
Afsprakenkader Docenten STEPS 

 
UNIZO Onderwijs en Ondernemen heeft zijn projecten naar het hoger onderwijs grondig vernieuwd! 
Heel graag lichten we hieronder het afsprakenkader toe omtrent de STEPS. Heeft u dit document 
gevonden maar weet u nog niet goed wat de STEPS inhouden? Ga dan eerst hier een kijkje nemen. 

 
De STEP 
De STEP heeft tot doel om op een praktijkgerichte en projectmatige manier kennis te maken met de 

activiteiten van kleine zelfstandige bedrijven, deel uitmakend van het schoolprogramma. Het 

project ‘STEP’ is een pedagogisch project. Het project ‘STEP’ is een project zonder winstoogmerk. 

De onderwijsinstelling engageert zich om te streven naar een maximale deelname van de STEP aan 

de aangeboden UNIZO Onderwijs & Ondernemen activiteiten.  

Duurtijd – Maximum 1 academiejaar 
De  STEP licentieovereenkomst is beperkt voor de duur van 1 academiejaar. Zij gaat in op 01 
september 2020 en loopt af op 31 augustus 2021. De licentie wordt aangeboden tegen een prestatie 
in de vorm van een betaling van 75,- € excl. BTW na ontvangst van een factuur vanuit de UNIZO 
boekhouding. De licentieovereenkomst slaat op het gebruik van de benaming ‘STEP’, het concept, 
het logo en de in artikel 5 van de licentie overeenkomst omschreven prestaties van UNIZO Onderwijs 
& Ondernemen.  
 

Juridische vorm 
De studenten zullen bij het STEP traject onder de vorm van een Feitelijke vereniging opereren. Dit 
houdt in dat de studenten zelf onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun acties. Om hen 
voor deze aansprakelijkheid te beschermen zijn de studenten reeds verzekerd via de schoolpolis 
maar zal UNIZO na ontvangst van een getekende licentieovereenkomst een aanvullende verzekering 
voorzien zodat de studenten tijdens hun leertraject zo goed als mogelijk beschermt zijn en zij in een 
“veilige” omgeving kunnen acties ondernemen.  
* Het is zeker aan te raden de verzekeringspolis te informeren bij uw onderwijsinstelling 
* U kan een kopie van de aanvullende verzekeringspolis van UNIZO opvragen via onderwijs@unizo.be 

 
De rol van de Docent 
Om de veiligheidsgaranties te kunnen geven is het noodzakelijk dat er steeds een docent als 
adviserende/controlerende coach betrokken wordt bij het traject. De docent zal zich er toe 
verbinden de studenten zo goed als mogelijk te begeleiden. UNIZO voorziet een rechtstreekse 
coaching ten aanzien van de studenten maar tevens ook een ondersteunende rol door onze 
adviseurs aan de docenten.  
 

UNIZO O&O prestaties  
UNIZO Onderwijs & Ondernemen staat in voor het leveren van volgende prestaties:  

• De algemene begeleiding van het project ‘STEP’ met aandacht voor de correcte juridisch-
financiële omkadering.  
• Het ter beschikking stellen van informatie en documentatie over het uitbaten van een STEP 
en meer algemeen het starten van een eigen zaak.  
• Intensieve ondersteuning doorheen het academiejaar voor zowel de studenten als de 
docenten.  
 

Meer informatie omtrent de licentieovereenkomst alsook een uitgebreider document met regels 
en Veel gestelde vragen kan u terugvinden op ondernemendeschool.be   

https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step
mailto:onderwijs@unizo.be?subject=Ik%20wil%20graag%20de%20verzekeringspolis%20voor%20de%20STEP
https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step


 
 

Concrete taken van de begeleidende docent 
 
Om u als docent te helpen bij dit traject hebben we enkele regels opgesteld die er voor gaan zorgen 
dat u niet voor verrassingen komt te staan tijdens het traject. De studenten zullen voor het grootste 
deel zelf verantwoordelijkheid moeten nemen in het doorlopen van het traject. In dit traject zal elke 
STEP recht hebben op 4 contactmomenten met onze provinciaal adviseur. 
We geven hieronder een opsomming van mogelijke regels die jij als docent aan jouw studenten kan 
opleggen. 
 

1) Elke STEP gaat verplicht zelf contact opnemen met de provinciale UNIZO adviseur voor het 
kennismakend gesprek. Dit doen ze door een gesprek in te plannen via het UNIZO 
bookingsysteem 

2) Studenten houden zelf een simpele boekhouding bij en dienen dit elke x tijd in bij hun 
begeleidende docent. De docent kan op zijn beurt advies of raad vragen bij de UNIZO 
adviseur. 

3) Elke transactie/afspraak boven de 500 € moet door de studenten eerst aan de begeleidende 
docent worden voorgelegd ter goedkeuring. Zo bewaken we grote financiële uitdagingen 
achteraf. 

4) Studenten kunnen de docent als een “investeerder” beschouwen. Dit wil zeggen dat je de 
studenten kan vragen op regelmatige basis een verslag te maken met de laatste stand van 
zaken.  

5) Op het einde van het traject zullen de studenten een laatste keer bij de UNIZO adviseur 
langsgaan om het project af te sluiten. 

 
Dit zijn slechts enkele voorbeeld regels die wij aanbevelen om te gebruiken tijdens het STEP traject. 
Uiteraard blijft het u vrij om dit uit te breiden zoals dat best in uw opleiding past. Belangrijk om 
weten is dat de UNIZO adviseur uw ondersteuning zal zijn doorheen het hele STEP traject. Zo krijgen 
de studenten een zo realistisch mogelijk parcours voorgeschoteld in toch een heel veilige omgeving. 
 
 
Mocht u nog aanvullende vragen hebben over dit traject dan kan u contact opnemen met 
onderwijs@unizo.be en dan bekijken we graag hoe we op uw vraag een antwoord kunnen bieden. 
 

 

 

Voor akkoord, 

 

Naam docent: 

 

Handtekening:  

 

 

https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step/boek-je-afspraak
https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step/boek-je-afspraak
mailto:onderwijs@unizo.be

