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OVERZICHT INSPIRATIESESSIES 

Het edushock leerfestival is een echt festival -> meer dan 30 parallelsessies worden tegelijkertijd 

aangeboden in een conferentieruimte en in de 8 break-out rooms.   

Inschrijven voor een sessie op voorhand kan niet. Je kiest ter plaatse, op 11 december.  

Naast de keynotes zijn er 3 soorten sessies: 

 

 INSPIRATIESESSIES -> laat je inspireren in onze sessies van 30 minuten 

 VERDIEPINGSSESSIES -> verdiepen kan je in onze sessies van 90 minuten 

 DOE-SESSIES -> liever handen-uit-de-mouwen -> volg dan onze doe-sessies van 60 minuten 

 

Hier vind je een overzicht van de 6 inspiratiesessies 

 

1. Ghentrepreneur – Tieke Scheerlinck 

2. Future schools – Peter Van de Moortel 
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GHENTREPENEUR – Tieke Scheerlinck  

Een eigen onderneming tijdens je studies 

 

 

In Gent startte men een tijd terug met ‘Ghentrepreneur’.  

Dit is een initiatief om de studenten hoger onderwijs tijdens hun studies te laten proeven van 

ondernemerschap en wel via het opstarten van een eigen zaak terwijl ze nog studeren. De 

geïnteresseerde studenten worden hierbij gecoacht en nemen deel aan een competitie waarbij ze hun 

ondernemingsplan aan een jury voorstellen. 

Het hoger onderwijs in Gent werkt zo op unieke wijze aan een pad waarin het de 66.000 Gentse 

studenten samen met de stad Gent ondernemend inspireert. 

Wat 2 jaar terug startte met een ééndagsevenement, is nu uitgegroeid tot een unieke en 

vooruitstrevende samenwerking over het hele academiejaar. Deze samenwerking tussen verschillende 

onderwijsinstellingen, lokale en nationale organisaties zorgt voor een verrijkend effect naar deze 

student-ondernemers toe en is op lange termijn implementeerbaar in heel Vlaanderen. 

 

3 studenten vertellen hoe ze het student-ondernemerschap hebben aangepakt, hoe de 

onderwijsinstelling hen ondersteunt en wat ze hieruit leren. Onder hen, Tieke Scheerlinck, die 

afgelopen jaar verkozen werd tot “Dé Gentse student-ondernemer”. Zij zal vertellen hoe ze begon aan 

wat eerst een onrealistisch idee was, hoe ze haar weg vond in ondernemen en studeren en wat ze uit 

Ghentrepreneur heeft geleerd. Ook 2 andere Ghentrepreneurs komen hun ervaringen en leerpunten 

vertellen.  

 

Het geheel zal ingeleid worden door Steve Stevens (Ugent), die samen met Professor Koen De 

Bosschere (Ugent), Stephane Leliaert (Centrum voor Ondernemen) Dominique Roofthooft (Artevelde) 

een van de initiatiefnemers is.  

 

Laat je inspireren en motiveren door dit ondernemend verhaal en luister naar de meeslepende 

getuigenissen van onze ambitieuze student-ondernemers, om wie het hele verhaal draait. 

 

Voor hoger onderwijs 

 

-> workshock nummer 9 

 

#ondernemerschap #arteveldehogeschool #Ugent #centrumvoorondernemen 
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FUTURE SCHOOLS – Peter van de Moortel  

Toekomstscenario’s voor scholen 

 

 

Tijdens deze workshop verkennen we zes toekomstmodellen voor scholen die we koppelen aan de 

huidige situatie in onze scholen en aan onze eigen verwachtingen: 

1. Scholen in bureaucratische systemen. 

2. Scholen als gefocuste leer organisaties. 

3. Scholen als sociale centra 

4. Scholen in het verlengde marktmodel. 

5. Leren in netwerken als vervanging van het 'school leren'. 

6. Scholen in crisis 

 

Voor alle onderwijsniveaus  

Meer info: organisatie door Peter van de Moortel – Eekhoutcentrum vzw 

 

-> workshock nummer 10 

 

#systeemdenken #visieontwikkeling 

 

be.linkedin.com/pub/peter-van-de-moortel/42/157/766/ 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.eekhoutcentrum.be/over/wat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=149664894&authType=name&authToken=d8NU&trk=miniprofile-primary-view-button

