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Good practice: algemene gegevens  

 
Departement/Faculteit/Studiegebie
d 

Faculteit Sociale Wetenschappen 
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie 

Opleiding Sociaal-economische wetenschappen 

Opleidingsonderdeel (OO) Stage  

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

☐ PG  

 
Fase/jaar: master (diplomajaar) 

Aantal studiepunten (OO) 6 

Contactpersoon Ive Marx; Dries Lens 

Website https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociaa
l-economische-wetenschappen/master/stage/microfinanciering/ 

 

 

 

  

Good practice:  

Ondernemende stage  

Universiteit Antwerpen  

Sociaal-Economische Wetenschappen 

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociaal-economische-wetenschappen/master/stage/microfinanciering/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/sociaal-economische-wetenschappen/master/stage/microfinanciering/
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INTEGRATIE IN HET CURRICULUM  

 

Monodisciplinair – interdisciplinair – instellingsoverschrijdend?   
 

 

Afzonderlijk vak – geïntegreerd in het curriculum – themaweek?  
 

 

Keuzevak of verplicht vak?  
 

  

Stage heeft in de opleiding sociaal-economische wetenschappen in se inhoudelijk een interdisciplinair 

karakter. Een probleemstelling uit het werkveld dient de stagiair in een ruimere maatschappelijke context, 

en bijgevolg vanuit verschillende invalshoeken, te kaderen.  

Tot op heden kunnen evenwel geen studenten uit andere opleidingen of faculteiten zich inschrijven voor dit 

opleidingsonderdeel.  

Tijdens de stage dienen de studenten de geziene leerstof geïntegreerd toe te passen, waarbij de theorie 

wordt gelinkt aan de praktijk en/of wordt afgetoetst of de praktijk in overeenstemming is met theoretische 

modellen.  

Het opleidingsonderdeel ‘stage’ wordt in de master sociaal-economische wetenschappen aangeboden als 

keuzeopleidingsonderdeel binnen een cluster van drie keuzeopleidingsonderdelen: de lijst van de 

summerschools van de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en de vakken uit de methodologische 

verdieping.  
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TE ONTWIKKELEN ONDERNEMERSCOMPETENTIES  

 

Leerdoelen1  

 

EntreCompetences: welke focus?  
 

                                                           
1 Leerresultaten in geval van een opleiding.  

Studenten analyseren een sociaal-economisch vraagstuk in het bedrijf of de organisatie, en formuleren één 
of meer oplossingen voor dit probleem. 

De eindcompetenties zijn:  

 - een specifiek thema of probleem in een bedrijf of organisatie onderzoeken en analyseren  

 - concrete inzichten verwerven in de processen en organisatiestructuur van een onderneming of organisatie 
- concrete inzichten verwerven in de bedrijfs- of organisatiecultuur en in de heersende normen en waarden 
- eerder verworven theoretische kennis toepassen in een concrete situatie  

 - diverse relevante informatiebronnen bij elkaar brengen  

 - op een correcte manier samenwerken in een team met andere medewerkers uit het bedrijf of de 
organisatie  

 - verder ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden door omgang met 
medewerkers uit het bedrijf of de organisatie en door het schrijven van een eindrapport  

 - op basis van de verzamelde informatie en inzichten voorstellen kunnen aanbrengen en uitwerken voor 
mogelijke oplossingen van het bestudeerde beleidsprobleem/thema  

 - integreren van ethische en duurzame aspecten bij het formuleren van aanbevelingen naar het bedrijf of de 
organisatie 

 

 

Als “ondernemende stage” kunnen de studenten o.a. stage lopen bij microStart. Deze vzw financiert 
starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Bovendien zorgt 
microStart voor gratis begeleiding, onder de vorm van diensten en advies (coaching en opleidingen).  

De studenten moeten probleemoplossend denken door: 
- op een doeltreffende en inspirerende manier oplossingen en aanbevelingen beschrijven en voorstellen 
aan medewerkers, collega’s en leidinggevenden binnen het bedrijf of de organisatie; 
- aanbevelingen en oplossingen formuleren die zowel binnen de context van het bedrijf of de organisatie als 
in een ruimere maatschappelijke context kaderen  
 
In het stageproject bij microStart behandelt de stagiair een thema/probleemstelling rond 
ondernemerschap, zoals bijvoorbeeld:  
- Het belang van bedrijfsbeheer voor ondernemers bij microStart 
- Wat is het profiel van microStart klanten. Een vergelijkende studie voor mannen en vrouwen.  
 
Belangrijke evaluatiecriteria m.b.t. ondernemingszin zijn:  
- Initiatief durven nemen: Gemotiveerd zijn, meer doen dan gevraagd, zaken spontaan opnemen, met 
enthousiasme werken 
- Zelfstandig werken: Verantwoordelijkheidszin hebben, opgenomen en toegewezen taken goed vol-
brengen, goed werktempo aanhouden, zorgvuldig werken, stressbestendig zijn 
- Planmatig kunnen werken: Een goede dosering van eigen werkzaamheden, vooruitziend zijn, 
gestructureerd werken 
- Kritisch reflecteren op het eigen functioneren en dit kunnen kaderen bij het inschatten van eigen sterkten 
en zwakten 
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ONDERWIJS- EN WERKVORMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN 

ONDERNEMERSCHAP  

 

Zelfgestuurd en/of samenwerkend leren  
DPRACT 

 

Casussen of projecten: samenwerking met het werkveld?  
 

 ONDERWIJS: BEPERKTE TOEPASSING 

Elke stagiair krijgt een specifiek project toegewezen waaraan hij of zij gaat werken. Daarnaast draaien de 
studenten ook mee in de organisatie. 

Een internship/stage bestaat uit een periode waarin een master-student onder begeleiding projectwerk doet 
in een bedrijf of een non-profit/social-profit organisatie. De omvang van een internship is minimaal 160 uur; 
dit komt overeen met 4 weken op full-time basis of 8 weken op parttime-basis, eventueel te spreiden over 
de zomerperiode en één of meer dagen per week tijdens het academiejaar.  

Om de kwaliteit van de stage te bewaken, wordt met een beperkt aantal partners samengewerkt, waaronder 
voornamelijk met de publieke sector en veelal alumni. Studenten hebben ook de mogelijkheid om zelf een 
stageplaats voor te stellen en/of bij kleinere ondernemingen (uitzonderlijk start-ups) stage te lopen.   

 

De studenten leren op een correcte manier samenwerken in een team met andere medewerkers uit het 
bedrijf of de organisatie.  

Bij de vzw microStart is dit als trainee microkrediet adviseur. Dankzij microStart kan iedereen – ondanks 
afkomst, opleiding of inkomen – zijn of haar ondernemend talent ontplooien. De organisatie heeft dus zowel 
een sociaal als een economisch aspect, net zoals de opleiding sociaal-economische wetenschappen. 

De eerste twee weken wordt de stagiair intensief opgeleid, gecombineerd met prospectie, onthaal en 
administratie. De twee volgende weken gaat de student zelfstandig de reeds aangeleerde taken uitoefenen 
en wordt gewerkt aan het project. Week 5-7 gaat de student met klanten op gesprek samen met de stage 
buddy en stelt hij ook microkrediet dossiers op voor het kredietcomité. Week 8 tot 10 verwerkt de stagiair 
volledig zelfstandig een microkrediet dossier en stelt hij/zij de conclusies/resultaten van zijn/haar project. 
Ook neemt de student deel aan de Week van het microkrediet. 
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EVALUATIE: VORMEN VAN FEEDBACK  

 

Het internship wordt afgerond met een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie, gevolgd door 
een verdediging in het bijzijn van beide begeleiders. Het stageverslag neemt de vorm van een paper waarin 
de student een inhoudelijke analyse presenteert. 

Elke student wordt gestuurd door twee begeleiders, één van de opleiding en één uit het bedrijf of van de 
organisatie: 

- Na goedkeuring van de stageovereenkomst wordt eind november een eerste feedbackmoment gehouden 

om de uitgewerkte probleemstelling af te toetsen en bij te sturen waar nodig.  

- In maart organiseert de titularis een voortgangsgesprek en tweede feedbackmoment om een eerste versie 

van de analyses, resultaten en aanbevelingen te bespreken.  

 

 

 

 


