
OndernemerschapOndernemerschap

Ondernemen doe je zo!

Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt.  

60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding 

en onvoldoende kennis van dat wat bij een goede bedrijfsvoering komt kijken. 

Bereidt u voor en doe het dan in één keer goed. 

PARTNE RI N
ON DE RN EM EN

Uw partner in opleidingenUw partner in opleidingen

Meer informatie?

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Loket Maatwerk, 

tel. (074) 852 55 25 of per e-mail info@maatwerktwente.nl.

Ook op onze website www.maatwerktwente vindt u meer informatie.



 

Ondernemerschap Ondernemerschap

Dag en tijd 
Maandag van 16.30 – 21.30 uur 
(inclusief maaltijd van 18.30 – 19.30 uur).

Start
Kijk voor de startdata op onze website www.
maatwerktwente.nl / Bedrijfsgerichte avondopleidingen/
economie en administratie.

Leslocatie
ROC van Twente, Gieterij 200, Hengelo of ROZ Twente, 
Enschedesestraat 164, Hengelo

Basis en dan?
Niet iedereen zal alle onderwerpen even eenvoudig 
vinden. Dat hangt af van de vooropleiding. Daarom 
bieden we het ondernemerspracticum aan waarin de 
deelnemer aan de cursus ondersteuning kan krijgen.

Kosten
Prijs inclusief examen junior ECB*L: € 800,- 
(bent u geslaagd, dan ontvangt u het certificaat EBC*L). 

Prijs exclusief examen: € 750,- 
(u ontvangt een getuigschrift). 

Prijs ondernemerspracticum: € 55,- per bijeenkomst 
van 2,5 uur.

Subsidie
Bent u op dit moment student van het ROC van Twente 
en bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. 

Europees certificaat voor bedrijfsvoering 
Het MBO College voor Commercie & Ondernemen biedt de modulaire leergang voor 
het junior European Business Competence* Licence (EBC*L) aan, het Europees 
erkend certificaat voor bedrijfsvoering. 

Met dit certificaat toont u aan dat u beschikt over de economische 
basiskennis die u nodig heeft voor het ondernemerschap. Het 
certificaat is inmiddels in en buiten Europa een erkende standaard 
voor bedrijfskundige scholing. 

Deze nieuwe leergang is een coproductie van ROC van Twente, 
ROZ Groep, Kamer van Koophandel Oost Nederland en Rabobank 
Centraal Twente.

Inhoud programma
Bij de start van de leergang voeren we een quick scan uit. De leergang 
bestaat uit zes bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1
Ondernemingsplan  
Gastdocent ROZ

Bijeenkomst 2 
Marketing: marktonderzoek, netwerkontwikkeling, 6P’s, marketingplan
Docent ROC van Twente 

Bijeenkomst 3 
Balans en kostenrekening 
Gastdocent Rabobank Centraal Twente

Bijeenkomst 4 
Ondernemingsdoelen en kengetallen 
Gastdocent Kamer van Koophandel Oost Nederland

Bijeenkomst 5 
Social media
Gastspreker social media / communicatie-expert

Bijeenkomst 6
Bedrijfsvorm, kostenrekening en wetgeving
Gastspreker lokaal succesvol bedrijf / ex-student die nu een ondernemer is


