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OPLEIDING ONDERNEMERSCHAP – Campus PITO
Schooljaar 2022-2023 (eerste jaar)
Je eigen onderneming opstarten, het is voor velen een droom. Maar hoe begin
je eraan? Met welke regelgeving moet je rekening houden? En hoe maak je
van je zaak een succes?
Speciaal voor de leerlingen van PITO Stabroek met ambities als zelfstandige,
bieden we de opleiding Ondernemerschap (voormalig Bedrijfsbeheer) van
CVO Vitant aan. Deze tweejarige opleiding organiseren we op maandagavond
van 16.30 uur tot 18.10 uur in de lokalen van PITO Stabroek. Er worden geen
lessen gepland tijdens de stage – en examenperiodes.
Naast de lessen contactonderwijs op school, maak je regelmatig taken en
oefeningen thuis via het elektronisch leerplatform Smartschool. Op het einde
van de opleiding heb je een persoonlijk ondernemingsplan in handen om je
zaak met succes op te starten.
Inschrijven kan tijdens de opendeurdag van PITO op zondag 8 mei 2022. Het
aantal is beperkt tot maximum 30 leerlingen. Bij de inschrijving ontvang je een
kalender waarop alle geplande lesdagen en proeven staan vermeld.
De opleiding duurt twee schooljaren en kost in totaal 10 euro, cursusmateriaal
inbegrepen. Dit cursusgeld dien je te betalen bij inschrijving met bancontact
of gepast contant (= gepast cash).
Voor meer informatie kan je ons secretariaat contacteren via mail op
inschrijvingen.piva@cvovitant.be of via telefoon op 03 242 26 19.

Deel 1 (van 5/09/2022 t.e.m. 03/10/2022)*
Financiële geletterdheid
Deel 2: Personal Finance & Start-up
(van 10/10/2022 t.e.m. 13/02/2023)*
Start-up
Sociaal statuut
Risicobeheersing
Inzicht in fiscaliteit
Contracten en verzekering
Kredieten en overheidssteun
Betalingsmogelijkheden
Sectorspecifieke regelgeving en vergunningen
* Datums onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
in het uurrooster van de dagschool.

