
Onderzoekslijn Innovatief ondernemerschap
Vanuit leidende transities in de maatschappij articuleren we samen met 
(aankomende) ondernemers kansen voor innovatief ondernemerschap 
en mogelijke business proposities. Daarnaast onderzoeken we hoe 
onderwijs ondernemerschap faciliteert.

Kennisinstellingen hebben een belangrijke rol in het verbeteren van de 
kennis, vaardigheden en houding van de ondernemers in een regio. Via 
studentondernemerschap draagt Saxion bij aan levensvatbare 
ondernemingen in de regio en daarmee aan de versterking van Oost-
Nederland. Saxion hogeschool daagt studenten en medewerkers uit om na te 
denken over de impact van technologie op mens, maatschappij en milieu. 
Door praktijkgericht onderzoek vinden studenten en docent-onderzoekers 
samen slimme oplossingen voor vraagstukken die aanleiding kunnen geven 
tot ondernemerschap. 

Het opleiden en ondersteunen van onze (toekomstige) ondernemers door 
middel van ondernemerschapsonderwijs en -training is zeer relevant 
(Apostolopoulos, 2018; Rashid, 2019; Diepolder, Weitzel & Huwer, 2021). 
Om de vraag over hoe ondernemerschap kan worden ondersteund en 
gestimuleerd door hogescholen te kunnen beantwoorden wil het lectoraat 
Regio-ontwikkeling inzicht verwerven in:
1) De huidige situatie rond ondernemerschap bij studenten;
2) De huidige situatie rondom spin-off bedrijven van Saxion;
3) De wijze waarop hogescholen ondernemerschap bij studenten kunnen 

stimuleren en ondersteunen. 

Projecten
Longitudinaal Onderzoek Ondernemerschapsintentie van studenten 
Sinds 2009 monitoren we de intentie tot ondernemerschap onder de 
studenten van Saxion. Het belang van een goede strategie voor de 
monitoring van intentie tot ondernemerschap onder studenten wordt landelijk 
als steeds relevanter gezien. Het lectoraat Regio-ontwikkeling werkt 
inmiddels samen met Fontys en de HAN om de monitor die we binnen 
Saxion hanteren landelijk te implementeren. We zetten Saxion daarmee op 
de kaart als het gaat om het monitoren van intentie tot ondernemerschap 
onder studenten. Doordat meer hogescholen dezelfde vraag stellen kunnen 
we beter vergelijken en van elkaar leren als het gaat om het versterken van 
de intentie tot ondernemerschap. 

Onderzoek naar spin-offs van (oud) Saxion en UT studenten 
Er is beleidsmatig bij zowel Saxion als de UT veel aandacht voor spin-off 
bedrijven, waarin kennis ontwikkeld aan deze onderwijsinstellingen 
gevalideerd wordt tot commerciële producten. Saxion en de UT hebben deze 
valorisatieactiviteiten grotendeels ondergebracht bij Novel-T. Het onderzoek 
naar Saxion spin-off bedrijven geeft inzicht in de aantallen en geografische 
verspreiding van spin-off bedrijven van studenten, alumni en (oud) 
medewerkers van Saxion. 
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Onderzoeksmethode
Longitudinaal Onderzoek Ondernemerschapsintentie van studenten 
Sinds 2010 wordt de ondernemerschapsintentie van elke student, elk jaar 
opnieuw, gemeten via één vraag in Studielink. Op de vraag of een student 
van plan is een eigen bedrijf te starten, kunnen ze de volgende antwoorden 
geven: 1) ja, ik ben al gestart; 2) ja, ik zal starten tijdens mijn studie; 3) ja, ik 
zal starten na mijn studie; 4) misschien of 5) nee. Doordat dezelfde vraag 
jaarlijks opnieuw wordt gesteld is op individueel niveau ook de verandering in 
ondernemerschapsintentie bekend (zie Figuur 2). Resultaten worden via 
korte infographics aan de Academiedirecteuren van Saxion beschikbaar 
gesteld. Vervolgonderzoek naar welke (extra) facilitering studenten nodig 
hebben is recentelijk gestart.

Onderzoek naar spin-offs van (oud) Saxion en UT studenten 
We gebruiken sociale media, bestaande databases en interviews met 
business developers om spin-off bedrijven te vinden. Figuur 1 geeft weer hoe 
spin-offs van Saxion zich verspreid hebben over Nederland. De lijsten met 
spin-off bedrijven worden jaarlijks met behulp van het Nederlandse 
handelsregister bijgewerkt, zodat er een historische reeks ontstaat waarmee 
de ontwikkeling door de tijd kan worden gevolgd. 

Figuur 1: Aantal Saxion spin-offs naar postcodegebied (Bazen, 2020)
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Figuur 2: Percentage studenten onderneming gecontinueerd, gestart en gestopt t.o.v. vorig collegejaar (Bouten, 2022)


