
   

  

ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN: 
 SAMENWERKING FACULTEIT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN EN ECONOMIE, UNIVERSITEIT 

ANTWERPEN EN ETION 

 

Ook dit academiejaar werken ETION en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE) 

van de Universiteit Antwerpen samen om ondernemerschap en professionele ervaring bij jonge 

economisten te stimuleren. Masterstudenten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en 

Economie kunnen in hun lessenpakket kiezen voor een praktijkgericht project.  Hiervoor gaat 

ETION bij bedrijven op zoek naar geschikte cases en uitdagingen. 

 

1. Welke projecten zoeken we?  

 

Er zijn verschillende vormen van praktijkgerichte projecten in het curriculum van studenten 

FBE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkproject Praktijkgerichte 

masterproef 

Stage 

Student analyseert een reëel 

bedrijfsprobleem, maakt 

concrete, realistische 

managementaanbevelingen en 

presenteert deze in de vorm van 

een technische rapport 

 

(Duo van) student(en analyseert 

een reëel bedrijfsprobleem, 

maakt concrete, realistische 

managementaanbevelingen en 

presenteert deze in de vorm van 

een masterscriptie 

 

Binnen een stage werkt de 

student rond concrete lopende 

projecten of opdrachten. 

Zodoende leert de student het 

bedrijf en werkomgeving 

grondig kennen.  

 

6 ECTS (min. 4 weken, voltijds 

of gespreid rekening 

houdend met curriculum) 

Project kan plaatsvinden in 

zomermaanden (juli – 

september) en/of tijdens het 

academiejaar (oktober – 

juni) 

Student wordt begeleid 

door een bedrijfs-

begeleider, een 

faculteitsbegeleider en 

titularis 

15 ECTS 

Project vindt plaats tijdens 

het academiejaar (oktober – 

mei) 

 

Student wordt begeleid 

door een bedrijfs-

begeleider en een 

faculteitsbegeleider 

(promotor) 

3 ECTS (min. 3 weken voltijds 

of gespreid rekening 

houdend met curriculum) 

Project kan plaatsvinden in 

zomermaanden (juli – 

september) en/of tijdens het 

academiejaar (oktober – 

juni) 

Student wordt begeleid 

door een bedrijfs-

begeleider 
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2. Wie zijn onze studenten? 

 

Aan de Faculteit Bedrijswetenschappen en Economie worden diverse masteropleidingen 

aangeboden. Binnen volgende opleidingen kunnen studenten een stage, praktijkproject of 

praktijkgerichte masterproef opnemen: 

• TEW – Bedrijfskunde / Business Economics (ENG) 

• TEW - Economisch Beleid / Economic Policy (ENG)  

• Handelsingenieur / Financial Engineering (ENG)  

• Business Engineering: Management Information Systems  

• Organisatie en Management  

• Meertalige Professionele Communicatie  

• Maritiem en Logistiek Management  

 

Dit stelt een ruime groep studenten voor met diverse profielen, interesses en specialisaties 

gaande van supply chain engineering, startegie, finance, logistiek en transport, communicatie, 

enz.  

 

3. Waaraan voldoen projecten?  
 

Voor het praktijkproject en de praktijkgerichte masterproef: 

• Het project is gericht op een specifiek probleem of uitdaging binnen het bedrijf; 

• Het project maakt het mogelijk een eindrapport te schrijven met een duidelijke 

probleemstelling, analyse en aanbevelingen (dus bv. geen dataverzameling zonder 

analyse en synthese); 

 

Voor het stageproject: 

• De stage houdt verband met de opleiding van de studenten in het brede domein 

van bedrijfskunde, economisch beleid, technologie en beleidsinformatica. 

• Tijdens de stage voert de student werkzaamheden uit die aansluiten op het niveau 

van een master aan onze faculteit 

 

Enkele voorbeelden: 

• Bepaalde trends binnen een vakgebied analyseren en de impact hiervan op een 

organisatie weergeven. Hoe kan de organisatie omgaan met deze trends? ; 

• Marktonderzoek met aanbevelingen (bv. marktpotentieel bekijken van een bepaald 

product); 

• Hoe krijgt u een beter zicht op de winstgevendheid van uw producten of diensten? 

• Een strategische analyse om een nieuwe markt te kunnen betreden; 

• Hoe kan het milieubeleid binnen uw organisatie geoptimaliseerd worden? 

• Analyse en onderzoek naar de mogelijkheden van het bundelen van logistieke 

stromen  

https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/tew-bedrijfskunde/master/
https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/business-economics/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/tew-economisch-beleid/master/
https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/economic-policy/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/handelsingenieur-worden/master/
https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/business-engineering-financial-engineering/
https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/business-engineering-mis/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/organisatie-en-management-studeren/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/meertalige-professionele-communicatie/
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/maritiem-en-logistiek-management/
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4. De rol van de bedrijfsbegeleider 

 

De student wordt binnen de organisatie bijgestaan door een bedrijfsbegeleider. Deze persoon: 

• Maakt de student wegwijs in het bedrijf en is een aanspreekpunt voor de student; 

• Bespreekt regelmatig de vorderingen van het project met de student; 

• Zorgt ervoor dat de student toegang heeft tot alle noodzakelijke informatie voor 

het project; 

• Staat in voor de evaluatie van de student en woont de presentatie bij 

(praktijkproject + praktijkgerichte masterproef). 

 

5. Voordelen voor uw bedrijf of Organisatie? 
• Onderzoek op maat van uw bedrijf 

• Academisch onderbouwde aanpak en uitwerking 

• Frisse en vernieuwende ideeën 

• Kritische blik van nationale en internationale studenten 

 

  

 

 Heeft u binnen uw bedrijf of organisatie een interessant project of uitdaging waaraan een student 

kan werken? En bent u benieuwd naar de innovatieve ideeën en verfrissende opvattingen van 

studenten? Aarzel dan niet een projectvoorstel in te dienen via Nathan (ETION) of rechtstreeks via 

het online aanvraagformulier van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.  

We vragen u speciale aandacht voor stages en projecten voor internationale studenten die het 

Nederlands / Frans niet machtig zijn. Vaak kunnen hun interculturele inzichten en ervaringen of 

extra taalvaardigheid een grote meerwaarde betekenen voor bepaalde projecten.  

Ontvangt u graag meer informatie of heeft u concrete vragen, aarzel niet ons te contacteren:  

Nathan Van Camp (ETION) 

Tel: 0486 06 16 59 

 E-mail: nathan.van.camp@etion.be 

 

Kim Van Overvelt en Freija Kleijnen (Universiteit Antwerpen) 

Tel : 03/265.50.31 

E-mail : praktijkproject.fbe@uantwerpen.be  

 

https://forms.uantwerpen.be/nl/fbe/projectvoorstel-bedrijven/?_ga=2.128000969.4767893.1655712338-1275959977.1615895946
mailto:nathan.van.camp@etion.be
mailto:praktijkproject.fbe@uantwerpen.be

