
Formulier voor de aanvraag van het statuut de ondernemende student:  
2022-2023 

1. Persoonsgegevens

Naam en voornaam: 

Geslacht: 

Telefoon: 

E-mailadres:

2. Onderwijssituatie

Studies tijdens het voorbije schooljaar / academiejaar 

Onderwijsinstelling: 

Adres (enkel stad): 

Indien hoger onderwijs: faculteit of departement: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Studiejaar + studierichting: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Studieresultaat: (Voor hoeveel studiepunten was je ingeschreven en hoeveel studiepunten heb je 
behaald?) (Om het statuut te krijgen moet je minimaal de helft van de opgenomen studiepunten 
hebben behaald.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Studies in huidig academiejaar: 

Departement: 

Studiejaar + studierichting: 

Aantal opgenomen studiepunten: 

Welke aspecten van je zelfstandige activiteit zijn moeilijk combineerbaar met het volgen v/h 
studieprogramma?  

Andere informatie die volgens jou relevant is voor de aanvraag v/h statuut student-ondernemer? 

De aanvraag om het bijzonder statuut te verkrijgen moet gestaafd worden door volgende 
documenten: 

• Business model canvas of gelijkwaardig business plan van de onderneming of toekomstige
onderneming

• Attesten indien men ondernemer is

o Ondernemingsnummer

o Beknopte beschrijving van de activiteiten van de onderneming



• Beschrijving van de tijdsinvestering

De student verklaart in eer en geweten dit document eerlijk en oprecht te hebben ingevuld. Wanneer 
er zich enige wijziging in zijn situatie voordoet, brengt de student het studentensecretariaat en de 
trajectbegeleider hiervan onmiddellijk op de hoogte. De student verleent aan deze contactpersoon de 
toelating alle informatie over zijn persoon in te winnen. Conform de vigerende wetgeving1 inzake de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle gegevens strikt gebruikt met het oog op de 
uitoefening van de decretale opdrachten van de Erasmushogeschool Brussel. 

Gelezen en goedgekeurd (student)  Datum, plaats, naam

Gelezen en goedgekeurd (trajectbegeleider)  Datum, plaats, naam: 

1 Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
Wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens. 
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