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1. Inleiding 

Wat is een "ondernemerschap" ? 
 

Ondernemerschap is het proces van het ontwerpen, opstarten en runnen van een nieuw bedrijf, dat in eerste instantie vaak een klein 
bedrijf is. De mensen die deze bedrijven oprichten worden ondernemers genoemd 

Ondernemerschap is beschreven als de "capaciteit en bereidheid om een zakelijke onderneming te ontwikkelen, te organiseren en te 
beheren, samen met alle risico's om winst te maken. Hoewel de definities van ondernemerschap doorgaans gericht zijn op het starten 
en runnen van bedrijven, moet een aanzienlijk deel van de startende bedrijven vanwege de hoge risico's die aan het starten van een 
bedrijf verbonden zijn, sluiten wegens "gebrek aan financiering, slechte bedrijfsbeslissingen, een economische crisis, een gebrek aan 
vraag op de markt of een combinatie van al deze factoren". 
Een bredere definitie van de term wordt soms gebruikt, vooral op het gebied van de economie. In dit gebruik is een Ondernemer een 
entiteit die de mogelijkheid heeft om mogelijkheden te vinden en te handelen om uitvindingen of technologie te vertalen in nieuwe 
producten: "De ondernemer is in staat het commerciële potentieel van de uitvinding te herkennen en het kapitaal, talent en andere 
middelen die een uitvinding in een commercieel levensvatbare innovatie omzetten, te organiseren". In deze zin omvat de term 
"ondernemerschap" ook innovatieve activiteiten van gevestigde bedrijven, naast soortgelijke activiteiten van nieuwe bedrijven. 

Bron : Wikipedia 
ESE-project 

 
Om de lezer een beter inzicht te geven in het curriculum, willen we graag een aantal basisprincipes van ons project presenteren. De 
Europese School voor Ondernemerschap (ESE) is een project dat medegefinancierd wordt door de Europese Commissie in het kader 
van Erasmus+. 

 
Project ESE heeft tot doel het ondernemerschap van jongeren, vrouwen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te 
bevorderen en aan te moedigen door hen in staat te stellen de vaardigheden en kennis te verwerven die essentieel zijn voor de 
oprichting van een bedrijf. 

 
Volgens het actieplan 2020 van de Europese Commissie zegt 40 procent van de jonge Europeanen geïnteresseerd te zijn in een 
zelfstandige activiteit. Het is onze missie om mensen de nodige vaardigheden te geven om een eigen bedrijf te beginnen en we hebben 
de vaardigheden gedefinieerd die in de traditionele onderwijscurricula ontbreken. Dit resulteert in onze missie om toekomstige 
ondernemers op te leiden met vaardigheden die ze nodig zullen hebben om hun bedrijf te starten, te laten groeien en te beheren. Wij 
richten ons op het bouwen van bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. 



Project: Europese school voor 
ondernemerschap Project nr. 2017-1-FR01-KA202-037256 - Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling 

 

 

5 

De Europese School voor Ondernemerschap is ontwikkeld voor mensen die een bedrijf willen starten, maar daarbij wel enige hulp 
nodig hebben. Met online en persoonlijke trainingen zal de ESE hen helpen. We bieden potentiële ondernemers een educatief 
programma aan met zowel persoonlijk en online training in onderwerpen als Inleiding tot het ondernemerschap, De eerste stappen naar 
het starten van een bedrijf, EU-financiering voor bedrijven, Validatie van uw markt, Ondernemende ecosystemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, Sociale ondernemingen en nog veel meer. We doen dit door het aanbieden van een jaarlijks 
trainingsprogramma dat bestaat uit privélessen en mentorschap, online cursussen, een gids met best practices en de mogelijkheid om 
naar het buitenland te reizen en andere ondernemers te ontmoeten. De lengte en bijzonderheden van het programma variëren per 
locatie, maar ze volgen allemaal dezelfde online trainingssyllabus. Het programma wordt afgesloten met een leergerichte stage om wat 
nuttige praktijkervaring op te doen. De meest welvarende studenten krijgen de kans om naar een van onze partnersteden te reizen en 
andere bedrijven te ontmoeten die soortgelijke dingen doen. 

 
De cursussen van de school zullen worden gecertificeerd door ECVET, een instrument voor leerkwalificaties dat door de Europese 
Unie wordt erkend en gekoppeld aan de Europass voor mobiliteitscertificering. 

 
Het projectteam bestaat uit 5 partners uit 5 verschillende landen, allen met verschillende expertises die bijdragen aan het programma. 
De expertise van de partners varieert van opstartversnelling, tot universitair onderwijs, tot beroepsopleidingen en certificeringen. Hun 
ervaring komt overeen met meer dan 80 jaar onderwijs, opleiding en bevordering van de oprichting van bedrijven. 

 
In een tweede stap wil het project het ondernemerschapsonderwijs harmoniseren door het opzetten van een Europees opleidingskader 
en een gids van goede praktijken van de Europese ondernemer opstellen. Deze gids zal vrijelijk worden verspreid op papier en in 
elektronisch formaat (epub-formaat). 

 
2. Doelgroep 

 
Project ESE gericht op jongeren en degenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Abraham Lincoln zei dat 'de beste manier om 
je toekomst te voorspellen is deze te creëren'. Tegenwoordig klinken deze woorden luider dan ooit, want de massale 
werkloosheidscijfers wereldwijd vragen jongeren om hun toekomst in handen te nemen en hun baan uit te vinden als ze afstuderen. 
Ondernemerschap, breed omschreven als het creëren van iets uit het niets, kan een oplossing zijn voor de wereldwijde uitdaging van 
de jeugdwerkloosheid en een belangrijke bron van broodnodige nieuwe banen. Meer nog, het ondernemerschap van jongeren kan een 
viering zijn van de creativiteit en technologische bekwaamheid van jongeren, en een krachtig instrument voor de empowerment van 
jongeren (Gavrielidou, 2014). 

 
Het project wil hen helpen door middel van training en geïndividualiseerde ondersteuning om de oprichting van bedrijven in 
verschillende Europese gebieden te stimuleren. Alle leerlingen zullen profiteren van een geïndividualiseerde en/of collectieve 
ondersteuning (tutorial support) om hen de essentiële instrumenten te geven voor de oprichting van hun eigen bedrijf aan het einde 
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van de opleiding. Er zijn ook mogelijkheden voorzien voor vijf cursisten per jaar en per partner. Deze interculturele ontmoetingen zijn 
een gelegenheid voor de leerlingen om met elkaar te discussiëren, elkaar te verrijken en deel te nemen aan bijeenkomsten met 
bedrijfsleiders of deskundigen die kunnen getuigen van hun ervaring. 

 

Elke partner vormt een groep studenten, app. 20 in aantal. De studenten komen dus uit vijf verschillende landen. Cursusdeelnemers 
moeten Voor de studenten is het van fundamenteel belang dat ze enige basiskennis en -vaardigheden op het gebied van 
ondernemerschap hebben voordat ze zich kunnen inschrijven. Het opleidingsniveau komt overeen met EKK-niveau 5 (Europees 
kwalificatiekader). 

 
In die zin moeten het ontwerp en de goedkeuring van de syllabus de E.S.E. beschouwen als een reeks voorgestelde cursussen, 
methodologieën en ervaringen waaruit blijkt dat de studenten de beste combinatie vormen om geavanceerde kennis en vaardigheden op 
het gebied van ondernemerschap te verwerven en hun opleiding en inzetbaarheid te bevorderen. 

 
Dit sluit aan bij het hoofddoel van het ESE-project, namelijk het bevorderen en aanmoedigen van het ondernemerschap van jongeren, 
vrouwen en mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, door hen in staat te stellen de vaardigheden en kennis te verwerven die 
essentieel zijn voor de oprichting van een bedrijf. 

 

3. Syllabusbeschrijving 
 

Syllabus kan worden gedefinieerd als een curriculum (12 ECTS), dat kan worden uitgevoerd door verschillende onderwijsinstellingen 
programma's als een voorgestelde specialisatie/stroom, wat inhoudt dat bestaande cursussen, nieuw ontworpen cursussen en ervaring, 
het toepassen van innovatieve onderwijsmethoden. 
Een syllabus (meervoudige syllabi) is een academisch document dat de cursusinformatie communiceert en verwachtingen en 
verantwoordelijkheden definieert. Het is beschrijvend (in tegenstelling tot het voorschrijvende of specifieke curriculum). Een syllabus 
kan worden opgesteld door een examencommissie of worden voorbereid door de docent die de kwaliteit van de cursus begeleidt of 
controleert. De syllabus is een "contract tussen faculteitsleden en hun studenten, ontworpen om vragen van studenten over een cursus 
te beantwoorden en hen te informeren over wat er zal gebeuren als ze niet aan de verwachtingen van de cursus voldoen. Er zijn zeven 
essentiële onderdelen van een academische syllabus: Instructeursinformatie, Algemene cursusinformatie, Cursusdoelstellingen, 
Cursusbeleid, Beoordeling en evaluatie, Leermiddelen en de Cursuskalender (Slattery, Carlson 2005). 
Ter vergelijking, het curriculum is in het onderwijs breed gedefinieerd als het geheel van ervaringen van studenten die in het 
onderwijsproces voorkomen. De term verwijst vaak specifiek naar een geplande onderwijsvolgorde, of naar een visie op de ervaringen 
van de student in termen van de onderwijsdoelen van de opvoeder of school (Kelly 2009, Willes 2008). 

 
Daarom gebruiken we in dit document de term Syllabus voor de beschrijving van één onderwerp en Curriculum voor een bundel of set 
van alle syllabi samen, waarbij alle syllabi samengevoegd zijn als een geheel. 
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Wat de opleiding betreft, hebben we gekozen voor een innovatief onderwijsapparaat: blended learning, d.w.z. een gemengd online / 
face-to-face onderwijssysteem door middel van het opzetten van een online onderwijsplatform. Deze oplossing biedt meerdere 
interesses, de mogelijkheid voor de leerlingen om zich op elk moment en op elke plaats te kunnen verbinden met hun leerruimte. 

. 
De interculturele, intergenerationele dimensie en het functioneren van de Europese Unie (vanuit een specifiek 
ondernemingsperspectief) zullen in het opleidingsprogramma op grote schaal worden bestudeerd. Ook het concept  van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de aanpak van duurzame ontwikkeling en het in de onderneming toe te passen agile 
managementconcept zullen worden bestudeerd. 

 
E.S.E. Syllabus vertegenwoordigt een gemeenschappelijk Europees opleidingskader voor de verschillende partners op basis van de 
ECVET (skill-based approach) en een opleidingsonderdeel door het aanbieden van online leermiddelen via een digitaal platform en de 
organisatie van face-to-face opleidingen in 5 Europese landen. De voorgestelde opleiding zou worden gecertificeerd. 

 
Studenten die betrokken zijn bij het (in aanmerking komende) E.S.E.-curriculum zullen de bijbehorende kennis en vaardigheden 
verwerven, met als hoofddoel het verbeteren van de ondernemersvaardigheden. 

 

E.S.E Syllabus bestaat uit een set van leermodules, cursussen, ervaring en methodologieën die een geïntegreerd leerconcept 
definiëren om de nieuwe jonge ondernemer op te bouwen. Deze zes modules zijn: 

 
 

1. Ondernemerschap, merken en merkproces 

2. De eerste stappen voor het starten van een startup 

3. EU-financieringsmogelijkheden voor ondernemingen 

4. Ondernemende ecosystemen 

5. Mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap voor ondernemingen 

6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
Alle modules worden via een serie van zes cursussen (met een totaal van 12 ECTS) aan de studenten aangeboden. 

 
De aangegeven leeruren zijn louter indicatief. Afstandsonderwijs maakt immers per definitie een grote flexibiliteit in leerperiodes en - 
tijden mogelijk. De cursussen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week online en elke leerling heeft de mogelijkheid om in zijn eigen 



Project: Europese school voor 
ondernemerschap Project nr. 2017-1-FR01-KA202-037256 - Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling 

 

 

8 

tempo te werken met inachtneming van de examendata, indien deze door de opleidingsinstelling worden opgelegd. 
 
 

Figuur 1. Syllabus-ontwerpconcept 
 

→ Raadpleeg de freemind map op de ESE-website : http://ese-project.eu/ 
 

Certificering / Onderzoeksrepository's: Tabel van samenstellende eenheden en gerichte vaardigheden 
 
 

   

Verantwoor 
delijke 
partner 

     Schat de 
 

Titel 
 

Test 
 

Kapitaliseerbare 
eenheid 

 
Krediet Coe 

ff. 

 
Evaluatiemodaliteit 

leertijd 
in  

(online) 

        cursusse 
n) 

1 Ondernemersch 
ap 

Universiteit 
van 
Primorska 

 
Actieve 
deelname aan 
lezingen en 
seminars 30% 
van het 
eindcijfer 

Presentatie van 
het 
bedrijfsmodel 
70% van het 
eindcijfer 

-‐-‐-‐	  Ondernemerschap en 
Ondernemer: 

-‐-‐-‐	  De rol en het belang 
van het 
ondernemerschap 
voor  de 
economische 
ontwikkeling 

-‐-‐-‐	  Creativiteit en 
bedrijfsidee 

-‐-‐-‐	  	   Bedrijfsplan 
-‐-‐-‐	   Financieringsbron 

nen van de nieuwe 
onderneming 

-‐-‐-‐	  Beheer en groei 
van nieuwe 
bedrijven 

1 1 -‐-‐-‐	  Actieve deelname aan lezingen en 
seminars 30% 

-‐-‐-‐	  Presentatie van het bedrijfsmodel 
- 70% 

20h 
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1 Merken Universiteit 
van 
Primorska 

Idem # 
ondernemerscha 
p 

-‐-‐-‐	  Ondernemerschap en 
Ondernemer: 

-‐-‐-‐	  De rol en het belang 
van het 
ondernemerschap 
voor  de 
economische 
ontwikkeling 

-‐-‐-‐	  Creativiteit en 
bedrijfsidee 

-‐-‐-‐	  	   Bedrijfsplan 
-‐-‐-‐	   Financieringsbron 

nen van de nieuwe 
onderneming 

-‐-‐-‐	  Beheer en groei 
van nieuwe 
bedrijven 

1 1 -‐-‐-‐	  Actieve deelname aan lezingen en 
seminars 30% 

-‐-‐-‐	  Presentatie van het bedrijfsmodel 
- 70% 

20h 

2 De eerste 
stappen voor 
het starten 
van een 
startup 

Tetuan-vallei -‐-‐-‐	  Voortdurende 
kennisbeoordelin 
g met vragen 
(methode gekozen 
door de trainer) 

-‐-‐-‐	  Powerpoint 
presentatie 

-‐-‐-‐	  Mondelinge 
presentatie 

-‐-‐-‐	  Huiswerk 

-‐-‐-‐	  Ideeënvalidatie 
-‐-‐-‐	  Effectieve 

Presentaties 
-‐-‐-‐	  Business Model 

Canvas 

2 1 -‐-‐-‐	  Kennisbeoordelingsex 
amens 

-‐-‐-‐	  Powerpointpresentatie 
-‐-‐-‐	  Mondelinge presentatie 
-‐-‐-‐	  Huiswerk 

24 uur (44 
uur) 
werklast) 

3 Eu- 
financierings 
mogelijkhed 
en 

CCBI Open vragen - Hoe werkt de EU 3 
Vaardighedenblo 

k A1 = 

1 
- Toe-eigening door lerenden van 

geïdentificeerde kennis 60 h 

 voor bedrijven  en 
meerkeuzevragenl 
ijsten: 40% van 
het totaalcijfer. 

- Mogelijkheden voor 
ondernemingen in 
het Europese kader 

1 krediet 
Vaardigheden 
blok A2 

= 2 credits 

   

4 Ondernemende 
ecosystemen 

KBO -‐-‐-‐	  Presentatie van 
een bestaande 
business case 
study en/of een 
persoonlijk 

-‐-‐-‐	  Het concept van 
een ondernemend 
ecosysteem 

-‐-‐-‐	  De markt - 
Marketing 

  -‐-‐-‐	  Schriftelijke test: Het schriftelijke 
document moet een inspanning van 
onderzoek, analyse en toepassing 
vertegenwoordigen met betrekking 
tot een reëel en welomschreven 
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   business creatie 
project 

-‐-‐-‐	  De studenten 
presenteren hun 
project van 
oprichting of 
overname van een 
bedrijf. Dit project 
zal mondeling 
(met behulp van 
een 
computeronderste 
uning) en 
schriftelijk 
worden 
gepresenteerd. 

-‐-‐-‐	  De bedrijfscultuur 
-‐-‐-‐	  Onderwijs en 

opleiding 
-‐-‐-‐	  Ondersteuni 

ngsmechani 
smen 

-‐-‐-‐	  Regelgeving en 
infrastructuur 

-‐-‐-‐	  Overheid & 
beleid 

-‐-‐-‐	  Menselijk 
kapitaal/werkne 
mersbeschikbaa 
rheid 

-‐-‐-‐	  Financiering en 
financiën 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

aspect van de activiteit van een 
bedrijf en in een Europese 
economische context. 

-‐-‐-‐	  Mondelinge testduur 1 uur: 
mondelinge theoretische 
uiteenzetting (30 ') + vragen / 
antwoorden met de jury (30') 

 
 
 

32H 

5 Sociale 
ondernemershi 
p kansen voor 
ondernemingen 

SYNTEA -‐-‐-‐	  Kennisbeoordeli 
ng door middel 
van   
cursusvragen 

-‐-‐-‐	  Toe-eigening 
door lerenden 
van 
geïdentificeerde 
kennis 

-‐-‐-‐	  Het concept van 
sociaal 
ondernemerschap 
(SE) en het 
economisch model 
van sociaal 
ondernemerschap 

-‐-‐-‐	  Sociale en 
ecologische 
behoeften en het 
creëren van 
gedeelde waarden 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

-‐-‐-‐	  Kennisbeoordeling door middel 
van cursusvragen 

-‐-‐-‐	  Toe-eigening door lerenden 
van geïdentificeerde kennis 

 
 
 
 

50 h 

6 Maatschappeli 
jk 
verantwoord 
ondernemen 
(MVO) 

KBO -‐-‐-‐	  Werk van de 
leerling: 
zorgvuldigheid; 
presentaties 
(mondeling en 
schriftelijk) 
onderzoek en 
literatuurstudie 

-‐-‐-‐	  Rollenspel 
situatie: respect 

-‐-‐-‐	  Begrijpen van het 
MVO: vraagstukken, 
definitie,  
regelgevend kader 

-‐-‐-‐	  Implementatie van 
een MVO-aanpak: 
casestudy 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

-‐-‐-‐	  Voortdurende kennisbeoordeling 
met beknopte aantekeningen en 
cursusvragen (door de trainer 
gekozen methode): 20% van het 
totaalcijfer. 

-‐-‐-‐	  Voortdurende beoordeling van 
kennis per cursusvraag (door de 
trainer gekozen methode): 15% 
van het totaalcijfer. 

 
 
 

35 uur (60 
uur) 
werklast) 
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   van de instructies 

(tijd, 
doelstellingen 
...), 
duidelijkheid in 
de presentatie, 
argumentatie 

   -‐-‐-‐	  Voortdurende beoordeling van de 
kennis door middel van vragen 
natuurlijk (methoden in de keuze 
van de trainer): 15 % van het 
globale cijfer 

-‐-‐-‐	  Voortdurende kenniscontrole 
(15% van de totale score) 

 

Internshi 
p 

        

Mobilite 
itsperio 
de 

      
1 

  

Geheuge 
n/ 
stagiair( 
e)s 
verslag 

      
1 

  

TOTAAL     12 kredieten   286 H 

 
 

Inhoud 
De pedagogische inhoud van alle modules en hun koppeling met elk leerelement (examens, materiaal, filmlokaal en stage) werden 
door de E.S.E.-projectpartners in de eindfase van het curriculumontwerp op coherente wijze ontwikkeld. 
De inhoud is in overeenstemming met de door de partner gekozen cursussen om de voorgestelde leermogelijkheden op te nemen. 
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4. Methodologie 

In het verslag van de Europese Commissie over ondernemerschap in beroepsonderwijs en -opleiding (2008) hebben deskundigen de 
aandacht gevestigd op de leermiddelen/methoden die het meest geschikt of effectief zijn voor het aanbieden van 
ondernemerschapsprogramma's en -cursussen, met name voor studenten uit het bedrijfsleven. De resultaten van dit onderzoek wijzen 
op een duidelijke voorkeur voor methoden op basis van "groeps- en teamtechnieken voor het creëren van nieuwe bedrijfsideeën" en 
voor het gebruik van "casestudies". Na deze twee hoofdcategorieën werden ook "workshops bedrijfsplanning", "uitnodigen van 
gastsprekers" (namelijk ondernemers) en "bedrijfssimulaties" als bijzonder effectief aangemerkt. Ook methoden die gebaseerd zijn op 
het ondernemen van een aantal praktische ondernemersactiviteiten en creatieve oefeningen die tot de ontwikkeling van ideeën leiden, 
waren onder andere instrumenten waarvan de doeltreffendheid werd onderstreept. Interessant is dat de traditionele lezingen door de 
deskundigen nauwelijks werden genoemd als effectieve instrumenten voor ondernemerschapsonderwijs. 

 
Een belangrijke conclusie is dat de traditionele onderwijsmethoden niet goed aansluiten bij de ontwikkeling van 
ondernemerskenmerken en -attributen en dat multidisciplinaire samenwerking een essentieel element is voor het opbouwen van 
ondernemend vermogen. Er is behoefte aan meer flexibiliteit bij het ontwerpen van cursussen. Stages, afwisseling tussen full- en 
parttime studie, organisatie van intensieve cursussen en accreditatie van informeel en niet-formeel leren spelen allemaal een rol. 
Traditionele lezingen, het 'voeden' van passieve studenten, is op dit gebied grotendeels ongeschikt en, meer in het algemeen, een 
inefficiënte manier van leren. Er is behoefte aan een verschuiving naar meer interactieve leerbenaderingen, waarbij de docent meer een 
moderator wordt dan een docent. 

 
Het gebruik van op ervaring gebaseerde onderwijsmethoden is cruciaal voor de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en - 
capaciteiten. Om het ondernemerschap in het hele curriculum te integreren, moet daarom het gebruik van actiegerichte pedagogische 
methoden in alle disciplines worden bevorderd. Dit soort methoden is arbeidsintensief en kostbaar en vereist een specifieke opleiding. 
Professoren moeten een academische achtergrond hebben en recente ervaring in het bedrijfsleven, zoals in het adviseren van of het 
initiëren van ondernemersinitiatieven. Idealiter moeten zij een sterke persoonlijke band met het bedrijfsleven onderhouden. De beste 
professoren zijn docenten die over de vereiste onderwijscompetenties beschikken en echte beroepservaring in de particuliere sector 
hebben. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bewustmaking en onderwijs, en daadwerkelijke ondersteuning van het 
bedrijfsleven (Ondernemerschap in beroepsonderwijs en -opleiding 2008). 

 
De traditionele didactische aanpak is herontworpen vanuit een leerlinggericht leerperspectief naar methoden - waarbij de nadruk ligt 
op actief leren. Het geheel, het cursusaanbod en de modules hebben een flexibele structuur. Het OER, webbased leermateriaal, 
biedt toegang tot alle modules, voor het beoordelen van enkele onderdelen, voor aanvullende literatuurbronnen, voorbeelden etc. 

 
Definitie van de leermethoden: 

o formeel, met lezingen, seminars en tests om geavanceerde, conceptuele kennis op te bouwen, traditioneel; 
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o cognitief, om blended learning op te nemen, het mengen van lezingen en e-learning sessies om de OER te gebruiken, leren door te 
denken; 

o operative, on the job training om check-ups te houden om het MKB te analyseren en te begeleiden, om strategische 
cursussen over planning, begeleiding en controle van verkoopprocessen te implementeren, learning by doing. 

Zo zullen de studenten door het probleem worden geleid, gegeven de beoordeling en/of de critici of wordt het concept 
verduidelijkt door middel van probleemgestuurd leren, vragengestuurd leren, competentiegericht leren, zelfgestuurd leren en 
ervaringsleren en actieleren. 

 
De gekozen media om deze resultaten te bereiken zijn traditioneel onderwijs met de nadruk op casestudies en groeps- en 
teamtechnieken voor het creëren van nieuwe bedrijfsideeën (lezingen), web-based multimedia leermateriaal (OER), video's (korte 
films). 
Beoordeling 
De studenten zullen worden geëvalueerd met inachtneming van alle verschillende onderwijsbenaderingen, dus 
o Het traditionele leren zal worden geëvalueerd door middel van tests en examens over de ontworpen inhoud; 

o innovatief leren wordt geëvalueerd met het oog op het gebruik (OER, Cli.Ma. materiaal) tijdens de lessen en het examen. 
toegang tot het platform, aanwezigheidspercentage en beoordelingstests (Film Education en SME checkups). 

 

5. Aanneming 
 

Student 
Op dit niveau van toepassing zullen de partners in staat zijn om in aanmerking komende cursussen in te voegen in hun academisch 
aanbod, die verrijkt zullen worden met innovatieve leerbronnen en ervaring, gerelateerd aan het stageprogramma, om hun nieuw 
verworven kennis, vaardigheden en instrumenten te testen, af te dwingen en in de praktijk te brengen in een professionele omgeving. 
Bovendien. Syllabus zal worden vormgegeven dankzij een set van in aanmerking komende cursussen die moeten worden gevolgd 
om die kennis en vaardigheden te bereiken die nodig zijn om een succesvolle internationale sales- en key account manager te worden. 
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6. Gedetailleerde Syllabus- beschrijving: 

7. Cursus 1:Ondernemerschap 

Doelstellingen : 
Het hoofddoel van deze cursus is om ondernemers belangrijke instrumenten te geven in de eerste stappen van het zoeken naar 
bedrijfsideeën, het evalueren van ideeën en het starten van een bedrijf. Verder leert de student over Brands & branding, een van de 
belangrijkste ondernemersvaardigheden. 

 
In deze syllabus: 
Duur van de opleiding (face-face) : 20u 
2 ECTS voor 40u werklast 

 
De cursus is in overeenstemming met 

twee modules: A1 - 
Ondernemerschap A2 - 
Merken 

Doelstellingen A1: Ondernemerschap 
1. Het hoofddoel van de cursus is het verwerven van theoretische en praktische kennis over ondernemerschap en het 

ondernemingsproces vanuit idee, het valideren van bedrijfsideeën - het opzetten van ondernemende bedrijven - en het 
ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en creatief denken. Het programma stimuleert studenten om ondernemend te 
denken en om hun bedrijfsideeën te creëren en te ontwikkelen. 

 
 

Doelstellingen A2: Merken 

 
2. Het hoofddoel van de cursus is het verwerven van theoretische en praktische kennis over het belang van merken en branding, en kennis over het 

merkproces. 
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Leerresultaten 
Taken 

Clusters van leerresultaten 
(L.O) 

 
Competentie 

 
Vaardigheden 

 
Kennis 

T1: Toepassing: 
-‐-‐-‐	  In deze cursus leert een student 

vaardigheden die gebruikt kunnen 
worden om de 

C1: Algemene bevoegdheden: 
-‐-‐-‐	  Het ontwikkelen van analytisch en 

creatief denken 
 
-‐-‐-‐	  Het ontwikkelen van een positief 

zelfbeeld, initiatief, 
doorzettingsvermogen en neiging tot 
succes 

-‐-‐-‐	  Ontwikkelen van een focus op resultaten 

-‐-‐-‐	  Het ontwikkelen van het 
vermogen om informatie en 
kennis te vinden 

-‐-‐-‐	  Het ontwikkelen van een gevoel van 
interpersoonlijke relaties en 
teamwork, en het focussen op de 
gebruiker 

-‐-‐-‐	  Ontwikkeling van autonomie, 
flexibiliteit en aanpasbaarheid in de 
besluitvorming 

Onderwerpspecifieke competenties: 
-‐-‐-‐	  Ontwikkelen van 

ondernemersvaardigheden 

-‐-‐-‐	  Ontwikkelen van het vermogen om te 
anticiperen en te ontwerpen 

-‐-‐-‐	  Evaluatie en gebruik van 
economische middelen 

-‐-‐-‐	  Het ontwikkelen van een focus 
op zakelijk succes. 

S1: 
-‐-‐-‐	  Begrijp concepten van 

ondernemerschap, de ondernemer en 
de rol en het belang van 
ondernemerschap voor de 
economische ontwikkeling; 

-‐-‐-‐	  	  	  Begrijpen  van  het 
ondernemingsproces van idee tot 
bedrijfscreatie, technieken van creatief 
denken en onderdelen van een 
businessplan. 

K1: Kennis en begrip: 
-‐-‐-‐	  Kennis en begrip van de begrippen 

ondernemerschap, de ondernemer 
en de rol en het belang van 
ondernemerschap voor de 
economische ontwikkeling; 

-‐-‐-‐	   Kennis en begrip van het 
ondernemersproces van idee tot en 
met de oprichting van een bedrijf, 

-‐-‐-‐	  Kennis van het belang en de 
technieken van creatief denken 

-‐-‐-‐	  Kennis van het belang en de 
onderdelen van een businessplan; 

-‐-‐-‐	   Kennis over bronnen van 
durfkapitaalfinanciering, 

-‐-‐-‐	  Kennis van het basisbeheer van 
nieuwe bedrijven, strategieën voor 
de ontwikkeling en  groei  van 
nieuwe bedrijven en de beëindiging 
ervan 

-‐-‐-‐	  Kennis van een ondersteunende 
omgeving voor ondernemerschap 
en vooral een ondersteunende 
omgeving voor 
bedrijfsontwikkeling 

ondernemersvaardigheden en 
bedrijfsideeën te identificeren en 
om zijn persoonlijke vaardigheden 
en houding ten opzichte van 
ondernemerschap te controleren, 

-‐-‐-‐	  Een student zal in staat zijn om het 
ondernemersproces van idee tot 
startende onderneming te starten en 
in dit kader een 
voorbeeldbedrijfsplan en de 
presentatie ervan op te stellen. 

Reflectie: 
-‐-‐-‐	  Op basis van kennis van 

theoretische principes zal de 
student in staat zijn om 
bedrijfsideeën, bedrijfsplannen en 
bedrijfspraktijken van bestaande 
bedrijven te analyseren en kritisch 
te evalueren, 

-‐-‐-‐	  De student zal middelen kunnen 
vinden voor de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven in Slovenië en een 
vergelijkende analyse kunnen 
maken van de effectieve omgeving 
voor de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven. 
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T2: 
Toepassing: 
De studenten zijn capabel: 
-‐-‐-‐	  Om te beginnen met het ontwerp en 

de ontwikkeling van hun eigen merk 
-‐-‐-‐	  Het ontwerpen van een 

marketingplan en het ontwerpen 
en uitvoeren van de promotie. 

C2: 
-‐-‐-‐	  Het vermogen om nieuwe kennis op 

te doen op het gebied van en 
branding en marketing. 

-‐-‐-‐	  De competentie om samen te werken 
en zich te oriënteren in  het 
teamwerk; 

S2: 
- Verwerven van kennis over 

marketing- en verkooptechnieken. 
Theoretische grond omvat de 
kennis van basis 
marketingprincipes en 
afzonderlijke elementen van 
marketingstrategieën. 

K2: 
Kennis en begrip: 
-‐-‐-‐	  Basisstappen in de creatie en 

ontwikkeling van het merk. 
-‐-‐-‐	  Kennis en begrip van de structuur 

van het merk. 
-‐-‐-‐	  Om de 

campagne. 
 
Reflectie: 
Zij zijn in staat om kwesties met 
betrekking tot verschillende aspecten 
van het merk- en marketingproces te 
beoordelen en hun kennis/competenties 
adequaat op te waarderen. 

- Het vermogen om de branding en 
marketingconcepten te begrijpen, die 
de studenten oriënteren in het 
oplossen van uitdagingen en 
problemen bij het introduceren en 
promoten van hun eigen merk. 

-‐-‐-‐	  Praktisch werk maakt het 
mogelijk om de ontvangen kennis 
in real-time toe te passen en de 
eigen projecten van de studenten 
voor te bereiden. 

-‐-‐-‐	  Het inzicht in verschillende 
verkooptechnieken en een goede 
basis voor het creëren van 
verkoopstrategieën. 

-‐-‐-‐	  	  Studenten leren een 
marketingplan te maken voor 
hun eigen projecten. 

merkproces. 
-  Het begrijpen van 

marketingstrategieën en de nauwe 
samenhang van de elementen voor 
de uitvoering ervan. 
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Certificering 
 

Context Beoordelingscriteria 

ndernemerschap en Ondernemer: 
-‐-‐-‐	  Aard en ontwikkeling van het ondernemerschap 
-‐-‐-‐	  Definities van ondernemerschap 
-‐-‐-‐	  Bedrijfsproces 
-‐-‐-‐	  Een vergelijking van bestuurlijke en ondernemende besluitvorming 
-‐-‐-‐	  Definitie van Ondernemer 
-‐-‐-‐	  Zakelijke besluitvorming 
-‐-‐-‐	  De kenmerken van de ondernemer - het vermogen, de motivatie 
-‐-‐-‐	  Interne bedrijfsvoering en interne ondernemers 
-‐-‐-‐	  Familiebedrijf 
-‐-‐-‐	  De rol en het belang van het ondernemerschap voor de economische ontwikkeling: 

 
Creativiteit en bedrijfsidee 

-‐-‐-‐	  Bronnen van nieuwe ideeën 
-‐-‐-‐	  Methoden voor het ontstaan van ideeën 
-‐-‐-‐	  Creatieve probleemoplossing 
-‐-‐-‐	  Productieplanning en ontwikkelingsproces 

 
Business Plan: 

-‐-‐-‐	  De betekenis en het doel van het opstellen van een ondernemingsplan 
-‐-‐-‐	  De behoefte aan informatie 
-‐-‐-‐	  De voorbereiding en inhoud van het businessplan 
-‐-‐-‐	  Gebruik en uitvoering van het bedrijfsplan 

 
Bronnen van financiering van de nieuwe onderneming: 

Soort beoordeling: 
 
 

Actieve deelname aan lezingen en seminars 30% 

- Presentatie van het bedrijfsmodel - 70% 

-‐-‐-‐	  Financiering van het eigen vermogen 
-‐-‐-‐	  Financiering met vreemd vermogen 
-‐-‐-‐	  Risicokapitaal 
-‐-‐-‐	  Overheidsstimulansen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven 
-‐-‐-‐	  Evaluatie van het bedrijfsleven 

Beheer en groei van nieuwe bedrijven 

Beëindiging van het bedrijf 
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Indicatieve specifieke bibliografie: 

 
1 A Ondernemerschap 

 
1. Ash Maurya. Delaj vitko. 2014. Pasadena: Ljubljana. 
2. Eric Ries "Lean Startup". http://theleanstartup.com/ 
3. Steve Portigal. "Interview met gebruikers. Hoe kan ik overtuigende inzichten ontdekken? 
4. Mitja Ruzzier, Boštjan Antončič, Tina Bratkovič, Robert D. Hisrich. 2008. Podjetništvo. Koper: Društvo za akademske in 
aplikativne raziskave 
5. Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. "Business Model Generatie" 
6. https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

 
1 B Merken en merknamen 

 
1. Startup branding trechter. Vind uw perfecte merkmarkt om uw groei te hacken. 2015Maja K. Ruzzier, Mitja Ruzzier. 
Uitgeverij: Meritum, ISBN: 978-961-92961-4-1. 
2. David A. Aaker BRAND PORTFOLIO STRATEGIE 
3. Debbie Millman MERK DINKING 
4. OReilley LEAN MERKEN 
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8.Cursus 2: De eerste stappen om een startup te starten 
Doelstellingen 
De globale doelstelling van deze set van onderwerpen is om ondernemers belangrijke instrumenten te geven in de eerste stappen van 
het starten van een bedrijf. Het doel is dat studenten een goede basis hebben voor de ontwikkeling van een bedrijfsconcept. 

 
In deze syllabus: 
Elf eenheden van leerresultaten (3 secties) Duur 
van de opleiding: 24 uur. 
2 studiepunten van het leren van het EKK niveau V, voor 44 uur werkbelasting 

 
Vaardighedenblok A1: 9u - Ideeënvalidatie 
Vakbekwaamheidsblok A2 : 6u - Effectieve 
Presentaties Vakbekwaamheidsblok A3 : 9u - 
Business Model Canvas 

 
Actie 1: Ideevalidatie 

 
Doelstellingen: 
Wanneer je een idee hebt, is het belangrijk om, voordat je er te veel tijd en geld in investeert, te testen of het potentiële klanten zal 
hebben en of er een fit is met de markt. Dit onderwerp zal gaan over hoe je het bedrijfsidee moet valideren voordat je het volledige 
bedrijf uitvoert, om grotere mislukkingen in de toekomst te voorkomen. 

- Begrijpen wat wordt bedoeld met validatie en de sleutelbegrippen eromheen 
- Het belang van de validatie te waarderen alvorens een product of bedrijf te bouwen 
- Begrijp de concepten probleemoplossingsgeschiktheid en probleemmarktgeschiktheid 
- Weet hoe je onderzoek kunt doen om een idee en de markt te valideren door middel van secundair 
onderzoek, gebruikersinterviews en experimenten. 
- Weten hoe je de werkelijke omvang van de markt voor een product of dienst moet meten 
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Leerresultaten 
Take 

n 
Competentie Vaardighed 

en 
Kennis 

T1. Wat is 
validatie? 

C1. Herkennen van sleutelbegrippen in de 
validatie: fit van de probleemoplossing, 
experimenten, onderzoek 

S1. Definieer sleutelbegrippen bij de validatie 
 
S2. Onderscheid probleemoplossing die 
geschikt is voor de productmarkt. 

K1. Validatie 
 
K2. Probleemoplossing 

 C2. Geef uiting aan het belang van validatie 
voor het opbouwen van een bedrijf 

 
S3. Beschrijf het belang van validatie als de 
eerste stap van het starten van een bedrijf 

past bij K3. Geschikt 
 
voor de productmarkt 

   K4. Belang van de validatie 

T2. 
Probleemoplossend 
vermogen 

C1. Begrijpen wanneer en waarom 
probleemoplossingen worden 
uitgevoerd 

 
C2. Ken de basis van een goed 
probleeminterview 

S1. Beschrijf wat een probleemoplossing is 
en waar het voor wordt gebruikt 

 
S2. Probleeminterviewtechniek toepassen 
op hun eigen bedrijf en effectieve 
probleeminterviews uitvoeren 

K1. Probleemstelling 

interviews K2. 

Oplossing interviews 

  
C3. Begrijp het concept van 
probleemoplossend vermogen 

 
S3. Beschrijf het concept van 
probleemoplossend vermogen 

K3. Verschil tussen oplossings- en 
probleeminterviews 

   K3. Definitie van probleemoplossing 
 C4. Ken de basis van een goed 

oplossingsgericht interview 
S4. Leg uit waarom de twee interviews van 
elkaar gescheiden moeten zijn 

 
die past bij K4. Voorbeelden van fit 

   
voor probleemoplossing 

T3. Geschikt voor 
de productmarkt 

C1. Begrijp het concept van product- 
marktgeschiktheid 

 
C2. Samenvatting van 4 experimenten om de 
geschiktheid voor de markt te testen 

 
C3. Begrijp het begrip marktomvang: 
TAM, TSM en beachheadmarkt 

S1. Beschrijf wat product-marktgeschikt is 
 
S2. Lijst van de eisen voor het aantonen van de 
geschiktheid van het product voor de markt 

 
S2. Beschrijf ten minste 4 experimenten 
om de marktgeschiktheid te testen 

 
S3. Aantonen dat u in staat bent om 
marktvalidatie-experimenten uit te voeren 

 
S4. Definiëren en toepassen van de 
concepten met betrekking tot de 
marktomvang 

K1. Geschikt voor de productmarkt 

K2. Experimenten voor 

marktconforme K3. 

Marktomvang: 
- Totale adresseerbare markt 
- Served available market 
- Doelmarkt 
- Beachhead markt 
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Certificeringsbewaarplaats 
 
 

Taken Kennis (k), Vaardigheden (s), 
Gecontroleerde 
bekwaamheid (a) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1 - Wat is 
validatie? 

Kennis: 
K1. Validatie 
K2. Probleemoplossing 
past bij K3. Geschikt 
voor de productmarkt 
K4. Belang van de validatie 

Voortdurende kennisbeoordeling met vragen 
aan het einde van elk onderdeel: 10% van het 
totaalcijfer 

Student beantwoordt vragen correct 
 
De student communiceert over het begrip 
van de concepten die in de klas aan bod 
komen. 

   De student doet de vereiste metingen 
 Vaardigheden: 

S1. Definieer sleutelbegrippen bij de validatie 
S2. Onderscheid probleemoplossing die 
geschikt is voor de productmarkt. 
S3. Beschrijf het belang van validatie als de 
eerste stap van het starten van een bedrijf 

  

 
Vaardigheden: 
C1. Herkennen van sleutelbegrippen in de 
validatie: fit van de probleemoplossing, 
experimenten, onderzoek 
C2. Geef uiting aan het belang van validatie 
voor het opbouwen van een bedrijf 

  

T2 - 
Probleemopl 
ossing 
passend 

Kennis: 
K1. Probleemstelling 
interviews K2. 
Oplossing interviews 
K3. Verschil tussen oplossings- en 
probleeminterviews 
K3. Definitie van probleemoplossing 
die past bij K4. Voorbeelden van fit 
voor probleemoplossing 

Voortdurende    beoordeling    van  kennis   per Student beantwoordt vragen correct 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 
15% van het totaalcijfer. Kwaliteit van de analyse van de bevindingen van 

de klantinterviews 
Huiswerk 1 - Uitvoeren van 3 
probleeminterviews en schrijven van een De student is in staat om beslissingen te 
samenvatting van de belangrijkste bevindingen nemen op basis van de bevindingen uit de 
met voorstel voor te nemen maatregelen (15% interviews 
van het totaalcijfer) 

 
Vaardigheden: 
S1. Beschrijf wat een probleemoplossing is 
en waar het voor wordt gebruikt 
S2. Probleeminterviewtechnieken toepassen op 
hun eigen bedrijf en effectieve 
probleeminterviews uitvoeren 
S3. Beschrijf het concept van de 
probleemoplossing die past bij S4. Leg uit 
waarom de twee interviews los van elkaar 
moeten staan. 

Huiswerk 2 - Uitvoeren van 3 
oplossingsgerichte interviews en het schrijven 
van een samenvatting van de bevindingen met 
voorstel voor te nemen maatregelen (15% van 
het totaalcijfer) 
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Vaardigheden: 
C1. Begrijpen wanneer en waarom 
probleemoplossingen worden 
uitgevoerd 
C2. Ken de basis van een goed 
probleeminterview C3. Begrijp het concept van 
probleemoplossend vermogen 
C4. Ken de basis van een goed oplossingsgericht 
interview 

 

T3 - Product- 
Marktgesch 
iktheid 

Kennis: 
K1. Geschikt voor de productmarkt 
K2. Experimenten voor 
marktconforme K3. 
Marktomvang: 
Totaal Adresseerbare 
markt Beschikbare markt 
Doelmarkt 
Beachhead markt 

Voortdurende beoordeling van de kennis door 
middel van vragen natuurlijk (methoden in de 
keuze van de trainer): 15% van het globale cijfer 

 
In de klas korte antwoordtermijn: 15% van het 
globale cijfer 

 
Huiswerk 3 - Identificeer TAM, TSM en 
beachhead markt voor hun bedrijf en geef een 
schatting voor hun grootte. Schrijf een kort 
verslag over waarom ze die markten hebben 
gekozen: 15% van de wereldwijde markering 

De student heeft de concepten geleerd en kan 
vragen correct beantwoorden 

 
De student toont begrip voor de geleerde 
concepten in de korte antwoordtoets 

 
Student doet de metingen 
- Kwaliteit van de analyse van de markten en de 
marktomvang 

 Vaardigheden: 
S1. Beschrijf wat product-marktgeschikt is 
S2. Lijst van de eisen voor het aantonen van de 
geschiktheid van het product voor de markt 
S2. Beschrijf ten minste 4 experimenten 
om de marktgeschiktheid te testen 
S3. Aantonen dat u in staat bent om 
marktvalidatie-experimenten uit te voeren 
S4. Definiëren en toepassen van de 
concepten met betrekking tot de 
marktomvang 

 Vaardigheden: 
C1. Begrijp het concept van product- 
marktgeschiktheid 
C2. Samenvatting van 4 experimenten om de 
marktgeschiktheid van C3 te testen. Begrijp het 
begrip marktomvang: TAM, TSM en 
beachheadmarkt 

 

Voorgestelde bibliografie: 
1. "Gedisciplineerd ondernemerschap" door Bill Aulet... 
2. "Lean Startup" door Eric Ries 
3. "Interviewende gebruikers. Hoe kan ik overtuigende inzichten ontdekken" door Steve Portigal 
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Online artikelen: 
1. https://fizzle.co/sparkline/real-world-idea-validation 
2. https://www.entrepreneur.com/article/237455 
3. https://medium.com/makesideproject/making-a-side-project-part-2-idea-validation-d682dd05c475 
4. https://medium.com/startup-reviews/how-im-hustling-a-9-startup-idea-validation-9318bb61dad1 
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Actie 2: Uw bedrijf effectief presenteren 
 

Doelstellingen: 
Een belangrijk onderdeel van het succes van een bedrijf is hoe goed je in staat bent om het aan anderen te verkopen - of het nu gaat 
om potentiële klanten, partners of investeerders. In dit gedeelte leert u hoe u effectief kunt communiceren en hoe u een goede pitch 
voor uw bedrijf kunt voorbereiden. In deze sectie zult u dat doen: 

- Leer hoe te presenteren 
- Leer de verschillende soorten presentaties die een bedrijf nodig heeft om zich voor te bereiden op 
- Leer hoe u een pitch of presentatie kunt structureren 
- Leer best practices voor het maken van visuele presentaties en best practices voor presentaties 

 
Leerresultaten 

Take 
n 

Competentie Vaardighede 
n 

Kennis 

T1. Soorten 
standplaatsen 

C1. Leg uit wat een pitch is en hoe belangrijk 
het is om effectief te presenteren 

 
C1. Differentiëren van soorten standplaatsen 

op basis van de lengte C2. Differentiëren van 

soorten toonhoogtes naar publiek 

S1. Maak een onderscheid tussen 
standplaatsen van verschillende lengte en 
wat te prioriteren 

 
S2. Maak onderscheid tussen toonhoogtes 
voor verschillende doelgroepen en waar u 
zich op moet richten 

K1. Lift plaats K2. 

Plaats van 3-5 

minuten 

K3. Lange presentaties 

K4. Plaatsen voor verkoop 

K5. Plaatsen voor investeringen 
 

K6. Punten voor samenwerkingsverbanden of 
marketing 

T2. Pitch structuur C1. Beschrijf de elementen die een 
toonhoogte effectief maken 

 
C2. Herkennen van de meest efficiënte 
structuur voor de introductie van een product 
of dienst 

 
C3. Geef een overzicht van de 10 items die 
in elke pitch moeten worden opgenomen en 
bespreek hun relevantie 

 
C4. Prioriteit geven aan items afhankelijk van 
het publiek 

S1. Pas de concepten van protagonist, conflict en 
context toe in een pitch 

 
S2. Identificeer en gebruik de "wat-hoek- 
waarom" structuur voor een pitch 

 
S3. Vermeld de 10 items die in een standplaats 
moeten worden opgenomen 

 
S4. Bereid een effectieve 3-5 minuten 
durende pitch voor met behulp van de 
geleerde concepten. 

K1. Structuur van een 

standplaats K2. Elementen 

van een toonhoogte K3. 

Effectiviteit van een 

toonhoogte 
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T3. Het 
perfectioneren 
van de 
presentatie 

C1. Best practices toepassen voor het maken 
van een visuele ondersteuning voor een 
presentatie 

 
C2. Onthoud gewoontes om te vermijden voor 
visuele 

S1. Produceer een schone, effectieve 
PowerPoint-presentatie 

 
S2. Presenteer een idee, product of bedrijf 
duidelijk 

K1. Effectieve PowerPoint-presentaties 

K2. Communicatieve vaardigheden 

presentaties 
 
C3. Verwerven van communicatieve 
vaardigheden voor een effectieve 
presentatie 

overtuigend  

 

Certificeringsbewaarplaats 
 

Taken Kennis (k), Vaardigheden 
(s), Gecontroleerde 
bekwaamheid (a) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1 - Soorten 
standplaatsen 

Kennis: 
K1. Lift plaats K2. 
Plaats van 3-5 
minuten 
K3. Lange presentaties 
K4. Plaatsen voor 
verkoop 
K5. Investeringsplaatsen K6. 
Plaatsen voor partnerschappen 
of marketing 

Voortdurende kennisbeoordeling per cursusvraag 
(methode gekozen door de trainer): 15% van het 
totaalcijfer. 

Student beantwoordt vragen correct 
 
De student communiceert over het begrip 
van de concepten die in de klas aan bod 
komen. 

 
Vaardigheden: 
S1. Maak een onderscheid 
tussen standplaatsen van 
verschillende lengte en wat te 
prioriteren 
S2. Maak onderscheid tussen 
toonhoogtes voor 
verschillende doelgroepen en 
waar u zich op moet richten 
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Vaardigheden: 
C1. Beschrijf de elementen die 
een toonhoogte effectief 
maken 
C2. Herkennen van de 
meest efficiënte structuur 
voor de introductie van een 
product of dienst 
C3. Geef een overzicht van 
de 10 items die in elke 
pitch moeten worden 
opgenomen en bespreek 
hun relevantie 
C4. Prioriteit geven aan items 
afhankelijk van het publiek 

  

T2 - 
Standplaatsstructuur 

Kennis: 
K1. Structuur van een 
standplaats K2. Elementen 
van een toonhoogte K3. 
Effectiviteit van een 
toonhoogte 

Voortdurende beoordeling van kennis per 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 
10% van het totaalcijfer. 

 
Mondelinge presentatie: 20% van het totaalcijfer 

Student beantwoordt vragen correct 
 

De presentatie bevat elementen die in de 
sectie worden aangeleerd: 
- Presentatie heeft de juiste structuur 

zoals geleerd in de klas 
  

Vaardigheden : 
S1. Pas de concepten van 
protagonist, conflict en 
context toe in een pitch 
S2. Identificeer en gebruik de 
"wat-hoek-waarom" structuur 
voor 

 - Presentatie is duidelijk en 
communiceert effectief de boodschap 

 

 een standplaats 
S3. Vermeld de 10 items die in 
een standplaats moeten  
worden opgenomen 
S4. Bereid een effectieve 3- 
5 minuten durende pitch 
voor met behulp van de 
geleerde concepten. 
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 Vaardigheden: 
C1. Beschrijf de elementen die 
een toonhoogte effectief 
maken 
C2. Herkennen van de 
meest efficiënte structuur 
voor de introductie van een 
product of dienst 
C3. Geef een overzicht van 
de 10 items die in elke 
pitch moeten worden 
opgenomen en bespreek 
hun relevantie 
C4. Prioriteit geven aan items 
afhankelijk van het publiek 

T3 - Het perfectioneren van de 
presentatie 

Kennis: 
K1. Effectieve 
PowerPoint-presentaties 
K2. 
Communicatievaardigheden 

Voortdurende beoordeling van de kennis door 
middel van vragen natuurlijk (methoden in de 
keuze van de trainer): 15% van het globale cijfer 

 
PowerPoint-presentatie: 20% van de wereldwijde 
score 

De student heeft de concepten geleerd en kan 
vragen correct beantwoorden 

 
PowerPoint-presentaties volgen de richtlijnen 
die in de klas worden gegeven 

 Vaardigheden: 
S1. Produceer een schone, 
effectieve PowerPoint- 
presentatie 
S2. Presenteer een idee, 
product of bedrijf duidelijk 
overtuigend 

 
Mondelinge presentatie: 20% van het globale 
cijfer 

 
PowerPoint-presentatie is duidelijk 

 
Mondelinge presentatie is duidelijk en 
omvat de elementen en de structuur die in 
de klas worden besproken 

 Vaardigheden: 
C1. Best practices toepassen 
voor het maken van een 
visuele ondersteuning voor 
een presentatie 
C2. Onthoud gewoontes om 
te vermijden voor visuele 
presentaties 
C3. Verwerven van 
communicatieve vaardigheden 

 Presentatievermogen is verbeterd ten opzichte 
van de eerste mondelinge presentatie 
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Voorgestelde bibliografie: 
1. "Pitch anything" door Oren Klaff 
2. "The Art of the Pitch" door Peter Coughter... 

 
 

Online middelen: 
1. https://www.inc.com/jeff-haden/how-to-pitch-18-steps-to-create-and-deliver-a-winn.html 
2. https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action 

 
 

Actie 3: Business Model Canvas 
 

Doelstellingen: 
Het doel van het Business Model Canvas (BMC) is om bedrijven te helpen bij de strategiebepaling en om alle relevante aspecten van een 
businessplan in één werkblad te hebben. Bij het bouwen van een BMC zullen zij gedwongen worden na te denken over de verschillende 
aspecten die uw bedrijf zullen laten werken. In dit onderwerp zullen de studenten: 

ll Begrijp het Business Model Canvas (BMC) en pas het toe op hun eigen bedrijf. 
ll Leer de verschillende onderdelen van het BMC kennen: infrastructuur, aanbod, klanten en financiën 
ll Identificeer de verschillende onderdelen van het BMC voor hun eigen bedrijf 
ll Bouw hun eigen Business Model Canvas 
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Leerresultaten 

Taken Competentie Vaar 
dighe 
den 

Kennis 

T1. Overzicht van 
het BMC 

C1. Begrijpen wat een Business Model 
Canvas (BMC) is 

 
C1. Begrijpen waarvoor het BMC nuttig is 

S1. Herkennen van een BMC en zijn subdelen 
 
S2. Leg uit wat een BMC doet en hoe het een 
bedrijf kan helpen. 

K1. Business Model Canvas 

T2. Infrastructuur C1. Leer de rol van de belangrijkste partners S1. Definieer de rol van de belangrijkste 
partners en noem 2 of 3 belangrijke partners 
met betrekking tot hun eigen bedrijf. 

 
S2. Beschrijf hoe de kernactiviteiten zich 
verhouden tot het BMC en noem 2 of 3 
kernactiviteiten die verband houden met hun 
bedrijf. 

 
S3. Definieer wat de belangrijkste middelen 
zijn en noem 2 of 3 belangrijke middelen met 
betrekking tot hun bedrijf. 

K1. Belangrijke 

 C2. Leer wat de belangrijkste activiteiten zijn partners K2. 

 voor een bedrijf C3. Leer wat wordt bedoeld Kernactiviteiten 

 met de belangrijkste middelen K3. Belangrijkste 

  middelen 

T3. Aanbiedingen C1. Begrijpen wat een waardevoorstel is S1. Definieer het begrip 'waardepropositie'. K1. Waardevoorstel 

 

 C2. Het concept van Value Proposition 
toepassen op hun eigen bedrijf 

 
C3. Identificeer 'pijnen' opgelost en 'winsten' 
gecreëerd door een bedrijf of product 

S2. Maak onderscheid tussen 
kwantitatieve en kwalitatieve 
waardeproposities. 

S3. Definiëren en uitwerken van een 
waardevoorstel voor hun eigen bedrijf 

K2. Pijn en winst 

T4. Klanten C1. De rol van de klantrelaties in 
het BMC begrijpen 

S1. Beschrijf wat klantrelaties zijn en 
identificeer 2 of 3 belangrijke klanten. 
relaties voor hun bedrijf 

K1. Klantrelaties: 
- Persoonlijke begeleiding 
- Toegewijde persoonlijke assistentie 
- Zelfbediening 
- Geautomatiseerde diensten 
- Gemeenschappen 
- Co-creatie 

 
K2. Klantensegmenten 

K3. Kanalen 

 C2. Leer hoe klanten worden 
gesegmenteerd op basis van demografische, 
sociale en gedragscriteria. 
C3. Leer meer over de verschillende kanalen om 
te distribueren 
de waardepropositie op een snelle, 
efficiënte en kosteneffectieve manier. 

 
S2. Identificeer klantsegmenten voor het eigen 
bedrijf 

 
S3. Onderscheid de verschillende manieren 
waarop klanten worden gesegmenteerd 

 

  S4. Lijst 3 kanalen waarlangs een 
waardevoorstel kan worden 
gedistribueerd 
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  S5. Identificeer 2 kanalen waarlangs hun 
bedrijf hun waardepropositie zal distribueren 

T5. Financiën C1. Begrijp dat kostenstructuren van invloed 
zijn op de keuze van het bedrijfsmodel van 
een onderneming 

S1. Definieer een kostenstructuur en stel een 
kostenstructuur op voor hun eigen bedrijf. 

K1. Kostenstructuren 
 
K2. Soorten bedrijfsstructuren 

 
K3. Kenmerken van de kostenstructuren: 
- Vaste kosten 
- Variabele kosten 
- Schaalvoordelen 
- Besprekingsecono 

mieën K4. 

Inkomstenstromen 

  
C2. Bespreek de verschillende 
kostenstructuren van een bedrijf 

S2. Onderscheid maken tussen waarde- en 
kostengedreven bedrijfsstructuren. Definieer 
welke kostenstructuur hun bedrijf zal hebben. 

 
C3. Vermeld en begrijp de kenmerken van de 
kostenstructuren en hun implicaties. 

 
C4. Uitdrukken hoe een bedrijf inkomsten maakt 
uit elk klantsegment. 

S3. Definieer de verschillende kenmerken van 
kostenstructuren: vaste kosten, variabele 
kosten, schaalvoordelen, toepassingsvoordelen. 
Pas deze concepten toe op hun eigen 
kostenstructuur. 

  
S4. Lijst 5 inkomstenstromen voor bedrijven. 

  
S5. Identificeer de belangrijkste 
inkomstenstromen voor elk klantensegment van 
hun bedrijf. 

 

Certificeringsbewaarplaats 
 

Taken Kennis (k), Vaardigheden (s), 
Gecontroleerde 
bekwaamheid (a) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1 – 
Overzicht 
van het 
BMC 

Kennis: 
K1. Business Model Canvas 

 
Vaardigheden: 
S1. Herkennen van een BMC en zijn subdelen 
S2. Leg uit wat een BMC doet en hoe het een 
bedrijf kan helpen. 

Voortdurende kennisbeoordeling per 
cursusvraag (methode gekozen door de trainer): 
5% van het totaalcijfer. 

Student beantwoordt vragen correct 
 
De student communiceert over het begrip 
van de concepten die in de klas aan bod 
komen. 

 
Vaardigheden: 
C1. Begrijpen wat een Business Model Canvas 
(BMC) is 
C1. Begrijpen waarvoor het BMC nuttig is 
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T2 – 
Infrastructu 

ur 

Kennis: 
K1. Belangrijke 
partners K2. 
Kernactiviteiten 
K3. Belangrijkste 
middelen 

 
Vaardigheden: 
S1. Definieer de rol van de belangrijkste partners en 
noem 2 of 3 belangrijke partners met betrekking tot 
hun eigen bedrijf. 
S2. Beschrijf hoe de kernactiviteiten zich verhouden tot 
het BMC en noem 2 of 3 kernactiviteiten die verband 
houden met hun bedrijf. 
S3. Definieer wat de belangrijkste middelen zijn en 
noem 2 of 3 belangrijke middelen met betrekking tot 
hun bedrijf. 

Voortdurende beoordeling van kennis per 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 5% 
van het totaalcijfer. 

 
Huiswerk 1 - ontwikkelen en presenteren van het 
onderdeel 'Infrastructuur' van het BMC voor het 
eigen bedrijf: 20% van de wereldwijde 
markering. 

Student beantwoordt vragen correct en bewijst 
begrip te hebben voor sectieconcepten 

 
Het infrastructuurgedeelte van het BMC is 
uitgebreid en laat zien dat er geleerd wordt van 
de klas. 

 
De student identificeert de belangrijkste partners, 
de belangrijkste middelen en de belangrijkste 
activiteiten in zijn BMC 

 
Vaardigheden: 
C1. Leer de rol van de belangrijkste partners 
C2. Leer wat de belangrijkste activiteiten zijn 
voor een bedrijf C3. Leer wat wordt bedoeld 
met de belangrijkste middelen 

  

T3 - 
Aanbiedin 

gen 

Kennis: 
K1. Waardevoorstel 
K2. Pijn en winst 

 
Vaardigheden: 
S1. Definieer het begrip 'waardepropositie'. 
S2. Maak onderscheid tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve waardeproposities. 
S3. Definiëren en uitwerken van een waardevoorstel 
voor hun eigen bedrijf 

Continue beoordeling van kennis door vragen van 
de trainer (methoden in de keuze van de trainer): 
5% van het globale cijfer. 

 
Huiswerk 2 - definieer de Waardepropositie 
van hun product of dienst: 15% van het 
globale merk. 

De student heeft de concepten geleerd en kan 
vragen correct beantwoorden 

 
De waardepropositie is veelomvattend 
en toont het leren van de klas aan. 

 
Waardepropositie identificeert ten minste 
één pijnverlichting of één gecreëerde winst 

 
Vaardigheden: 
C1. Begrijpen wat een waardevoorstel is 
C2. Het concept van Value Proposition toepassen 
op hun eigen bedrijf 
C3. Identificeer 'pijnen' opgelost en 'winsten' gecreëerd 
door een bedrijf of product 
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T4 - 
Klanten 

Kennis: 
K1. Klantrelaties K2. 
Klantensegmenten K3. 
Kanalen 

 
Vaardigheden: 
S1. Beschrijf wat klantrelaties zijn en identificeer 2 
of 3 belangrijke klantrelaties voor hun bedrijf. 
S2. Identificeer klantsegmenten voor hun eigen bedrijf 
S3. Onderscheid de verschillende manieren waarop 
klanten worden gesegmenteerd 
S4. Lijst 3 kanalen waarlangs een waardevoorstel kan 
worden gedistribueerd 
S5. Identificeer 2 kanalen waarlangs hun bedrijf hun 
waardepropositie zal distribueren 

Voortdurende beoordeling van kennis per 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 5% 
van het totaalcijfer. 

 
Huiswerk 3 - ontwikkelen en presenteren van 
het onderdeel 'Klanten' van het BMC voor 
hun eigen bedrijf: 20% van de wereldwijde 
markering. 

De student heeft de concepten geleerd en kan 
vragen correct beantwoorden 

 
Het onderdeel 'Klanten' van BMC is uitgebreid en 
laat zien dat er geleerd wordt van de klas. 

 
Student identificeert klantrelaties, klantsegmenten 
en -kanalen in het BMC 

 
 
 
 
 
 
  

Vaardigheden: 
C1. De rol van de klantrelaties in het BMC begrijpen 
C2. Leer hoe klanten worden 
gesegmenteerd op basis van demografische, 
sociale en gedragscriteria. 
C3. Leer over verschillende kanalen om de 
waardepropositie op een snelle, efficiënte en 
kosteneffectieve manier te verdelen. 
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5 - 
Financiën 

Kennis: 
K1. Kostenstructuren 
K2. Soorten bedrijfsstructuren K3. 
Kenmerken van de kostenstructuren 
K4. Inkomstenstromen 

 
Vaardigheden: 
S1. Definieer een kostenstructuur en stel een 
kostenstructuur op voor hun eigen bedrijf. 
S2. Onderscheid maken tussen waarde- en 
kostengedreven bedrijfsstructuren. Definieer welke 
kostenstructuur hun bedrijf zal hebben. 
S3. Definieer de verschillende kenmerken van 
kostenstructuren: vaste kosten, variabele kosten, 
schaalvoordelen, toepassingsvoordelen. Pas deze 
concepten toe op hun eigen kostenstructuur. 
S4. Lijst 5 inkomstenstromen voor bedrijven. 
S5. Identificeer de belangrijkste inkomstenstromen 
voor elk klantensegment van hun bedrijf. 

 
Vaardigheden: 
C1. Begrijp dat kostenstructuren van invloed zijn op 
de keuze van het bedrijfsmodel van een 
onderneming 
C2. Bespreek de verschillende kostenstructuren van 
een bedrijf C3. Vermeld en begrijp de kenmerken 
van de kostenstructuren en hun implicaties. 
C4. Uitdrukken hoe een bedrijf inkomsten maakt uit 
elk klantsegment. 

Voortdurende beoordeling van kennis per 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 
5% van het totaalcijfer. 

 
Huiswerk 4 - ontwikkelen en presenteren van de 
sectie 'Financiën' van het BMC voor hun eigen 
bedrijf: 20% van de wereldwijde score. 

De student heeft de concepten geleerd en kan 
vragen correct beantwoorden 

 
Het onderdeel 'Klanten' van BMC is uitgebreid en 
laat zien dat er geleerd wordt van de klas. 

 
Student identificeert kostenstructuren en 
inkomstenstromen in hun BMC 

 

Voorgestelde metingen: 
1. "Business Model Generation" door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur 

 
Online materialen: 

1. https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 
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Context Beoordelingscriteria 

Onderwijs context: 
- 24 uur opleiding 
- 24 uur studentenwerk buiten de opleiding 
- Terbeschikkingstelling van materiële middelen: klaslokaal, videoprojector, 

audioapparatuur 
- Leermateriaal: plan en samenvatting van de lessen, PowerPoint-presentaties, 

huiswerksjablonen 
 
Informatieve context: 

- Online cursussen 
- Verplichte teksten 
- Aanvullende teksten 

 
Technologische context: 

- Toegang tot internet 
- Toegang tot e-learning platform en communicatiemiddelen 

 
De managementcontext: 

- Afwisseling van academische cursussen 
 
Relationele context: 

- Relatie met klanten, het voeren van klanteninterviews 
- Relatie met andere bedrijven met ervaring in marktvalidatie, pitching en het 

bouwen van een BMC 

Evaluatiecriteria: 
- Kennis en begrip van de behandelde concepten, gemeten met klassikale 

toetsen en vragen. 
- Het vermogen van de student om geleerde concepten toe te passen op 

een real life bedrijf, gemeten met huiswerk en projecten 
 
Prestatiecriteria: 

- Vermogen om toegewezen taken uit te voeren 
- Deelname aan de les 
- Teamwerkvaardigheden 
- Abstractievermogen 
- Communicatie- en presentatievaardigheden 
- Capaciteit voor kritische analyse 

 
Verwacht: 

- Positieve houding ten opzichte van leren 
- Proactiviteit 
- Nieuwsgierigheid 

 
Verwachte resultaten: 

- Verkrijgen van 6 credits 
- Aanvaarding van nieuwe instrumenten en vaardigheden voor het 

eigen bedrijf. Indicator: studentenproductie van BMC, pitch deck en 
klanteninterviews 

- Tevredenheid van de student met het behaalde leerresultaat (gemeten 
met eindevaluatie van de cursus) 
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9. Cursus 3: EU-financieringsmogelijkheden voor ondernemingen 
 

Doelstelling 
De algemene doelstelling van deze reeks onderwerpen is om ondernemers een volledige kennis te geven van het institutionele systeem 
van de EU en het besluitvormingsproces. Het doel is om studenten de belangrijkste instrumenten te verschaffen over de Europese 
institutionele en financiële kaders en de EU-financiering. In het bijzonder zullen de studenten de competenties en de vaardigheden 
verwerven om een Europees project te schrijven en te beheren, zoals het reageren op een oproep tot het indienen van voorstellen, het 
bewerken van de projectstructuur, het opbouwen van een partnerschap en het opstellen van een budgetplan. 

 
Rooster van de syllabus 

 
Negen eenheden van Eindtermen (2 eenheden voor 2 
vaardigheidsblokken) Duur van de opleiding: 60h 
3 studiepunten van het leren - EKK-niveau V 

 
Vaardighedenblok A1 - 1 credit/20h - Begrijpen hoe de EU werkt 
Vaardighedenblok A2 - 2 kredieten/40h - Kansen voor ondernemingen in het Europese kader 

 
Actie 1: - Hoe de EU werkt 

 
Doelstellingen: 

● Geef een basiskennis over de geschiedenis van de EU en de Verdragen; 
● Leer wat de EU en haar belangrijkste instellingen zijn; 
● Leer wat de interne markt is en wat de voordelen ervan zijn; 
● De EU-begroting en de belangrijkste programma's begrijpen 
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Leerresultaten 
Taken Competentie Vaar 

dighe 
den 

Kennis 

Grondbeginselen C1- Erkenning van de 
belangrijkste stappen van het 
EU-integratieproces in het 
internationale historische 
kader 

S1. Beschrijf het historische 
integratieproces van de EU 

 
S2. Onderscheid de belangrijkste 
kenmerken van de EU-verdragen 

K1. Historisch integratieproces van 

de EU K2. De belangrijkste EU- 

verdragen 

 
C2 - De EU-Verdragen 
kennen sinds de CECA van 
1951 tot het Verdrag van 
Lissabon van 2009 

  

T2. EU-instellingen C1. Onderscheid de EU- 
instellingen en hun 
besluitvormingsprocessen 

S1. Definiëren van de EU-instellingen 
 
S2. Beschrijf het besluitvormingsproces 

K1. EU-instellingen en de verschillen tussen 
 
deze instellingen K2. Betrekkingen tussen de 

 
C2. Erkenning van de 
betrekkingen tussen de 
Europese instellingen 

S3. Definiëren van de relatie tussen de 
EU-instellingen 

EU-instellingen 
 
K3. Besluitvorming 

T3. Interne markt en EU- 
begroting 

C1. De historische weg naar 
de totstandkoming van  de 
EU begrijpen de interne 
markt 

S1. Definiëren van de belangrijkste 
stappen van de historische 
totstandkoming van de interne markt 

K1. Interne markt 
 
K2. EU-begroting 

  
C2. Erkenning van de 
voordelen en beperkingen van 
de interne markt 

S2. Leg uit hoe de interne markt werkt en 
welke de belangrijkste betrokken actoren zijn 

 
S3. Beschrijf de EU-begroting en de 
samenstelling ervan 

K3. EU-financieringsprogramma's 

 C3. Het EU- 
begrotingsstelsel 
begrijpen 

 
S4. De verschillen tussen de EU- 
financieringsprogramma's afbakenen. 

 

 
C4. Leg de belangrijkste 
EU- 
financieringsprogramma' 
s uit 
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Context van de 
middelen 

Evaluatie 

Onderwijs context: 
20 uur lesgeven; 
"Leren door te doen" methodologie; 
Lesmateriaal: PowerPoint-presentatie, samenvattende lessen; 

 
De managementcontext 
Academische cursussen, na oefening in werkgroep en individueel werk; 

 
Informatiecontext: 
Online cursus; 
Bibliografie geproduceerd door CCBI en EU-publicatie 

 
Technologische 
context Toegang tot 
internet; 
Kantoorsoftware; 
Communicatie: Chatsoftware, browser. 

Evaluatiecriteria: 
-‐-‐-‐	   Toe-eigening door lerenden van geïdentificeerde kennis 

 
Prestatiecriteria 

-‐-‐-‐	   Synthesecapaciteit 

 
Verwachte resultaten 

-‐-‐-‐	   Verkrijgen van 1 krediet 

-‐-‐-‐	   Tevredenheid van de leerling (evaluatievragenlijst) 

 
Indicator: mate van tevredenheid van de leerlingen (zeer tevreden - matig tevreden - 
niet tevreden) 

 
 

Actie 2: Kansen voor ondernemingen in het Europese kader 
 

Doelstellingen: 
 

• Begrijp het verschil tussen directe en indirecte fondsen; 
• Begrijp wat een EU-aanbesteding is en wat de voordelen zijn; 
• Geef uitdrukking aan de verschillen tussen offertes en projecten; 
• Weet hoe je een aanbesteding en projecten moet aanvragen 

• Begrijp wie de euro-projectmanager is en wat de rol is; 
• Leer het projectcyclusbeheer; 
• Ontwikkelen van een projectideeënstructuur; 
• Weet hoe je een partnerschap kunt opbouwen; 
• Stel een project op. 
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Leerresultaten 
Taken Competentie Vaar 

dighe 
den 

Kennis 

T1. Europese 
financieringsmogelijk 

heden:  
aanbestedingen en 

projecten 

C1. Leg uit wat een Europese 
aanbesteding is en beschrijf de kenmerken 
en voordelen ervan 

 
C2. Leg uit wat een Europees project is en 
beschrijf de kenmerken en voordelen ervan 

S1. Identificeer een aanbesteding en 
begrijp de kenmerken van Europese 
aanbestedingen 

 
S2. Identificeer een voorstel en begrijp de 
voordelen en mogelijkheden van een 
project 

 
S3. Erken het verschil tussen een 
aanbesteding en een project 

K1. Europese aanbestedingen en de 
kenmerken en voordelen ervan 

 
K2. Europese voorstellen en kenmerken 

 
K3. Belangrijkste verschillen tussen 
aanbestedingen en projecten 

T2. Het 
projectcyclusbeh 
eer 

C1. Definieer wie de euro-projectmanager is 
 
C2. Leg het concept van cyclisch beheer en de 
kenmerken ervan uit 

 
C3. Analyseer de documenten 

S1. Beschrijf de rol van de projectmanager 
 
S2. De belangrijkste kenmerken van het 
beheer van de projectcyclus afbakenen 

 
S3. Identificeer de belangrijkste documenten 

K1. Projectmanager 

K2. Projectcyclus 

K3. Belang van de documenten 

T3 - 
Het 

logische 
kader 

C1. Leg de projectideeënstructuur C2 

uit. Begrijp hoe je een netwerk C3 

bouwt. Leer een partnerschap te 

creëren 

C4. Verwerven van de vaardigheden voor het 
opstellen en bewerken van het project 

S1. Beschrijf de projectideeënstructuur 
 
S2. Definieer de stappen om een netwerk op te 
bouwen 

 
S3. Aantonen dat u in staat bent een 
partnerschap te ontwikkelen 

 
S4. Ontwikkelen van een projectidee 

K1. 
 

Projectideeënstructuur 

K2. Netwerkconcept K3. 

Partnerschapsconcept 

K4. Redactie en opmaak van een projectidee 

T4 - 
Internationalisering 

van het bedrijf 

C1. Begrijpen hoe je een bedrijf kunt 
internationaliseren 

S1. Identificeer de actoren en 
instrumenten om een bedrijf te 
internationaliseren 

K1. Internationalisering 
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Middelen context Evaluatie 

Onderwijs context: 
40 uur lesgeven; 
"Leren door te doen" methodologie; 
Lesmateriaal: PowerPoint-presentatie, samenvattende lessen; 

 
De managementcontext 
Academische cursussen, na oefening in werkgroep en individueel werk; 

 
Informatiecontext: 
Online cursus; 
Tekst; 
Bibliografie geproduceerd door CCBI en EU-publicatie 

 
Technologische 
context Toegang tot 
internet; 
Kantoorsoftware; 
Communicatie: Chatsoftware, browser. 

 
Relatiecontext 
Vergadering met 
deskundigen; 
Praktische oefening. 

Evaluatiecriteria: 
-‐-‐-‐	  Toe-eigening door lerenden van geïdentificeerde kennis 

 
Prestatiecriteria: 

-‐-‐-‐	  Synthesecapaciteit 

-‐-‐-‐	  Capaciteit van de schriftelijke communicatie 

-‐-‐-‐	  Kritische analyse mogelijkheden 

 
Verwacht: 

-‐-‐-‐	  Motivatie 

-‐-‐-‐	  Proactiviteit 

-‐-‐-‐	  Teamgeest 

 
Verwachte resultaten: 

-‐-‐-‐	  Verkrijgen van 2 credits 

-‐-‐-‐	  De capaciteiten hebben om deel te nemen aan een Europees project 

-‐-‐-‐	  Tevredenheid van de leerling getest door middel van een vragenlijst. 

-‐-‐-‐	  Indicator: (zeer tevreden - matig tevreden - niet tevreden) 
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Certificering 

Activiteit 1 - Hoe werkt de EU? 
 

Taken Kennis (K), Vaardigheden (S), Gecontroleerde bekwaamheid 
(A) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1. Geschiedenis 
en verdragen van 
de EU 

Kennis: 
K1. Historisch integratieproces van 
de EU K2. De belangrijkste EU- 
verdragen 

 
Vaardigheden: 
S1. Erkenning van de belangrijkste stappen van het EU- 
integratieproces in 

 
 

Voor T1+T2+T3 : open vragen en 
meerkeuzevragenlijsten: 40% van 
het totaalcijfer 

 
Toe-eigening door leerlingen van geïdentificeerde kennis; 
duidelijkheid in de presentatie, argumentatie 

 
Leerlingenwerk: zorgvuldigheid; vermogen om te 
synthetiseren, onderzoek en documentaire analyse 

 het internationale historische kader   

 

 S2. Ken de EU-Verdragen sinds de CECA van 1951 tot het 
Verdrag van Lissabon van 2009. 

 
Vaardigheden: 
A1. Beschrijf het historische integratieproces van de 
EU A2. Onderscheid de belangrijkste kenmerken 
van de EU-verdragen 

  

T2. EU-instellingen Kennis: 
K1. EU-instellingen en de verschillen tussen deze 
instellingen K2. Betrekkingen tussen de EU- 
instellingen 
K3. Besluitvorming 

 
Vaardigheden: 
S1. Onderscheid de EU-instellingen en hun 
besluitvormingsprocessen 
S2. De betrekkingen tussen de Europese 
instellingen erkennen 
Vaardigheden: 
A1. Definiëren van de EU-instellingen 
A2. Beschrijf het besluitvormingsproces 
A3. Definiëren van de relatie tussen de EU-instellingen 
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T3. Interne markt en 
begroting van de EU 

Kennis: 
K1. Interne markt 
K2. EU-begroting 
K3. EU-financieringsprogramma's 

  

 
Vaardigheden: 
S1. De historische weg naar de totstandbrenging van de 
interne markt in de EU begrijpen 
S2. De voordelen en beperkingen van de interne markt 
erkennen 
S3. Leg de belangrijkste EU-financieringsprogramma's 
uit 

 
Vaardigheden: 
A1. Definiëren van de belangrijkste stappen van de 
historische totstandbrenging van de interne markt 
A2. Leg uit hoe de interne markt werkt en welke de 
belangrijkste betrokken actoren zijn 
A3. DescribethedifferencesofEU 

financieringsprogramma's 



Project: Europese school voor 
ondernemerschap Project nr. 2017-1-FR01-KA202-037256 - Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling 

 

 

42 

 

Activiteit 2 - Kansen voor ondernemingen in het Europese kader 
 

Taken Kennis (K), Vaardigheden (S), 
Gecontroleerde bekwaamheid (A) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1. Europese 
financieringsmogelijkheden: 
aanbestedingen en projecten 

Kennis: 
K1. Europese aanbestedingen en de 
kenmerken en voordelen ervan 
K2. Europese voorstellen en 
kenmerken K3. Belangrijkste 
verschil tussen offertes en projecten 

Meerkeuzevragenlijst en open 
vragen : 
15% van het totaalcijfer 

 
-Realisatie van een dossier om de 
belangrijkste documenten te 
analyseren; database onderzoek; 

Toe-eigening door lerenden van 
geïdentificeerde kennis; 

 
-Leerwerk: zorgvuldigheid; 
vermogen tot synthese, onderzoek en 
documentaire analyse; 

 + 
Vaardigheden: 
S1. Leg uit wat een Europese 
aanbesteding is en beschrijf de 
kenmerken en voordelen ervan 
S2. Leg uit wat een Europees project is 
en beschrijf de kenmerken en 
voordelen ervan 

 -Master het technische aspect van 
het project en beheer de tijd; 

 
-Mogelijkheid om een project te 
presenteren, waarbij het onderwerp 
duidelijk wordt gepresenteerd, met 
inachtneming van een 
georganiseerd en expliciet plan. 

 
Vaardigheden: 
A1. Identificeer een aanbesteding en 
begrijp de kenmerken van Europese 
aanbestedingen 
A2. Identificeer een voorstel en  
begrijp de voordelen en mogelijkheden 
van een project 
A3. Erken het verschil tussen een 
offerte en een project 

  

T2. Het projectcyclusbeheer Kennis: 
K1. Projectmanager 
K2. Projectcyclus 
K3. Belang van de documenten 

Open vragen en 
meerkeuzevragenlijst; 

 
20% van het totaalcijfer; 

 

 
Vaardigheden: 
S1. Definieer wie de euro- 
projectmanager is 
S2. Leg het concept van cyclisch 
beheer en de kenmerken ervan uit 

Realisatie van een dossier om de 
belangrijkste documenten te 
analyseren, database onderzoek; 

 
Redactie en redactie van projecten 
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 S3. Analyseer de documenten 

 
Vaardigheden: 
A1. Beschrijf de rol van de 
projectmanager 
A2. Herkennen van de belangrijkste 
kenmerken van het 
projectcyclusbeheer 
A3. Identificeer de belangrijkste 
documenten 

  

T3. Het logische kader Kennis: 
K1. 
Projectideeënstructuur 
K2. Netwerkconcept K3. 
Partnerschapsconcept 
K4. Redactie en opmaak van een 
projectidee 

Open vragen en 
meerkeuzevragenlijst; 

 
Realisatie van een dossier om de 
belangrijkste documenten te 
analyseren, database onderzoek; 

 

  Redactie en uitwerking van een 
 Vaardigheden: 

S1. Leg de projectideeënstructuur S2 
uit. Begrijp hoe je een netwerk S3 
bouwt. Leer een partnerschap te 
creëren 
S4. Verwerven van de vaardigheden 
voor het opstellen en bewerken van 
het project 

 
projectidee; Lijst van mogelijke 

partners voor het project; 20% van 

het totaalcijfer. 

 
Vaardigheden: 
A1. Beschrijf de 
projectideeënstructuur A2. Definieer 
de stappen om een netwerk te bouwen 
A3. Aantonen dat u in staat bent een 
partnerschap te ontwikkelen 
A4. Bereid een projectidee voor 
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T4. Internationalisering van 
het bedrijf 

Kennis: 
K1. Internationalisering 

Een lijst van geschikte en passende 
acteurs en instrumenten om het bedrijf 
te internationaliseren; 

 

 Vaardigheden: 
S1. Begrijp hoe je een bedrijf kunt 
internationaliseren 

 
Realisatie van een bestand om de 
belangrijkste documenten te 
analyseren, database onderzoek; 

 Vaardigheden: 
A1. Identificeer de actoren en 
instrumenten om een bedrijf te 
internationaliseren 

5% van het totaalcijfer 
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10. Cursus 4: Ondernemende ecosystemen 
 

Presentatie 
 

Ondernemende ecosystemen worden gedefinieerd als een geheel van onderling afhankelijke actoren en factoren die zodanig 
zijn gecoördineerd dat zij productief ondernemerschap binnen een bepaald gebied mogelijk maken. 

 
Doelstellingen van de opleiding 

 
Bewustmaking van de sociaaleconomische rol van het ondernemerschap in het gebied, aangezien dit de sleutel is tot de dynamiek van 
een regio Begrijp de systemen van interactie tussen de verschillende actoren binnen een ecosysteem. 
Identificeer de banden die een bedrijf of een ondernemer zal ontwikkelen met de verschillende stakeholders en netwerken van een 
ondernemersomgeving. 
Hoe de opkomst van een ondernemend ecosysteem en het gebruik ervan door de onderneming te bevorderen? 
Begrijp de relaties tussen ecosystemen en aanverwante concepten zoals industriële districten, clusters en innovatiesystemen. 
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Blok 1 : Creëren en ontwikkelen van zijn bedrijf in een context van ondernemend ecosysteem 
 

Actie 1: Het concept van een ondernemend ecosysteem kennen 
Activiteit Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaard 
ighed 

en 

Kennis Beschrijving 

KADERVOOR 
WAARDEN 

 
Activiteit 1: 

Kennis van het 
concept van 

een    
ondernemend 
ecosysteem 

 
De analogieën 

met een 
biologisch 
ecosysteem 
begrijpen 

T1 - Definitie 
van een 

ondernemend 
ecosysteem 

C1 - Verhaal van het 
concept van ondernemende 
ecosystemen 

 
C2 - Ken de fundamentele 
ideeën achter ondernemende 
ecosystemen werden voor het 
eerst ontwikkeld in de jaren 
'80 en '90 als onderdeel van 
een verschuiving in 
ondernemerschapsstudies van 
individualistisch, op 
persoonlijkheid gebaseerd 
onderzoek naar een breder 
perspectief dat de rol van 
sociale, culturele en 
economische krachten in het 
ondernemerschapsproces 
incorporeerde. 

 
C3 - In staat zijn om alle 
actoren van het ecosysteem te 
identificeren: scholen, 
universiteit, investeerder, 
bank, onderzoekscentrum, 
lokale overheid, private 
stichting enz. 

 
C4 - Ken de 
belangrijkste 
sleutelvoorwaarden die 
een  ecosysteem 
definiëren 

 
C5 Bevordering van een 
ondernemersactiviteit, een 
proces waarbij individuen 
kansen of structuren creëren 
die innovatie bevorderen: 
start-ups, octrooiering, enz. 

S1 - Meet het belang van een 
bedrijfseigenaar bij integratie 
in een netwerk om te kunnen 
profiteren van 
schaalvoordelen, 
gecombineerd met 
flexibiliteit en 
ondernemingsdynamiek 

 
S2 - Weten hoe een 
ondernemend ecosysteem te 
kiezen op basis van zijn 
activiteit (om een benchmark 
van de ecosystemen te 
realiseren): 
• Opstarten Ecosysteem 
• Universitair 

Ondernemerschap 
Ecosysteem 

• Bedrijfscluster 
• Economieën van de 

agglomeratie 
• Samenwerkend 

innovatienetwerk 
• Coworking 
• Innovatiesysteem 
• Risicokapitaal 

S3 Het belang van de sociale 
context binnen een 
ondernemend ecosysteem 
meten 

 
S4 - Analyse van de 
haalbaarheid van het 
project 
 

Specifieke vaardigheden 
voor een (toekomstige) 

K1 - Définition d'un 
système d'entrepreneur 
et d'entreprise 

 
K2 - De belangrijkste denkers 
en theoretici van het 
ondernemende ecosysteem: 
Harvard Business Review, 
Daniel Isenberg, Spigel, 
Stam, Wong, Freeman & 
Audia etc. 

 
K3 - Succesfactoren voor 
een Ondernemend 
Ecosysteem: 

 
• is afgestemd op zijn eigen 

unieke omgeving 
• opereert in een omgeving 

met minder 
bureaucratische obstakels 
waarin het overheidsbeleid 
de unieke behoeften van 
ondernemers ondersteunt 
en mislukte 
ondernemingen tolereert 

• actief stimuleert en nodigt 
financiers uit om deel te 
nemen aan nieuwe 
ondernemingen wordt 
versterkt, niet uit het niets 
gecreëerd, door de overheid, 
academische of commerciële 
organisaties 

• relatief vrij is van, of in staat 
is om de culturele 
vooroordelen tegen 
mislukking of het runnen 

Biologische interpretatie: de 
biologische interpretatie van 
dit begrip waarbij de interactie 
van levende organismen met 
hun fysieke omgeving centraal 
staat, moet uiteraard niet al te 
letterlijk worden genomen. De 
ondernemende 
ecosysteembenadering 
benadrukt veeleer dat het 
ondernemerschap plaatsvindt 
in een gemeenschap van 
onderling afhankelijke 
actoren. 

 
Een ondernemend ecosysteem 
bestaat uit verschillende op 
elkaar inwerkende elementen, 
actoren of domeinen, die elk 
subelementen bevatten die 
binnen een regio of een 
gebied invloed hebben op de 
opleiding en  ontwikkeling 
van ondernemers en 
innovatieve bedrijven. 

 
Een start-up ecosysteem is een 
bepaald type ondernemend 
ecosysteem (een start-up is 
een tijdelijke organisatie met 
als missie het zoeken naar een 
bedrijfsmodel om een kans te 
benutten in een onzekere 
context). 
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   ondernemer: van een bedrijf te veranderen 
• bevordert successen, die op 

hun beurt weer nieuwe 

 
C6 - Kennen en 
onderscheiden van 
verschillende 
soorten 
ondernemende 
ecosystemen 

 
S1 - Vermogen om 
rekening te houden 
met de prioriteiten, de 

 

  bedrijven, en met name op 
markten en marktfalen, naar 
een nieuwe economische kijk 
op mensen, netwerken en 
instellingen. 

de complexiteit van de 
situaties, de dagelijkse 
risico's en het onder ogen 
zien van het onvoorziene 

 
S2 - Gunstig omgaan met 
het relationele klimaat door 
te proberen de spanningen te 
verminderen, te voorkomen 
en deel te nemen aan het 
overwinnen van conflicten, 
om verandering te 
begeleiden. 

 
S3 - Werkmethoden 
voorstellen die zijn 
aangepast aan de context, 
rekening houdend met de 
organisatie als geheel, het 
beheren van bestanden die 
veelzijdigheid vereisen 

ondernemingen 
• wordt ondersteund 

door een dialoog tussen 
de verschillende 
belanghebbenden in het 
ondernemerschap 

K4 - de verschillende 
ondernemende ecosystemen, 
bijvoorbeeld de ecosystemen 
die specifiek zijn voor een 
bedrijfstak. (voorbeeld 
BioRegio in Duitsland op het 
gebied van de 
biowetenschappen) 

 
K5 - Succesverhalen: Silicon 
Valley, MIT's 
Entrepreneurship Ecosystem, 
Londen, New York, Toronto, 
Taiwan, Israël, Ierland... 
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Actie 2: De markt - Marketing 
Activiteit Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaardigheden Kennis Beschrijving 

KADERVOORW 
AARDEN 

 
Activiteit 2 

Rekening houdend 
met de lokale 

omgeving en de 
marktontwikkeling 

en, commerciële 
acties en 

marketingactiviteit 
en uitvoeren om de 

verkoop te 
stimuleren met 
respect voor de 

T2 - Belangrijke 
binnenlandse 
markten 

 
T3 - Belangrijke 

buitenlandse 
markten 

C1 - Weet dat de 
ondernemende 
ecosysteembenaderi 
ng een verschuiving 
inhoudt van het 
traditionele 
economische 
denken over 
bedrijven, en met 
name over markten 
en marktfalen, naar 
een nieuwe 
economische kijk 
op mensen, 
netwerken en 

S1 - Ondernemende 
ecosystemen zijn 
dynamisch. De begrippen 
markt en structureel falen 
zijn in wezen statisch: ze 
bestaan of niet. 
Ondernemende 
ecosysteemdiensten 
worden samengebracht in 
dynamische interacties 
tussen de 
belanghebbenden. 

 
S2 - Het betreden of 
creëren van een markt is 
een kwestie van strategie, 
of de ondernemer dit nu 
erkent of niet. 

 
S3 - Meten van het 

K1 - 
Toegankelijkheid en 
reactievermogen van 
de markt 

 
K2 - Toegang 
tot klanten in 
binnen- en 
buitenland 

 
K3 - Belang van 
intellectuele 
eigendom en 
octrooibeschermin
g 

 

beeld van het merk  instellingen. 
 

C2 Vermogen om te 
analyseren in een 

potentieel van klanten die 
hun mening kunnen geven 
over innovatieve 
producten. 

 
K4 - Markttrend 
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of merk  relevante manier 
waarop de context en de 
situatie van de 
onderneming op haar 
markt 

 
C3 - Vermogen om de 
markt te analyseren met 
beredeneerde voorstellen en 
relevante 
bedrijfsontwikkeling 

 
C4 - Een 
ontwikkelingsstrategie van 
de onderneming kunnen 
voorstellen 

 
C5 - Implementeren van 
een kwaliteitsaanpak 
binnen het bedrijf 

 
C6 - Mogelijkheid om 
de zakelijke markt te 
controleren op 
praktijken, producten, 
regelgeving en 
handelsactiviteiten 

producten of diensten Analyse 
 
K5 - 
Commerciële en 
Concurrerende 
Inlichtingen 

 
K6 - Monitoring van de 
ontwikkeling van de 
zakelijke markt 

 
K7 - de commerciële 
strategie en de 
uitvoering ervan 

 
K8 - Loyaliteitstechnieken 

 
K9 - Identificatie van 
relevante 
informatiebronnen 
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Actie 3: De bedrijfscultuur 
Activiteit Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaard 
ighed 

en 

Kennis Beschrijving 

KADERVOOR 
WAARDEN 

 
Activiteit 3: Het 
kunnen 
definiëren en 
creëren van een 
specifieke 
bedrijfscultuur in 
lijn met de 
strategie en 
doelstellingen 
van de 
onderneming 

T1 -Tolerantie 
van risico en 
falen 

 
T2 -Voorkeur 
voor zelfstandige 
arbeid 

 
T3 - 
Succesverhalen/rolmo 
dellen 

 
T4 -Onderzoek, 
Onderwijs & 
ondersteuningspro 
gramma's 

 
T5 - Positief beeld 
van 
ondernemerschap 

 
T6 - Viering van 
innovatie 

C1 - Ken de 
basisprincipes van de 
bedrijfscultuur 

 
C2 - Identificeer waarden 
en gedragingen die de 
goede werking van het 
bedrijf vergemakkelijken 

 
C3 - Het kunnen schrijven 
van een bedrijfsproject 
waarin de algemene 
doelstellingen, de waarden 
en de filosofie van het 
bedrijf worden 
gespecificeerd, terwijl de 
identiteit van het bedrijf 
wordt bevestigd. 

A1 - een cultuur bevorderen 
die fouten, mislukkingen, 
het nemen van risico's en 
tegenstrijdigheden tolereert 
en ondernemerschap als een 
positieve levenskeuze 
beschouwt. 

 
S2 - Bevorder het delen van 
ervaringen: Succesvolle 
individuen herinvesteren hun 
tijd, geld en expertise om 
nieuwe 
ondernemersactiviteiten aan 
te moedigen en te 
ondersteunen. 

 
S3 - Stimuleer diversiteit 
door een grote 
verscheidenheid aan 
programma's en projecten 
aan te bieden die een 
verscheidenheid aan 
ondernemers, genres en 
verschillende niveaus zullen 
aantrekken. 

K1 - De ontwikkeling van 
een dicht netwerk van 
relaties tussen de 
verschillende actoren 

 
K2 - Een specifieke 
bedrijfscultuur die alle 
belanghebbenden 
verenigt 

 
K3 - Onderwijs in 
ondernemerschap 

 
K4 - tolerantie voor 
risico's en fouten, 
positieve sociale status 
van de ondernemer 

Een open ecosysteem 
accepteert gemakkelijk 
nieuwe leden, maakt de 
uitwisseling van 
informatie tussen de leden 
mogelijk en ondersteunt 
de diversiteit binnen de 
leden. 

 
Toegang tot betaalbare 
woon- en werkruimten is 
essentieel voor de 
ontwikkeling van een 
ondernemend ecosysteem. 

 
Een hoge dichtheid van 
ondernemers is relevant 
omdat het een dynamiek 
creëert voor gevestigde 
ondernemers, 
toegangspunten biedt voor 
nieuwe leden van het 
ecosysteem, en bevordert 
de uitwisseling van 
informatie. 
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Actie 4: Onderwijs en opleiding 
Activiteit Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaard 
ighed 

en 

Kennis Beschrijving 

SYSTEEMO 
MSTANDIGH 

EDEN 
 

Activiteit 4: 
Het belang 

van onderwijs 
en opleiding 

kennen 

T1 - Pre- 
universitair 
onderwijs 

 
T2 - Universitair 

onderwijs 
 

T3 - Specifieke 
opleiding voor 
ondernemers 

C1 - Ken het 
rekruteringsproces 

 
C2 - De behoefte in kaart 
brengen en de positie en 
het profiel van de 
kandidaat bepalen 

 
C3 - Weten hoe je een 
strategie voor het zoeken 
naar kandidaten opstelt 

S1 - identificeren van 
instellingen/universiteiten op 
hoog niveau die innovatie 
stimuleren door het 
bevorderen van onderzoek 

 
S2 
Ondernemerschapsopleiding 
scentra identificeren en de 
oprichting van startende 
ondernemingen 
aanmoedigen 

K1 - Nabijheid van 
universitaire centra / 
bedrijfsscholen, 
onderzoekscentrum 

Een startend bedrijf vereist 
veel gevarieerde kennis en 
het leren omgaan met 
typisch ernstige 
beperkingen van de 
middelen. 

 
Ondernemerskennis is 
cruciaal. Kennis over het 
ondernemerschapsproces 
wordt gedeeld tussen 
ondernemers en mentoren 
via informele sociale 
netwerken, 
ondernemersorganisaties en 
aangeboden trainingen. 
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Actie 5: Ondersteunende mechanismen 
Activite 

it 
Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaar 
dighe 
den 

Kennis Beschrijving 

SYSTEEMOM 
STANDIGHE 
DEN 

 
Activiteit 5: De 
belangrijkste actoren 
en hulpmiddelen voor 
de ondersteuning van 
bedrijven kennen 

T1 - 
Mentoren/adviseurs 
Professionele diensten 
Incubatoren/versnellers 
/Co-Work Spaces 
Netwerk van 
ondernemende 
collega's 

C1 - Weten met wie je 
hulp kunt krijgen bij 
het starten van een 
bedrijf 

Private equity 

Durfkapitaal Angels 

investeerders 

S1 - Identificeer 
publieke leiders die 
ondernemerschap en 
ondernemers 
bevorderen 

 
S2 - Overheden 
identificeren 
/ administraties die de 
instellingen voor 
ondernemerschap 
bevorderen en de 
wettelijke belemmeringen 
verminderen 

 
S3 - Ken de belangrijkste 
actoren en apparaten om 
een bedrijf te helpen 
starten 

K1 - Bestaan van 
opleidingsprogramma's, 
conferenties, seminars → 
informeel onderwijs 

 
K2 - Aanwezigheid 
van netwerken van 
deskundigen op 
verschillende 
gebieden 

Verschillende soorten 
bedrijfsondersteuning: 
overheids- en niet- 
overheidsinstellingen, 
starterscentra, co- 
werkplekken, coaching 

 
Ondernemers 
ondersteunen de 
internationalisering van 
het bedrijfsleven 

 
De aanwezigheid 
van een 
technologiecluster 
komt het 
ondernemerschap 
aanzienlijk ten goede 

 
De meest innovatieve 
bedrijven hebben een 
positieve invloed op 
andere lokale innovatoren, 
zij het vaak met een 
tijdsverschil. 

 T2 - Technisch talent   

  
T3 - Outsourcing 
beschikbaarheid 

Toegang tot 

schulden/leningen 

K3 Bestaan van 
overheidsprogramma's ter 
bevordering van de lokale 
economische 
ontwikkeling 

 T4 - Ondernemende 
bedrijfservaring: 
Governance - 
Netwerken - 
Mentorschap 

 
K4 - Kwaliteit van het 
leven op het grondgebied 

 
S5 - de verschillende 
helpers: 

   • Maatschappelijke 
steun 

   • Belastinghulpmid 
delen 

   • Financiële hulp 
   • Steun 

voor informatie 
en 
ondersteuning 

   •  Ondersteunend 
e netwerken voor 
creatie 
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Actie 6: Regelgeving inzake infrastructuur en infrastructuur 
Activiteit Taken Competentie - 

Inhoud Vaard 
ighed 

en 

Kennis Beschrijvin 
g 

KADERVOORWAA 
RDEN 

 
Activiteit 6: 
Infrastructuur 

 
Zorgen voor 
publieke 
steun Lokaal 
kennen 
Beleidsmaatregelen 
op het gebied van 
hulp bij 
bedrijfsontwikkelin 
g 

 
Regelgeving en 
infrastructuur 

 
Overheid & 
beleid 

T1 - Fiscale 
stimulerings 
maatregelen 

 
T2 - Toegang 
tot het 
transport 

 
T3 - Toegang tot de 
basisinfrastructuur 
(water, elektriciteit, 
telecom/internet...) 

 
 

T4 - Fysieke 
infrastructuur 

C1 - Begrijpen dat 
de randvoorwaarden 
bestaan uit  de 
sociale (informele en 
formele instellingen) 
en fysieke 
omstandigheden die 
de menselijke 
interactie mogelijk 
maken of beperken. 

 
C2: Begrijp dat de 
systeemvoorwaarden 
het hart van het 
ecosysteem vormen 
en netwerken van 
ondernemers, 
leiderschap, 
financiën, talent, 
kennis en 
ondersteunende 
diensten omvatten. 

S1 - Weten hoe je rekening 
moet houden met het belang 
van bestaande 
infrastructuren: 
telecommunicatie, vervoer, 
energie, aanwezigheid in de 
buurt van incubatoren, 
bedrijvenparken, enz. 

 
S2 - De nadruk van de 
publieke sector op 
ondernemerschap meten 

 
S3 - Om te weten hoe de 
braindrain te beperken 

 
S4 - Identificeren van 
succesvolle bedrijven die 
als rolmodel fungeren, 
wetenschappelijk 
onderzoek stimuleren en 
lokaal ondernemerschap 
ondersteunen door 
middel van specifieke 
initiatieven. 

K1 - Beleid en 
regelgeving is 
een belangrijke 
drijfveer die de 
rol van andere 
elementen van 
het ecosysteem 
kan beïnvloeden 

Geografische nabijheid helpt bij het verwerven 
van kennis en het creëren van 
samenwerkingsverbanden in startups. In een 
vroeg stadium en met minder ontwikkelde 
externe betrekkingen is geografische nabijheid 
bijzonder belangrijk voor kennisverwerving, 
terwijl het belang ervan in de loop van de tijd 
kan afnemen naarmate het vermogen van het 
bedrijf om in onderzoek en ontwikkeling te 
investeren, toeneemt. 

 
Agglomeratie, vooral in de stedelijke 
omgeving, maakt het gemakkelijker om nieuwe 
ondernemingen te legitimeren, marktkansen te 
ontdekken en een flexibele arbeidsmarkt aan te 
boren. Zo creëren multinationale 
ondernemingen mogelijkheden voor 
kennisintensieve zakelijke dienstverlening in 
hun omgeving. 

 
Agglomeratie kan ook marktgerichte 
productontwikkeling vergemakkelijken, 
terwijl interregionale samenwerking vaak 
belangrijker is voor wetenschappelijk 
onderbouwde innovaties. 

   S5 - Rekening houden 
met toekomstige 
maatschappelijke 
veranderingen 

 De dichtheid van bedrijven in een bepaald gebied 
/ regio creëert schaalvoordelen door de 
gespecialiseerde diensten en talentpools die 
nodig zijn voor de groei van het bedrijf. 

   S6 - Mogelijkheid om 
de digitale middelen 
van het 
bedrijfsinformatiesyst 
eem te gebruiken) 

 "Geef ons de ruimte om te experimenteren, 
om ons te bedriegen in plaats van ons te 
doden met allerlei verboden, verplichtingen 
en beschuldigingen" 
-Geef ons de ruimte om te experimenteren, 
om onszelf te bedriegen in plaats van onszelf 
te doden met allerlei verboden, verplichtingen 
en beschuldigingen" "Geef ons de ruimte om 
te experimenteren, om onszelf te bedriegen in 
plaats van onszelf te doden met allerlei 
verboden, verplichtingen en beschuldigingen" 
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     "Geef ons de ruimte om te experimenteren, 
om onszelf te bedriegen in plaats van onszelf 
te doden met allerlei verboden, verplichtingen 
en beschuldigingen" "Geef ons de ruimte om 
te experimenteren, om onszelf te bedriegen in 
plaats van onszelf te doden met allerlei 
verboden, verplichtingen en beschuldigingen" 
"Geef ons de ruimte om te experimenteren, 
om onszelf te bedriegen in plaats van onszelf 
te doden met allerlei verboden, verplichtingen 
en beschuldigingen" "Geef ons de ruimte om 
te experimenteren, om onszelf te bedriegen in 
plaats van onszelf te doden met alle soorten 
verboden, verplichtingen en beschuldigingen 
d'accusations". 
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Actie 7: Menselijk kapitaal/werknemersbeschikbaarheid 
 Taken Competentie - 

Inhoud 
Vaard 
ighed 

en 

Kennis Beschrijving 

SYSTEEMOM 
STANDIGHE 
DEN 

 
Activiteit 7: 
Know Manager 
Human 
Resources 
Human Capital / 
Beschikbaarheid van 
personeel 

T1 - Managementtalent 

T2 - Technisch talent 

T3 - Outsourcing 
beschikbaarheid 

 
T4 -Toegang tot 
arbeidsmigranten 

 
T5 - Ondernemende 
bedrijfservaring: 
Governance - 
Netwerken - 
Mentorschap 

C1 - Hoe behoud je 
het menselijk 
kapitaal? Hoe trek je 
talent aan? 

 
C2 - Weet hoe je 
voortdurend een stroom 
van talent kunt beheren. 

S1 - Bevordering van 
de ondernemerscultuur 

K1 - de rol van de 
ondernemer in het 
menselijk kapitaal 
● zelf 
● alle actoren die 

met de 
bedrijfsleider 
werken 

● het bundelen van 
vaardigheden en 
verschillende 
individualiteiten 

 

K2 - Bestaande training: 
Teambuilding, individuele 
of teamcoaching, 
mentorschap, ontspanning 
/ 
welzijn, enz. 

Innovatie resulteert vaak 
in intellectueel eigendom 
dat op verschillende 
manieren kan worden 
geëxploiteerd. 

 
Knowhow: we hebben 
ingenieurs, 
ontwikkelaars, 
ontwerpers, verkopers, 
beheerders, managers 
nodig... 
... alle mensen die we 
nodig hebben voor de 
lancering en groei van 
innovatieve bedrijven 
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Beschrijvin 
g 

Kennis Vaar 
dighe 
den 

Competenti 
e 

Take 
n 

Activite 
it 

 

Actie 8: Financiering en financiën 
 
 
 
 
 

C1 - Ken de verschillende 
investeringsbronnen, de 
externe  financiële 
middelen en weet hoe een 
investeringsbeslissing moet 
worden uitgevoerd 

S1 - Lokaliseren van 
particuliere investeerders 
en vergemakkelijken van 
de opsporing van 
projecten en de toegang 
van ondernemers tot 
financieringsfondsen 

K1 - De betrokkenheid 
van banken en 
investeerders bij  de 
lokale economie 

 
K2 - De rol van business 
angels 

Kapitaal: zonder geld en 
relevante infrastructuur 
kunnen er per definitie geen 
nieuwe bedrijven worden 
opgestart. 
=> kapitaal geïnvesteerd in 
materiële activa 

 
K3 - De verschillende 
wijzen van financiering van 
bedrijven met een hoog 
potentieel, afhankelijk van 
hun ontwikkeling: 

• liefdesgeld 
• wedstrijd 
• hulpmiddelen 
• incubatoren 
• crowdfunding 
• zakelijke engelen 
• kapitaalrisico 

 
K4 - Traditionele 
financieringsmethoden: 
Zelffinanciering 
Kapitaalverhogin 
g Gebruik van de 
lening Leasing 
Financiering van de 
bedrijfscyclus (FDR) 
Bankwedstrijden 
Zakelijk krediet 
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Context Beoordelingscriteria 
Bronnen 

 
Webografie 
Bibliografie 
Online cursus 
Uitwisseling van goede praktijken/getuigenissen met 
ondernemers European Business Guide ESE Project 

 
Beschikbare gegevens en informatie 

 
Informatie over de strategische en commerciële beslissingen die binnen het 
MKB worden genomen, over de vastgestelde doelstellingen 
Commerciële documenten: aankooporders, leveringsbonnen, facturen, 
standaardcontracten, aanbestedingen, enz. 

• regelgeving in verband met overheidsopdrachten, commerciële 
contracten 

•  informatie over producten en prijzen, kortingen, algemene 
verkoopvoorwaarden, garanties 

- presentatie van de verschillende processen en procedures die in het bedrijf 
worden gebruikt 
• boekhoudkundige, juridische en fiscale beroepsdocumenten 
- informatie over producten en diensten die nodig zijn voor de activiteit 

(normen) 
- informatie over het aankoopbeleid van het bedrijf (criteria voor 

verwijzing, specificaties, hoeveelheden, tempo, beperkingen) 
- boekhoudkundige organisatie van de onderneming, boekhoudkundig 

informatiesysteem 
- boekhoudkundige documenten van de onderneming 

Apparatuur en software beschikbaar voor lerenden 
•  multimediamicrocomputers aangesloten op interne en externe 

netwerken, printer 
• communicatiemateriaal (vaste en mobiele telefoons) 
•  kantoorsoftware: tekstverwerking, spreadsheet, 

presentatiemiddelen, communicatie (bijvoorbeeld berichtenverkeer) 

Een analyse van de commerciële situatie van het bedrijf, rekening houdend met de 
prioriteiten, de onvoorziene omstandigheden en de kenmerken van de markt. 

 
De keuze van de ontwikkelingsassen in samenhang met het economische 
model van een ondernemend ecosysteem 

 
Het vermogen om een strategische analyse uit te voeren om te bepalen welke middelen 
beschikbaar zijn voor de onderneming en welke de belangrijkste succesfactoren zijn van de 
omgeving waarin zij opereert, teneinde, afhankelijk van de kenmerken van de concurrentie, 
strategische oriëntaties voor te stellen. 
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Certificeringsdocument van Référence 
 

SKILLS BLOCK 1 
HET CREËREN VAN UW BEDRIJF IN EEN CONTEXT VAN ONDERNEMEND ECOSYSTEEM 
Kennis, vaardigheden, geëvalueerd 
vermogen 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

Mogelijkheid om een project voor de 
oprichting van een bedrijf te 
presenteren 

 
Het kiezen van een ondernemend 
ecosysteem: context, type, geografische 
ligging, financiële middelen, menselijk 
kapitaal, enz. 

 
Het vermogen om een gedachte te 
ontwikkelen die gebaseerd is op 
problemen 
technieken die verband houden met 
de wereld van het bedrijf. 

 
Het vermogen om de professionele 
vaardigheden en knowhow aan te tonen 
die verwacht worden van een student die 
gespecialiseerd is in zijn vakgebied en die 
in overeenstemming is met zijn niveau. 

 
Het vermogen om een objectief oordeel te 
vellen over de inhoud en het resultaat van 
de studie of het begeleidingsproject. 

 
Voor het schrijven van het 
proefschrift / stageverslag 
De kandidaat moet zich schriftelijk 
kunnen uitdrukken met inachtneming 
van de regels. 

üü Stijl en spelling van zijn taal; 
üü Heb een duidelijke gedachte; 
üü Organiseer uw denken volgens een 

georganiseerd en expliciet plan; 
üü Voldoen aan de presentatie- en 

inhoudsvereisten die in de 
testopslagplaats zijn gedefinieerd. 

Presentatie van een bestaande business 
case studie en/of een persoonlijk business 
creatie project 

 
De studenten presenteren hun project 
van oprichting of overname van een 
bedrijf. Dit project zal mondeling (met 
behulp van een computerondersteuning) 
en schriftelijk worden gepresenteerd. 

 
De technische aspecten die in het 
proefschrift aan bod komen onder de knie 
te krijgen en echte autonomie te tonen op 
de betreffende gebieden. 

 
Toon uw professionele knowhow aan in 
een technische context die verband houdt 
met uw specialiteit en in overeenstemming 
is met uw opleidingsniveau EKK niveau V. 

Schriftelijk proefschrift + mondelinge presentatie 
 

Schriftelijke test: Het schriftelijke document moet een inspanning van 
onderzoek, analyse en toepassing vertegenwoordigen met betrekking tot een 
reëel en welomschreven aspect van de activiteit van een bedrijf en in een 
Europese economische context. 

 
Het observeren van de praktijken van het bedrijf of de organisatie en/of lezen 

 
Theoretische werken met betrekking tot het onderwerp moeten de kandidaat in 
staat stellen om een specifiek probleem te contextualiseren en hem de 
gelegenheid geven om een analyse en concrete voorstellen te ontwikkelen die hij 
moet kunnen verantwoorden. 

 
Mondelinge test - duur 1 uur 
Mondeling: theoretische presentatie (30 ') + vragen / antwoorden met de jury (30') 

 
De kandidaat moet dat kunnen: 
Hebben een goed overzicht 

üü correct mondeling en duidelijk te spreken; 
üü organiseer je ideeën; 
üü het verloop van de test onder de knie te krijgen; 
üü uw tijd beheren 
üü kies je argumenten om te overtuigen; 
üü actief luisteren 

 

De documenten die hij meebrengt, beheersen hij perfect; 
üü Om comfortabel te zijn in de presentatie en het gebruik van deze 

documenten als ondersteuning van de mondelinge communicatie. 

üü Neem een stap terug en meet de belangstelling en het persoonlijke en 
professionele voordeel dat hij uit zijn onderzoek, onderzoeken en 
contacten met bedrijven heeft gehaald. 
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Indicatieve specifieke bibliografie 
 

Het bouwen van ondernemende ecosystemen die bevorderlijk zijn voor het ondernemerschap van studenten: Nieuwe 
uitdagingen voor universiteiten - Mireille Matt Entrepreneurial Ecosystems: Plaatsgebonden transformaties en overgangen - 
Allan O'Connor 
Ondernemend Ecosysteem: Perspectieven van opkomende economieën - Mathew J Manimala 

 

Webografie 
 

Bordeaux Métropole Ondernemerschap ecosysteem - 
Wikipedia Ondernemende Ecosystemen 
Ondernemende ecosystemen - OESO.org 
Ondernemende Ecosystemen: Onderzoek, beleid en praktijk ... 
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11. Cursus 5: Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Doelstelling 
 

De doelstelling is het trainen van professionals die in staat zijn om een Corporate Social Responsability aanpak (CSR) te 
implementeren, van het identificeren van problemen tot het ontwikkelen van een actieplan en het schrijven van een CSR-verslag. 

 
 

Presentatie raster van de syllabus 
 

Zes eenheden van Eindtermen (3 eenheden voorr 2 vaardigheden 
blok) Duur van de opleiding : 35u - 60u werklast 
2 crédits van het leren van het EKK niveau V 

 
Vaardighedenblok A : 1 crédits/ 17u - Begrijpen van 
het CSR-vaardigheidscompartiment B : 1 crédits/ 
18u - Uitvoering van het CSR-principe. 
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Leerresultaten 
Actie 1: Begrijpen van het MVO: kwesties, definitie, regelgevend kader 

Actie TASKEN - Eenheden van 
leerresultaat 

Competentie - 
Competenties 

vereist 

Vaardigheden - 
Bekwaamheden 

Kennis - Savoir Grenzen van de kennis 

 T1 - Duurzame ontwikkeling en 
MVO 

C1 - De theoretische 
grondslagen van 
duurzame 
ontwikkeling en MVO 
kennen 

 
C2 - Analyseer 
MVO-acties en - 
praktijken van 
bedrijven 

A1 Identificeer  de 
kwesties van 
duurzaamheid en 
sociale 
verantwoordelijkheid 

 
A2 De transversaliteit van 
MVO begrijpen om het te 
implementeren in een 
bedrijf A3 - MVO- 
praktijken analyseren door 
middel van professionele en 
academische informatie 

S1 - Kwesties van 
duurzame ontwikkeling 
en MVO 

 
S2 - theoretisch kader van 
MVO 

 
S3 - MVO-acties en - 
praktijken van 
bedrijven 

Genesis van duurzame 
ontwikkeling 

 
conceptuele benadering van 
duurzame ontwikkeling 
(sterke/zwakke 
duurzaamheid) 

 
Strategisch beheer en 
duurzame ontwikkeling 

 
A1 - CSR 
basiskennis 

   
A4 - Begrijpen van de 
nieuwe  economische 
modellen (economie van 
functionaliteit, circulaire 
economie, sociale 
en solidaire 
economie) 

 Evaluatie van de 
economische, ecologische en 
sociale prestaties 

 T2 - Institutionnalisering van 
de CSR- en Iso 26000-normen 

C1- De juridische en 
normatieve 
instrumenten inzetten 

A1 - Identificeer de 
leidende beginselen van 
MVO 

 
A2 - Organiseer een 
gecontextualiseerd 
wettelijk toezicht op MVO 

S1 - Internationale 
verdragen en 
aanbevelingen, Global 
Compact 

Toeëigening van de 
wetsteksten 

 
Implementatie van normen 
in het bedrijf 

    
A3 - Passende Europese en 
nationale regelgeving 

S2 - Europees en nationaal 
rechtskader 

 

    
A4 - Identificeer normen, 
certificeringen, labels 
voor een CSR- 
benadering 

S3 - CST-normen 
Certificeringen en labels 

 

   A5 - Beschrijf de principes 
en richtlijnen van de ISO 
26000 normen 
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Voorwaarden voor het bereiken van resultaten / "we geven" / 
Middelen om resultaten te produceren 

Context 

Evaluatiecriteria / Prestatiecriteria / "On Expectations" / Verwachte 
resultaten/ 

Beoordelingscriteria 

Onderwijs context 
-‐-‐-‐	  	  	  	  17 uur lesgeven 

-‐-‐-‐	  Terbeschikkingstelling van materiële middelen (klaslokaal, sociale ruimte, 
kantoormeubilair, videoprojector) 

-‐-‐-‐	  Lesmateriaal: plan en samenvatting van de lessen, powerpoint ter 
ondersteuning van de lessen 

-‐-‐-‐	  Afwisseling van groepswerk en individueel 

werk Informatiecontext 
-‐-‐-‐	  Online cursussen 

-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  Regelgevingsteksten 

-‐-‐-‐	  Bibliografie van wetenschappelijke artikelen, vakbladen en referentiewebsites 

Technologische context 
-‐-‐-‐	  	  	  	  	  Toegang tot internet 

-‐-‐-‐	  Bureautische software 

-‐-‐-‐	  Communicatiehulpmiddelen: messaging software, 

browser Beheersomgeving 
-‐-‐-‐	  Afwisseling van academische cursussen, collectieve werken 

Relationele context 
-‐-‐-‐	  Relaties met bedrijven 

-‐-‐-‐	  Conferentie / debat met een CSR-manager van bedrijven of uittreksels van 
video's van bedrijfsleiders 

Evaluatiecriteria 
-‐-‐-‐	  Toe-eigening door lerenden van geïdentificeerde kennis 

Werk van de leerling: zorgvuldigheid; presentaties (mondeling en 
schriftelijk) onderzoek en literatuurstudie 
-‐-‐-‐	  Indicatoren: Opmerking bij de voortdurende beoordeling van de kennis 

Prestatiecriteria 
-‐-‐-‐	  Vermogen om te werken 

-‐-‐-‐	  Synthesecapaciteit 

-‐-‐-‐	  Capaciteit van de kritische 

analyse "Verwacht" 
-‐-‐-‐	  Motivatie 

-‐-‐-‐	  Teamgeest 

-‐-‐-‐	  Méthod en 

stijfheid Verwachte 

resultaten 
-‐-‐-‐	  Het verkrijgen van 2 crédits 

-‐-‐-‐	  Tevredenheid van de leerling (gebruik van een evaluatievragenlijst) 

Indicator: mate van tevredenheid van de leerlingen (zeer tevreden - matig 
tevreden - niet tevreden) 

 
-‐-‐-‐	  Integratie in de economische wereld. Indicator: follow-up van lerenden op 3 

maanden, 6 maanden, 1 jaar na de opleiding. 



Project: Europese school voor 
ondernemerschap Project nr. 2017-1-FR01-KA202-037256 - Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling 

 

 64 

 

Certificeringsregels 
 

Actie 2 - CSR-basisprincipes 
 

Take 
n 

Kennis (K), 
Vaardigheden (S), 
Gecontroleerde 
bekwaamheid (A) 

Evaluatiemethodes Evaluatiecriteria 

T1 - Duurzame 
ontwikkeling en MVO 

Kennis: 
K1 - Duurzame ontwikkeling en 
MVO-kwesties 
K2 - Theoretisch kader van MVO 
K3 - Acties en MVO-praktijken van 
bedrijven 

Voortdurende kennisbeoordeling met beknopte 
aantekeningen en cursusvragen (door de trainer 
gekozen methode): 20% van het totaalcijfer. 

-‐-‐-‐	  Toe-eigening door lerenden van 
geïdentificeerde kennis 

 
-‐-‐-‐	  Leerlingenwerk: zorgvuldigheid; onderzoek  

en documentaire analyse; realisatie van 
samenvatting 

 
Vaardigheden: 
S1 - De theoretische 
grondslagen van 
duurzame ontwikkeling 
en MVO kennen 
S2 - Analyseer MVO-acties en 
-praktijken van bedrijven 

 -‐-‐-‐	  Mogelijkheid tot het analyseren en 
synthetiseren van audio, video, 
gespecialiseerde persoverzichten en 
wetenschappelijke artikelen. 

 
Vaardigheden: 
A1- Identificeer de 
kwesties van 
duurzaamheid en sociale 
verantwoordelijkheid 
A2 - De transversaliteit van MVO 
begrijpen om het te implementeren 
in een bedrijf A3 - MVO-praktijken 
analyseren door middel van 
professionele en academische 
informatie 
A4 - Nieuwe bedrijfsmodellen 
begrijpen 
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T2 - CRS 
Institutionnalisering en 
ISO 26000-normen 

Kennis: 
K1 - Internationale verdragen en 
aanbevelingen, Global Compact K2 - 
Europees en nationaal juridisch kader 
K3 - Normen, certificeringen en 
CSR-etiketten 

Voortdurende beoordeling van kennis per 
cursusvraag (door de trainer gekozen methode): 
15% van het totaalcijfer. 

-‐-‐-‐	  
 

-‐-‐-‐	  

Toe-eigening door lerenden van 
geïdentificeerde kennis 

 
Leerlingenwerk: zorgvuldigheid; 
onderzoek en documentaire analyse 

 
Vaardigheden: 
S1- Wettelijke en normatieve 
instrumenten inzetten 
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Vaardigheden: 
A1 - Identificeer de leidende 
beginselen van MVO 
A2 - Organiseer een 
gecontextualiseerd wettelijk toezicht 
op MVO 
A3 - Passende Europese en 
nationale regelgeving 
A4 - Identificeer normen, 
certificeringen, labels voor een 
CSR-benadering 
A5 - Beschrijf de principes en 
richtlijnen van de ISO 26000-norm 

  

T3 MVO-rapportage 
en extra-financiële 
beoordeling 

Kennis: 
K1 - Kaders voor extra- 
financiële verslaglegging 
K2 - MVO-indicatoren 
K3 - Extra financiële beoordeling 

Voortdurende beoordeling van de kennis 
door middel van vragen natuurlijk 
(methoden in de keuze van de trainer): 15% 
van het globale cijfer 

-‐-‐-‐	  Toe-eigening door lerenden van 
geïdentificeerde kennis 

 
-‐-‐-‐	  Leerlingenwerk: zorgvuldigheid; 

onderzoek en documentaire analyse 

 
Vaardigheden: 
S1 - De instrumenten voor 
extrafinanciële rapportage 
onder de knie krijgen 
S2 - De problematiek van de 
extra-financiële rating 
begrijpen 

 

 Vaardigheden: 
A1 - Pas de standaard van 
het Global Reporting 
Initiative (GRI) toe 
A2 - Analyseer dashboards, 
statistieken en resultaten tracking 
documenten A3 - Identificeer de 
kwesties van de extra-financiële 
rating 

 



Project: Europese school voor 
ondernemerschap Project nr. 2017-1-FR01-KA202-037256 - Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling 

 

 

67 

 

Actie 3 - Uitvoering van een MVO-aanpak: casestudy 
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S5 - Interne mobilisatie (toe- 
eigening van MVO-kwesties) 

 
S6 - Bouw geschikte 
media- en 
communicatiemiddel 
en 

  

 

 T3 - Sturen van 
het proces 

C1 - MVO- 
rapportagemethoden 
toepassen 

S1 - Schrijf en argumenteer 
een verslag volgens de CSR- 
normen 

K1 - MVO- 
verslaggevingsstandaard 
(global compact, GRI) 

Fictieve gevallen / niet- 
onderdompeling in het 
bedrijf 

 
C2 - Implementeren van 
een managementtool om te 
zorgen voor continue 
monitoring en verbetering 
van de MVO-prestaties 

S2 - Bouw een 
gecontextualiseerd MVO- 
indicatoren-dashboard op 

K2 - MVO-indicatoren Gedeeltelijke 
controle van het 
loodsgereedschap 
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Context Beoordelingscriteria 

Onderwijs context 
-‐-‐-‐	   18 uur lesgeven 

-‐-‐-‐	   Terbeschikkingstelling van materiële middelen (klaslokaal, 
sociale ruimte, kantoormeubilair, videoprojector) 

-‐-‐-‐	   Lesmateriaal: plan en samenvatting van de lessen, powerpoint  
ter ondersteuning van de lessen 

-‐-‐-‐	   Afwisseling van groepswerk en individueel 

werk Informatiecontext 
-‐-‐-‐	   Online cursussen 

-‐-‐-‐	   Regelgevingsteksten 

-‐-‐-‐	   Bibliografie van wetenschappelijke artikelen, vakbladen en 
referentiewebsites 

 
Technologische context 

-‐-‐-‐	   internettoegang 

-‐-‐-‐	   Kantoorsoftware 

-‐-‐-‐	   Communicatiehulpmiddelen: messaging software, 

browser Beheersomgeving 
-‐-‐-‐	   Afwisseling van academische cursussen, collectieve werken 

Relationele context 
-‐-‐-‐	   Relatie met bedrijven 

Evaluatiecriteria 
-‐-‐-‐	   Toeëigening van de inhoud van de geïdentificeerde kennis 

-‐-‐-‐	   Werk van de lerende: zorgvuldigheid; scenario voor de ontwikkeling van een 
MVO-strategie; realisatie van een dossier over de implementatie van een MVO- 
aanpak in een bedrijf 

-‐-‐-‐	   Indicatoren: rollenspel (grootsheid in de presentatie, argumentatie, 
respecteren van de instructies); Dossierverslag noot 

 
Prestatiecriteria 

-‐-‐-‐	   Werkcapaciteit 

-‐-‐-‐	   Vermogen om te synthetiseren 

-‐-‐-‐	   Capaciteit voor kritische analyse 

-‐-‐-‐	   Capaciteit voor schriftelijke en mondelinge communicatie 

-‐-‐-‐	   Sterkte van het 

voorstel "Verwacht" 
-‐-‐-‐	   Betrokkenheid 

-‐-‐-‐	   Teamgeest 

-‐-‐-‐	   Methode en stijfheid 

-‐-‐-‐	   Dynamiek 

Verwachte 

resultaten 
-‐-‐-‐	   Verkrijgen van 2 credits 
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-‐-‐-‐	   Conferentie / debat met een CSR-manager van bedrijven of 
uittreksels van video's van bedrijfsleiders 

-‐-‐-‐	   Operationeel zijn in de economische wereld 

-‐-‐-‐	   Tevredenheid van de leerling (gebruik van een evaluatieve vragenlijst). Indicator: 
Tevredenheidsgraad van de leerlingen (zeer tevreden - matig tevreden -  niet 
tevreden) 

 
-‐-‐-‐	   Integratie in de economische wereld. Indicator: follow-up van lerenden op 3 

maanden, 6 maanden, 1 jaar na de opleiding. 
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Certificeringsnormen 

Actie 2 - Tenuitvoerlegging van een MVO-aanpak 
Take 

n 
Kennis (K) Vaardigheden (S), 

Gecontroleerde 
bekwaamheid (A) 

Beoordelingsprocedures Evaluatiecriteria 

T1 - MVO-strategie Kennis: 
K1 - Strategisch beheer 
K2 - Techniek voor het uitvoeren van een MVO-project 
(diagnose, uitdagingen, strategie, actieplan, evaluatie) 

 
Vaardigheden: 
S1 - Vaststellen van een MVO-strategie 
S2 - De projectmanagementtechnieken, kansen en 
risico's van het MVO-project onder de knie krijgen 

 
Vaardigheden: 
A1 - De reikwijdte, doelstellingen, onderwerpen en 
risico's van een MVO-strategie presenteren en 
toelichtenA2 - Analyser un diagnostic RSE 

 
A2 - Strategische richting bepalen in 
overeenstemming met internationale verdragen en 
aanbevelingen en rekening houdend met de 
behoeften / beperkingen van de onderneming 

Continue kenniscontrole (15% van de 
totale score): 

 
Rollenspel situatie voor de uitwerking van 
een MVO-strategie 

Rollenspel situtatie: respecteren van de 
instructies (tijd, doelstellingen ...), 
duidelijkheid in de presentatie, 
argumentatie 

 
Het vermogen van de leerling om 
academische vaardigheden te gebruiken 
om een strategie te ontwikkelen 

 
Relationele vaardigheden van de leerling 

T2 - CSR-actieplan Kennis: 
K1 - Hoe bouw je een MVO-actieplan op? 

 
Vaardigheden: 
S1 - Ontwikkelen van een programma van acties 

om S2 te implementeren - Federeren van 

stakeholders rond een MVO-strategie S3 - 

Faciliteren van een MVO-aanpak 

Vaardigheden: 
A1 - De strategie in een actieplan omzetten in de drie 
dimensies van MVO (milieu, economie en 
maatschappij) 
A2 - Schrijf de actiefiches (doelstellingen, initiatieven, 
prestatie-indicatoren/resultaten) Schrijf de actiefiches 
(doelstellingen, initiatieven, prestatie-indicatoren) 
/ resultaten) 

Continue kennisbeheersing (35% van 
de totale score): 

 
- Realisatie van een dossier over een 

bedrijf: ontwikkeling van een 
actieprogramma; schrijven van een 
actiesheet; creëren van een CSR- 
indicatoren-dashboard 

Kwaliteit van het actieplan: relevantie 
van de acties ten aanzien van de MVO- 
doelstellingen van de onderneming, 
consistentie van de acties, prioritering 
van de acties / maatregelen 

 
Kwaliteit van het actieformulier: algemene 
leesbaarheid, definitie en temporaliteit van 
de subacties, prestatie- en 
resultaatindicatoren 

 
Kwaliteit van het dashboard (relevantie van 
de indicatoren, leesbaarheid, 
betrouwbaarheid, gemak van updating) 
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 A3 Identificeer de invloedssfeer van het bedrijf en   
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12. Cursus 6: Mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap voor ondernemingen 

Doelstelling 
Het globale doel van deze set van onderwerpen is om ondernemers kennis te geven over Sociaal Ondernemerschap als een concept dat 
de laatste tijd aan populariteit heeft gewonnen door de innovatieve manier van zakendoen. Studenten zullen kennis opdoen over wat 
Sociaal Ondernemerschap is, over het economisch model van Sociaal Ondernemerschap en over vormen van het runnen van sociale 
ondernemingen. Studenten zullen competenties en vaardigheden verwerven om sociale ondernemingen in Europa te beschrijven en het 
model te vergelijken met de Europese landen van SE en China. De studenten leren over de "Triple Bottom Line" - een speciaal 
boekhoudkundig kader. 

 
Rooster van de syllabus 

 
Vier eenheden van Eindtermen (2 eenheden voor 2 
vaardigheidsblokken) Duur van de opleiding: 50h 

 
Activite 

it 
Werklast 

Opleiding op het platform 30 h 

Individuele studie van het onderwerp 10 h 

Overleg met de mentor 5 h 

Projectontwikkeling 5 h 

TOTAAL 50 h 

Studiepunten van het leren 2 

 
 

Vaardighedenblok A1 - 1 krediet/ 30 u - Het concept van sociaal ondernemerschap (SE) en het economisch model van sociaal 
ondernemerschap Vaardighedenblok A2 - 1 krediet/ 20 u - Sociale en ecologische behoeften en het creëren van gedeelde waarden 
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Actie 1: Het concept van sociaal ondernemerschap (SE) en het economisch model van sociaal ondernemerschap 
 

Doelstellingen: 
● Definieer begrippen als: sociaal ondernemerschap, sociale economie en Triple Bottom Line; 
● Leg het verschil uit tussen sociaal ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen en filantropie; 
● Geef voorbeelden van verschillende economische modellen van SE 
● Verschillende contexten van SE interpreteren 
● Het proces van SE van de Brooks samenvatten 

Leerresultaten: 
Take 

n 
Competentie Vaar 

dighe 
den 

Kennis 

T1. Wat is sociaal 
ondernemerschap? 

C1- Kennis over de uitgangspunten van de sociale 
economie 
C2. Een andere definitie van SE in Europa begrijpen 
C3. Kennis over de basisconcepten van het managen van 
mensen in de organisatie van de sociale onderneming 

S1. Beschrijf de essentie en leg het 
mechanisme van de werking van sociale 
ondernemingen uit S2. Geef een visie op de 
problemen van de sociale economie 

 
S2. Leg het verschil uit tussen sociaal 
ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en filantropie. 
S3. Definieer concepten van Triple Bottom Line 

K1. Geef het belang aan van de 
opbouw van menselijk kapitaal 
voor de lokale ontwikkeling. 

 
K2. Functies en ontwikkeling 
van de sociale economie. 

 C1. Erkenning van factoren die de groei van het 
sociaal ondernemerschap verklaren 

S1. Analyseer een specifiek sociaal probleem in de 
lokale omgeving: en stel activering binnen de 
sociale economie voor. 

K1. Initiatie en organisatie van 
het sociale en economische leven 
in de regio 

 C2. Het concept van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen begrijpen 

 
S2. Anticipeert op de multidirectionele sociale 
effecten van sociaal ondernemerschap 

 
K2. 

   K3. 

T2. Het toenemende 
belang van sociaal 
ondernemerschap 

C1. Kennis wat zijn de soorten sociale ondernemingen 
en welke doelgroepen kunnen worden aangeworven in 
het sociaal ondernemerschap? 

S1. Leg het verschil uit tussen sociaal 
ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en filantropie. 
S2. Geef voorbeelden van verschillende 
economische modellen van SE 

K1. Initieert de oprichting 
van een sociale- 
economieonderneming 

T3. Verschillende 
Contexten van Sociaal 
Ondernemerschap 

C1. Erkenning van de definities van sociale economie, 
sociale-economieentiteiten en sociaal ondernemerschap, 
ontwikkeld door het Thematisch Netwerk voor Sociale 
Economie (TESSEA) en goedgekeurd door de Europese 
Commissie. 

S1. Vergelijk SE-activiteiten in de 
Europese landen en China 

 
S2. Definiëren van het werkterrein van sociale 
ondernemingen in de EU 

K1. Sociale franchising 
K2. Overdracht en aanpassing 
van beproefde oplossingen 
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 C2. Begrijpen en beschrijven van het mechanisme van de 

ontwikkeling van sociale-economieondernemingen in 
eigen land en in andere EU- en niet-EU-landen. 

S3. Leg twee effectieve benaderingen van de 
uitbreiding van de SE-capaciteit uit 

 

T4.Sociaal 
ondernemerschap in 
Europa 

C1. Erkenning van belangrijke sociale problemen die 
op het gebied van de sociale economie van belang zijn. 

S1. Kan de verworven kennis gebruiken om 
sociale fenomenen te interpreteren en manieren 
aan te geven om sociaal-economische 
problemen van uitgeslotenen, werklozen en 
gemarginaliseerden op te lossen. 
S2. Uitdagingen voor verschillende economische 
modellen van SE aantonen 

K1. Het vermogen om 
zelfstandig te zoeken naar kennis 
en te streven naar de verbreding 
ervan en het werken in een 
groep. 

T5. Uitdagingen 
voor sociaal 
ondernemerschap 

   

 
 

Context 
van de 

middelen 

Evaluatie 

Onderwijs context: 30 
uur lesgeven; 
Praktische benaderingsmethode; 
Lesmateriaal: PowerPoint-presentatie, samenvattende lessen; 

 
De managementcontext 

Individueel werk op het platform; mentor online beschikbaar, groepswerk 
 
Informatiecontext: 

Online cursus; 
Bibliografie ontwikkeld door Syntea 

Evaluatiecriteria: 
Kennisbeoordeling door middel van cursusvragen 

 
Prestatiecriteria 

Student beantwoordt vragen correct 
Studenten ontwikkelden een project over sociaal ondernemerschap 

 
Verwachte resultaten 

Verkrijgen van 1 krediet 
Verkrijgen van het certificaat van kennis 
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Actie 2: Sociale en ecologische behoeften en het creëren van gemeenschappelijke waarden 
 

Doelstellingen: 
 

• Identificeer sociale en milieubehoeften; 
• Uitleggen hoe in sociale en ecologische behoeften kan worden voorzien met het gebruik van SE 
• Het vermogen om te begrijpen dat het creëren van gedeelde waarden een positief effect heeft op de prestaties van het bedrijf; 

 

 
Social and Environmental Needs and Creation 

of Shared Values 
 

T1. Points to the importance of the 
social economy as regards services of 
general interest 

C1. Knowledge about the basic relationships 
between social economy organizations and 
other institutions that create their 
environment on a national and international 
scale 

S1. Critically explain how social and environmental needs can be 
satisfied with the use of SE 

T2. Keys ways that companies can 
create shared value opportunities 

C1. Define ways to create shared values S1. Justify that creation of shared values has a positive impact on the 
business’ performance 
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Context 
van de 

middelen 

Evaluatie 

Onderwijs context: 
20 uur lesgeven; 
Praktische benaderingsmethode; 
Lesmateriaal: PowerPoint-presentatie, samenvattende lessen; 

 
De managementcontext 
individual work on the platform; mentor available online, group work 

Evaluatiecriteria: 
- Toe-eigening door lerenden van geïdentificeerde kennis 

 
Prestatiecriteria 
- Student answers questions correctly 
- students developed project about social entrepreneurship 

 
Informatiecontext: 
Online cursus; 
Bibliografie ontwikkeld door Syntea 

Verwachte resultaten 
- obtaining 1 credits 
- gain the certificate of knowledge 
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