
STEP 
  

Vooraf 

Met UNIZO- het team Onderwijs en Ondernemen inspireren we docenten en studenten met 

verschillende tools en sessies om ondernemerszin en/of ondernemerschap in de opleiding verder te 

ontwikkelen. 

Wat is een STEP? 

De STEP is een echte onderneming die wordt opgericht door studenten van het hoger- of 

volwassenonderwijs. Ze zetten de theorie om in de praktijk binnen een beschermd kader vanuit 

UNIZO. Het is een pedagogisch project binnen de school en heeft een maximale duurtijd van 1 

academiejaar. Op het einde van dit academiejaar ontvangen de studenten een certificaat van UNIZO.  

Ondernemen als Student/juridische kader 

De STEP wordt opgevat als een feitelijke vereniging. Dit is een samenwerkingsverband tussen de 

Studenten enerzijds en UNIZO anderzijds. Daar het gaat om een duidelijk pedagogisch project, 

kunnen studenten niet streven naar maximale winst. 

De verantwoordelijkheid voor de risico’s gekoppeld aan de uitbating van de STEP worden gedragen 

door UNIZO en de school. Er worden daaromtrent duidelijke afspraken gemaakt in de 

samenwerkingsovereenkomst(licentie). 

De student is verantwoordelijk voor zijn eigen STEP. 

Ondersteuning 

UNIZO organiseert zitdagen voor studenten en docenten. Een afspraak boek je digitaal. Tijdens dit 

gesprek voorziet de UNIZO-adviseur feedback en opvolging van het project. De docent zal hiervan 

mee op de hoogte worden gehouden. 

De docenten blijven wel de rechtstreekse coach van de studenten. 

De docenten kunnen vrijblijvende info verkrijgen bij de UNIZO-adviseur.  

Er is ook nog een werkboek beschikbaar via onze website. 

Praktisch 

De docenten zien erop toe dat de studenten een zichtrekening hebben geopend bij een bank en dat 

de UNIZO-licentie tijdig wordt ingediend, ondertekend en betaald. Deze bedraagt 75,- € excl. BTW 

per STEP. 

Nuttige informatie 

Op de website  www.unizo.be vind je heel wat info omtrent opstarten van een eigen zaak. De 

starterstool is een ideaal medium die heel praktisch is voor de studenten.  

Op www.onderwijs.unizo.be vind je ook heel veel bruikbare tools zowel voor docenten als studenten. 

https://unizo.sharepoint.com/sites/TeamOO/Gedeelde%20documenten/Hoger.onderwijs/2020-2021/STEP/werkversies/www.unizo.be
https://unizo.sharepoint.com/sites/TeamOO/Gedeelde%20documenten/Hoger.onderwijs/2020-2021/STEP/werkversies/www.onderwijs.unizo.be

