KMO-ondernemer
De opleiding KMO-ondernemer geeft je cruciale kennis om je
managementvaardigheden aan te scherpen, je eigen zaak
goed te runnen, je unieke bestaansreden uit te tekenen en zo
klaar te zijn voor de toekomst! Ook wordt er in dit traject
aandacht besteed aan financiële taal leren beheersen, spreken
én toepassen. Je krijgt praktische tips en tools aangereikt om
je bedrijf wendbaar en veerkrachtig te maken, en om op lange
termijn waarde te blijven creëren. Daarnaast is er ook
voldoende aandacht voor HR, dé uitdaging van deze tijd.
Na deze opleiding ben je er net als ons van overtuigd dat
bovenstaande thema’s niet enkel noodzakelijk, maar nu ook
mogelijk zijn. De toepassingsgerichte theorie uit de opleiding
pas je onmiddellijk toe op je eigen bedrijfsplan.

Info
Sint-Niklaas
Beginner
Prijs vanaf 695,00 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Sint-Niklaas

avond

14/09/2022

Prijs
€695,00

Programma
De avondopleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 1 à 2 avonden les per week.

Strategisch business management (40u)
Duurzaam ondernemen (20u)
Financiële planning (20u)
Lean & agile project management (20u)
HR (20u)
Facultatieve module: Circulaire businessmodellen en tools (40u)
Eindwerkbegeleiding (4u)
Eindproef kmo-ondernemer (4u)

Voor wie
Je beoogt of hebt een beleidsgerichte functie binnen een bedrijf. De opleiding is ook gericht naar
zaakvoerders of ondernemers in wording en naar adjunct-zaakvoerders/ondernemers.

Toelatingsvoorwaarden
Houder zijn van een diploma HSO en van een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer (Succesvol
ondernemer/Start Me Up – SYNTRA of gelijkwaardig)
Minstens 3 jaar relevante, aantoonbare praktijkervaring hebben in een KMO

Materiaal en extra kosten
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap via het Agentschap voor Innoveren en
Ondernemen.

