
Keuzedeel
Ondernemend
Vakmanschap
Heb je een eigen bedrijf of wil je een eigen bedrijf  
beginnen, dan is dit keuzedeel ideaal voor jou!

Het keuzedeel Ondernemend Vakmanschap is een  
keuzedeel dat ROC-breed wordt aangeboden.  
Dat betekent dat je samenwerkt met andere studenten 
uit je eigen opleiding én met studenten uit andere op-
leidingen. Daardoor bouw je meteen een goed netwerk 
op en je leert van elkaar.
Je wordt begeleid door docenten en professionals uit 
het bedrijfsleven. Je gaat op bezoek bij bedrijven in de 
regio om te ervaren hoe zij hun business-plannen heb-
ben gerealiseerd.

www.ondernemerslabtwente.nl/vakmanschap



Een uitdagend keuzedeel voor 
alle studenten niveau 3 en 4 in de 
sectoren:
• Commercie & Ondernemen
• Bouw, Infra & Interieur
• ICT & Creatieve Industrie 

(Vormgeving, Mode en Media)
• Mobiliteit, Transport & Logistiek
• Techniek, Metaal, Electro & 

Installatietechniek
• Management & Organisatie
• Dienstverlening & Gastvrijheid
• Loopbaanontwikkeling  

& Participatie
• Gezondheidszorg
• Sport, Onderwijs & Cultuur
• Zorg, Welzijn / Mens & Maat-

schappij
Het keuzedeel wordt uitgevoerd op 
meerdere locaties.

What’s in it for me?
• Je krijgt de kennis en vaardig-

heden die je moet hebben/ont-
wikkelen om kansrijk te zijn als 
ondernemer.

• Je verbreedt jouw netwerk 
waardoor je kansen op de ar-
beidsmarkt aanzienlijk worden 
vergroot.

• Je kunt de opbrengsten van 
het keuzedeel als startend 
ondernemer dóórontwikkelen in 
de vorm van je eigen (student)
bedrijf.

Geen extra studiebelasting
Dit keuzedeel kun je doen in plaats 
van een keuzedeel binnen je eigen 
opleiding. Het is dus geen extra 
studiebelasting, maar komt in de 
plaats van dat keuzedeel van  
240 sbu.

Wat, waar, wanneer?
• 10 bijeenkomsten 

vanaf 16:00 uur
• incl. gezamenlijke maaltijd 
• aanwezigheidsplicht 100%
• gezamenlijke werkbezoeken 

aan bedrijven in regio
• afsluitend examen,  

vermelding op diploma
Exacte data en tijden: check  
www.ondernemerslabtwente.nl/
vakmanschap

meer weten? meedoen? 
www.ondernemerslabtwente.nl/vakmanschap


