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Good practice: algemene gegevens  

 
Departement/Faculteit/Studiegebied Bedrijfsmanagement 

Opleiding Rechtspraktijk 

Opleidingsonderdeel (OO) Practicum Ondernemen 

Opleidingsfase/-jaar  ☒ PBA        ☐ Ac.BA         ☐  MA      ☐ MNM       

☐ PG  

 
Fase/jaar: 3de Bachelor  

Aantal studiepunten (OO) 6 

Contactpersoon Roosmarijn Smits 

 

 

 

  

Good practice:  

Practicum Ondernemen  

Rechtspraktijk  

Karel de Grote Hogeschool 
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INTEGRATIE IN HET CURRICULUM  

 

Monodisciplinair – interdisciplinair – instellingsoverschrijdend?   
 

 

Afzonderlijk vak – geïntegreerd in het curriculum – themaweek?  
 

 

Keuzevak of verplicht vak?  
 

  

 

Het gaat om een afzonderlijk opleidingsonderdeel. 

 

 

Het betreft een keuze-opleidingsonderdeel. De studenten kiezen in het laatste jaar tussen 7 

aangeboden practica waaronder het practicum ondernemen. 
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TE ONTWIKKELEN ONDERNEMERSCOMPETENTIES  

 

Leerdoelen1  
 

 

EntreCompetences: welke focus?  
 

  

                                                           
1 Leerresultaten in geval van een opleiding.  

 Spotting opportunities 

 bronnen onderzoeken: mobilising resources  

 actie ondernemen: planning and management, working with others, learning trough 

experience 

 

De student:  

 werkt resultaatgericht samen in een team.  

 stelt vanuit een model handelscontracten op. Hij/zij ontleedt en interpreteert 

handelscontracten in het voordeel van alle partijen vanuit de wet, rechtspraak en 

rechtsleer.  

 stelt vennootschapsdocumenten op met het oog op de noden van de onderneming aan 

de hand van een model. De student verzorgt voor zijn onderneming nauwkeurig en 

volledig de gevraagde formaliteiten voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad, op basis van de informatie op de rechtspersonendatabank volgens de regels 

van de wet. De student gaat hierbij administratief en organisatorisch nauwkeurig tewerk.  

 analyseert ondernemingsinformatie en argumenteert overtuigend.  

 schrijft korte praktijkgerichte adviezen in de vorm van brieven en juridische nota's. 

 schrijft foutloos Nederlands. De student schrijft gestructureerd en zakelijk. Hij/zij maakt 

gebruik van het correcte juridische jargon. 
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ONDERWIJS- EN WERKVORMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN 

ONDERNEMERSCHAP  

 

Zelfgestuurd en/of samenwerkend leren  
GOOD 

 PRACTET ONDERWIJS: BEPERKTE TOEPASSING 

EVALUATIE: VORMEN VAN FEEDBACK  

 

Studenten begeleiden de student-ondernemer juridisch en moeten zelf inspelen op de noden van 

de ondernemer. Het is een groepswerk. Meer informatie over de aanpak van het groepswerk vindt 

u in het document “Richtlijnen groepswerk”.  

 

 

Er wordt groepsfeedback voorzien; voor het groepswerk wordt door de lector één gezamenlijke 

score gegeven. Indien er via peer assessment aanwijzingen  dat het groepswerk niet goed is 

verlopen kan de lector de groepsleden individuele scores toekennen. 

Meer informatie over de evaluatie van het groepswerk vindt u in het document “Richtlijnen 

groepswerk” §6.  

 

 


