
Algemene info
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Met UNIZO Onderwijs & Ondernemen inspireren we docenten en studenten met verschillende 
tools en sessies om ondernemerszin en/of ondernemerschap in de opleiding verder te 
ontwikkelen.

Ondernemen als Student/juridische kader 
De STEP wordt opgevat als een feitelijke 
vereniging. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen jou enerzijds en UNIZO anderzijds. 
Omdat het gaat om een duidelijk pedagogisch 
project, kunnen jullie niet streven naar maximale 
winst.

Zowel UNIZO als de school dragen de 
verantwoordelijkheid voor de risico’s gekoppeld 
aan de uitbating van de STEP. Deze afspraken 
vind je terug in de samenwerkingsovereenkomst 
(licentie).

Jij, als student, bent van opstart tot het einde 
verantwoordelijk voor jouw eigen STEP.

Praktisch
Je ondertekent en betaalt tijdig een UNIZO-
licentie t.b.v. 75 euro (excl. btw) per STEP en 
opent hiermee een zichtrekening. De betaling 
dien je maar uit te voeren nadat je een factuur 
van UNIZO ontvangen hebt.

Wat is een STEP?
De STEP is een echte onderneming die wordt 
opgericht door studenten van het hoger- of 
volwassenonderwijs. Ze zetten theorie om in 
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.

Ondersteuning
UNIZO organiseert 4 contactmomenten 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 UNIZO-adviseur beschikt ook over de 
nodige online en offline tools om jou te 
helpen bij het ontwikkelen van een idee tot een 
uitgewerkt concept.

De online tools die jou verder kunnen helpen vind je op 
https://startersplatform.unizo.be/nl/videos en op https://startersplatform.unizo.be/nl/toolkit 

Benieuwd naar info over ondernemen als student? Surf dan naar 
www.liantis.be/nl/zelfstandig-worden/startvoorwaarden/student-zelfstandige

Nuttige informatie
Op de website www.unizo.be/starters vind je heel wat info omtrent het opstarten van een eigen 
zaak. Met de starterstool https://startersplatform.unizo.be/nl/starterstool kun je stap voor stap je 
ondernemingsplan opstellen. Zo zet je jouw route van idee tot commercialisering zwart op wit en verlies 
je niets uit het oog. Succes!


