
Leren ondernemen: Een belangrijke rol voor het hoger onderwijs 

Kan je leren ondernemen? Dat is de vraag die Chris Vanminsel zich stelde bij aanvang van haar 

masterproef. Ze ging na of de zin om te ondernemen bij studenten kan worden aangewakkerd door 

ondernemerschapsonderwijs. Haar resultaten tonen aan dat er een belangrijke rol is weggelegd voor 

onze Vlaamse Universiteiten in de stimulatie van het aantal startups. Ze legt uit wat de invloed is en 

geeft een aantal tips op basis van haar onderzoek. 

 

Belang van ondernemerschapsonderwijs 

Een hoog niveau van ondernemerschap kan bereikt worden door ondernemerschapsonderwijs te 

geven. Studenten krijgen vakken op de universiteit die focussen op ondernemerschap zodat ze leren 

hoe ze een succesvolle ondernemer kunnen worden. Ondernemerschapsonderwijs zorgt ervoor dat 

de ondernemende intenties van de studenten verhogen, en levert een meerwaarde voor de 

maatschappij, aangezien het creëren van ondernemingen tot nieuwe jobs leidt. 

Ondernemerschapsonderwijs brengt zowel voor de studenten als voor de maatschappij voordelen 

met zich mee. Bovendien draagt het bij tot de economische groei en ontwikkeling.  

Het is dus belangrijk om na te gaan of het hoger onderwijs ondernemerschap effectief stimuleert. 

Chris Vanminsel deed daar onderzoek naar aan de hand van een experiment door middel van een 

enquête, waarbij 210 studenten deelnamen. Haar onderzoek vond plaats binnen twee 

opleidingsonderdelen aan de Universiteit Hasselt. Bij het theoretische vak wordt de kennis gedoceerd 

aan de studenten. De studenten leren hoe ze een business idee kunnen ontwikkelen. Ook het 

Business Model Canvas en het ondernemingsplan worden toegelicht. Bij het praktische vak wordt de 

kennis toegepast door de studenten. Er wordt niet stilgestaan bij technische aspecten van 

ondernemerschap, maar aandacht besteed aan de soft skills, zoals het DNA en de attitude van de 

ondernemer. Ook wordt geproefd van ondernemerschap in de context van enkele reële bedrijven.  

 

Type vak 

Het is nog onduidelijk welk type vak de grootste invloed heeft op de intentie om te ondernemen bij 

studenten. Bovendien wordt vermeld dat meer studenten de neiging hebben om ondernemer te 

worden wanneer er praktijkgerichte vakken gegeven worden.  

Uit haar onderzoek kon ze vaststellen dat theoretisch ondernemerschapsonderwijs geen invloed heeft 

op de intentie van de studenten om te ondernemen. Het klopt dus niet dat studenten door het volgen 

van het theoretische vak meer kennis rond ondernemerschap opbouwen en bijgevolg meer zin 

hebben om te ondernemen. Daarnaast kon ze besluiten dat praktisch ondernemerschapsonderwijs 

er wel voor zorgt dat studenten de neiging hebben om ondernemer te worden. Een eerste verklaring 

is dat studenten door het volgen van het praktische vak meer inspiratie over ondernemerschap 

verkrijgen en ondernemend gedrag dus positief ervaren. Bijgevolg zal hun plan om te starten als 

ondernemer verhogen. Een andere verklaring is dat het geloof in het eigen kunnen van de studenten 



kan verhogen omdat ze door het volgen van het praktische vak meer kennis over ondernemerschap 

verkrijgen. Hierdoor zal hun zin om te ondernemen toenemen.  

‘Praktische vakken kunnen ondernemerschap bij studenten dus meer boosten dan theoretische 

vakken’, geeft Chris Vanminsel aan. Dat komt doordat praktische vakken meer gericht zijn op 

ervaringsleren. De studenten verkrijgen zowel praktische vaardigheden als kennis, in tegenstelling 

tot theoretische vakken, waar studenten enkel worden opgeleid door de theoretische aspecten.  

 

Achtergrond van de studenten 

Sommige studenten die ondernemerschapsonderwijs volgen, kunnen zelf al een bedrijf opgericht 

hebben of werkervaring hebben opgedaan door in een bedrijf te werken. Ook kunnen ze zelfstandige 

ouders hebben die een bedrijf gestart zijn. Er is nog niet onderzocht in welke mate theoretisch en 

praktisch ondernemerschapsonderwijs een invloed hebben op de intentie om te ondernemen 

wanneer er rekening wordt gehouden met de achtergrond van de studenten. Hieruit volgt dat er 

weinig onderzoek is gedaan naar welk type onderwijsaanpak en onderwijsinhoud het meest geschikt 

is voor verschillende types studenten. ‘Ik deed dus meer onderzoek naar ‘wie’ het meest geschikt is 

voor welk type van ondernemerschapsonderwijs’, zegt Chris Vanminsel.  

In dit onderzoek toonde ze aan dat eerdere ervaring aan ondernemerschap bij de studenten geen 

effect heeft op de relatie tussen theoretisch ondernemerschapsonderwijs en de zin om te 

ondernemen. De verklaring dat studenten met ervaring aan ondernemerschap al weten hoe 

ondernemen er in de praktijk aan toegaat en dus vooral nog de theorie rond ondernemerschap 

moeten verwerven, is niet correct. Daarnaast kon ze besluiten dat eerdere ervaring aan 

ondernemerschap bij de studenten geen effect heeft op de relatie tussen praktisch 

ondernemerschapsonderwijs en de intentie om te ondernemen. Het klopt dus niet dat studenten 

zonder ervaring aan ondernemerschap nog niet weten wat ondernemerschap inhoudt en dus 

allereerst geïnspireerd moeten worden door ondernemerschap door het volgen van praktische 

vakken. 

 

Betere inrichting van ondernemerschapsonderwijs 

Met dit onderzoek biedt ze inzicht over de rol van ondernemerschapsonderwijs in de maatschappij, 

maar ook specifiek voor universiteiten en hogescholen. Het leidt tot een beter ontwerp en uitvoering 

van ondernemerschapsonderwijs door de achtergrond, het profiel van de studenten en de context te 

kennen. Uiteindelijk zal dat leiden tot effectief onderwijzen en leren en geeft het vooruitzichten voor 

educatieve, economische en sociale resultaten op de lange termijn. ‘Het is duidelijk dat er in de 

toekomst meer ingezet moet worden op het geven van praktisch ondernemerschapsonderwijs 

wanneer het de bedoeling is om ondernemerschap te boosten’, zegt Chris Vanminsel. Dat wil volgens 

haar niet zeggen dat er geen theoretisch ondernemerschapsonderwijs meer gegeven mag worden, 

want sommige aspecten kunnen enkel theoretisch onderwezen worden. Ten slotte moet er volgens 

haar onderzoek geen rekening gehouden worden met de eerdere ervaring aan ondernemerschap van 

de studenten.  
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