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Good practice: algemene gegevens  

 
Dienst  
 

Centrale diensten –  
KDG Ondernemerscentrum  

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

☐ PG  

extra-curriculair  
 

Contactpersonen Annemie Soetewey 
Pieter Sprangers 
Christophe Stuyts 
 

Website  https://www.kdg.be/startup-at-campus  

 

  

Good practice:  

StartUp@Campus  

Karel de Grote Hogeschool  

https://www.kdg.be/startup-at-campus
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ET CURICULUM  

Campusbreed project  

 

Geïntegreerd in het curriculum?  

WIKKELEN ONDERNEMERENTIES  

  

StartUp@Campus is een campusbreed ondernemersproject. Dit traject op maat voor studenten 

met een ondernemersdroom of een businessidee loopt over twee academiejaren. Alle eerste- en 

tweedejaarsstudenten van KDG met een ondernemersdroom of -idee kunnen zich inschrijven 

voor dit project. Belangrijk is dat zij communicatief zijn en sterk gemotiveerd om te ondernemen.  

De focus ligt in dit project niet op interdisciplinaire samenwerking aangezien enkel uitzonderlijk 

wordt toegestaan om dit project als duo aan te vatten. In principe wordt dus op individuele basis 

ingestapt in dit project.  

Onder het motto ‘ondernemen met fun en passie’ worden aan de hand van dit project studenten 

met een pril idee gestimuleerd en ondersteund om nog tijdens hun bachelorstudie een eigen 

zaak op te richten. Tijdens dit project worden de geselecteerde studenten krachtig ondersteund 

door expertondernemers maar de deelnemende student neemt uiteraard zelf het 

ondernemersrisico.  

KdG wil met dit project ondernemerschap in real life ten volle ondersteunen door een 

coachingstraject op maat aan te bieden aan ondernemende studenten met ideeën. Op basis van 

een ingediend voorstel (omschrijving van het idee en 1 beeld) en een pitching van twee minuten 

worden gemiddeld vijf ideeën met potentieel geselecteerd.  

StartUp@Campus is een extra-curriculair aanbod. In overleg met de opleiding kunnen met dit 

project credits verworven worden ter vervanging van verschillende vakken. Om deze credits 

effectief te verwerven, dient de student evenwel te bewijzen dat hij de competenties van de 

betrokken vakken effectief verworven heeft tijdens het traject.  

Aangezien studenten sterk gemotiveerd moeten zijn om hun ondernemersdroom in combinatie 

met hun studie te verwezenlijken, wordt kandidaat-studenten aangeraden om vooraf te 

overleggen met familie, vrienden en ondernemers over hun idee én eerst in te schatten hoe groot 

hun ondernemersgoesting is via www.goestingmeter.be alvorens in te schrijven voor het project.   

 

http://www.goestingmeter.be/
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Traject op maat 
 

 

EntreCompetences: welke ondernemerscompetenties?  
 

 VMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN NDERN 

Voor de vijf geselecteerden wordt voornamelijk aandacht besteed aan presenteervaardigheden 

zodat zij hun idee professioneel kunnen pitchen. Bovendien krijgen de geselecteerden ook de 

mogelijkheid om hun ondernemerstalenten en drivers te ontdekken: een unieke kans voor hun 

persoonlijke ontwikkeling.  

Voor de twee geselecteerden ligt tijdens het intensievere coachingtraject de nadruk op het 

definiëren van het probleem en het nagaan van de financiële haalbaarheid van het product of de 

dienst. Ook leren zij een marktonderzoek doen met het oog op een juiste prijszetting van hun 

product/dienst.  

Alle studenten die een idee hebben ingediend, krijgen een training rond pitching. Rond half 

februari pitchen de kandidaten hun idee voor een jury die bestaat uit expert-ondernemers.  

De jury selecteert gemiddeld vijf ideeën met potentieel. Voor de vijf geselecteerde 

ondernemersideeën wordt via een coach van VOKA ondersteuning gegeven om het idee meer 

body te geven en verder te concretiseren. Het business idee wordt al doorgesproken met de 

toegewezen VOKA-expert. Bovendien krijgen de vijf geselecteerden een sessie 

presentatietechnieken zodat zij goed voorbereid hun ondernemersidee kunnen presenteren voor 

een uitgebreide jury van docenten en expert-ondernemers.  

Voor het tweede deel van het traject worden op basis van de presentatie twee 

ondernemersideeën als winnaar geselecteerd. Zij krijgen door KdG-docenten een coaching op 

maat met verhoogde intensiteit. Tijdens een tweedaagse bootcamp in de abdij ontdekken de 

geselecteerden hun ondernemerstalent en krijgen zij tools om hun ondernemersidee grondiger 

uit te werken. Door een aantal masterondernemers wordt ook een open en directe feedback 

gegeven op het ondernemersidee dat zij verdedigen.  

Aan het eind van het eerste academiejaar van het project tot en met het einde van het daarop 

volgende academiejaar worden de twee geselecteerden begeleid bij de effectieve opstart van hun 

onderneming.  
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Samenwerking met het werkveld  

 

UITDAGINGEN EN KANSEN  

 

 

Voor de samenstelling van de jury die het ondernemersidee beoordeelt tijdens het pitchen wordt in 

eerste instantie een beroep gedaan op externe expertondernemers, maar evenzeer op KdG-

docenten.  

De begeleiding bij de effectieve opstart van de onderneming (Growing-traject) gebeurt in 

samenwerking met externe partners uit Vlaanderen én het buitenland die veel expertise hebben in 

ondernemerschap.  

 

 

 Uniek aan dit project: Mogelijkheid om credits te verwerven bij het opstarten van een 

eigen zaak 

 Nog meer het werkveld betrekken 

 Instellingsoverschrijdende projecten stimuleren en samenwerking met buitenlandse 

onderwijsinstellingen (via e-learning)   


