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KwaliteitHét starterscentrum van de HAN!

Het Centrum voor Ondernemerschap (CvO) is het expertisecentrum voor onderne-

merschap van de HAN. Het CvO is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kennis 

en vaardigheden van (toekomstige) ondernemers die vanuit het (hoger) onderwijs 

of een werksituatie een eigen bedrijf hebben, of willen starten. Het CvO verzorgt 

verschillende trainingen en cursussen. 

Daarnaast participeert het CvO in diverse regionale, landelijke en (inter)nationale 

netwerken van ondernemers. In november 2005 was dit voor de staatssecretarissen 

van OCW en van EZ aanleiding om directeur Geert-Jan Sweers te benoemen tot 

ambassadeur voor Leren Ondernemen in Oost-Nederland. In 2006 ontving de HAN, 

dankzij de activiteiten van het CvO, als eerste hogeschool in Nederland het vignet 

Leren Ondernemen. Het gaat hierbij om een officiële erkenning door de ministeries 

van OCW en EZ.
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Voel jij je het meeste thuis bij de tweede kolom?  Maak 

dan nu kennis met het Centrum voor Ondernemerschap 

(CvO).

HET CENTruM VOOr ONdErNEMErsCHap:

•  biedt je de mogelijkheid te onderzoeken of je onder

nemersbloed hebt

•  biedt praktijkgericht onderwijs aan, verzorgd door 

ervaren ondernemers / trainers

•  geeft je de kans om een ondernemende houding te 

ontwikkelen

•  begeleidt je bij de start van een eigen bedrijf of bij  

overname van een bestaand bedrijf

•  bereidt je voor op het HBOCertificaat Ondernemer

schap

• nodigt je uit voor netwerk en regionale bijeenkomsten

•  biedt maatwerk en begeleiding 

•  staat open voor HANstudenten en studenten van 

andere hogescholen en universiteiten

•  maakt het mogelijk student én ondernemer tegelijk te 

zijn!

kortom: Het CvO is hét expertisecentrum voor onder

nemende studenten.
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“Het gaat om focus”
 Andrew David is wat je noemt een ervaringsdeskundige: hij 

heeft zich na jaren loondienst in de energiewereld het onder

nemerschap met vallen en opstaan eigen gemaakt. “Iemand 

die ondernemer wil worden, die wordt dat heus wel. Maar het 

ontbreekt je in het begin aan focus. Beginnende ondernemers 

gaan vaak ‘op de prijs zitten’, maar luisteren niet echt naar hun 

klant. De trainingen ondernemersvaardigheden geven handvat

ten en zorgen vooral voor een snellere persoonlijke groei. Dat 

hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Bij de training Verkoop 

geef ik bijvoorbeeld een simpele opdracht als: ‘Verkoop volgende 

week een product van 1 euro aan je medestudenten’. Zo leer 

ik de studenten analyseren: wat heeft mijn groep klanten nu 

nodig, hoe kan ik hierop aansluiten? 

Bij de training Netwerken kijken we ook naar de nonverbale 

aspecten: hoe goed let je op de ander, wat valt je op? De onder

nemersvaardigheden zorgen voor een goede opstap; je leert je 

sterke en zwakke punten kennen en weet wat je waard bent in 

de markt."

Andrew David is directeureigenaar van H4 Organisatie Training 

Advies, docent bij verschillende hogescholen en namens de 

regionale afdeling van MKBNederland vertegenwoordigd in het 

College van Toezicht van het CvO.

Andrew David
CvO-docent en ondernemer

Speel je graag op zeker …  of hou je wel van een beetje risico?

Word je graag bij de hand genomen … of zoek je het liefst je eigen weg?

Droom je van de baan van je leven … of word je het liefst eigen baas?

HAN Centrum voor Ondernemerschap

Je mag van hen dus heel wat inspirerende praktijkverha

len, do’s en don’ts verwachten. Daarnaast kun je in een 

Student Company ervaring opdoen als ondernemer.

VaN sTudENT Naar ONdErNEMEr

De weg van student naar ondernemer loopt eigenlijk 

altijd in drie fasen: bewustwording, ontwikkeling en 

start. Het CvO weet wat je op deze weg nodig hebt. Van 

cursussen, trainingen, minors en projecten, tot advies, 

begeleiding en netwerkbijeenkomsten: in het schema 

kun je zien welke onderdelen achtereenvolgens (of zelfs 

tegelijkertijd) een bijdrage kunnen leveren aan je  

ontwikkeling. Samen met jou maken we een programma 

op maat. 

1. BEwusTwOrdiNg

Het trekt je wel, eigen baas zijn. Maar: past het eigenlijk 

wel bij jou? Beschik je over ondernemersbloed? Bij ons 

kun je dit op verschillende manieren onderzoeken. 

prakTijkgEriCHT ONdErwijs

In je eigen opleiding leer je wat je voor de uitoefening 

van je beroep nodig hebt. Wil je met succes een eigen 

bedrijf beginnen, dan heb je aanvullende kennis nodig 

op het gebied van ondernemerschap. Praktijkkennis en 

vaardigheden zijn hierbij heel belangrijk. Welke studie

richting je doet maakt niet uit: het CvO bekijkt samen 

met jou welke leerroute het beste bij je past. Je leert in én 

van de praktijk: onze trainers hebben allemaal persoon

lijke ervaring met het ondernemerschap.  
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Energiek
Oriënterende / voorbereidende modules 

Binnen je eigen opleiding of binnen het CvO kun je 

modules volgen die je laten proeven aan het onder

nemerschap. Zo leer je bijvoorbeeld een ondernemings

plan schrijven. Wat komt er allemaal kijken bij het starten 

van een eigen bedrijf? Voel ik wel wat voor die conse

quenties en risico’s? Deze modules helpen je om tal van 

vragen over het ondernemerschap te beantwoorden. 

Student Company

Wil je weten of het opzetten van een eigen bedrijf iets 

voor jou is? De Student Company biedt je deze kans. 

Student Company is een landelijk initiatief, waarbij je 

met maximaal tien medestudenten (van verschillende 

opleidingen) van de HAN een échte onderneming opzet. 

Jullie uitdaging is om eigen producten of diensten te 

ontwikkelen die je daadwerkelijk aan de man brengt. 

2. ONTwikkEliNg

Je bent creatief, innovatief en durft kansen te grijpen. 

Maar: ben je uit het goede ‘ondernemershout’ gesne

den? Er valt immers nog heel wat te leren. Denk maar 

aan vragen als: ‘Hoe haal ik nieuwe klanten binnen?  

Welke verkooptechnieken kan ik toepassen? Hoe beheer 

ik mijn inkoopbeleid? Wat is de beste manier om met 

mijn personeel om te gaan?’  In deze fase worden de 

modules van het HBOCertificaat Ondernemerschap 

interessant. Je leert hoe je een ondernemingsplan nog 

concreter maakt, hoe je marketing kunt inzetten en wat 

de verdere (financiële) consequenties van het onderne

merschap zijn. Het CvO heeft alles in huis om je onder

nemerstalenten verder te ontwikkelen. Dat kan variëren 

van vaardigheidstrainingen tot coaching door onderne

mers, een minor, het HBOCertificaat Ondernemerschap 

en/of de studievariant Ondernemerschap. 

Er zijn allerlei combinaties mogelijk. Samen met jou 

maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan. Zodat we 

zeker weten dat jouw route aansluit bij je studie en dat je 

optimaal gebruik kunt maken van vrijstellingen!

"Informatie uitwisselen en netwerken"
SportMatching.nl, zo heet het bedrijf dat Hiltje Karrenbeld met 

drie medestudenten Sport Gezondheid en Management (SGM) 

runt. Het is oorspronkelijk ontstaan als Student Company, maar 

is na een doorstart onder eigen verantwoordelijkheid voortgezet.  

“In mijn tweede jaar hebben we met negen man de website 

www.sportmatching.nl opgericht. Onze insteek: mensen meer 

laten bewegen door in te spelen op het veelgehoorde knelpunt 

‘ik heb geen sportmaatje’. Het achterliggende doel is om de 

gezondheid van onze leden te bevorderen. Zo’n bedrijf naast 

je studie is hard werken; je moet goed kunnen plannen. Maar 

ondernemen is echt mijn ding. Je hebt iets in handen wat je van 

niets naar iets kunt vormen. 

Binnen Student Company had ik de functie van directeur, 

omdat ik er graag het maximale wilde uithalen. We kregen 

begeleiding van een docent en van een mentor uit het bedrijfs

leven. Het CvO was eigenlijk steeds op de achtergrond aanwe

zig. Ik heb een aantal keuzemodules voor het HBOCertificaat 

gedaan en heb de module Marketing bijvoorbeeld gebruikt om 

het marketingplan voor SportMatching.nl te schrijven. En je 

staat heel anders in een training Netwerken en Acquisitie als 

je met je eigen bedrijf bezig bent. Ik ben bijvoorbeeld ook naar 

het Symposium Bedrijfsovername van CvO geweest. Handig 

om informatie met andere ondernemers uit te wisselen en te 

netwerken. Mijn stage loop ik nu via het CvO bij HAN Event;  

ik mag onder andere de sponsoring en hardloopclinics rondom 

de HANKAN Marathon organiseren!” 

Hiltje Karrenbeld
Studentondernemer

"Nieuw en anders"
Reinier van der Spek: “Op de middelbare school verdiende ik al mijn 

eigen geld met tussenhandel; mijn klasgenoten waren mijn afzetmarkt. 

Alles legaal hoor! Toen ik via een medestudent hoorde van het bestaan 

van studentbedrijven werd ik dus heel enthousiast. Tijdens mijn 

gesprek met het CvO bleek er nog een hele wereld aan kennis achter 

die studentbedrijven te zitten. Ik heb uiteindelijk zo’n acht vakken bij 

het CvO gevolgd.” Praktijkervaring deed Reinier samen met collega

studentondernemer Marian van den Hoogen op in het studentbedrijf 

Avvenementi  “Ik mocht het project Evenementenmanagement van 

Commerciële Economie hiervoor inwisselen. Daar heb ik het meeste 

van geleerd. Als ondernemer ben je niet alleen bezig met de marktstra

tegie, maar ook met alles achter de schermen. Hoe neem je tijdelijk 

personeel aan, hoe stel je offertes op, hoe krijg je opdrachten? We 

bezochten zelf beurzen, het Starterscafé, de Startersdag van de Kamer 

van Koophandel, maar op de achtergrond was er steeds de sturende 

en coachende rol van het CvO. Na de afronding zaten er nog een paar 

opdrachten in de pijplijn en zijn we zelfstandig verdergegaan onder de 

naam Nuveaux.” 

Nuveaux is jongerentaal voor ‘nieuw en anders’. Die woorden zijn 

zeker van toepassing op de studieroute van compagnon Marian van 

den Hoogen. Haar kennismaking met het ondernemerschap begon in 

het eerste jaar van Commerciële Economie (CE): “Ik koos voor een half 

jaar Student Company. Daar hoorde een aantal oriënterende vakken 

bij en mijn begeleider maakte me daarna enthousiast voor de trainin

gen ondernemersvaardigheden.” Marian volgde de trainingen in de 

avonduren en besprak met het CvO hoe zij studie en ondernemerschap 

het beste kon combineren. Het werd een minor Entrepreneurship: 

“Ik combineerde de vakken bij het CvO en het werk bij Avvenementi 

met mijn studie CE. Dat was zwaar, maar het heeft me een half jaar 

studieverkorting opgeleverd en veel kennis en ervaring. Het is een hele 

uitdaging om je eigen ideeën om te zetten in iets haalbaars. Met be

hulp van het CvO kun je een pakket samenstellen dat precies bij je past 

en aan het eind van de rit heb je met het HBOCertificaat Onderne

merschap ook nog een papiertje dat bewijst wat je kunt!”

Reinier van der Spek
Marian van den Hoogen

Studentondernemers

Authentiek
Toegankelijk

Hiltje Karrenbeld
Reinier van der Spek

Marian van den Hoogenlinksonder



“Een nieuwe blik op je droom”
"Ik ben graag eigen baas. Mijn droom is om een unieke  

kappersopleiding te starten die zich meer richt op hoger  

opgeleiden, de showwereld en de grote cosmeticabedrijven. 

Ik wil me hiermee onderscheiden in een verzadigde markt.” 

Dieuwke is wat je noemt ondernemend. Op haar cv staan de 

kappersopleiding, een mboopleiding management en directie

secretaresse, een jaar wonen en werken in Italië, een buiten

landse stage en vooral: grote ambities. 

Binnenkort zet ze een belangrijke stap: “Ik ben in onderhande

ling met het horeca projectbureau waar ik stage loop, om als 

zelfstandig ondernemer een opleidingspoot op te zetten.” Het 

CvO gaf haar de praktische informatie om haar ambities te 

realiseren. “De module Ondernemingsplan hielp me mijn beeld 

verbreden: wat komt er allemaal bij ondernemerschap kijken, 

hoe moet ik de zaak financieel regelen, wat voor soort onderne

mer ben ik eigenlijk? Het werpt een nieuwe blik op je droom en 

voorkomt tunnelvisie.”  

Dieuwke Hoogendoorn
vierdejaars student Opleidingskunde

NiEuwsgiErig gEwOrdEN?

Begint het ondernemersbloed te kriebelen? Maak dan 

snel een afspraak met een van onze adviseurs in Arnhem 

(026) 365 82 66, of Nijmegen (024)  353 07 10. Of kijk op 

www.han.nl/cvo voor meer informatie.

Het Centrum voor Ondernemerschap is er ook voor 

ondernemers die het klappen van de zweep inmiddels 

kennen. We hebben diverse cursussen en trainingen in 

ons pakket en bieden coaching en begeleiding bij alle  

facetten van het ondernemerschap. Interessant hierbij 

zijn ook onze regionale projecten en ons uitgebreide net

werk. Zelfs als ervaren ondernemer kun je verrast staan 

van de kennis, begeleiding, netwerken en faciliteiten die 

dit alles kan opleveren!

Doelgericht

Behulpzaam
Eigenzinnig

laNdElijk ErkENd HBO-CErTiFiCaaT ONdErNEMErsCHap®

Volg je de minor Entrepreneurship of Ondernemen in 

Health en Sport, dan behaal je meestal ook het HBO

Certificaat Ondernemerschap. Natuurlijk hoef je daarna 

niet meteen als zelfstandig ondernemer verder te gaan. 

Je kunt ook eerst ervaring opdoen in loondienst. Werk

gevers stellen medewerkers met het HBOCertificaat 

Ondernemerschap zeer op prijs!

3. sTarT

Een eigen bedrijf starten is niet niks. Maar: is het daar

mee een brug te ver? Wij weten beter! Of je nu denkt aan 

een eigen praktijk voor mondhygiëne of fysiotherapie, 

een dans, sport of muziekschool,  een administratie

kantoor of ICTbedrijf: we bieden je de ondersteuning 

die je nodig hebt. Zélf of via onze netwerken in de regio. 

Denk bijvoorbeeld aan afstuderen op je eigen bedrijf, 

bemiddeling bij financiering of huisvesting en coaching 

of doorverwijzing naar adviseurs binnen ons netwerk. 

Het HBO-Certificaat Ondernemerschap is het tastbare 

bewijs van je vakmanschap als ondernemer. Je beheerst 

niet alleen je vak; het certificaat bewijst hoe onderne-

mend jij bent. Een op maat samengestelde combinatie 

van modules, trainingen en praktijkervaring levert je het 

landelijk erkende HBO-Certificaat Ondernemerschap op.

In 2002 nam CvO het initiatief tot dit Certificaat. En in 

2006 zorgden de HAN, de Kamers van Koophandel 

Centraal Gelderland en Rivierenland, de Stichting Jong 

Ondernemen en de 

regionale werkgeversorga

nisaties van VNONCW en 

MKBNederland voor een 

landelijke uitrol en erken

ning. Het leverde het project de Leren Ondernemen Prijs 

2006 voor het hoger onderwijs op. De HAN nam ver

volgens het initiatief tot de oprichting van de Stichting 

HBOCertificaat Ondernemerschap, waarin inmiddels 

verschillende hogescholen deelnemen. De stichting heeft 

als doelstelling hbostudenten via hun eigen hogeschool 

en volgens landelijk geldende criteria voor te bereiden op 

zelfstandig ondernemerschap. 

Kijk voor meer informatie op www.hboco.nl

sTudENT COMpaNy / ONdErNEMiNgsplaN

FiNaNCiëNMarkETiNg
ONdErNEMErs- 
VaardigHEdEN

sTraTEgiE
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“Meer en betere starters, dat is voor de Kamer van Koophandel 

een belangrijke doelstelling om economische groei voor de regio 

ook in de toekomst te waarborgen. 

Daarom werkt de KvK nauw samen met het CvO om toekom-

stige ondernemers goed voor te bereiden. Het HBO-Certificaat 

Ondernemerschap is een prima initiatief en voor iedere onder-

nemende student een aanrader.”

Ronald Migo
algemeen directeur Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Leren ondernemen in een minor

Je opleiding aan de HAN bestaat uit een major en een 

minor. De major is de hoofdmoot van je studie: hierin 

ontwikkel je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt 

voor je latere beroep. Daarnaast volg je een minor van 

een half jaar waarin je je verder verdiept in of verbreedt 

ten opzichte van je vakgebied. Het CvO biedt verschil

lende minors aan, zoals: 

• Adviseren

• Entrepreneurship

• Ondernemen in Health en Sport.


