
De opleiding Ondernemerschap komt in aanmerking als prestarterstraject wanneer je als 
uitkeringsgerechtigde werkzoekende start als zelfstandige in hoofdberoep. Je kan in dat 
geval een transitiepremie krijgen. Vraag bij ons hiervoor je attest. 

Je vindt hierover meer informatie op 
https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie of contacteer het Departement 
Werk en Sociale Economie via transitiepremie@wse.vlaanderen.be.
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Arendonk | Geel | Herentals | Laakdal | Mol | Tessenderlo | Westerlo

Ondernemerschap

www.hik.be facebook.com/cvoHIK

Geniet een transitiepremie

Vrije Sint-Lambertusschool
Denis Voetstraat 21, 2260 Westerlo 
Tel.: 0474 54 50 75 - westerlo@hik.be

CAMPUS WESTERLO

Technisch H.-Hartinstituut
H. Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo 
Tel.: 013 67 02 87 - tessenderlo@hik.be

CAMPUS TESSENDERLO

Achterbos
Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol 
Tel.: 014 31 70 61 - mol@hik.be

CAMPUS MOL

DTL
Kerkstraat 38, 2200 Herentals 
Tel.: 014 23 23 70 - herentals@hik.be

CAMPUS HERENTALS

Thomas More
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel 
Tel.: 014 56 23 22 - geel@hik.be

CAMPUS GEEL



Proeven van ondernemen

De opleiding Ondernemerschap wil startende of reeds gestarte ondernemers, maar ook 
ondernemende werknemers of werkzoekenden die willen afwegen of het ondernemer-
schap iets voor hen is, extra ondersteuning geven in hun zoektocht en opstart. 

Gecombineerd onderwijs = contactonderwijs + afstandsonderwijs

De cursussen worden gegeven in een for-
mule van gecombineerd onderwijs. Dat 
wil zeggen dat je naast 75%* contacturen 
een belangrijk deel (25%) vanop afstand 
(bv. van thuis uit) zal moeten werken. Je 
werkt vanop afstand je taken uit en zet 
ze op een elektronisch platform. Via dat 
platform ontvang je extra begeleiding en 
terugkoppeling van je leraar. Aangezien 

computervaardigheden ook erg belang-
rijk zijn, krijg je alle lessen in een goed 
uitgerust computerlokaal met de moge-
lijkheid tot projecteren, printer en inter-
netverbinding. Uiteraard word je begeleid 
in het gebruik van die computer, maar 
een minimale basiskennis is wel meege-
nomen.

Opbouw van de cursussen Ondernemerschap
Beoordeling en certificaten

Start-up

Bij de aanvang van elke cursus wordt duidelijk afgesproken op welke manier je zal geëva-
lueerd worden. Daarbij zal je niet louter beoordeeld worden op kennisreproductie, maar ook 
op de wijze waarop je die kennis bij elkaar brengt en verwerkt.
Voor elke module waarvoor je geslaagd bent, ontvang je een deelcertificaat. Als je voor alle 
modules van beide cursussen geslaagd bent, ontvang je het certificaat Ondernemerschap.

Wil je meer weten over het opstarten van een eigen zaak? 
Hoe begin je eraan? 
Hoe zoek je de nodige informatie op en waar kan je terecht voor extra hulp?

Leren in functie van jouw toekomstplannen

* We bieden ook een cursus aan met slechts 10% contacturen (en dus 90% afstandsonderwijs). Uiteraard 
moet je dan niet enkel de taken, maar ook de cursus zelfstandig verwerken en ermee rekening houden dat 
je daarvoor voldoende tijd (= 140 lesuren) vrij maakt. De contacturen bestaan uit de eerst 2 lessen en de 
evaluatie aan het einde van de cursus.

Ondernemerschap bestaat uit twee cursussen van telkens één semester. De volgorde 
waarin je die twee cursussen volgt, kan je kiezen.

Opstartformaliteiten en 
wettelijke bepalingen 
(= semester 1 van september tot januari)
9 modules

Sectorspecifieke regelgeving  
en vergunningen

Sociaal statuut

Risicobeheersing 

Contracten en verzekeringen

Handelsdocumenten

Btw

Betalingsmogelijkheden

Communicatie en netwerking

Ondernemings- en financieel plan
 
(= semester 2 van februari tot juni)
5 modules

Kredietverlening - overheidssteun

Inzichten in boekhouding

Kostprijs- en omzetberekening

Inzichten in fiscaliteit

Inzichten in marketing en e-commerce

Centraal staan jouw ontwikkeling als on-
dernemer en jouw persoonlijke groei in 
de loop van de cursus. Het leren omgaan 
met kennis is daarbij belangrijker dan 
de kennis op zich. De opdrachten die je 
krijgt, zullen vertrekken vanuit jouw per-
soonlijke situatie, perspectieven en am-
bities.

Zo leer je omgaan met continu wijzigen-
de regelgeving, niet door ze van buiten te 
leren, maar door te leren hoe je ze kan op-
zoeken, vinden en correct interpreteren. 
Administratie en boekhouding komen op 
een pragmatische manier aan bod zodat 
je daarna beter de taal van je boekhou-
der kan begrijpen. Je leert om (onderne-
mings)plannen uit te werken in functie 
van je eigen professionele doelen.


