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Hanzehogeschool Groningen 
een bijzonder  

ondernemende hogeschool 



Hanze Model voor Ondernemerschapsontwikkeling 

ontwerpfabriek 
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Center of Entrepreneurship 

topondernemersregeling 
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. Ondernemerschapsontwikkeling  is opgenomen in de prestatieafspraken met OC&W. 

 
. De HG heeft 7 minoren/specialisaties (2 honours en 1 topminor) ondernemerschap. 

 
. Workshops Startup Academy en Entrepreneurship College zijn gevolgd door 732 studenten en staf. 

 
. Het programma Teach the Teacher Ondernemerschap is door 76 docenten gevolgd.  

 
. In de Entrepreneurship Community zijn 3000+ studenten, docenten en ondernemers opgenomen. 

 
. We verzenden wekelijks een Nieuwsbrief naar 23.000+ studenten, docenten en ondernemers. 

 
. Jaarlijks starten 250 - 350 studenten een eigen onderneming. 

 
. In 2013 zijn er vanuit de Hanzehogeschool 286 ondernemingen gestart; in 2014 waren dat er 319. 

 
. Vanuit de Incubator Cube050 zijn in totaal 143 ondernemingen gestart. 

 
. Deze startups bieden werk aan honderden medewerkers en duizenden ZZP/freelancers.   

 
. De 10 topbedrijven van Hanzehogeschool startups zijn inmiddels goed voor 350+ medewerkers. 

 

 

Kengetallen en karakteristieken 
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.  Store Support - onderzoek - 5 * FD Gazellen Award - 19 medewerkers (1800+ freelance).  

 
.  Accepté/PayLogic - ‘online ticketing‘ - 100+ medewerkers - overname  door ID&T. 

 
.  Slim Personeelsdiensten - 12 medewerkers (3500+ invalkrachten basisonderwijs). 

 
.  PocketDeals - ‘couponing’- overname door Telegraaf Media Groep/Dichtbij Deals. 

 
.  Enie.nl - zonnepanelen en groene energie - 30+ medewerkers. 

 
.  Peperzaken - app ontwikkelaar - JOP 2012, Media App Award - 17 medewerkers. 

 
.  Voys - telecom - Gouden FD Gazellen ‘12 + ‘13, slimste bedrijf ‘13 - 19 medewerkers. 

  
.  Storm Marketing - marketingbureau - Gouden Gazellen ’11+‘12 - 45 medewerkers. 

 
.  My Order - mobiel bestellen - Horecava Award - overname Rabobank - 20+ medewerkers. 

 
.  Payroll Company - ‘payrolling’ - Gouden FD Gazellen Award 2011 - 8 medewerkers. 

De top 10 startups van de afgelopen jaren 
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De ondernemingen in incubator Cube050 
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De ondernemingen in incubator Cube050 



7 Bron: GUESSS - 2014 

In de tweejaarlijkse Global 

University Entrepreneurship 

Students’ Spirit Survey, staat 

de Hanzehogeschool in 2014 

op de derde plaats voor zowel 

‘nascent entrepreneurs’ als 

‘active entrepreneurs’.  

 

Bij een gewogen score voor  

de grootte van de 

kennisinstellingen, zou dat 

zelfs de eerste plaats in 

Nederland zijn. 

 

GUESSS is een mondiaal 

longitudinaal onderzoek en 

wordt elke twee jaar door de 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam voor Nederland 

uitgevoerd en gerapporteerd. 



8 Bron: DELOITTE  FAST 50 - 2014 

In de Deloitte Fast 50 - een 

jaarlijkse inventarisatie 

van snel groeiende 

startups - is Groningen 

een snel rijzende ster.  

 

Niet alleen levert 

Groningen elk jaar meer 

snel groeiende startups, 

het is ook de enige stad in 

Nederland die consistent 

stijgt in de ranglijst.  

 

Inmiddels is Groningen 

gestegen van de achtste 

plaats in 2012 naar de 

tweede plaats in 2014 

direct na Amsterdam. 

 

 

Deloitte Fast 50 
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Pers en publicaties 
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Pers en publicaties 

Publiciteit Hanze Topondernemersregeling 
 

RTV Noord  

Radiointerview Frans Donders over Topondernemersregeling 

Studenten kunnen afstuderen op hun eigen bedrijf bij Hanzehogeschool 

Gezinsbode 

Topondernemersregeling voor studenten Hanzehogeschool Groningen 

ScienceGuide 

Afstuderen op je eigen bedrijf 

Nu.nl 

Hanzehogeschool start regeling voor studentondernemers 

Sprout  

Afstuderen op eigen bedrijf 

Brisk Magazine 

Topondernemersregeling voor studenten Hanzehogeschool Groningen 

OOG TV 

Hanzehogeschool helpt studentondernemers  

VVD 

VVD enthousiast over topondernemersregeling studenten 

NRC.nl 

In Groningen 'topondernemers' studeren en werken tegelijkertijd 

BNR 

Uitzending 6 februari / Deltacommissaris, Burgemeestersruil en Topondernemers 

Nationale Onderwijsgids 

Topondernemersregeling voor studenten Hanzehogeschool Groningen 

BNR 

Interview Pieter Duisenberg over Hanzehogeschool Topondernemersregeling 

ScienceGuide 

Iedereen ondernemend 
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. Eind 2014  

. is na de visitatie de pilot NVAO BKK ondernemen afgerond. 
 

. In februari zijn we gestart met 
. de Hanze Topondernemersregeling; 
. de inrichting van de Hanze Ontwerpfabriek; 
. het Enterprise Europe Network NNL; 
. de ontwikkeling van de Roadmap Ondernemerschap voor het CoE Healthy Ageing. 

 
. In maart zijn we gestart met  

. het programma Energy Startup Fast Track samen met EAE en GDF/Suez; 

. het programma Afstuderen eigen bedrijf. 
 

. In april 
. starten we officieel met het HG/VNO-Kwaliteitslabel Ondernemen; 
. ontvangen wij als eerste hogeschool in Nederland twee (of drie?) NVAO BKK Ondernemen 
. is de officiele start van de Hanze Ontwerpfabriek. 

 
. Ultimo juli 2015  

. hebben opleidingen de stappen 1 en 2 (visie/competenties) van het stappenplan behorend bij het  
HG/VNO-Kwaliteitslabel doorlopen. 

 
. Eind 2015  

. hebben alle opleidingen de stappen 1 - 4 (visie/competenties/staf&faciliteiten/effecten) voor het 

HG/VNO-Kwaliteitslabel doorlopen en hebben 5 – 10 opleidingen het label behaald. 
 

. In 2015-2016  
. vragen we als eerste hogeschool het Instellingsbrede NVAO BKK Ondernemen aan. 

 
 

What’s new? 





De voorwaarden  

 

Een student die gebruik wil maken van de Topondernemersregeling moet 

voldoen aan de volgende voorwaarden.  

 

1. Inschrijving als student bij de Hanzehogeschool Groningen.  

2. Inschrijving van onderneming bij de KvK.  

3. Beschikking over een BTW nummer.  

4. Een door de Hanzehogeschool Commissie Topondernemersregeling (HCT) 

goedgekeurd business model.  

5. Een door de HCT geaccordeerd ondernemingsplan.  

6. Een meerjarige V&W-prognose waaruit blijkt dat een positief bedrijfsresultaat 

binnen drie jaar mogelijk is.  

7. Een door de examencommissie en de dean van de opleiding positieve 

beoordeling van relevantie en niveau van de ondernemingsactiviteiten, in 

relatie tot de eisen die de opleiding van de student stelt aan stages en 

afstudeertrajecten.  

8. Een positieve beoordeling van innovatiegehalte en groeipotentieel van de 

onderneming door de HCT..  

 

De Hanzehogeschool Commissie Topondernemersregeling wordt aangewezen 

door het College van Bestuur van de hogeschool. Tegen accorderingen en 

beoordelingen door HCT kan bezwaar worden gemaakt via het College van 

Beroep.  

Hanze Topondernemersregeling 



De faciliteiten  

 

Wanneer een student wordt geaccepteerd voor de Topondernemersregeling krijgt 

hij of zij de volgende faciliteiten.  

 

1. Een externe coach (CVO/VNO/JNO) die de student/ondernemer begeleidt. 

Deze coach wordt toegewezen door de HCT.  

2. Een interne coach (HG/SLB) die de student/ondernemer begeleidt. Deze 

coach wordt toegewezen door de dean van de opleiding.  

3. De mogelijkheid om gedurende maximaal 1 semester de stage van de 

opleiding onder (extra) begeleiding van de coaches te besteden aan de eigen 

onderneming. Deze faciliteit is ter beoordeling en goedkeuring door de dean 

van de opleiding.  

4. Een voorkeurspositie bij de selectie van kandidaten voor de topminor De 

Noorderlingen en de honours minoren Da Vinci en Ondernemingsplan op maat 

(OOM).  

5. De mogelijkheid om gedurende maximaal 1 semester het afstudeertraject van 

de opleiding onder (extra) begeleiding van de coaches in te vullen met 

onderzoek voor de eigen onderneming. Deze faciliteit is ter beoordeling en 

goedkeuring door de dean van de opleiding.  

6. Een extra herkansing voor maximaal 3 tentamens. Deze faciliteit is ter 

beoordeling en goedkeuring door de dean van de opleiding.  

 

Voorwaarden en faciliteiten van de Hanzehogeschool Topondernemersregeling 

zijn opgenomen in het Studentenstatuut van de hogeschool en waar nodig in de 

OER van de opleidingen. 

Hanze Topondernemersregeling 



Hanze Ontwerpfabriek 



Hanze Ontwerpfabriek 
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Hanze Ontwerpfabriek 



 

Valorisatie van 
. Praktijkgericht onderzoek  
. Afstudeertrajecten 
. Onderwijsprojecten 

 

Innovatie door  
. Effectuation 
. Design Thinking 
. Rapid Prototyping 

 

 Cocreatie met 
. Lectoraten 
. Docenten 
. Studenten 
. MKB 

 

 

 

 

Hanze Ontwerpfabriek 

“Omdat onze omgeving constant verandert 

en steeds complexer wordt, zijn er steeds 

minder 'standaard wegen naar succes' te 

benoemen. Als alternatief voor 'de toekomst 

voorspellen', kiezen we steeds vaker voor 

een 'fuzzy frontend', waarin we meerdere 

innovatieve experimenten opstarten. Door 

meervoudig te prototypen en alleen het 

meest succesvolle prototype uit te werken, 

kun je tegen relatief lage kosten zeer 

relevante en innovatieve oplossingen 

creëren. Deze aanpak wordt ook wel ‘anti-

fragiel’ genoemd.” (Taleb 2012).  



Hanze Ontwerpfabriek 

De opbrengsten zijn o.a.:  

. valorisatie van onderzoek, stages en afstudeerprojecten; 

. multidisciplinaire ontwikkelingsprojecten incl. 'Prototyping'; 

. experimenteer- en ontwikkelomgeving met het MKB; 

. internationale co-creatie projecten met partneruniversiteiten; 

. innovatie met internationaal MKB via SME-instrument H2020. 

 

Elk jaar zullen 3-5 prototypes worden ontwikkeld op basis van de uitkomsten van toegepast wetenschappelijk 

onderzoek van de kenniscentra en de CoE innovatiewerkplaatsen. 

Elk jaar krijgt elke school de mogelijkheid om projecten in te brengen die volgens bovenstaande principes en 

werkwijzen in multidisciplinaire teams van de Hanze Ontwerpfabriek worden uitgewerkt. 

Elk jaar worden 25-50 docenten in het Teach the Teacher Ondernemerschap programma en 50-100 studenten in 

de Startup Academy van het Center of Entrepreneurship Value050 geschoold in ‘Design Thinking’. 

Elk jaar worden op locatie in totaal 10-15 workshops ‘Design Thinking’ verzorgd voor docenten en 

studenten. In principe kan bij elke school van de HG een workshop worden verzorgd. 

Aan het einde van de pilot leveren wij de Hanze Ontwerp Methodiek op met:  
. een (creatieve) aanpak met het ‘one minute paper’; 
. een methode om het innovatieproces te borgen; 
. een database met innovaties inclusief reflectie op het innovatieproces. 

Elk jaar zal de valorisatie van 10-15 innovatieve ideeën afkomstig van onder meer onderzoek, stages en 

afstudeertrajecten expliciet worden opgepakt in de Hanze Design Factory. 



Hanze Ontwerpfabriek 



HanzeOntwerpfabriek.nl 
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Hanzehogeschool Groningen 
een bijzonder  

ondernemende hogeschool 


