00 tot 20u00
• geen volgtijdelijkheid
• multidisciplinair
• keuzevak of extra-curriculair 

Bouwstenen van 
ondernemerschap

Business planning  Ondernemerszin

UHasselt aanbod 
opleidingsonderdelen 
rond ondernemen en 
ondernemerschap 
voor alle opleidingen

Vanaf 2/3de bachelor en master



• In dit opleidingsonderdeel worden de essentiële 
aspecten rond ondernemerschap en business planning 
geanalyseerd vanuit een theoretisch perspectief. De 
belangrijkste theorieën, bevindingen en methodieken 
ten aanzien van ondernemerschap vormen de start van 
dit opleidingsonderdeel. Verder volgt een grondige 
analyse van alle elementen van businessplanning, de 

• In dit opleidingsonderdeel zullen studenten via een reeks 
coaching sessies begeleid worden in het opstellen van 
een eigen, volwaardig businessplan. De inhoud van dit 
businessplan kan gekoppeld worden aan een eigen idee, 
een project binnen een bestaand bedrijf of een fictieve case. 
De inhoud zal in de mate van het mogelijke afgestemd 
worden op de specifieke opleiding van de studenten. 
Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende studenten 

• In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de wereld 
van ondernemerschap. Er wordt NIET stil gestaan bij of 
gedoceerd over technische aspecten van ondernemerschap 
zoals business planning, budgettering, boekhouding, etc. 
Er wordt WEL veel aandacht besteed aan het DNA en de 
attitude van de ondernemer. De Vlaamse en Limburgse 
context die ondernemerschap ondersteunt komt aan bod in 
de context van verhalen van ondernemers en/of specialisten 
van enkele reële bedrijven en incubatoren. Deelname aan 
een netwerkevent en bedrijfsbezoeken maken deel uit van 
dit vak. In hoeverre ben jij (al) ondernemer? Wil je ooit zelf 

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDEEL BOUWSTE-
NEN VAN ONDERNEMERSCHAP (STUDIEGIDS 3764)

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDEEL BUSINESS 
PLANNING (STUDIEGIDS 3945)

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDEEL BUSINESS 
PLANNING (STUDIEGIDS 3253)

planningsmethodiek nodig bij de opstart van een nieuwe 
businessactiviteit. 

• Evaluatie via schriftelijk, gesloten boek examen 
• Contactpersoon: 

 Prof. dr. Pieter Vandekerkhof 
 pieter.vandekerkhof@uhasselt.be 

van eenzelfde opleiding deelnemen, daar de studenten 
ingedeeld zullen worden in groepjes om samen een 
businessplan uit te werken rond eenzelfde idee. 

• Evaluatie op basis van schriftelijke versie business plan 
(60%) alsook mondelinge presentatie van het plan (40%) 

• Contactpersoon: 
 Prof. dr. Pieter Vandekerkhof 
 pieter.vandekerkhof@uhasselt.be 

gaan ondernemen? Zijn de vragen die het opzet van dit 
opleidingsonderdeel drijven. 

• Evaluatie: 75% van de ingerichte sessies aanwezig 
zijn. 40% van het eindcijfer wordt verdiend door een 
groepsopdracht en een reflectiepaper kort presenteren 
(60%)

• Contactpersoon 
 Els huysman  
 Coördinator StudentStartUP 
 els.huysman@uhasselt.be
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