Forum
Ondernemend
Hoger Onderwijs
10 november 2017

Welkom!
Wie is er voor het eerst bij?
 gasten
 nieuwe forumleden
• Wie ben je?
• Wat doe je zelf concreet m.b.t. ondernemend

onderwijs?
• Wat hoop je vandaag/als Forumlid te bereiken voor
jezelf / voor je organisatie?

•

Welkom !

9.00 – 9.30u

Introductie nieuwe Forumleden – toelichting verloop
•

Stand van zaken – bijzondere info

9.30 – 10.00u

Ecosystemen en studentencoöperaties
Getuigschrift bedrijfsbeheer
Statuut Student-Zelfstandige
Monitoring OhO – herinnering
Nieuwtjes uit de groep : Start Academy Vlajo – Joris De Lee
•

Aanpassing Codex hoger onderwijs
voor ondernemend hoger onderwijs

10.00 – 10.20

Terugkoppeling van de werkgroep – Koen De Bosschere
PAUZE
•

SOHO-dag en Week van de Mogelijkheden

10.20 – 10.35

10.35 – 12.00

Monitoring van OhO
DOEL

Op zoek naar enkele goede indicatoren om op Vlaams niveau binnen het forum OhO
de voortgang mbt OhO op te volgen.
-> globale cijfers over heel Vlaanderen (niet per instelling)
-> grote evoluties en voortgang kunnen opvolgen
Let wel:
- informeel: enkel ten behoeve van forumleden en intern Vlaio/Forum mw
- Indien (op basis van de bekomen gegevens) info naar werkgroep Ondernemend
Onderwijs of andere zou verstrekt worden,
dan enkel
* dmv een verslag op basis van de globale data (nooit instellingscijfers vermelden of
vergelijking maken tussen instellingen),
* op voorhand aan het forum voor te leggen
hoe?

In samenwerking met de forumleden;
- via de forumleden
- gegevens vanaf dit academiejaar
- tegen eind oktober, per instelling

WELKE GEGEVENS
1/ gegevens door de Vlaamse overheid zelf op te vragen (per kalenderjaar)
Eigen zaak
* Starters (-30jaar) VL + Br (Bron: RSVZ)
* Starters (-30jaar) VL (Bron: RSVZ)
Starters -18, VL
Starters 18-22 jaar, VL
Starters 22-25 jaar VL

Starters 25-30 jaar VL
* Starters (-30jaar) BXL (Bron: RSVZ)
Starters -18 jaar BXL
Starters 18-22 jaar BXL
Starters 22-25 jaar BXL
Starters 25-30 jaar BXL
* Ondernemers die studeren VL+BXL (Bron: RSVZ)

Perceptie (BronSteunpunt Economie en Ondernemen)
Startintentie -30 jaar
Eigen zaak als wenselijke carrièrekeuze (-30jaar)
Aanzien en respect tav starten van een zaak (-30jaar)

2/ gegevens uit de instellingen ho op te vragen via de forumleden (per academiejaar informeel)
1/ 1.1 Is het werken aan ondernemingszin (ondernemende attitude) (*)) bij
studenten opgenomen als doelstelling in het beleidsplan van de instelling hoger
onderwijs?
(ja/nee) + indien ja: licht toe

1.2 Is het werken aan ondernemerschap (*) bij studenten opgenomen als
doelstelling in het beleidsplan van de instelling hoger onderwijs?
(ja/nee) + indien ja: licht toe

2/ Wat waren de prioritaire doelstellingen en gerealiseerde acties die de
instelling heeft ondernomen om dit te realiseren?
Licht toe (per studiegebied, multidisciplinair, intra curriculair/extra-curriculair, …)

3/ Is er een ondersteunend aanbod in de instelling voor studenten uit alle
richtingen die overwegen een eigen bedrijf te starten?
(ja-nee) + indien ja: licht toe
indien aantallen van gerichte/afgelijnde ondersteunende acties voorhanden zijn,

mogen die doorgegeven worden

4/ aantal studenten dat van de onderwijsinstelling / associatie het statuut
‘student-ondernemer’ toegekend kregen
Zo ja, wat houdt dit statuut in?

5/ aantal door de instelling afgeleverde getuigschriften basiskennis bedrijfsbeheer
(*) ondernemingszin en ondernemerschap zoals beschreven in het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019

