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Hogeschool biedt vanaf september Attest Bedrijfsbeheer aan

ODISEE‐STUDENTEN KUNNEN
ONDERNEMERSATTEST BEHALEN
Onze maatschappij heeft nood aan jonge ondernemers. Ook aan de Odisee‐hogeschool groeit
de interesse bij studenten om te ondernemen, zelfs wanneer ze nog niet zijn afgestudeerd.
Alleen moet je als volwaardig ondernemer wel het attest Bedrijfsbeheer op zak hebben. En dat
kan voortaan bij Odisee.
Vanaf het academiejaar
‐
biedt Odisee het vak Attest Bedrijfsbeheer aan. Dat omvat één
semester en is officieel een keuzevak in de opleiding Office management. “Maar in de praktijk kan
elke Odisee‐student zich voor het Attest Bedrijfsbeheer inschrijven”, vertelt Joris De Lee van het
studiegebied Bedrijfskunde aan Odisee. “Zo willen we studenten die hun eigen onderneming willen
opstarten perfect klaarstomen. Op deze manier hopen we het ondernemerschap te stimuleren bij
al onze studenten.”
Eigen ondernemingsplan
Studenten die het vak Attest Bedrijfsbeheer volgen, zullen in de loop van het semester onder meer
een eigen ondernemingsplan kunnen opstellen. “Daarbij tekenen ze zo waarheidsgetrouw mogelijk
een onderneming uit die ze in de toekomst ook echt hopen op te starten”, zegt Joris. Het vak zal in
afstandsonderwijs worden gedoceerd, zodat studenten van alle campussen het kunnen volgen.
Niet aan proefstuk toe
Dat het ondernemerschap bij de Odisee‐studenten in het bloed zit, bleek eerder dit jaar nog op
Technologiecampus Gent. De jonge ICT‐student Fabrice Guillermin uit Zottegem sleepte toen een
nominatie in de wacht voor De Gentse Student‐ondernemer
, een award voor studenten die
met succes een eigen bedrijf runnen. Fabrice kreeg die nominatie voor zijn website Kadonation,
waar gebruikers een bedrag kunnen samenleggen voor cadeaus. “Met het nieuwe Attest
Bedrijfsbeheer zullen hopelijk nog meer studenten in Fabrice’ voetsporen treden”, aldus Joris De
Lee.
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