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Good practice: algemene gegevens  

 
Departement/Faculteit/Studiegebied Wetenschap & Techniek 

Opleiding Grafische en Digitale Media  

Opleidingsonderdeel (OO) Stage 4 (Pop-up project) 

Opleidingsfase/-jaar  ☒ PBA        ☐ Ac.BA         ☐  MA      ☐ MNM       

☐ PG  

 
Fase/jaar: 2de bachelor  

Aantal studiepunten (OO) 9 

Aantal studenten (OO) 20 (richtaantal: ieder jaar te bekijken op basis 
van aanvragen) 

Contactpersoon Stephanie Müsing 

 

 

 

  

Good practice:  

Stage 4 – keuze: Pop-up project 

Departement Wetenschap & Techniek 

AP Hogeschool 
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INTEGRATIE IN HET CURRICULUM  

 

Monodisciplinair – interdisciplinair – instellingsoverschrijdend?   
 

 

Afzonderlijk vak – geïntegreerd in het curriculum – themaweek?  
 

 

Keuzevak of verplicht vak?  
 

 

TE ONTWIKKELEN ONDERNEMERSCOMPETENTIES  

 

Leerdoelen1  
 

                                                           
1 Leerresultaten in geval van een opleiding.  

Het pop-up project van Grafische en Digitale Media wordt momenteel nog monodisciplinair 

aangeboden. Er werken nog geen andere AP-opleidingen aan mee. 

 

Momenteel vormt het pop-up project een alternatief traject in het opleidingsonderdeel Stage 4, 

waarbij tweedejaarsstudenten kunnen kiezen tussen een klassieke stage bij een bedrijf en het 

ondernemerschapstraject waarbij studenten in groep hun eigen grafisch bureau oprichten en 

runnen gedurende 7 weken.  

 

Gezien het succes van de eerste editie, bekijken we de mogelijkheid om ondernemerschap nog 

meer in te bedden in de opleiding doorheen verschillende vakken zodat alle studenten een 

basispakket aangeboden krijgen. 

 

 Stage 4 is een verplicht opleidingsonderdeel waarbinnen de studenten kiezen tussen een 

klassieke stage en het ondernemerschapstraject. Het is dus niet verplicht om deel te nemen aan 

het ondernemerschapstraject maar elke student moet wel stage lopen in het tweede jaar. 

 

 

 Creatieve ontwikkeling: Conceptvoorstel genereren 

 Technische ontwikkeling. Gegevens inventariseren 

 Samenwerken. Leiderschap. 

 Technische ontwikkeling. Media-uiting realiseren 

 Samenwerken. Mondelinge communicatie 

 Creatieve ontwikkeling. Ontwerp evalueren 
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EntreCompetences: welke focus?  

 

ONDERWIJS- EN WERKVORMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN 

ONDERNEMERSCHAP  

 

Zelfgestuurd en/of samenwerkend leren  

GOODACT 

Er werd minder aandacht besteed aan ‘Ethical & sustainable thinking’. ‘Financial & economic 

literacy’ kwam wel aan bod, maar bleef wat te abstract. Naar volgend jaar toe willen we 

duidelijker afbakenen waar we naartoe willen en wat we hiervan verwachten. 

‘Coping with ambiguity, uncertainty & risks’ wordt wel vaak aangehaald tijdens ontbijtsessies 

door gastsprekers of door de lectoren, maar was in de praktijk veel minder tastbaar omdat de 

studenten fictief factureren, zelf geen rekeningen binnenkrijgen. Ook de locatie waar ze verblijven 

en een aantal projecten waaraan ze werken wordt voor hen geregeld. 

 

De begeleidende lectoren waren dagelijks (in beurtrol) aanwezig in de pop-ups om vragen te 

beantwoorden. Ze grepen niet in of namen niet actief deel aan het gebeuren om zo weinig 

mogelijk invloed te hebben op de studenten zelf.  

De lector Professionalisering (één van de begeleiders) reikt de studenten een aantal tools aan om 

hun pop-up en de communicatie vlotter te laten lopen. Zo worden er wekelijks 

evaluatievergaderingen ingepland om het werk en takenpakket te bekijken maar ook om elkaar 

kort feedback te bezorgen op functioneren, professionaliteit, aanpak, gedrag, kwaliteit werk, enz. 

De studenten hebben de peer evaluatie achteraf ook nog eens individueel ingevuld voor al hun 

teamleden, met bijhorende reflectie.  

 

 

 Creatieve ontwikkeling. Ontwerp presenteren 

 Creatieve ontwikkeling. Ontwerp uitwerken 

 Strategische ontwikkeling. Opdracht vertalen 

 Strategische ontwikkeling. Plan van aanpak formuleren 

 Professionalisering. Reflectie 

 Samenwerken. Schriftelijke communicatie 

 Professionalisering. Strategisch handelen 

 Professionalering. Taakanalyse 

 Strategische ontwikkeling. Verkoop faciliteren. 

 Productie. Werkproces coördineren. 

 Productie. Werkproces optimaliseren. 
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Casussen of projecten: samenwerking met het werkveld?  
 

 

Andere didactische werkvormen  

 

EVALUATIE: VORMEN VAN FEEDBACK  

 

 

De studenten krijgen onderdak bij partnerbedrijven die werken op een creatieve manier 

benaderen. De bedoeling is om de studenten buiten de schoolmuren te krijgen en volledig onder 

te dompelen in een creatieve werkomgeving. De hosts krijgen elk een aantal uren ter beschikking 

die ze kunnen gebruiken om de studenten aan eigen projecten te laten werken en zo kennis te 

laten maken met hun manier van werken. 

Voor de breakfast sessies wordt nauw samengewerkt met TakeOff Antwerp en Stad Antwerpen 

om een zo veelzijdig mogelijk aanbod aan sprekers samen te stellen. 

De opdrachten die de pop-ups moeten afwerken, komen van externe opdrachtgevers zoals VZW’s, 

scholen, grote bedrijven, ziekenhuizen, enz. De studenten kunnen ook zelf bijkomende opdrachten 

scouten om hun portfolio te vervolledigen. 

 

Er worden voor de studenten twee breakfast sessions ingepland waarbij ze telkens kennis maken 

met verschillende aspecten van het ondernemerschap. Tijdens elke breakfast session komen 

minstens twee gastsprekers meer uitleg geven over hun eigen ervaringen, initiatieven, eigen 

bedrijf, klantenbenadering, enz.  

Na beide sessies wordt elke pop-up persoonlijk bezocht en krijgen de studenten de kans om 

concrete vragen te stellen die ze naar aanleiding van de sessies hebben. De meeste vragen zijn erg 

praktisch: hoe moet ik een ondernemingsnummer aanvragen, wat zijn de voordelen van je eigen 

bedrijfje als je nog student bent, wat als je met meerdere studenten een bedrijfje wilt opstarten? 

enz. 

 

Het begeleidende team van vier lectoren hebben in beurtrol elk één weekdag permanentie waarbij 

zij beiden pop-ups bezoeken. Ze zijn aanwezig maar mengen zich niet actief in gesprekken of 

projecten. Indien studenten vragen hebben of feedback op hun werk(wijze) wensen, kunnen zij de 

lectoren zelf aanspreken.  
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UITDAGINGEN EN KANSEN  

 

 

We hebben tijdens de eerste organisatie van dit project gemerkt dat wij zelf als opleiding en 

lectorenteam nog te weinig weten over ondernemerschap. Wel in de brede zin, maar niet wanneer 

het aankomt op alle kleine details. De vragen van de studenten omtrent het opstarten van een 

eigen zaak, konden we niet zelf beantwoorden. Hier moeten we onszelf nog bijscholen. Daarmee 

starten we door deel te nemen aan de staff training van Take Off Antwerp, die georganiseerd 

wordt in augustus. 

Binnen de opleiding willen we ook nog een aantal afspraken maken: voor welke opdrachtgevers 

willen we de studenten laten werken? Wat als opdrachtgevers het werk van de studenten effectief 

willen gaan gebruiken?  

De studenten gaven zelf aan dat ze de administratieve kant van een bedrijf runnen zwaar 

onderschat hadden en hier vanuit de opleiding te weinig tools voor hadden meegekregen. Met de 

curriculumvernieuwing in aantocht, is het de uitgelezen kans om binnen vakken zoals 

Bedrijfsbeheer en Bedrijfsbeleid basiskennis mee te geven. Ook bekijken we of we binnen het vak 

Professionalisering nog meer tijd aan planning een timemanagement kunnen besteden. 

Dit project biedt ontzettend veel mogelijkheden. Buiten een stage omtrent ondernemerschap 

kunnen we de lijn misschien doortrekken naar een projectvak of naar workshops gegeven door 

professionals. De nood hiervoor bij studenten moeten we eerst voldoende in kaart brengen 

vooraleer we dit beginnen uitwerken. 

 

 

Op het einde van het project, dienen de groepen een groepsbundel én per persoon een 

individuele bundel in. Deze bundels bevatten niet enkel een overzicht van hun werk en de 

taakverdeling maar ook een peer-evaluatie en een reflectie op het gelopen traject. Aan de hand 

van een evaluatieformulier van hosts en opdrachtgevers, krijgen de studenten meer feedback over 

hun afgeleverd product, communicatiemethode, professioneel handelen, enz. 

Tijdens de eindpresentaties werd een jury samengesteld uit de begeleidende lectoren en externe 

juryleden, die de studenten bijkomende vragen stelden of feedback gaven. 

 


