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08-09-2006, p.55 

Toekomstige dokters oefenen met paarden 
 
Hasselt  ,,Een paard strelen was al een hele opgave'' 
 
 
Studenten van het derde jaar geneeskunde aan de Universiteit Hasselt kunnen voortaan kiezen 
voor het wel heel aparte keuzevak Horse Sense for Docs. Leren omgaan met paarden kan de 
toekomstige geneesheren beter voorbereiden op hun latere omgang met patiënten.  
 
Guy GOEWIE 
 
Na een geslaagd experiment vorig academiejaar heeft de universiteit beslist Horse Sense for Docs als 
een vast keuzevak op te nemen voor de derdejaars geneeskunde.  
 
,,Horse Sense heeft in het Engels meerdere betekenissen: gevoel voor paarden en gezond verstand.'', 
zegt docente Ingrid Hens. ,, Als je oefent met paarden, krijg je  een oprechte, eerlijke feedback. 
Paarden zijn erg gevoelige wezens die geen komedie kunnen spelen. Omgaan met paarden vraagt niet 
alleen technische maar ook emotionele vaardigheden die in andere omstandigheden bijzonder nuttig 
zijn. De studenten krijgen allerlei oefeningen en opdrachten met paarden en daardoor leren ze omgaan 
met zichzelf, met anderen en met problemen rond communicatie, leiderschap en creativiteit. Bij de 
beoordeling wordt  de link gelegd tussen hun omgang met het paard met de professionele aanpak van 
patiënten later in hun beroep.''  
 
 Niet voor dierenartsen  
 
Eén van de deelnemers aan het geslaagde experiment was Elisabeth Haesevoets, die na drie jaar 
geneeskunde in Hasselt haar studies aan de KU Leuven gaat afwerken. Zij had nog nooit een paard van 
dichtbij gezien. 
 
,,Een paard strelen was voor mij al een hele opgave, niet dat ik schrik had maar ik was nog nooit 
eerder met die dieren in contact gekomen,'' bekent ze, ,,Sommige studenten vroegen zich hardop af of 
dit nog iets met geneeskunde te maken had. Het leek hen eerder iets voor toekomstige dierenartsen. 
Anderen hadden enorme schrik van paarden. Ik vond het een bijzonder interessante ervaring: je leert 



vooral veel over jezelf en hoe je bij anderen overkomt, in dit geval bij het paard, dat spontaan reageert. 
Ik heb ook mijn medestudenten met wie ik al drie jaar optrok, beter leren kennen. Mocht ik de kans 
krijgen, dan zou ik nog eens gaan, maar dan liefst in een andere groep want in ons vak kan je nooit 
genoeg mensenkennis opdoen.'' 
 
 © Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV 
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08-09-2006, p.20 

Toekomstige dokters oefenen met paarden 
 
 Hasselt  ,,Een paard strelen was al een hele opgave'' 
 
Studenten van het derde jaar geneeskunde aan de Universiteit Hasselt kunnen voortaan kiezen 
voor het wel heel aparte keuzevak Horse Sense for Docs. Leren omgaan met paarden kan de 
toekomstige geneesheren beter voorbereiden op hun latere omgang met patiënten.  
 
Guy GOEWIE 
 
Na een geslaagd experiment vorig academiejaar heeft de universiteit beslist Horse Sense for Docs als 
een vast keuzevak op te nemen voor de derdejaars geneeskunde.  
 
,,Horse Sense heeft in het Engels meerdere betekenissen: gevoel voor paarden en gezond verstand.'', 
zegt docente Ingrid Hens. ,, Als je oefent met paarden, krijg je  een oprechte, eerlijke feedback. 
Paarden zijn erg gevoelige wezens die geen komedie kunnen spelen. Omgaan met paarden vraagt niet 
alleen technische maar ook emotionele vaardigheden die in andere omstandigheden bijzonder nuttig 
zijn. De studenten krijgen allerlei oefeningen en opdrachten met paarden en daardoor leren ze omgaan 
met zichzelf, met anderen en met problemen rond communicatie, leiderschap en creativiteit. Bij de 
beoordeling wordt  de link gelegd tussen hun omgang met het paard met de professionele aanpak van 
patiënten later in hun beroep.''  
 
 Niet voor dierenartsen  
 
Eén van de deelnemers aan het geslaagde experiment was Elisabeth Haesevoets, die na drie jaar 
geneeskunde in Hasselt haar studies aan de KU Leuven gaat afwerken. Zij had nog nooit een paard van 
dichtbij gezien. 
 
,,Een paard strelen was voor mij al een hele opgave, niet dat ik schrik had maar ik was nog nooit 
eerder met die dieren in contact gekomen,'' bekent ze, ,,Sommige studenten vroegen zich hardop af of 
dit nog iets met geneeskunde te maken had. Het leek hen eerder iets voor toekomstige dierenartsen. 
Anderen hadden enorme schrik van paarden. Ik vond het een bijzonder interessante ervaring: je leert 
vooral veel over jezelf en hoe je bij anderen overkomt, in dit geval bij het paard, dat spontaan reageert. 
Ik heb ook mijn medestudenten met wie ik al drie jaar optrok, beter leren kennen. Mocht ik de kans 
krijgen, dan zou ik nog eens gaan, maar dan liefst in een andere groep want in ons vak kan je nooit 
genoeg mensenkennis opdoen.'' 
 
 © Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV 
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08-09-2006, p.48 KH

Koren op de molen van extreme partijen 
 
De meest gestelde verkiezingsvraag in de Aarschotse regio luidt: 'Kan het corruptieschandaal de 
kiezer beïnvloeden?' Gazet van Antwerpen vroeg het aan Johan Ackaert, politicoloog en docent 
aan de Universiteit van Hasselt. 
 
Politicoloog Johan Ackaert 
 
Over de specifieke Aarschotse situatie kan/wil Johan Ackaert geen uitspraken doen. Maar algemeen 
gesteld geeft hij wel een beschouwing. "Er is weinig of geen onderzoek gedaan naar de invloed van 
corruptie door lokale bestuurders op het stemgedrag van hun kiezers. Wie al negatief tegen politiek 
staat, zal wel een nog slechter beeld krijgen. Zo'n voorvallen zijn koren op de molen van extreme 
partijen als je daar als bestuur niet gepast op reageert", zegt Johan Ackaert. 
 
"In het boek 1.000 schandalen in België staan weinig verhalen over lokale politiek. Wat gebeurt, is 
niet altijd even deontologisch. Wel zijn maar weinig gevallen als corruptie veroordeeld. Wat je als 
bestuurder ook doet, zorg dat het bespreekbaar blijft", zegt Johan Ackaert nog. 
 
 © De Vlijt NV 
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06-09-2006, p.18 Kim Herbots

Paarden leren geneeskundestudenten omgaan met patiënten  
 
Docente Ingrid Hens:  
 
Brussel l Aan de  Universiteit Hasselt kunnen derdejaarsstudenten geneeskunde voortaan het 
keuzevak 'Horse sense for docs' volgen. Het werken met paarden zou de dokters in spe later 
moeten helpen in hun job. 
 
Het vak werd bij wijze van proefproject vorig academiejaar al eens aangeboden. "En we gaan er dit 
jaar mee verder", zegt docente Ingrid Hens. "Ik geef ethiek maar enkele jaren terug ben ik mij 
beginnen verdiepen in het omgaan met paarden. Toen ontdekte ik dat er heel veel parallellen zitten in 
de problemen die je ervaart met paarden en in die met patiënten." 
 
Alleen, mensen kunnen hun gevoelens verbloemen. Paarden niet. "Ze zijn extreem gevoelig", legt  
Hens uit. "Als jij bijvoorbeeld niet volledig zeker van je stuk bent, weigeren ze om een hindernis te 
nemen. Wanneer mensen moeilijk doen, kun je nog denken dat ze een dubbele agenda hebben. Bij 
paarden kan dat niet. Je kunt niet anders dan je eigen gedrag ter discussie stellen en aanpassen." 
 
En dat kan studenten geneeskunde goed van pas komen. "Afgelopen jaar werkten we onder meer met 
een shetlandpony en -veulen. Ze waren niet echt verwant maar de pony had het veulen wel 
'geadopteerd'", geeft  Hens een voorbeeld. "Het gekke was dat de studenten dat niet doorhadden. Ze 
zagen wel dat de twee paarden continu bij elkaar wilden zijn en dat je niet met het ene kon werken 
zonder het andere erbij te betrekken, maar ze legden niet de link naar de moeder-dochterband. 
Eenmaal ze het toch inzagen, konden ze meteen de consequenties voor hun latere beroep zien: als ze 
met een kind werken, zullen ze rekening moeten houden met de moeder en omgekeerd." 
 
Het is niet zo dat de studenten voorkennis moeten hebben. "Vorig jaar deed er zelfs eentje mee die 
bang was voor paarden", zegt Hens. "We rijden ook niet op de dieren. De studenten worden enkel en 
alleen beoordeeld op het reflectieverslag dat ze achteraf schrijven. Daarin moeten ze uitleggen wat ze 
precies geleerd hebben over zichzelf en over communicatie." 
 
In het buitenland wordt er al een tijdje onderwijs met behulp van paarden gegeven. "In Amerika is er 
een chirurg die zijn studenten een vak over communicatie met paarden geeft", weet Hens. "In Europa, 
en dan vooral in de  Duitstalige landen en ook wel in Nederland, worden de paarden vooral gebruikt 
bij cursussen voor leidinggevenden. Het hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot de studenten 
geneeskunde. Toekomstige managers bijvoorbeeld komen evengoed in aanmerking."  (KH) 
 
Een paard heeft geen dubbele agenda. Je moet je eigen gedrag ter discussie stellen en aanpassen 
 
 © Uitgeverij De Morgen NV 
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06-09-2006, p.1 CV

Paarden leren studenten omgaan met patiënten 
 
HASSELT -   
 
Studenten geneeskunde aan Universiteit Hasselt leren via paarden beter omgaan met patiënten. 'Horse 
sense for docs' - paardenverstand voor dokters - zo heet het vak van docente Ingrid Hens. Niet zelden 
hoort men patiënten klagen dat ze hun dokter niet begrepen hebben omdat hij te moeilijke woorden 
gebruikt of over hun hoofd heen praat. "Hoe je omgaat met een paard verschilt niet erg van de manier 
waarop je met patiënten bezig bent," zegt Ingrid Hens. "Een paard houdt je eigenlijk een spiegel voor." 
 
Tijdens de les proberen studenten een pony onder meer aan te zetten over een stuk plastic te stappen 
(foto). Het moet hen leren om een patiënt te overtuigen om een bepaalde therapie te volgen. 
 
Blz. 18. 
 
 © Het Belang van Limburg 
 

 
06-09-2006, p.18 Caroline VANDENREYT

Paarden leren studenten omgaan met patiënten 
 
Studenten geneeskunde aan Universiteit Hasselt leren via paarden beter omgaan met hun 
patiënten. 'Horse sense for docs' - paardenverstand voor dokters - heet het vak van Ingrid Hens 
en moet de toekomstige artsen zichzelf beter leren uitdrukken (en kennen) door bezig te zijn met 
de viervoeters. Mensenfluisteraars, zeg maar.  
 
Universiteit Hasselt helpt toekomstige artsen beter communiceren 
 
HASSELT 
 
Niet zelden hoor je patiënten klagen dat ze hun dokter niet begrepen hebben omdat hij te moeilijke 
woorden gebruikt of over hun hoofd heen praat. Universiteit Hasselt leert toekomstige artsen dan ook 
al een tijdje beter 'communiceren' en schakelt daar nu zelfs paarden voor in.  
 
Spiegel 
 
"Hoe je omgaat met een paard verschilt niet heel erg van de manier waarop je met 
patiënten/mensen bezig bent," zegt docente Ingrid Hens van Universiteit Hasselt. "Een paard 
houdt je eigenlijk een spiegel voor. Mensen zeggen altijd dat het aan het dier ligt als er iets fout 
gaat maar dat klopt niet: wat het paard doet, is een gevolg van jouw manier van handelen of 
uitdrukken. Door hun gedrag leren we onszelf, onze eigen houding beter kennen. Zo leer je beter 
omgaan met patiënten en krijg je makkelijker iets gedaan wat goed voor hen is. En da's 
uiteindelijk ook goed voor jezelf."  
 
Tijdens de les proberen studenten in manège M&M een paard aan te zetten over een stuk plastic te 
stappen. Het moet hen leren om een patiënt te overtuigen om een bepaalde therapie te volgen. "In 
plaats van te denken 'Ik ben de baas/dokter dus moeten ze maar luisteren', leren ze iets gedaan krijgen 



met respect voor het paard of de patiënt." 
 
De paarden helpen trouwens ook beter omgaan met oversten: de dieren hebben grenzen nodig en de 
studenten moeten die duidelijk maken. Zo leren ze achteraf kordaat te zijn tegen proffen of 
ziekenhuisdirecteuren.  
 
Nadenken 
 
Vorig jaar zijn ze als proef begonnen met 'Horse Sense for Docs' als keuzevak voor de derdejaars. Dit 
academiejaar kunnen toekomstige artsen zich opnieuw in de manège wagen. Acht studenten zitten een 
hele week tussen de paarden.  
 
Hoe is ze met dit opvallende project gestart? "Ik werk zelf al jaren met paarden. Vooral dan met het 
paard als wezen, niet als gebruiksvoorwerp. Het dier doet je nadenken over jezelf. Da's ook mijn 
manier van lesgeven: als je omgaat met anderen en openstaat voor hun interesses en overtuigingen, 
leer je meer over jezelf," zegt de docente ethiek. En wie zichzelf beter kent, kan dus ook beter met 
anderen om... 
 
Waarom de derdejaars? "Omdat die al wat rijper zijn. Ze vergissen zich wel eens: aanvankelijk denken 
ze dat ze leren omgaan met paarden, maar al snel merken de studenten dat het heel diep gaat: over hun 
denken, handelen en normen. Over henzelf."  
 
Concreet wordt er gewerkt in een manège in Diepenbeek, samen met Gudrun Boey. Angst voor 
paarden is geen hinderpaal: de studenten leren langzaam kennismaken met de dieren.  
 
En wat vinden de 'mensenfluisteraars' - de paarden dus - er zelf van? "Soms merken we toch dat ze de 
druk voelen, ook daar leren we nog in bij," besluit Ingrid Hens.  
 
 © Het Belang van Limburg 
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06-09-2006, p.7 Philippe GHYSENS

Studenten geneeskunde oefenen met paarden  
 
Zo'n dier reageert op de kleinste veranderingen. Als jij zenuwachtig bent, is het dat ook  
 
DOCENTE  INGRID  HENS 
 
DIEPENBEEK  Studenten geneeskunde aan de Universiteit Hasselt kunnen in de leer gaan bij 
paarden. Voor de cursus Horse Sense for Docs trekken ze een hele week de manege in. Docente Ingrid 
Hens leert haar studenten op een originele manier communicatievaardigheden aan.  «Door om te gaan 
met paarden en goed hun reacties te observeren, leren de studenten hoe ze later als arts hun patiënten 
moeten bejegenen. Een paard liegt nooit.» 
 
PHILIPPE  GHYSENS 
 
Horse Sense for Docs is een keuzevak in de derde kandidatuur geneeskunde. Ingrid Hens, die 
gepassioneerd is door paarden, kwam vorig jaar zelf met het idee voor de cursus. «Ik merkte hoe een 
paard je een spiegel voorhoudt. Je ziet aan de reacties van dat dier meteen wat er bij jou speelt. Het 
reageert op de kleinste veranderingen. Als jij zenuwachtig bent, is het paard dat ook. Het dier is een 
zeer oplettende waarnemer en heeft een grote sociale intelligentie», vertelt Ingrid Hens. 
 
Verder dan theorie 
 
Hens wilde verder gaan dan de theorie en de technische aspecten van de cursus 
Communicatievaardigheden. Daarom ontwikkelde ze de opleiding Horse Sense for Docs, letterlijk 
'Paardenverstand voor Dokters'. «Maar Horse Sense betekent ook 'gezond verstand'. Dat wil ik precies 
prikkelen bij de studenten. Ze moeten leren nadenken over zichzelf en situaties in hun leven. Waarden 
als respect en vertrouwen, die in de verhouding met een paard zitten, komen ook voor in de relatie 
tussen een dokter en zijn patiënt.»  
 
Hens stelde haar cursus voor aan de onderwijsdeskundigen van de unief. Na een demonstratie was 
iedereen gewonnen voor het idee.  
 
Vorig jaar namen 9 studenten deel aan het keuzevak. Ze ruilden de campus gedurende een week in 
voor een manege met vier pony's of paarden in de buurt. «Iedereen kan meedoen, ook degenen die 
bang zijn van paarden. We beginnen met het observeren van de paarden en maken later contact. De 
studenten reageren verschillend: de ene neemt het dier vast, de andere gaat het met een borstel te lijf. 
Daarna geef ik ze als opdracht een paard te vangen en te halsteren. Achteraf wordt hun manier van 
werken besproken. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd: 'Merk je hoe je vergeet te kijken naar de 
vooruitgang die je maakt? Doe je dat in andere situaties ook?'» 
 
Een volgende opdracht is een pony of paard in beweging zetten.  
 
Onder druk 
 
«Allemaal probeerden ze het dier te lokken in plaats van het langs achter aan te moedigen. 'Je doet dat 
gewoon niet, een paard opjagen', gaven ze als uitleg. Daarna kregen ze een opdracht waar wat 
tijdsdruk mee gemoeid was en toen overtraden ze wél hun normen. Ik hoop dat ze dat meenemen naar 
andere situaties, zoals wanneer ze zichzelf en de patiënt onder druk zetten om een bepaalde therapie te 
volgen.» 



 
Op 17 september vanaf 10 uur geeft Ingrid Hens op de sport- en speldag van het Universitair 
Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven workshops rond zelfkennis met behulp van paarden. 
 
Cursus leert dokters in spe hoe ze met patiënten moeten omgaan 
 
 © Aurex NV 
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05-09-2006, p.310 

Jessy Bilsen en Steven Geerdens  
 
 
TONGEREN 
 
Zaterdag zijn Jessy Bilsen (26) uit Neerpelt en Steven Geerdens (26) uit Tongeren in het 
huwelijksbootje gestapt. Steven werkt als beleggingsadviseur bij Fortis in Lichtaart en Jessy werkt bij 
Farmfrites in Lommel. Het koppel trouwde in Tongeren en woont sinds kort in Mol. Beiden leerden 
elkaar kennen aan de Universiteit Hasselt, waar ze samen studeerden. 
 
 © Het Belang van Limburg 
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05-09-2006, p.47 

Studenten starten bedrijf met echt geld  
 
HASSELT 
 
 Studenten Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt kunnen dit 
academiejaar hun eigen onderneming opstarten. Zij ontvangen daartoe het nodige kapitaal van Dexia 
en de Limburgse Reconversiemaatschappij(LRM).  
 
 Slechts weinig startende ondernemers zijn universitair afgestudeerden  wegens gebrek aan ervaring.  
Om daaraan te verhelpen heeft de universiteit de NV Ondernemerstalent opgericht.  
 
Geïnteresseerden moeten  het keuzevak ,,Ondernemerschap'' volgen en na afloop een businessplan 
indienen. Als dat wordt goedgekeurd, kan de student van start gaan met een kapitaal van maximum 
25.000 euro. ook rekenen op permanente begeleiding door professoren en medewerkers van de LRM.  
 
Financiële risico's voor de student zijn er niet: elke onderneming wordt als coöperatieve vennootschap 
met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid een dochteronderneming van de NV Ondernemerstalent. 
als er winst wordt gemaakt krijgen de studenten daarvan 75 procent. De rest moet mogelijke verliezen 
en onkosten  dekken. Na het afstuderen kan de onderneming blijven bestaan. Er hebben zich al een 
dertigtal kandidaten ingeschreven. (HGG) 
 
 © Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV 
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05-09-2006, p.17 

Studenten starten bedrijf met echt geld  
 
HASSELT 
 
 Studenten Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt kunnen dit 
academiejaar hun eigen onderneming opstarten. Zij ontvangen daartoe het nodige kapitaal van Dexia 
en de Limburgse Reconversiemaatschappij(LRM).  
 
 Slechts weinig startende ondernemers zijn universitair afgestudeerden  wegens gebrek aan ervaring.  
Om daaraan te verhelpen heeft de universiteit de NV Ondernemerstalent opgericht.  
 
Geïnteresseerden moeten  het keuzevak ,,Ondernemerschap'' volgen en na afloop een businessplan 
indienen. Als dat wordt goedgekeurd, kan de student van start gaan met een kapitaal van maximum 
25.000 euro. ook rekenen op permanente begeleiding door professoren en medewerkers van de LRM.  
 
Financiële risico's voor de student zijn er niet: elke onderneming wordt als coöperatieve vennootschap 
met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid een dochteronderneming van de NV Ondernemerstalent. 
als er winst wordt gemaakt krijgen de studenten daarvan 75 procent. De rest moet mogelijke verliezen 
en onkosten  dekken. Na het afstuderen kan de onderneming blijven bestaan. Er hebben zich al een 
dertigtal kandidaten ingeschreven. (HGG) 
 
 © Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV 
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04-09-2006, p.4 

Studenten starten bedrijf met echt geld  
 
De studenten Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Hasselt kunnen dit 
academiejaar hun eigen onderneming opstarten. Zij krijgen het nodige kapitaal van twee externe 
partners: Dexia en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).  
 
Geïnteresseerden moeten eerst het keuzevak ,,ondernemerschap'' volgen en na afloop een businessplan 
indienen. Als dat door de raad van bestuur wordt goedgekeurd, kan de student van start gaan met een 
kapitaal van maximum 25.000 euro. De student krijgt ook permanente begeleiding door professoren en 
medewerkers van de LRM.  
 
Financiële risico's voor de student zijn er niet: elke onderneming wordt als CVOA (coöperatieve 
vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid) een dochteronderneming van de nv 
Ondernemerstalent. Na het afstuderen kan de onderneming blijven bestaan, maar dan losgekoppeld 
van de overkoepelende nv. 
 
Uit onderzoek is eerder al gebleken dat het ondernemerschap bij jongeren afneemt naarmate ze verder 
in hun onderwijsloopbaan vorderen. (hgg, pl) 
 
 © Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV 
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04-09-2006, p.4 Katrien De Meyer

Studeren én 25.000 euro om bedrijf te starten  
 
Ik wil telegeleide Formule1-racewagens op de markt brengen. Maar veel mag ik niet verklappen. 
Voor de concurrentie, snap je?  
 
keuzevak 'Ondernemen' aan Hasseltse universiteit SLAAT AAN 
 
 
DIEPENBEEK   Geen wonder dat het gloednieuwe keuzevak 'Ondernemen' aan de Hasseltse 
universiteit populair is. Elke economiestudent die zich inschrijft, kan 25.000 euro krijgen. Om een 
eigen, echt bedrijf op te starten, vanop de schoolbanken. En er is meer: «Maakt zijn bedrijf winst, dan 
krijgt de student er 75 procent van. Eventuele schulden zijn niet voor hem, maar voor de NV 
Ondernemerstalent», aldus professor Ghislain Houben van de faculteit Toegepaste Economische 
Wetenschappen. 
 
Katrien De Meyer en Toon Royackers 
 
Derdejaarsstudent Bob Claes (21) uit Sint-Truiden was er als de kippen bij om zich in te schrijven: 
«Mijn droom is telegeleide Formule1-racewagens in schaal 1/10 op de markt brengen. Ze lijken op die 
speelgoed racewagens van kleine jongetjes, maar kosten 500 tot 2.500 euro. In de VS zijn 
snelheidswedstrijden met de auto's erg populair. Ook bij ons is er een markt voor. Nu domineren de 
Japanse en Amerikaanse producenten de wereldmarkt, ik wil in Europa ook wagens bouwen. Maar té 
veel mag ik niet verklappen. Voor de concurrentie, snap je?» De student is blij dat hij eindelijk de 
theorie uit kilo's studieboeken in de praktijk kan zetten. Een medestudent waagt zijn kans met een 
kledingzaak op het internet, nog een ander met een ontwerpbureau voor websites.  
 
 
noodzaak 
 
Voorlopig hebben 29 studenten zich ingeschreven voor het keuzevak, allemaal derdejaars in de 
richting Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Gedaan met oefenen op 
bedrijfjes die enkel op papier bestaan. Elk apart of met maximum vier studiegenoten kunnen de 
studenten nu een bedrijf oprichten voor 25.000 euro, als ze tenminste een gezond businessplan kunnen 
opstellen. En dat is nieuw. Houben: «In Maastricht bestaat een gelijkaardige opleiding. Eén student 
vond meteen de kip met de gouden eieren: een interimbureau voor studenten. Hij heeft zelfs een 
handvol mensen in dienst.» De drie geldschieters in Hasselt zijn de universiteit, de bank Dexia en de 
Limburgse Reconversie Maatschappij.  Waarom willen ze zoveel 'risicokapitaal' investeren? «Het 
probleem is dat jonge universitairen hun neus ophalen voor het statuut van zelfstandige», zegt Houben. 
«Een bedrijfswagen en het loon van een multinational lijken hen veel aantrekkelijker, terwijl jongeren 
met een lager diploma sneller een eigen bedrijf durven starten. Maar we hebben nood aan stevig 
opgeleide ondernemers.»  
 
 
Niet spelen 
 
Het regent de laatste tijd trouwens maatregelen om die jongeren aan het ondernemen te krijgen. Het 
Vlaams Innovatiefonds geeft financiële steun, het Arkimedesfonds verschaft risicokapitaal. Er zijn 
'vriendenleningen' en oud-managers staan als 'business angels' de jonge honden bij met raad en daad. 
Guido Quanten, directeur risicokapitaal van de Limburgse Reconversie Maatschappij heeft genoeg 



vertrouwen in het keuzevak om fors te investeren. «De studenten worden strikt begeleid en 
ondersteund. We controleren ook elke belangrijke uitgave. Ze kunnen niet zomaar wat spelen met 
andermans geld. Ze zullen ons moeten overtuigen van hun plan.» Studenten kunnen zich door een 
domme beginnersfout trouwens niet in de schulden steken. De drie geldschieters -verenigd in de NV 
Ondernemerstalent- vangen die op. Zij krijgen in ruil 25 procent van de winst van de 
studentenbedrijfjes. 
 
 © Aurex NV 

TOP

 
 
 


	Knipselkrant: 4 – 10 september 2006
	Toekomstige dokters oefenen met paarden
	Toekomstige dokters oefenen met paarden
	Koren op de molen van extreme partijen
	Paarden leren geneeskundestudenten omgaan met patiënten 
	Paarden leren studenten omgaan met patiënten
	Studenten geneeskunde oefenen met paarden 
	Jessy Bilsen en Steven Geerdens 
	Studenten starten bedrijf met echt geld 
	Studenten starten bedrijf met echt geld 
	Studenten starten bedrijf met echt geld 
	Studeren én 25.000 euro om bedrijf te starten 


