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De opleiding.
Start-up
psychologie en
netwerken
Het programma bestaat
uit twee modules:

Maak werk
van je zaak.

In het
postgraduaat
ondernemen ga
je zelfstandig
aan de slag. Je
krijgt natuurlijk
de nodige
begeleiding
en intensieve
coaching. Een
netwerk van
gespecialiseerde
partners staat
voor je klaar.

Ondernemerschap
in de praktijk
Je past de verschillende
(economische) aspecten
van ondernemen toe
op je eigen start-up.
Uiteraard krijg je hiervoor
de nodige begeleiding.
Je kiest maandelijks
jouw eigen (operationele)
doelstellingen en volgt
de vooruitgang op. Je
wordt hierbij gecoacht
door je eigen adviesraad,
bestaande uit een
ondernemer-mentor en
een business coach.

Programma
Module

contacturen

studieptn

Ondernemerschap in de praktijk

63

17

Start-up psychologie en netwerken

37

10

Ondernemen is vallen
en opstaan. Je leert de
verschillende rollen van
een ondernemer kennen
en benoemt jouw eigen
talenten en werkpunten
als ondernemer. Vanuit
die inzichten maak je een
plan van aanpak voor
het runnen van je zaak.
Je leert falen zien als een
leerproces. Zo zet je fouten
om in actiepunten om jouw
ondernemersvaardigheden
verder te ontwikkelen.
Tijdens een tweedaagse
excursie naar een andere
onderneming/scale-up
krijg je nieuwe inzichten
die je leert toepassen
op je eigen zaak. Je leert
pitchen voor verschillende
doelgroepen en bouwt
een professioneel netwerk
uit. Want ondernemen is
netwerken. Het belang
daarvan krijg je al snel mee.
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Je onderneemt en je kan nog
extra ondersteuning gebruiken
bij de verdere uitbouw van je
zaak? Dit postgraduaat biedt
je expertise in de verschillende
aspecten van ondernemen.
Je krijgt intensieve individuele
begeleiding. Een plus voor
je onderneming én voor
jouw zelfontplooiing!

Contactmomenten

Iedere maandag heb je één
contactmoment van een
halve dag. Per maand heb
je vier verschillende soorten
contactmomenten:
→ 1x per maand een
boeiende sessie van
een gastspreker met
aansluitende Q&A
→ 1x per maand een
expertenmiddag met
individuele feedback
→ 1x per maand coaching
door jouw individuele
adviesraad, bestaande uit
een ondernemer-mentor
en een business coach
→ 1x per maand
samenwerken en
kennis delen met je
medestudenten

Evaluatie

Gedurende de opleiding
werk je aan jouw portfolio,
waarin je aantoont in welke
mate je de leerdoelen rond
ondernemen en rond jouw
start-up hebt behaald.

“Het postgraduaat
ondernemen zorgt
ervoor dat je meer aan je
zaak werkt in plaats van
in je zaak. Het houdt je
verantwoordelijk zodat
je zeker elke maand je
doelstelling haalt en
zo effectief groeit. Het
zet je aan tot werken
en efficiënter omgaan
met je tijd. Je neemt
je zaak serieuzer en
maakt er iets van.”
Amélie Badie,
ondernemer Catberry Pastries
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3.

“Het postgraduaat
ondernemen is voor mij
het perfecte verlengstuk
aan mijn studie hoger
onderwijs om een
uit de hand gelopen
studentenproject uit te
werken en zo mijn eerste
stappen te zetten als
fulltime ondernemer.
De opleiding staat
garant voor goede
begeleiding, interessante
sprekers en experten,
en de vrijheid om jouw
eigen traject binnen de
opleiding te volgen.”
Maxime Van Der Stuyft,
ondernemer SouperSmooth

Waarom deze
opleiding?
Onze troeven.

Geen schoolse aanpak
maar DOEN
Je gaat in interactie met
toppers uit de praktijk
en met medestudentondernemers. Iedere
maandag komen we
een halve dag samen.
Je volgt onder andere
boeiende sessies van
gastsprekers, telkens met
een aansluitende Q&A,
individuele gesprekken met
experten, feedbacksessies
en networking events. Aan
het einde van de rit bundel
je jouw kennis in de vorm
van een portfolio. Geen
klassieke examens dus!

4.
1.

Accelerator voor je
start-up en jezelf
Het postgraduaat is
flexibel gericht op het
runnen van een start-up.
Je past de kennis dan ook
onmiddellijk toe in jouw
eigen onderneming. Jouw
doelstelling gaat verder dan
bedrijfsresultaten alleen:
ook op persoonlijk vlak wil
je groeien als ondernemer.
Je bouwt een waardevol
netwerk uit en timmert
aan jouw eigen weg.
Met vallen en opstaan.

2.

Maatwerk en begeleiding
Geen eenheidskoek. Jij
kiest je eigen doelstellingen
doorheen het hele
traject, zowel voor jouw
onderneming als voor
zelfontplooiing. Experten,
business coaches en
ervaren ondernemers
helpen je mee op weg.
Zij vormen de persoonlijke
adviesraad op maat van
jouw traject.

Het sociaal statuut
student-zelfstandige
Ben je jonger dan 25?
Heb je het voordelig
sociaal statuut studentzelfstandige? Goed nieuws!
Dankzij dit postgraduaat
krijg je de kans om je
fulltime te concentreren
op je eigen start-up
en jouw persoonlijke
ontwikkeling als
ondernemer mét behoud
van het sociaal statuut
student-zelfstandige en
behoud van kindergeld.
Interessant dus om bij te
leren en je start-up en jezelf
alle kansen te geven.
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Info.
Hoeveel kost
deze opleiding?
2500 euro (inclusief
lesmateriaal)

Ongetwijfeld zit je met heel
wat vragen. Hiernaast vind
je alle praktische informatie
en antwoorden op de meest
gestelde vragen.

Voor wie is
deze opleiding
bedoeld?

→ Studenten die al
een bachelor- of
masterdiploma op zak
hebben en een eigen
onderneming zijn gestart
of een concreet idee/
businessplan hebben
om op korte termijn een
onderneming te starten
→ Starters in hoofdberoep
of bijberoep

Hoe is het
academiejaar
opgebouwd?

Het programma loopt van
oktober 2021 tot mei 2022.
Je hebt iedere maandag
een sessie van een halve
dag (tijdstip nog te
bepalen). Daarnaast ga je
zelfstandig aan de slag.

Welk getuigschrift
behaal ik?

Je behaalt het getuigschrift
postgraduaat.

Komt de opleiding
in aanmerking
voor de kmoportefeuille?

Wanneer en
waar schrijf ik
me in?

Interesse? Snel
inschrijven is de
boodschap want de
plaatsen zijn beperkt.
→ Stap 1: stuur je cv
en motivatiebrief
naar opleidingscoördinator Anja
Cornelis anja.
cornelis@hogent.be
→ Stap 2: na
bevestiging krijg je
alle info om je online
te registreren.

Waar vinden de
lessen plaats?

Dit postgraduaat is een
samenwerking tussen
HOGENT en Odisee op
initiatief van Broeikas.
De lessen vinden
hoofdzakelijk plaats op
de campussen van beide
hogescholen in Aalst:
→ HOGENT campus Aalst
Arbeidstraat 14
9300 Aalst
→ Odisee campus Aalst
Kwalestraat 154
9320 Aalst
Sommige lessen gaan
door op een campus in
Gent of bij een partner.

De opleiding komt
in aanmerking voor
de kmo-portefeuille.
Met deze subsidie
recupereer je een stuk
van je inschrijvingsgeld
(erkenningsnummer
kmo-portefeuille van
HOGENT: DV 0101616).
Meer info op vlaio.be

Opleidingscheques en
bijkomende
vergoeding

Via de website van de VDAB
of de gratis infolijn kom je
te weten of je hiervoor in
aanmerking komt.
Meer informatie:
vdab.be/opleidingscheques
T 0800 30 700 (gratis)
elke werkdag van 8 tot 19 uur

Studeren en
werken, een
haalbare kaart?

Heb je vragen over:
→ tijdskrediet
→ Vlaams zorgkrediet
→ loopbaanonderbreking
→ Vlaams opleidingsverlof
→ opleidingscheques
→ andere financiële
ondersteuning?
Neem dan contact
op met STUVO, de
studentenvoorzieningen
van HOGENT.
STUVO
Afdeling Zorg
Overwale 42
9000 Gent
T 09 243 37 38
zorg@hogent.be

Contact

Coördinatoren
postgraduaat ondernemen
Anja Cornelis
anja.cornelis@hogent.be
Joris De Lee
joris.delee@odisee.be
hogent.be/postgraduaten

8
“Dankzij een
realistische kijk
op mijn huidige
situatie en helder
advies rond de
groeimogelijkheden
die wekelijks door
specialisten in hun
vakgebied verleend
werden, hielp het
postgraduaat me
keer op keer met
de ontwikkeling
van mijzelf en mijn
onderneming.”
Mike Stevens,
ondernemer
Vital Media Marketing

Campus Aalst
Arbeidstraat 14
9300 Aalst
T 09 243 38 00
hogent.be

Colofon
Hoofdredactie
Kristien Lievens
Redactie
Anja Cornelis
Zjef De Loose
Vormgeving
skinn branding agency
Fotografie
skinn branding agency
HOGENT
bynouchka
Druk
L.capitan
Gedrukt met vegetale inkten op
100% gerecycleerd Nautilus papier
en met elektriciteit afkomstig
uit CO2 neutrale bronnen.

Verantwoordelijke uitgever
Dienst Communicatie
Geraard de Duivelstraat 5
9000 Gent
De informatie in deze brochure is
bijgewerkt tot 15 februari 2021.

Meer info & inschrijven?
Ga naar hogent.be/opleidingen/
postgraduaten/ondernemen
Ontdek onze andere vervolgopleidingen
op hogent.be/verder-studeren

Dit postgraduaat is een
samenwerking tussen HOGENT en
Odisee op initiatief van Broeikas

hogent.be

odisee.be

broeikas.be

