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Technology Based 
Entrepreneurship (TBE)

Via idee, technologie en markt naar een succesvolle startup.

https://brightspace.tudelft.nl/d2l/le/content/190557/viewContent/2626607/View

Course: MOT-Mi-088-21

https://brightspace.tudelft.nl/d2l/le/content/190557/viewContent/2626607/View
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Deze minor bereidt je voor op ondernemerschap in de 

breedste zin van het woord:

“Ik zou naast m’n technisch georienteerde vakken ook graag

meer van ondernemen willen weten”

“ Ik zou graag een eigen bedrijf willen beginnen”

“ Ik heb een idee waarmee ik de markt op wil” 

In dat geval is deze minor iets voor jou!

Doel minor TBE (I):
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Doelstelling (II)

De minor Technology-Based  Entrepreneurship biedt een 

basis voor studenten die graag hun technische kennis en -

vaardigheden willen aanvullen met ondernemerschapskennis

en -vaardigheden om zo nieuwe kansen in de markt te

creëren  en te benutten.
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Doelstelling (III)

Na deze minor succesvol gevolgd te hebben beschik je over 

voldoende kennis en vaardigheden om een productidee naar

een realistische marktpropositie te vertalen.

Ook heb je inzicht gekregen in je eigen geschiktheid voor een

rol als ondernemer.
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• Je maakt het hele ondernemersproces van idee tot aan

levensvatbaar product mee.

• Dit doe je in een startup team met 5 studenten van 

verschillende disciplines.

• Na afloop presenteer je je businessplan voor een

deskundige jury.
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De minor bestaat uit de volgende vakken:

• Introduction to Technology Based Entrepreneurship.

• Case study (het integratievak).

• De ondersteunende vakken:

– Product & service design & -prototyping.

– Essentie van ondernemerschap.

– Finance for startups.

– Managing startups.

– Business marketing for engineers.
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Voorbeeld van een eindpresentatie:
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Het Probleem

Slachtoffers mui
2019: 3672
2020: 3781
Bron: Reddingsbrigade Nederland
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Onze Oplossing

MUI
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Markt Segment

• Veiligheidsregio’s en Kustgemeenten (B2G)

• BHM – Veiligheidsregio Haaglanden –

Scheveningen

• Uitbreiden binnen –en buitenland



12

Marketing

• Naamsbekendheid

• Direct contact

• Campagnes - Bewustzijn

Brochure Website
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Tractie in de Markt

• Enquête 

• Financiële ondersteuning > €8000,-

• Samenwerking projecten
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Finance

• Investering  xx

• Gross Profit yy%

Cash Flow
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GAAN JULLIE MET ONS IN ZEE?

Scan de QR
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 Een verbeterd tankproces aan de benzinepomp door middel van 

beeldherkenningstechniek.

 Een neural netwerk dat in staat is deep fake nieuws te herkennen.

 Geintegreerde GPS tracker voor huisdieren, met ultralange levensduur.

 Een systeem dat hefkranen beschermt tegen schade als gevolg van 

windvlagen.

Voorbeelden van businessplannen:
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• Duurzame omgeving

• Mobiliteit

• Veiligheid

• ..

• ..

• (en nog meer)

Komend jaar: businessplannen rondom

challenges.
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Contact:.

• +31 (0)15 27 86558

• R.A.Kievit-Brinkman@tudelft.nl

• Dr. Tom L. Dolkens (coördinator)

• T.L.Dolkens@tudelft.nl

https://brightspace.tudelft.nl/d2l/le/content/190557/viewContent/262660
7/View

tel:+31%20(0)15%2027%2086558
mailto:R.A.Kievit-Brinkman@tudelft.nl
mailto:T.L.Dolkens@tudelft.nl
https://brightspace.tudelft.nl/d2l/le/content/190557/viewContent/2626607/View
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