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WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

INNOVEREND 
ONDERNEMEN

POSTGRADUAAT OPLEIDING

VOOR INGENIEURS



POSTGRADUAAT OPLEIDING 
INNOVEREND ONDERNEMEN 

Werkervaring, ondernemende en professionele competenties zijn voor ingenieurs 
belangrijker dan ooit. Met de opleiding innoverend ondernemen voor ingenieurs krijg je 

de kans om via innovatieve projecten een unieke ervaring op te doen in het bedrijfsleven 
of het ondernemerschap. Deze opleiding is gericht naar industrieel ingenieurs, 

bio-ingenieurs en burgerlijk ingenieurs.  
 

Tijdens de opleiding kun je inspelen op je eigen interesses en de vaardigheden die je wilt 
trainen. Het postgraduaat bestaat uit een programma van 60 studiepunten die je tijdens 

of na je masteropleiding kunt volgen. De studiepunten worden verdeeld onder een 
innovatieproject (40 sp.) en een persoonlijk opleidingsprogramma (20 sp.). 

WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

INNOVEER

ONTWIKKELCREËER



WAAROM KIEZEN 
VOOR DEZE OPLEIDING?

DE IDEALE STARTER

Persoonlijkheid en soft skills van afgestudeerden zijn 
belangrijker dan hun harde technische competenties. 

Ook stage lopen verhoogt hun marktwaarde op de 
arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek bij de HR- 

verantwoordelijken van bedrijven in een twintigtal 
landen. 

 
Bron: Jobat.be

INTERNATIONALE DIMENSIE

We stimuleren innovatieprojecten in het buitenland. 
Dat levert je niet alleen waardevolle werkervaring 
op, maar ook een schat aan levenservaring. 

Met deze opleiding, aanvullend op een masteropleiding, stimuleer je zowel je ondernemers- 
en innovatiecompetenties als een verdere specialisatie in een specifiek domein. Zo geef je 
jouw opleiding een heel persoonlijke invulling en versterk jij je carrièrekansen.

 Zowel professioneel als persoonlijk 
maak je door zo’n een ervaring een geweldige 
ontwikkelingssprong.

Serge Jaspers - Direcor GTD Mechanization Shanghai

• Je ontwikkelt naast technische competenties ook 
innovatieve en professionele competenties.

• Je krijgt intensieve en persoonlijke coaching van 
professionals uit het werkveld en de universiteit.

• Je bent beter in staat een beroepskeuze te maken en 
kunt op een hoger niveau instappen.
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WAT IS HET 
INNOVATIEPROJECT?

Het innovatieproject (40 sp.) biedt je de kans om ervaring op te doen in innovatieve 
projecten waarmee je in het begin van je carrière meestal niet in aanraking komt. 
Je kunt kiezen tussen drie soorten innovatieprojecten:

IN-COMPANY PROJECT

Je werkt alleen of met een collega-student aan een 
innovatief project in de (internationale) werkomgeving 

van een organisatie. Je kunt kiezen tussen een lang 
project in een bedrijf of twee korte projecten in 

verschillende bedrijven.

 
TEAMPROJECT

Je werkt in een team van studenten een academiejaar 
lang een innovatief project uit in nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven.

 
START-UP PROJECT

Altijd al een eigen onderneming willen starten? Dan is 
dit traject absoluut iets voor jou. In het start-up traject 
schrijf je begeleid een businessplan rondom een eigen 

idee, met als doel een onderneming op te richten.  
Je kan beroep doen op onze professionele coaches 

gedurende de volledige opleiding.

IK ONTDEK MIJN EIGEN 
KWALITEITEN EN KAN 
MIJ EEN BETER BEELD 

VORMEN VAN DE 
WERKOMGEVING WAAR 

IK WIL WERKEN.

DE OPLEIDING WAS EEN 
PERFECTE KANS OM HET 

DNA VAN ONS BEDRIJF 
TE ONTWIKKELEN ZODAT 

WIJ OP ONZE BEURT  
ONDERNEMINGEN KUNNEN 

HELPEN INNOVEREN.

Joke - In-company bij Siemens

Robbe - Ontwerpbureau Kubaworks 

Teamproject Formula Electric Belgium
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WAT IS HET PERSOONLIJK 
OPLEIDINGSPROGRAMMA?

Je mag zelf een eigen programma samenstellen (20 sp.) in functie van de competenties 
die je verder wilt ontwikkelen, waardoor je een heel persoonlijke invulling aan je oplei-
ding kunt geven. Je kunt daarbij kiezen uit opleidingsonderdelen uit heel Vlaanderen. 
Dit kunnen technisch verdiepende vakken zijn, maar ook verruimende vakken. Minimaal 
9 sp. dien je in te zetten op professionele, ondernemers- en innovatiecompetenties. 

STEL JE ONLINE KANDIDAAT
  
Op onze site kan je jouw cv en motivatiebrief opladen. Wij nodigen je dan uit voor een 
intakegesprek. Wordt je kandidaatstelling goedgekeurd én voldoe je aan de toelatingsvoor-
waarden, dan kun je je inschrijven aan een universiteit naar keuze.

INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA

Het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs is 
een gezamenlijk initiatief  van de vijf Vlaamse universiteiten die 
de opleidingen industriële wetenschappen, biowetenschappen, 
bio-ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen 
aanbieden. 

WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

TECHNISCHE COMPETENTIES

BUSINESS KENNIS

SOFT SKILLS

KLAAR
VOOR

INDUSTRIE POSTGRADUAAT

MASTEROPLEIDING
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ALGEMENE INFORMATIE

www.innoverendondernemen.be
info@innoverendondernemen.be
tel. +32 16 37 22 93

KU Leuven
Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen
Chrisje Haenen 
Chrisje.Haenen@kuleuven.be
tel. +32 16 37 22 93

 

Universiteit Gent
Faculteit Ingenieurswetenschappen
en Architectuur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Kristel Dewulf 
Kristel.Dewulf@UGent.be 
tel. +329 264 40 04

Universiteit Antwerpen
Faculteit Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen
Lynn Rongé
Lynn.Ronge@uantwerpen.be
tel. +32 32 65 18 72

 

 
 
 
 

Universiteit Hasselt
Faculteit Industriële 
ingenieurswetenschappen 
Karine Evers 
Karine.Evers@uhasselt.be
tel. +32 11 29 21 33

Vrije Universiteit Brussel 
Faculteit Ingenieurswetenschappen 
Arthur Skenazi 
Arthur.Skenazi@vub.ac.be 
tel. +32 475 37 92 45

Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van het postgraduaat 
Innoverend Ondernemen voor ingenieurs. Er kunnen echter altijd wijzigingen op 
het vlak van planning plaats vinden naar aanleiding van verdere besluitvorming. 
De meest recente informatie vind je op: www.innoverendondernemen.be

Publicatie bijgewerkt tot: februari 2017
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Met de steun van:


