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Good practice: algemene gegevens  

 
Departement/Faculteit/Studiegebied Bedrijfsmanagement  

Opleiding iON! Internationaal ondernemen  

Opleidingsonderdeel (OO) Afstudeerproject iON! 

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

☐ PG  

 
Fase/jaar: 3de bachelor  

Aantal studiepunten (OO) 28 

Aantal studenten (OO) 45 

Contactpersoon Said El Majdoub  
Inge Verhaegen  

 

 

 

  

Good practice:  

iON! Internationaal ondernemen  

Departement Bedrijfsmanagement  

KDG & AP Hogeschool 
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INTEGRATIE IN HET CURRICULUM  

 

Monodisciplinair – interdisciplinair – instellingsoverschrijdend?   
 

 

Afzonderlijk vak – geïntegreerd in het curriculum – themaweek?  
 

 

Keuzevak of verplicht vak?  
 

 

Het opleidingsonderdeel Afstudeerproject vormt de kers op de taart van de opleiding 

Internationaal Ondernemen. Deze opleiding, gegroeid uit een Interreg project, is een 

instellingsoverschrijdende co-creatie tussen KDG en AP. 

Het ‘Afstudeerproject’ (semester 2 in jaar 3) vormt het sluitstuk van de afstudeerrichting. Hiermee 

wordt een volledige integratie van alle competenties in een reële ondernemingsomgeving beoogd. 

Het afstudeerproject benadrukt het praktijkgerichte van de afstudeerrichting en bevestigt de 

samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs over de grenzen heen. Tijdens de voorbije 

modeldeeltrajecten is de student al op de beroepspraktijk gefocust door het volgen van de 

verschillende praktijkgerichte vakken, het maken van opdrachten, het trainen van vaardigheden en 

het toepassen van het geleerde in cases, projecten en simulaties. M.a.w., de student gaat als een 

(potentieel) ondernemer handelen: hij informeert zich terdege, neemt een beslissing en voert die 

dan ook uit. Een afstudeerproject in het buitenland behelst minstens 25 werkdagen. Enkel wie in 

die periode zijn eigen zaak wil starten mag in het binnenland blijven maar moet toch minsten 5 

dagen buitenlandervaring opdoen. Voor dit laatste wordt nauw samengewerkt met VOKA, voor elke 

student die een eigen onderneming wenst op te starten als afstudeerproject wordt een specifiek 

traject uitgetekend. 

 

 

Dit opleidingsonderdeel kadert binnen de leerlijn ondernemingszin/ondernemerschap en volgt 

na Small Business Project (SBP), in jaar 1, en stage, in jaar 2. Het OO loopt van eind januari tot 

eind mei. 

 

 

Het gaat hier om een verplicht opleidingsonderdeel waar de studenten wel de keuze hebben om 

het afstudeerproject uit te werken binnen een onderneming of een eigen onderneming op te 

starten als afstudeerproject. 
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TE ONTWIKKELEN ONDERNEMERSCOMPETENTIES  

 

Leerdoelen1  
 

 

EntreCompetences: welke focus?  
 

  

                                                           
1 Leerresultaten in geval van een opleiding.  

In dit afstudeerproject ligt de focus op actie ondernemen (fase 3). De student moet onder andere 

initiatief nemen, samenwerken met anderen, instaan voor de planning en management en daarbij 

kunnen omgaan met onzekerheden en risico’s.  

Het leerproces is gericht op het bereiken van volgende competenties: 

 de student werkt zijn opdracht zelf uit binnen een multidisciplinaire 

ondernemingsomgeving; 

 de student is bekwaam om een zelfstandige onderneming aan te sturen; 

 de student kan strategische en organisatorische acties binnen een bedrijf implementeren 

(profit of non-profit, ngo); 

 de student kan zijn theoretische inzichten goed aanwenden in de praktijk; 

 de student ontwikkelt zijn persoonlijke ondernemers- en managementstijl; 

 de student functioneert als aspirant-ondernemer in een bedrijf; 

 de student beschikt over de succesbepalende competenties van de (beginnende) 

ondernemer, zoals gedefinieerd in de beroepsspecifieke competenties. 

 de student kan zowel mondeling als schriftelijk professioneel rapporteren over zijn project 

in het Engels of het Duits 
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ONDERWIJS- EN WERKVORMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN 

ONDERNEMERSCHAP  

 

Zelfgestuurd en/of samenwerkend leren  
GOOD 

Er zijn 4 coachingsmomenten (in semester 1) waar studenten hun afstudeerproject voorstellen en 

verdedigen voor een jury. Deze jury is samengesteld uit zowel internen (lectoren) als externen 

(startersbegeleiders van stad en VOKA). Alleen een goed uitgewerkt idee kan goedkeuring 

genieten. Indien na het vierde coachingsmoment het idee/voorstel niet toereikend was, dient de 

student zich uit te schrijven voor dit opleidingsonderdeel. 

De studenten die hun eigen zaak opstarten, werken op locatie bij StartBloc en Take Off Antwerp 

waarbij de externe coaching gebeurt door VOKA. Bij aanvang worden de eindresultaten 

vastgelegd en de student maakt een commitment om deze ook te behalen. 

De studenten die het afstudeerproject uitwerken in en samen met een bedrijf dienen minstens 25 

dagen in het buitenland te verblijven, diegene die zelf een zaak oprichten 5 dagen. 

Het afstudeerproject 

Het afstudeerproject vormt een individuele strategische/tactische opdracht die buiten de 

dagdagelijkse operationele activiteiten van het bedrijf valt. Daarin verschilt het afstudeerproject 

wezenlijk van een stage: het project heeft een strategisch nut en is niet louter beschrijvend of 

analytisch. Enkel een marktstudie, communicatie-onderzoek of concurrentieanalyse is dus 

onvoldoende.  

Vanuit het standpunt van het bedrijf is het project een opdracht die normaal uitbesteed wordt aan 

een consultant of een apart projectteam. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een businessmodel uitwerken, 

een bestaand product introduceren op een nieuwe markt, een haalbaarheidsstudie voor een 

nieuw, product uitvoeren, een buitenlands filiaal oprichten, enz. De student voert daarbij zo veel 

mogelijk onderdelen uit van een businessplan. Kenmerkend voor een geschikt afstudeerproject is 

ook dat er duidelijke 'deliverables' verwacht en afgesproken worden, met duidelijke 'target dates' 

voor de oplevering van interim- en eindrapportering. 

De opdracht bestaat in de regel uit drie componenten: analyseren, adviseren en vervolgens 

implementeren (deze laatste fase doet het bedrijf idealiter op basis van het eindrapport). De 

student gaat met andere woorden handelen als een (assistent-)ondernemer, die zich eerst goed 

informeert en vervolgens een beslissing uitwerkt.   

Enkele concrete voorbeelden van mogelijke projecten: 

 De student onderzoekt of het projectbedrijf in een ander(e) land of regio met succes een 

autonoom filiaal kan opzetten. 

 De onderneming heeft een nieuw businessidee. De student doorzoekt de internationale 

markt om na te gaan of dit soort product of dienst al ergens bestaat en  ontwerpt 

vervolgens een ondernemingsplan voor marktintroductie in de thuismarkt. 
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 PRACT 

 

Casussen of projecten: samenwerking met het werkveld?  
 

 
 

 

 

H  

Er wordt samengewerkt met:  

 VOKA 

 StartBloc 

 Take off Antwerp 

 

 

 De student ontwikkelt een strategie om de diensten/producten van het bedrijf in of buiten 
de EU aan de man te brengen. 

 Een Slovaaks bedrijf produceert sinds 5 jaar uitstekende ski’s en verkoopt ze in Slowakije, 
Slovenië, Tsjechië en Hongarije. De student onderzoekt of er andere markten zijn en werkt 
een haalbaar en betaalbaar voorstel uit om aan marktintroductie te doen. 
 

Het ondernemersproject 

De hogeschool biedt de laatstejaarsstudenten van iON ook de kans om als “Afstudeerproject” een 

eigen onderneming op te starten. De opstart van een eigen zaak kan enkel succesvol gerealiseerd 

worden, als de student hier ook bewust voor kiest. Vertrekkend vanuit een uniek en origineel 

businessidee bouwt de student de zaak uit waar hij al vele jaren van droomt. De student draagt de 

verantwoordelijkheid voor de onderneming die hij als afstudeerproject opricht.   

Enkele voorbeelden van ondernemersprojecten die iON-studenten de voorbije jaren gerealiseerd 

hebben:   

 SlipWay: antislipcursussen 

 FestivalKing: online shop voor festivalartikelen 

 Belgian Beer Gift: winkel voor bier en aanverwante geschenkartikelen 

 Urban Clothing Club: partykledij voor mannen 
 

In de eerste plaats bestaat de taak van de student erin om een volledig uitgewerkt businessplan 

op te stellen voor zijn nieuwe onderneming. Essentieel is dat het businessidee ook realiseerbaar is. 

Daarom realiseert de student, net zoals elke ondernemer dat doet, tijdens het afstudeerperiode 

verplicht een minimal viable product-test  (MVP). Zo’n MVP kan bijvoorbeeld een werkend 

prototype zijn, de betaversie van een online-shop,… een product/dienst waar effectief mee naar 

de markt getrokken kan worden. Het komt er dus op neer dat het product of dienst nog tijdens de 

afstudeerperiode gelanceerd wordt. 
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Andere didactische werkvormen  
 

Studenten die zelf een zaak opstarten tijdens afstudeerproject: 

1. Idee pitchen tijdens coachingsmomenten (4) 

2. Tweedaags seminarie (hier worden vooral de affectieve competenties geëvalueerd) 

3. Bij start van OO (semester 2) begeleiding door VOKA en ‘business angels’ (sparring) 

4. Maandelijkse bespreking tussen afstudeerproject coördinator en VOKA 

5. Tussentijdse evaluatie 

6. Eind evaluatie: rapport + presentatie voor jury 

Begeleiding vanuit VOKA (voor opstart eigen onderneming) 

VOKA staat de studenten bij met persoonlijk advies voor hun onderneming in wording.  

Voor de contracten geldt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland als projectbedrijf. 

Maandelijks volgt een overleg tussen de ondernemer (in wording) en de VOKA-coach over de 

voortgang van het project. In totaal betekent dit minstens 4 coachingsgesprekken tussen half 

januari en einde mei. De student maakt de afspraken via mail in het Engels en zet steeds 

afstudeerbegeleider (=coach van de hogeschool) in CC. Tijdens de coachingsgesprekken is de 

voertaal het Engels.   

Begeleiding vanuit de hogeschool 

Elke student krijgt kort na goedkeuring van zijn/haar project een afstudeerbegeleider van de 

hogeschool.  

Kort voor de start van de afstudeerperiode organiseert de afstudeercoördinator een kick-

offmoment, waarop de laatste praktische informatie wordt meegedeeld en de laatste contracten 

worden terugbezorgd. Aanwezigheid is op dit moment verplicht. 

In de loop van het afstudeerproject zelf (midden januari-begin juni) wordt de student vanop 

afstand begeleid door de afstudeerbegeleider. Hij/zij bewaakt de leerdoelstellingen van het 

afstudeerproject en lost eventuele problemen bij de opdracht of het persoonlijk functioneren van 

de student op. De afstudeerbegeleider heeft de taak erover te waken dat de gemaakte afspraken  

correct gevolgd worden.  

De afstudeerbegeleider is steeds aanspreekbaar voor de student en de bedrijfsmentor. Onder 

meer via de evaluatiedocumenten heeft hij/zij contact met het projectbedrijf. 

Bovendien worden er twee terugkomdagen ingelast. Het ideale moment om feedback en advies te 

geven, de progressie te bekijken en om na te gaan of de student zich houdt aan het goedgekeurde 

project. 

Ongeveer drie weken voor de ultieme deadline heeft de student de mogelijkheid om een 

voorlopige versie van het eindwerk (= draft) naar de afstudeerbegeleider te mailen. Op basis 

daarvan krijg de student feedback binnen een tijdsspanne van een tiental dagen.  

Op de dag van de eindpresentaties zit de afstudeerbegeleider de jury voor. Hij/zij leest en 

beoordeelt het eindrapport en bewaakt dat de procedure correct verloopt.  
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EVALUATIE: VORMEN VAN FEEDBACK  

 

 

UITDAGINGEN EN KANSEN  

 

 

Beoordeling op basis van schriftelijke documenten: 

 student rapporteert via R1 en R2 aan de afstudeerbegeleider (= 10%); 

 projectbedrijf rapporteert via CR1 en CR2 aan de afstudeerbegeleider (= 10%); 

 ‘Final report’ (= eindrapport met businessplan van je project) van minimaal 40 pagina’s 

exclusief bijlagen, waarin je elke stap van je businessplan duidelijk beschrijft en motiveert 

(= 40%) 

Beoordeling van de mondelinge eindpresentatie (40%): de student verdedigt zijn eindrapport voor 

een jury, die bestaat uit lectoren en externen.  

Voornaamste evaluatiecriteria zijn: methodologie, argumentatie, ondernemerschap, 

internationale meerwaarde, analytisch denken, taalgebruik en presentatievaardigheden. 

 

 

Uitdaging bij studenten die een eigen onderneming opstarten:  

 goed en gepast te begeleiden (= maatwerk) 

 dit proces kaderen binnen de onderwijscontext en te vertalen in ‘punten’ 

 waken over het educatieve luik (opstart onderneming en geen marktonderzoek) 

 samenwerken met externe partners (vraagt duidelijke afspraken en is tijdsintensief) 

Kansen voor studenten die eigen onderneming opstarten 

 Studenten kunnen hun eigen zaak opstarten, hun eigen droom realiseren 

 Studenten kunnen rekenen op inhoudelijke support (lectoren + VOKA +…) 

 

 


