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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Financiering van startende en groeigerichte ondernemingen, venture capital, business
angel, crowdfunding
Situering
De doelstelling van de cursus « financiering van groeigerichte ondernemingen » is om
een inzicht te geven in de financiering van jonge, groeigerichte ondernemingen in een
hoogtechnologische omgeving.
Na de cursus zullen de studenten weten welke financiers en financieringstechnieken
gebruikt worden door deze risicovolle ondernemingen, hoe hun financiële noden
evolueren naarmate de onderneming groeit en hoe alternatieve vormen van
financiering werken.
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•

Inleiding in de financiering van jonge, groeigerichte ondernemingen
Financiële planning
Waardering
Het structureren van een deal
Contracten
Type eigen vermogen investeerders
De uitstap van eigenvermogen financiers

Begincompetenties
Financiële analyse van ondernemingen, Bedrijfsfinanciering
Eindcompetenties
1 De studenten kunnen begrippen uit de financiering van groeiondernemingen
1 weergeven en duiden.

(Goedgekeurd)

1

2 Zij hebben inzicht in de diverse bronnen en vormen van financiering voor
1 groeiondernemingen en de haalbaarheid ervan in een specifieke setting.
3 Zij zijn kritisch ingesteld en kennen het belang van assumpties en onzekerheden bij
1 het nemen van investeringsbeslissingen in groeiondernemingen.
4 Ze kunnen hun kennis op zelfstandige wijze aanwenden bij het evalueren van
1 financieringsvoorstellen.
5 Ze hebben inzicht in de nuances die bij financieringsbeslissingen aan bod komen
1 vanuit het perspectief van een ondernemer en investeerder.
6 Zij zijn in staat om een coherente financiële strategie voor de financiering van een
1 groeigerichte onderneming uit te werken.
7 Zij hebben inzicht in eigen denken en functioneren.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen, online hoorcollege, online werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Uiteenzettingen, cases
Leermateriaal
Manigart S. and Meuleman M. (2004) "Financing entrepreneurial companies: How to
raise private equity as a high-growth company", De Boeck & Larcier n.v. Geraamde
totaalprijs: 36 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
1 assistent staat ter beschikking van de studenten voor vragen i.v.m. de cursus
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, peer-evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen (80%)
Niet-periodegebonden evaluatie: ingediende rapporten van cases (20%)
Eindscoreberekening
Niet periodegebonden evaluatie (20%): ingediende rapporten van cases
Periode gebonden evaluatie (80%): examen
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