BEDRIJFSBEHEER

contactgegevens

ZELFSTANDIGE worden
in hoofd- of bijberoep?

Ondernemen zit in je bloed

Locatie en contact

Of wil je weten hoe een zaak draait?

Wil jij binnenkort aan de slag als zelfstandige in
hoofd- of bijberoep?
Droom je ervan om in de toekomst een zaak op te
starten?
Is je partner ondernemer of is hij van plan een zaak
op te richten?
Werk je voor een kleine zelfstandige of ben je zijn
rechterhand?

Horito CVO
de Merodelei 220
2300 Turnhout
014 47 14 31

Of wil je gewoon wat meer te weten komen over
het voeren van een eigen zaak of hoe het er in een
onderneming aan toe gaat?

www.horito.be

Dan is de opleiding Bedrijfsbeheer iets voor jou. Wij
doorlopen samen met jou alle aspecten van een
eigen zaak of onderneming.

Rond je met succes alle modules van de opleiding af?
Dan behaal je het getuigschrift basiskennis Bedrijfsbeheer.

Voor meer uitleg over de modules,
kostprijs, openingsuren en infomomenten

Getuigschrift

Instapvoorwaarden
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. Wel een
basiskennis Nederlands.
Je moet wel voldoen aan de voltijdse leerplicht:
minimum 16 jaar (in bepaalde gevallen 15 jaar).

Blijf up-to-date over het laatste aanbod in cursussen
en andere opleidingen via www.horito.be.

BEDRIJFSBEHEER

DE OPLEIDING

De Lestijden

Praktische info

Onze troeven.

De opleiding bestaat uit 2 modules:

Wat breng je mee bij je inschrijving?

Je kunt de lessen betrekken op je eigen zaak. De
leerkracht speelt hier op in en denkt samen met je
na.

Zelfstandig Ondernemen

• Je identiteitskaart
• Betaling: cash, met bancontact of met
opleidingscheques voor werknemers.

We beperken ons niet tot het geven van de theorie,
maar spreken vanuit de praktijk, halen levensechte
voorbeelden aan.

• Wat moet ik in orde brengen voor de oprichting
van mijn zaak?
• Ga ik als eenmanszaak door het leven of richt ik
best een vennootschap (bvba, nv, …) op?
• Hoe zit het met mijn sociale zekerheid?
En de belastingen?
• Wat zijn de gevolgen van de keuze tussen 		
hoofdberoep en bijberoep?
• … en nog veel meer.

Met het ondernemingsplan kun je meteen aan de
slag na afloop van de cursus.

Ondernemingsplan

In tegenstelling tot andere (vaak kortlopende)
cursussen krijg je volledige ondersteuning in het
verwerken van de leerstof.

Nadat je geslaagd bent, ontvang je ook het door de
overheid erkende getuigschrift van Bedrijfsbeheer.

Duur en start.
De cursus loopt 2 keer per schooljaar: je start in
september of februari. Je kunt de modules gelijktijdig
volgen en dan rond je de cursus af in 5 maanden: dit
is aan te bevelen en wordt meestal gedaan.
(Volg je de modules achtereenvolgens, dan start je met Zelfstandig
Ondernemen en rond je Ondernemingplan 1 jaar later af.)

Lesmomenten
Voor de verschillende lesmomenten verwijzen we
graag door naar de lesrooster op onze website:
www.horito.be

• Hoe stel ik een financieel plan, een
ondernemingsplan, een business plan op?
• Wat doet de overheid voor mij?
• ... en nog veel meer.
De rode draad in dit alles is het ondernemingsplan
dat elk startend ondernemer moet opstellen.
Doorheen de lessenreeks werken we dan ook aan
een concreet ondernemingsplan.

Aanvragen opleidingscheques
Meer info: www.vdab.be

Vrijstelling inschrijvingsgelden:
In sommige gevallen komen mensen in
aanmerking voor een (gedeeltelijke) vrijstelling
voor inschrijvingsgelden.
Meer info op onze site: www.horito.be
Onder de rubriek inschrijvingen.

