
 

BEGELEIDING Antwerpen – 1ste trimester 2020 
 
Basiscursus IK START MIJN ZAAK  
 
Het attest Bedrijfsbeheer is niet meer noodzakelijk om een zaak te starten in Vlaanderen, maar 
de juiste kennis en voorbereiding blijven dat wel!  
Met de cursus ‘Ik start mijn zaak’ helpt microStart je in 3 modules op weg om je een goede 
voorbereiding te geven bij de start van jouw eigen zaak.  
Inschrijving kan voor de volledige lessenreeks of per module.  
 
JANUARI – I START MY OWN BUSINESS (ENG) – Starts on Monday 13/01/2020  
 Module 1: Administration and legislation – Monday 13/01 and Wednesday 15/01 from 9:30-12:30 
 Module 2: Basic knowledge of accounting – Monday 20/01 and Wednesday 22/01 from 9:30-12:30 
 Module 3: Business plan – Monday 27/01 and Wednesday 29/01 from 9:30-12:30 
 
FEBRUARI – IK START MIJN ZAAK – Start op dinsdag 04/02/2020 
 Module 1: Administratie en wetgeving – dinsdag 04/02 en donderdag 06/02 van 9:30 tot 12:30 
 Module 2: Basiskennis boekhouding – dinsdag 11/02 en donderdag 14/02 van 9:30 tot 12:30 
 Module 3: Ondernemersplan – dinsdag 18/02 en donderdag 20/02 van 9:30 tot 12:30 
 
Meer info of inschrijven? Bel 03 555 92 95 of mail antwerpen@microstart.be.  
 
 
Projectmontage – op aanvraag (1u-1u30) 
 
In een individuele afspraak overloopt een expert met jou je plan en beantwoorden jullie de 
belangrijkste vragen. Is het project haalbaar? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Met wie 
werk je samen? Hoe begin je concreet?  
 
Contacteer ons voor meer info via 03 555 92 95 of antwerpen@microstart.be 
 
  E-LEARNING – Business model canvas  

 
• Een gratis online tool om je project voor te bereiden met het 

Business Model Canvas 
• 9 video’s en een eenvoudige toolbox helpen je om je project te 

structureren aan de hand van 3 concrete voorbeelden. 
• De e-learning is beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en 

Arabisch. 
 

Bezoek onze website: www.microstart.be/nl/e-learning! 

 


