
v.
u.

: B
er

t L
au

w
er

s,
 W

ill
em

 d
e 

Cr
oy

la
an

 5
6,

 b
us

 2
20

3,
 3

00
1 

Le
uv

en
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INNOVEREND 
ONDERNEMEN

POSTGRADUAAT

VOOR INGENIEURS



POSTGRADUAAT 
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. Deze opleiding is gericht op industrieel ingenieurs, 

bio-ingenieurs, burgerlijk ingenieurs en handelsingenieurs. 
 

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,  

verdeeld onder een innovatieproject (40 sp.) en een  
persoonlijk opleidingsprogramma (20 sp.). 

WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

INNOVEER

ONTWIKKELCREËER



WAAROM KIEZEN
VOOR DEZE OPLEIDING?

Met deze aanvullende opleiding, die volgt op een masteropleiding, stimuleer je je ondernemers- 
en innovatiecompetenties en specialiseer je je in in een specifiek domein. Zo geef je jouw 
opleiding een heel persoonlijke invulling en versterk je jouw carrièrekansen.

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

• 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.

• Je krijgt een unieke, hands-on praktijkervaring in een 
bedrijf naar keuze.

© Christophe Vander Eecken

© Christophe Vander Eecken



WAT IS HET 
IN-COMPANY INNOVATIEPROJECT?

Het in-company innovatieproject (40 sp.) biedt je de kans om ervaring op te doen in innovatieve 
projecten en bedrijven waarmee je in het begin van je carrière meestal niet in aanraking komt.  

Je werkt alleen of met een collega-student aan een innovatief project in de (internationale)  
werkomgeving van een organisatie. Je kunt kiezen tussen een langdurig project in een bedrijf of 
twee korte projecten in verschillende bedrijven.  

WAT IS DE KOSTPRIJS?

Ik ontdek mijn eigen 
kwaliteiten en kan mij 

een beter beeld vormen 
van de werkomgeving 

waar ik wil werken.

Dankzij de innovatiestage heb ik 
zowel op persoonlijk als  

professioneel vlak een geweldige  
ontwikkelingssprong gemaakt. Mijn 

zelfzekerheid over mijn eigen kunnen 
is ook enorm gegroeid.  - Joke

- Robbe 

© Christophe Vander Eecken

Het inschrijvingsgeld bedraagt evenveel als het inschrijvingsgeld voor reguliere master- 
opleidingen. Onafhankelijk aan welke universiteit je inschrijft, betaal je hetzelfde bedrag. Het 
exacte inschrijvingsgeld vind je terug op www.innoverendondernemen.be/home/postgraduaat.

© Filip Van Loock

Tijdens mijn stage kon ik 
me helemaal uitleven in de 

ontwikkeling van een nieuw 
innovatief product. Als  

 ingenieur-stagiair kon ik 
enkel dromen om in zo’n 

inspirerende omgeving 
terecht te komen. 

- Gilles

De universiteiten hebben met de bedrijven uit de stagedatabank een overeenkomst afgesloten 
waarbij het bedrijf een deel van de opleiding financiert. Je betaalt hierdoor als student dus 
geen verhoogd inschrijvingsgeld. Ook als je zelf een innovatieproject wil voorleggen, moeten 
er met het bedrijf van je keuze afspraken gemaakt worden i.v.m. financiering. Contacteer de  
verantwoordelijke van je universiteit voor de concrete aanpak. 



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 opleiding kunt geven. 
Je kunt daarbij kiezen uit opleidingsonderdelen van alle organiserende universiteiten. 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

INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA
Het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs 
is een gezamenlijke opleiding van KU Leuven, UGent en 
UHasselt. Onafhankelijk aan welke universiteit je inschrijft, volg 
je hetzelfde programma. Je stelt je vakkenpakket samen uit het 
aanbod van alle organiserende universiteiten.

WWW.INNOVERENDONDERNEMEN.BE

POSTGRADUAAT

MASTEROPLEIDING

© Christophe Vander Eecken

Op onze site kan je jouw cv en motivatiebrief opladen. Wij nodigen je dan uit voor een  
intakegesprek. Je kan je definitief inschrijven wanneer er een officiële overeenkomst is  
getekend met je stagebedrijf. 



ALGEMENE INFORMATIE

www.innoverendondernemen.be
info@innoverendondernemen.be
tel. +32 16 37 76 87

KU Leuven
Faculteit Industriële 
Ingenieurswetenschappen
Céline Aerts
celine.aerts@kuleuven.be
tel. +32 16 37 76 87

 
Universiteit Gent
Faculteit Ingenieurswetenschappen
en Architectuur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Kristel Dewulf 
kristel.dewulf@ugent.be 
tel. +32 9 264 40 04

 

 

 

 

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

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: januari 2020
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