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DEZE FOLDER IS INTERACTIEF: 
We hebben handige klikopties toegevoegd zodat je met één 
muisklik op de juiste pagina van dit boekje en vervolgens op de 
juiste webpagina van de Crescendo CVO website terechtkomt.

WORD ONDERNEMER IN HART EN NIEREN
De opleiding Ondernemerschap laat je inzicht verwerven in de vele aspecten van het 
ondernemerschap. Je verwerft de competenties die je nodig hebt om je eigen zaak op te 
starten of te optimaliseren.

Neem je liever een kijkje op 
onze website? Klik hier:
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 CRESCENDO CVO  
CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJSwww.crescendo-cvo.be

https://crescendo-cvo.be/nl
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap


 ¥ Stad Mechelen zet sterk in op ondernemen. Als partner in het stedelijk netwerk 
Ondernemen staat Crescendo CVO op de eerste rij om met zijn cursisten aan nieuwe 
initiatieven in ondernemerschap deel te nemen. 

 ¥ MicroStart is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Deze organisatie 
heeft veel ervaring met het coachen van startende ondernemers: deze coaching gebeurt 
door ervaren ondernemers en experts. microStart verleent ook kleine kredieten aan wie  
moeilijk startkapitaal vindt.

 ¥ J@M vzw begeleidt jongeren met zin in ondernemen. Maatschappelijke participatie en 
betrokkenheid staan centraal.

 ¥ Haven gaat enthousiast aan de slag met jongeren die ondernemerstalent hebben of 
willen ontwikkelen.

EEN MODULAIR AANBOD OP JOUW MAAT
Als startende ondernemer heb je het erg druk. Daarom bieden we de opleiding aan in vier 
pakketten met maar één avond per week les. Volg de gehele opleiding of kies het pakket 
dat het best bij je past.
Tijdens de les kan je netwerken met je medecursisten. Een deel van de opleiding volg je 
online en in afstandsonderwijs. 
Studeren ‘op maat’, dat is het uitgangspunt van Crescendo CVO. Tijdens de opleiding staat 
een coach van partnerorganisatie microStart klaar om je persoonlijk te begeleiden in de 
opstartfase van je zaak. Ook na de opleiding kun je nog een beroep doen op deze coach.

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
Deze opleiding biedt je een mooi toekomstperspectief:
Met je opleiding Ondernemerschap heb je een stevige basis om in Vlaanderen te 
ondernemen. In het Vlaams Gewest heb je geen getuigschrift Bedrijfsbeheer meer nodig 
om je als zelfstandige te vestigen. In Brussel en Wallonië is dat wel het geval. Onze opleiding 
bereidt je goed voor op het examen Bedrijfsbeheer, mocht je in Brussel of Wallonië actief 
willen worden.

JOUW TOEKOMST STAAT CENTRAALSAMENWERKEN MET  
STERKE PARTNERS



Het uurrooster voor deze pakketten vind je HIER.

PAKKET START-UP BESTAAT UIT VOLGENDE 3 MODULES:
1. START-UP
Wat leer je?

 ¥ Ondernemersvaardigheden in kaart brengen.
 ¥ Opstartformaliteiten van een onderneming. 
 ¥ Het netwerk van professionele ondernemers kennen. 

2. SOCIAAL STATUUT 
Wat leer je?

 ¥ Het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen.

3. HANDELSDOCUMENTEN 
Wat leer je?

 ¥ Handelsdocumenten lezen en analyseren.
 ¥ ICT gebruiken om documenten op te stellen. 

CERTIFICAAT
 ¥ ‘Een klassiek’ examen is er niet. Je bewijst telkens met een opdracht dat je de leerstof 
onder de knie hebt.

 ¥ Na elke module ontvang  je een deelcertificaat. 
 ¥ Een officieel certificaat verwerf je, nadat je alle onderdelen met succes gevolgd hebt.

CERTIFICAAT INHOUD VAN DE MODULES

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap/uurrooster-en-prijs


4. RISICOBEHEERSING 
Wat leer je?

 ¥ Bezittingen en je onderneming veilig stellen. 

5. CONTRACTEN EN VERZEKERINGEN 
Wat leer je?

 ¥ Risico’s inschatten.
 ¥ Verplichte en facultatieve verzekeringen kennen.
 ¥ De draagwijdte van contracten begrijpen.

PAKKET FINANCIËN BESTAAT UIT VOLGENDE 4 MODULES:
1. INZICHTEN IN FISCALITEIT
Wat leer je?

 ¥ De aftrekbaarheid van kosten bepalen.
 ¥ Inzicht verwerven in de verschillende soorten belastingen.

PAKKET JURIDISCH BESTAAT UIT VOLGENDE 5 MODULES:
1. SECTORSPECIFIEKE REGELGEVING EN VERGUNNINGEN
Wat leer je?

 ¥ Reglementeringen opzoeken die voor jouw onderneming van toepassing zijn.

2. KREDIETVERLENING EN OVERHEIDSSTEUN
Wat leer je?

 ¥ Informatie over overheidssteun opzoeken.
 ¥ Verschillende kredietvormen kennen.
 ¥ Een kredietvorm aanvragen.

3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN
Wat leer je?

 ¥ De voor- en nadelen van verschillende betalingsmogelijkheden afwegen.

Het uurrooster voor deze pakketten vind je HIER.

INHOUD VAN DE MODULES

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap/uurrooster-en-prijs


PAKKET MARKETING BESTAAT UIT VOLGENDE 2 MODULES:
1. COMMUNICATIE EN NETWERKING
Wat leer je?

 ¥ Een professioneel netwerk opbouwen.
 ¥ Netwerken.
 ¥ Efficiënt communiceren via diverse kanalen.
 ¥ Sociale media inzetten.

2. INZICHTEN IN MARKETING EN E-COMMERCE
Wat leer je?

 ¥ Een omgevingsanalyse maken.
 ¥ Een marketingstrategie opstellen.
 ¥ De mogelijkheden van e-commerce.

2. INZICHTEN IN BOEKHOUDING
Wat leer je?

 ¥ Het belang van de boekhouding kennen.
 ¥ De verschillende stappen van de boekhoudcyclus.

 ¥ De financiële gezondheid van je onderneming inschatten.

3. KOSTPRIJS EN OMZETBEREKENINGEN
Wat leer je?

 ¥ De kosten- en investeringsstructuur bepalen.
 ¥ De kostprijs berekenen.
 ¥ De verkoopprijs bepalen.
 ¥ De omzet ramen.

4. BTW
Wat leer je?

 ¥ In deze module leer je met het BTW-mechanisme omgaan.

Het uurrooster voor deze pakketten vind je HIER.

INHOUD VAN DE MODULES

https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/verkoop-en-logistiek/ondernemerschap/uurrooster-en-prijs


PRAKTISCH

MODULE LESTIJDEN PRIJS

PAKKET START UP: 28 €42

Start-up 8

Sociaal statuut 8

Handelsdocumenten 12

PAKKET JURIDISCH: 28 €42

Sectorspecifieke regelgeving en vergunningen 4

Kredietverlening en overheidssteun 8

Betalingsmogelijkheden 4

Risicobeheersing 8

Contracten en verzekeringen 4

Voor de volledige opleiding betaal je 210 euro inschrijfgeld. Voor wie in het 
laatste of voorlaatste jaar van het secundair onderwijs zit, is de opleiding 
GRATIS! MODULE LESTIJDEN PRIJS

PAKKET FINANCIËN: 56 €84

Inzichten in fiscaliteit 8

Inzichten in boekhouding 20

Kostprijs en omzetberekeningen 20

BTW 8

PAKKET MARKETING: 28 €42

Communicatie en netwerking 16

Inzichten in marketing en e-commerce 12

Totaalprijs gehele opleiding* max. €210

modules
15

jaartraject

avond- 
onderwijsCampus  

MechelenVerkoop & 
logistiek

Schrijf je snel in!
Alles wat je moet weten om je in te schrijven vind je HIER.

https://inschrijven.crescendo-cvo.be


CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
015 41 30 45 
info.mechelen@crescendo-cvo.be

 ¥ Plan HIER je route

CONTACT

Volg ons op
Kom de opleiding beleven tijdens ons infomoment!
Klik HIER voor meer informatie.

www.crescendo-cvo.be

LIEVER IETS ANDERS? 
NEEM ZEKER EEN KIJKJE:
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