
ONDERNEMERSCHAP



WAAROM KIEZEN VOOR 
ONDERNEMERSCHAP BIJ CRESCENDO CVO?

• De opleiding ondernemerschap geeft je zin om te starten met een 
eigen zaak.

• Je wordt meegenomen in alle aspecten waarmee een starter te maken 
krijgt. 

• De opleiding wordt afgestemd op maat van de cursist.



WAT MAG JE IN DEZE OPLEIDING 
VERWACHTEN? 
• Je wordt wegwijs gemaakt in de opstart en regelgeving ivm de start 

van een onderneming.

• Je wordt meegenomen in het boekhoudkundig- en fiscaal aspect.

• We laten je kennismaken met jouw ondernemings- en financieel plan. 

• We stemmen de opleiding af op jouw noden en behoeften, dit in 
samenwerking met externe partners.



HOE ZIET EEN TYPISCHE LES ERUIT? 
• We vertrekken van de informatie die elke cursist nodig heeft, 

gekoppeld aan de verschillende modules.  

• Deze informatie wordt gelinkt aan de praktijk en we zetten de cursist 
centraal met zijn vragen ivm de start van zijn/haar onderneming.

• De lessen worden aangevuld met praktische oefeningen. Waar 
mogelijk nodigen we gastsprekers uit om elke cursist zoveel mogelijk te 
laten kennis maken met de realiteit van het ondernemerschap.



WAARIN ZIJN WIJ ANDERS DAN DE REST? 

• Onze cursist staat centraal. We zorgen voor een opleiding op maat.

• Wij staan garant om goede en deskundige informatie te delen met 
onze cursisten.

• Wij brengen elke cursist zo dicht mogelijk bij de realiteit van het 
ondernemerschap. Dit zowel vanuit de theorie als praktijk.



WAAR GA JE LES KRIJGEN
• De lessen gaan door in Crescendo CVO Campus Mechelen.

• Wij beschikken over een ruim leslokaal met ICT-faciliteiten.



WAT KAN JE DOEN MET JE 
DIPLOMA/CERTIFICAAT
• Je ontvangt een deelcertifcaat voor elke module waarvoor je slaagt. Na 

afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van de opleiding.

• Jij bent klaar om de stap te zetten naar de start van een zelfstandige 
zaak.

• Met de kennis van het goed ondernemerschap liggen de sleutels van 
het succes in jouw handen!



WAAROM IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR 
JOU?
• Je hebt heel veel goesting om te starten met een eigen zaak.

• Je wil starten met een zaak maar je weet niet hoe er aan te beginnen.

• Je twijfelt of je een goede ondernemer zou zijn en wil graag weten hoe 
jij een succesvolle ‘starter’ kan zijn.



MET WELKE PARTNERS WERKEN WE 
SAMEN?
• We werken samen met:

• Stad Mechelen

• MicroStart



OVERTUIGD?
SCHRIJF JE ONLINE HIER IN

OF KOM LANGS OP EEN VAN ONZE SECRETARIATEN 

CAMPUS MECHELEN
Vaartdijk 86
2800 Mechelen
info.mechelen@crescendo-cvo.be
+32 15 41 30 45

https://inschrijven.crescendo-cvo.be/
mailto:Info.mechelen@crescendo-cvo.be

