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Opening Hogeschooljaar 2017-2018 Saxion 7 september 2017 door de 
voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf 
 
Het HBO is dé route naar ondernemerschap 
 
Zijne Koninklijke Hoogheid, dames en heren,  
 
Met veel plezier ben ik vandaag aanwezig bij de feestelijke opening van het 
studiejaar van Saxion. Ik realiseer mij dat dit ook de laatste keer is dat Wim 
Boomkamp als voorzitter van Saxion optreedt. De hogeschool èn de hbo-sector 
zullen je gaan missen. 
Je hebt zojuist prachtige voorbeelden genoemd van de meerwaarde van ons 
hbo in relatie tot ondernemerschap. Voorbeelden die we allemaal kennen in 
Nederland, want wie bestelt er niet soms een pizza via thuisbezorgd.nl 
tenslotte? Ik wil Saxion ook van harte feliciteren met de opening van het 
nieuwe incubatorcenter. Een prachtige volgende stap in het faciliteren van nog 
meer start-ups. 
 
Ik vind het treffend dat de hele populatie studenten van Saxion potentiële 
ondernemers wordt genoemd. Want een groot deel van het mkb van de 
toekomst komt uit het hbo, dat wordt soms wel eens vergeten. En die 
ondernemers komen niet alleen van de op ondernemingen gerichte 
opleidingen zoals small business of commerciële economie maar uit alle 
sectoren. En als we het cijfer 650 startende ondernemingen bij Saxion het 
afgelopen jaar doortrekken naar al onze hbo-studenten dan kom ik al gauw tot 
enkele duizenden hbo-startups per jaar. Die overleven misschien niet allemaal, 
maar het toont de dynamiek die het hbo genereert. 
 
Dames en heren, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: het hbo is dé route 
naar het ondernemerschap! En dat is het resultaat van alle aandacht die de 
hogescholen ieder op hun eigen manier aan het onderwerp ondernemerschap, 
maar ook aan de ondernemende student hebben besteed de afgelopen jaren. 
Waar sommige hogescholen een specifieke leerlijn ondernemerschap hebben 
ontwikkeld, richten andere zich juist op de ontwikkeling van minoren of 
masterprogramma’s, het doen van onderzoek of het oprichten van incubators. 
Er is geen one size fits all, maar er is veel aandacht voor de ontwikkeling van 
een ondernemende houding bij studenten, in alle opleidingen en in alle 
sectoren. Dat past ook bij de kernopdracht van het hbo: wij leiden 
professionals op die over de nieuwste vakkennis beschikken én ook kritisch, 
onderzoekend, ondernemend en internationaal georiënteerd zijn en 
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beschikken over een moreel kompas. We noemen dat ook wel de zogenaamde 
21st century skills. 
 
Ondernemerschap gaat over kansen zien en pakken, ideeën omzetten in actie, 
creativiteit en innovatie, risicobereidheid en zelfredzaamheid. Onze studenten 
hebben die kansen gezien en hun ideeën uitgewerkt en dat heeft geleid tot 
vele startups, bedrijfjes en inmiddels bekende ondernemingen. Een rondgang 
langs de hogescholen gaf een onuitputtelijke lijst van voorbeelden waarvan ik 
er 2 bekende wil noemen.  
 
Het eerste voorbeeld is het bedrijf Social Deal, dat door studenten van de 
Hotel Management School Maastricht is gestart en nog steeds in bedrijf is.  
Social Deal is een online platform waarop elke dag leuke deals bij populaire 
bedrijven in de regio waar u woont worden gepresenteerd. Het bedrijf is 
inmiddels gegroeid naar een team van ruim 120 medewerkers.  
En wie kent er niet Catawiki, Europa's snelst groeiende online veilinghuis van 
bijzondere objecten, door studenten van de Hanzehogeschool in Groningen 
opgezet.  
 
U hoort het, er zijn zoveel voorbeelden, die de meerwaarde van hbo en 
ondernemerschap illustreren.  Zo kennen we ook de regeling Take Off hbo, van 
het regie-orgaan SIA, bedoeld om innovatieve ideeën op de markt te brengen. 
Een voorbeeld van zo’n project dat verder is ontwikkeld via deze Take Off-
regeling is Saxcell dat Wim Boomkamp zojuist aanhaalde; de opwaardering van 
gerecycled katoen tot hoogwaardige vezels, die opnieuw in de kledingindustrie 
worden ingezet. 
Maar, er kan nog veel meer gebeuren!  
 
Als hogescholen hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat 
ondernemerschap nog meer dan nu op elk niveau van de organisatie leeft en 
verweven is in het onderwijs op een manier die bij de opleidingen past. We 
zullen de samenwerkingsverbanden verder moeten stimuleren en uitbreiden 
en de student-ondernemers waar mogelijk nog meer moeten ondersteunen. 
Door (pre)incubators te ontwikkelen en bestaande incubators breder 
toegankelijk te maken. De topondernemersregeling van Saxion werd al eerder 
genoemd: steeds meer hogescholen willen een topondernemersregeling voor 
de studenten introduceren, zodat de studenten het starten van een 
onderneming beter kunnen combineren met hun studie. 
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Dames en heren, 
Ik ben verheugd dat de ambities van de hogescholen op dit gebied veel 
raakvlakken kennen met het Actieplan StartUpDelta. Daarom wil de Vereniging 
Hogescholen, als vertegenwoordiger van de 37 bekostigde hogescholen van 
Nederland, de samenwerking met StartUpDelta graag intensiveren. We willen 
de energie die er op dit onderwerp zit verder aanwakkeren. In de gezamenlijke 
verklaring, de MOU, laten we die inspanningsverplichting blijken. Ik dank 
StartUpDelta en Prins Constantijn voor deze mogelijkheid om die extra stap nu 
zichtbaar te zetten!  
 
Dames en heren, 
Om ons gezamenlijk voornemen gestalte te geven zou ik graag ZKH Prins 
Constantijn op het podium uitnodigen om gezamenlijk de MOU van start te 
laten gaan!  
 
 


