
• Je hebt een bachelordiploma (van eender welke
discipline) en interesse in ondernemen.

• Je hebt concrete plannen om een eigen zaak op te starten
en wil jouw idee verder uitwerken.

• Je wil een zelfstandig beroep uitoefenen en je daarop
goed voorbereiden.

• Je hebt geen concreet idee, maar je bent geboeid door
start-ups en wil ondernemerschapscompetenties leren.

Contact
Regina Vuerinckx
+ 32 (0) 476 79 16 13
regina.vuerinckx@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/pg-entrepreneurship.
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VAN IDEE TOT BUSINESSPLAN

Na dit postgraduaat kun je meteen starten met 
je eigen zaak, aan de slag in de start-upwereld, 
beginnen in een zelfstandig beroep of je skills 
inzetten in eender welke carrière. Entrepreneurship 
slaat de brug tussen theorie en praktijk.

• Heb je een (concreet of vaag) idee, dan werk je dat
gedurende het semester individueel of in groep uit tot een
volwaardig businessplan.

• Nog geen idee, maar wel interesse in start-ups en onderne-
men? Of je wil starten als zelfstandige (architect, verpleeg-
kundige, journalist, toegepaste psycholoog, …) ?

• Laat je inspireren en leer via innovatieve technieken je
ondernemend talent ontplooien.

Theorie, state-of-the-art modellen en academische kennis pas
je meteen toe op jouw project. Zo verwerk je bijvoorbeeld
het pakket ‘Accounting tools’ in een financieel plan voor jouw
onderneming. Dat kun je dan ineens implementeren in je
businessplan.

WAT LEER JE?

• Je leert een/jouw idee uitwerken tot een concreet
actieplan, een ‘start-upwaardig’ businessplan.

• Je werkt je ondernemerschapsskills bij: je verwerft
alle kennis, inzichten en vaardigheden om een
succesvol ondernemer te worden.

• Je leert ondernemen in je eigen start-up of in een
bestaand bedrijf.

• Je leert wat het opstarten van een onderneming
vereist.

• Je vindt inspiratie bij succesvolle en ervaren
ondernemers.

• Je leert in team werken en je breidt je netwerk uit via
contacten met ondernemers, bedrijven, start-ups.

• Je verwerft een ‘holistische’, allesomvattende kijk
op het businessplan: financiële planning, contracten,
accounting, marktstudies, distributie …

• Je leert in alle veiligheid omgaan met druk via
periodieke taken & deliverables: prioritering,
projectmanagement, risicoanalyse.

• Je leert presenteren en pitchen. Vaak en onder
verschillende omstandigheden, met aandacht voor
storytelling.

Het eindresultaat van de opleiding is een volwaardig 
businessplan. Je bent klaar om als zelfstandig 
ondernemer aan de slag te gaan.

Herken je je in een van de volgende situaties?



STUDEREN EN ONDERNEMEN
SPARK ACADEMY

Thomas More wil bij alle studenten ondernemer-
schap stimuleren en ondersteunen. Daarom werd 
SPARK opgericht voor de campussen in Antwerpen, 
Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en ICE Cube voor 
de campussen in de Geel, Lier, Turnhout en Vorse-
laar. Deze organisaties overkoepelen en behartigen 
alles wat met studeren en ondernemen te maken 
heeft.
Kom alles te weten over wat SPARK is en wat het 
voor je kan betekenen op spark.thomasmore.be!

Je postgraduaat helpt je om
• je eigen onderneming te starten;
• een verantwoordelijke functie op te nemen in een

bestaande start-up;
• te starten in een zelfstandig beroep.

POSTGRADUAAT ENTREPRENEURSHIP SEM 2
MODULE 1 studiepunten
Inspirerende sessies & Bootcamp MVO
Van idee tot concept/Design thinking

6

MODULE 2
Business Modelling 6

MODULE 3

Starten van een eigen zaak 3

Accounting tools 3

MODULE 4
Go-to-market
Strategie en innovatie

3

TOTAAL 21

JE EIGEN START-UP? 
GEWOON DOEN!

PROGRAMMA

Start: 13 februari 2020.
Duur: 13 weken, telkens 1 dag (donderdag van 9 tot 
17.30 uur)

Het postgraduaat Entrepreneurship loopt gedurende 
een semester elke week 8 contacturen. Je kunt dit dus 
perfect combineren met een deeltijdse job, of effectief al 
beginnen werken aan je start-up.


