Verslag Forum OHO

10 november 2017 – 9.30u-15u – Brussel, Ellipsgebouw
Aanwezig:
•
Stijn Coenen (Thomas More – Kempen)
•
Anneleen Verckens (Ehs)
•
Tine Aelter (PXL)
•
Chrisje Haenen (KUL – postgraduaat Innoverend Ondernemen)
•
Herman Kiesel (Howest)
•
Annemie Soetewey (KdG)
•
Matthias Malfrère en Lies Kesteleyn (VIVES)
•
Peter Vancompernolle (KU Leuven – FEB)
•
Pol Bracke (HoGent)
•
Inge Verhaegen (Take Off Antwerp)
•
Koen De Bosschere (Universiteit Gent)
•
Veerle Van der Sluys (Luca)
•
Hilde Gekiere en Judith Escalier Revollo (Ahs)
•
Lorenzo Ego (Vlaamse Vereniging van Studenten)
•
Jef Tavernier (In-C)
•
Joris De Lee (Vlajo)
•
Leen Mestdagh (Stichting Onderwijs&Ondernemen)
•
Kristien Van Puyvelde (Departement Onderwijs))
•
Nele Lintermans (Agentschap Innoveren en Ondernemen)
•
Johan Poisquet (Agentschap Innoveren & Ondernemen)
•
Reineke Vandevenne (Agentschap Innoveren & Ondernemen)
Gasten:
•
Astrid Stroobandt (Hogeschool West-Vlaanderen)
Verontschuldigd:
•
Cathy Carlier (Odisee)
•
Filip Burgelman (Thomas More – Mechelen)
•
Hannelore Van den Abeele (Luca School of Arts Gent)
•
Katleen Peeters en Lorenz Peeters (AFC Leuven)
•
Bram De Muyck (Howest)
•
Anja Cornelis (HoGent)
•
Steve Stevens (UGent)
•
Annelies Schrooten en Sofie Guns (UCLL-Limburg)
•
Marc Goldchstein (VUB)
•
Els Huysman (UHasselt – StudentStartUp)
•
Pina Cimino (PXL)
•
Wim Fyen en Gert Trekels (LCie KU Leuven)
•
SINC Antwerpen
•
Eva Goethals (Universiteit Antwerpen)
•
Rita De Graeve (dept. Cultuur, Jeugd, Sport & Media)

1/ VERWELKOMING NIEUWE LID, TOELICHTING VERLOOP FORUM
We verwelkomen Veerle Van de Sluys van Luca, Lorenzo Ego van de Vlaamse Vereniging van Studenten (zelf studentondernemer) en Hilde Gekiere en Judith Escalier Revollo van Ahs als nieuwe forumleden. Hilde volgde Jelle Van
Roosbroeck op als coordinator van Artepreneur, Judith vervangt Ilse Wachtelaer tijdens haar bevallingsverlof. (Zij kreeg
ondertussen een eerste dochtertje, Louise Marie).
Astrid Stroobandt is een nieuwe coach voor studenten bij Howest en is onze gast.
Daarbuiten zijn er nog enkele nieuwe forumleden toegetreden, zij konden er vandaag niet bij zijn; Cathy Carlier van
Odisee (die Joris De Lee opvolgt) en Eva Goethals van Universiteit Antwerpen. Verder zal Sofie Guns bij UCLL van nu af
het tweede forumlid naast Annelies Schrooten worden (in de plaats van Tin Vanden Putte).

2/ STAND VAN ZAKEN – BIJZONDERE INFO


Ecosystemen in studentensteden en studenten coöperaties
We onderzoeken of beiden binnen het kader van een EFRO oproep vorm kunnen krijgen.



Getuigschrift bedrijfsbeheer
Zolang de betrokken wetgeving niet afgeschaft is (het proces daarrond is nog lopende – voorzien september 2019),
blijft ze onverkort gelden.
Ook na afschaffing ervan blijft de aanleiding van de wetgeving, nl. dat iemand die wil starten als ondernemer best
een basiskennis en een aantal vaardigheden in huis heeft, nog steeds relevant en van belang. De programma’s die
binnen de hoi’s hierrond ontwikkeld zijn, blijven dus erg waardevol.
De Vlaamse overheid blijft dit ook belangrijk vinden; er is een actieplan in de maak dat ervoor moet zorgen dat
er een (laagdrempelig) vormingsaanbod hierrond blijft bestaan.



Statuut student-zelfstandige

De sociale verzekeringsfondsen kunnen nu zelf uit het kinderbijslagkadaster afleiden of de student voldoet aan
de voorwaarde van inschrijving in een erkende onderwijsinstelling voor 27 studiepunten/17 lesuren.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het sociaal verzekeringsfonds nog een attest van inschrijving/
inschrijvingsbewijs bijkomend opvragen.
Op het forum van eind augustus hadden we het over wat de onderwijsinstelling op het einde van het academiejaar
moet attesteren, zie ook aanvraag van het statuut student-zelfstandige.
o Vanuit de Fod Sociale Zekerheid werd nogmaals bevestigd dat het hier niet om cumulatieve vereisten gaat.
Eén van onderstaande attesteren is dus voldoende.
o De Fod Sociale Zekerheid verscherpte haar toelichting m.b.t. het attesteren van ‘het effectief begeleiden door
de onderwijsinstelling van de student in zijn ondernemingsproject’:

Op het einde van het school- of academiejaar moet de onderwijsinstelling het regelmatig volgen van de lessen
bevestigen. Dit kan door te attesteren dat:
•
de student aanwezig is geweest tijdens de lessen, of
•
de student deelgenomen heeft aan de examens voor 27 studiepunten of 17 lesuren, of
•
de onderwijsinstelling de student effectief begeleidde in zijn ondernemingsproject.
OPGELET: het hebben van een statuut ‘student-ondernemer’ (met allerlei faciliteiten) is niet voldoende
om het statuut student-zelfstandige te krijgen. Het moet gaan om een begeleiding die aanvaard is
door de FOD Sociale Zekerheid. Volgende begeleidingsprojecten zijn al aanvaard:
Durf Ondernemen (UGent)
Centrum voor Ondernemen (HOGent)
Pôle de Namur, Start Lab (ULB)
Peps Entrepreneurs (UCL)
Wil je nagaan of het begeleidingsproject van jouw instelling aanvaard zal worden? Bezorg zoveel
mogelijk informatie omtrent de begeleiding (aanvraagprocedure, waaruit bestaat de begeleiding,
frequentie, ...) aan:
FOD Sociale Zekerheid
DG Zelfstandigen - Dienst Uitkeringen
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 120
1000 Brussel
T 02 528 64 50
ZelfIndep@minsoc.fed.be



Monitoring evolutie ondernemend hoger onderwijs – gegevensbezorging academiejaar 2016-2017
Herinnering: bezorgen jullie de afgesproken gegevens zo snel als mogelijk? Er zal binnenkort een herinneringsmail
verstuurd worden.



Start Academy – Joris De Lee, Vlajo

Het basisconcept van Start Academy blijft hetzelfde: de combinatie van een wedstrijd en een academie, specifiek
voor studenten HO. Zowel het traject als de inhoudelijke invulling van de workshops hebben we aangepast. We
stimuleren de studenten nog meer dan vroeger om met hun businessmodel de markt in te gaan, om het voor te
leggen aan de doelgroep, aan experts, enz. Op die manier kan het idee worden gevalideerd, en aangepast tot een
idee met echt marktpotentieel. We gaan voor meer voeling met de markt, en voor student-ondernemers die met
beide voeten in de markt staan.
We baseren ons nieuw concept op de “lean startup” methode, en willen de studenten vooral al ‘doende’
vooruitgang laten maken. Het eindproduct is daarbij niet langer een businessplan, maar een onderbouwde
presentatie die de jury moet overtuigen.
Andere veranderingen t.o.v. vroeger zijn:
o Een korter traject: twee maanden (mid feb tot mid apr) i.p.v. vier maanden
o Geen eliminatie van teams voor de eindfase: We nemen alle studenten mee doorheen het ganse traject,
tot net voor de selectie van de 6 finalisten. Op die manier maximaliseren we de leerervaring van alle
deelnemers.
Neem gerust een kijkje op onze vernieuwde website www.start-academy.be
Zie ook de bijlages Folder en affiche Start Academy, Presentatie Start Academy

3/ AANPASSING CODEX HOGER ONDERWIJS VOOR ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS – KOEN DE
BOSSCHERE
Er kwam afgelopen tijd een werkgroepje samen om te bekijken op welke manier de Codex Hoger Onderwijs kon
aangepast worden om het werken aan ondernemingszin en ondernemende vaardigheden in de werking van de hoi’s
structureel verankerd te krijgen.
Het voorstel werd besproken, een aangepast tekstvoorstel wordt nog na het forum ter nalezing rondgemaild.

4/ SOHO-DAG EN WEEK VAN DE MOGELIJKHEDEN
Er kwamen afgelopen tijd 3 werkgroepjes samen rond de voorbereiding van de SOHO-dag.
Van daaruit werd een concept rond opbouw van de dag ontwikkeld, dat tijdens het forum toegelicht werd.
Vanaf nu begint het oppakken van de organisatie en realisatie van de dag. We mikken uiterlijk op eind januari om het
programma bekend te maken en de mogelijkheid tot inschrijving te openen.
Meer info en details volgen nog …

5/ FORUMDAGEN 2017-2018
Geef graag de thema’s of concrete praktijken of andere behoeftes en insteken waar jullie in het forum rond willen
werken door!

DATA FORUM OHO ACADEMIEJAAR 2017-2018:
DINSDAG 6 MAART 2018
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Bijlagen-pdf’s
Verloop – Forum 10 nov 2017
Verslag – Forum 10 nov 2017
Folder en affiche Start Academy Vlajo
Presentatie Start Academy Vlajo

Ellips, Brussel, 9.30u-13u lokaal 02.111
VIVES, Kortrijk 9.30u - 15u !

