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1 Inleiding 
 

Deze beleidsnotitie is geschreven met het uitgangspunt twee verschillende aspecten rond ondernemen 
en studie bijeen te brengen: 

- Ondernemersregeling  
- Richtlijn Afstuderen in de eigen onderneming. 

 
Uitgangspunt daarbij is te stimuleren dat een geselecteerde groep studentondernemers hun studie en/of 
afstuderen eenvoudiger kan combineren met het voeren van een eigen onderneming. Doel is te 
voorkomen dat studenten die – potentieel – succesvol zijn als ondernemer noodgedwongen hun studie 
afbreken, omdat deze niet meer te combineren valt met hun studie, of omgekeerd, stoppen met hun 
onderneming ten einde de studie succesvol te kunnen afronden.  
 
Naar analogie van de Topsportregeling van de HvA wordt in deze notitie een Ondernemersregeling 
beschreven op basis waarvan het voor examencommissies eenvoudiger wordt maatregelen te treffen die 
het mogelijk maken het voeren van een eigen onderneming te combineren met een studie aan de HvA.  
 
Aanvullende op deze Ondernemingsregeling worden in de ‘Richtlijn Afstuderen in de eigen onderneming’ 
de mogelijkheden beschreven om een student te laten afstuderen binnen de context van een eigen 
onderneming. 
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2 Ondernemersregeling  

 
Artikel 1. Doelstelling  
Met de regeling wordt beoogd om het studenten van de HvA die als student-ondernemer zijn aangemerkt, 
waar mogelijk en binnen de grenzen der redelijkheid, ter uiteindelijke beoordeling van de 
examencommissie(s) van de gevolgde opleiding(en), te faciliteren in hun combinatie tussen onderneming 
en studie.  
 
Artikel 2. De Studentondernemer 
 
Lid 1 
De Student Ondernemerscommissie (SOC) kent op grond van de geleverde bewijsstukken de 
ondernemersstatus binnen een opleiding toe aan de studentondernemer.  
 
Om te beoordelen of een student in aanmerking komt voor een ondernemersstatus neemt de SOC, 
behoudens het gestelde in artikel 5, de volgende criteria, waarvan de eerste vijf noodzakelijk zijn, en van 
de overige criteria ten minste aan een viertal voldaan wordt, mee bij de afweging van het verzoek:  
 

1. De regeling is alleen van toepassing voor studenten in de hoofdfase. 
2. De student heeft zijn propedeuse behaald en is ingeschreven aan een opleiding aan de HvA.  
3. De onderneming waarmee de student in aanmerking wenst te komen voor deze regeling is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
4. De student is, tenminste voor een substantieel deel, eigenaar van deze onderneming. 
5. De onderneming is schaalbaar en er zijn duidelijke plannen deze onderneming op te schalen1. De 

onderneming vertoont substantiële economische activiteit2.   
 

6. De onderneming heeft arbeidsmarktpotentie. Er zijn of worden arbeidsplaatsen gecreëerd door 
de onderneming. 

7. De onderneming heeft substantiële externe financiering weten aan te trekken in de vorm van 
bijvoorbeeld subsidie, banklening, crowd funding of angel investering of venture capital. 

8. De ondernemer verdient er minimaal 80% van het startsalaris van een afgestudeerde hbo’er in 
zijn vakgebied mee of heeft uitzicht dit salaris binnen afzienbare termijn te gaan verdienen. 

9. De onderneming opereert in een complexe, internationale context. 
10. De onderneming brengt producten of diensten op de markt die nieuw zijn voor deze markt en/of 

introduceert een innovatief businessmodel. 
11. De onderneming levert een wezenlijke maatschappelijke bijdrage aan de stad Amsterdam en/of 

genereert impact die bijdraagt aan de sustainable development goals van de UN3 en sluit 
daarmee aan op HvA-beleid. 

 
 
Lid 2 
De student aan wie op grond van Artikel 2, lid 1, door de SOC de status van ondernemer kan worden 
toegekend, stelt zich bereid deel te nemen aan monitoringsonderzoek door het  lectoraat 

                                                      
1 Deze regeling is niet bedoeld om studenten die als zzp-er bijverdienen te faciliteren. Een student die als zzp-er 
bijverdient als taxichauffeur of cateraar komt normaal gesproken niet in aanmerking voor deze regeling. De 
studentondernemer die een taxibedrijf heeft waar meerdere auto’s voor rijden of een student die een cateringformule 
als franchiseorganisatie heeft uitgerold, komt wel in aanmerking voor deze regeling. Dat is de achtergrond van het 
criterium schaalbaarheid. 
2 Onder economische activiteit wordt bijvoorbeeld verstaan dat de onderneming op jaar basis ten minste ter waarde 
van €25.000 investeert in R&D en of productie en/of omzet genereert. 
3 http://www.globalgoals.org/ 
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ondernemerschap om onder meer de effecten van de regeling op systematische wijze in kaart te kunnen 
brengen.   
 
Artikel 3. Aangepast studieprogramma  
De student aan wie op grond van artikel 2, lid 1, door de SOC de status van student-ondernemer is 
toegekend, kan in aanmerking komen voor aanpassingen binnen het reguliere studieprogramma indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

a) de examencommissie van de opleiding is van oordeel dat de aard, inhoud en inrichting van de 
opleiding ruimte laten voor een aangepast studieprogramma;  

b) de opleiding kan een aangepast studieprogramma faciliteren; 
c) de student stelt jaarlijks bij aanvang van het studiejaar, dan wel zodra de ondernemerstatus is 

toegekend, samen met de studentbegeleider een studieplanning vast, die door de 
examencommissie wordt goedgekeurd;  

d) wijzigingen in de studieplanning gedurende het studiejaar vinden altijd plaats in overleg met de 
studentbegeleider.  

 
Artikel 4. Tentamens  
De student aan wie op grond van artikel 2, lid 1, door de SOC de status van ondernemer is toegekend, 
kan in aanmerking komen voor afwijkende tentamenmogelijkheden indien:  

a) in overleg tussen de studentbegeleider, de student en de vakdocent(en) tijdig een studieplanning 
op maat is gemaakt;  

b) de in sub a van dit artikel genoemde studieplanning is goedgekeurd door de examencommissie. 
 
De studentbegeleider ziet erop toe dat betrokken medewerkers en eventuele externe begeleiders op de 
hoogte zijn van het aangepaste tentamenprogramma. De studentbegeleider ziet toe op de 
studievoorgang en monitort eventuele studievertraging.  
 
Artikel 5 Studievoortgang 
De student rapporteert de studievoortgang (versnelling/vertraging) aan het SOC. Studievertragingen 
worden door de student ook gerapporteerd aan het management van de opleiding. Een opgelopen 
studievertraging kan aanleiding zijn om na advies van de opleiding, de student de status van ondernemer 
af te nemen. 
 
 
Artikel 6. Inwerkingtreding  
Deze regeling gaat in werking op 1 september 2018. 
 
 
Artikel 7 Evaluatie  
 
Het beleid, inclusief richtlijn en ondersteuning (zie onder 3), worden twee jaar na inwerkingtreding 
geëvalueerd. Tijdens de evaluatie zal kwantitatief onderzocht worden hoeveel studenten gebruik hebben 
gemaakt van een van de regeling en wat hun studiesucces en succes als ondernemer was. Daarnaast 
zal op basis van een steekproef een aantal deelnemers uitgenodigd worden voor een 
focusgroepdiscussie in dat gesprek zal de vraag centraal staan in hoeverre deze regeling van invloed is 
geweest op de studievoortgang en de ontwikkeling van de onderneming. Docenten die betrokken zijn 
geweest bij studenten die zijn afgestudeerd in eigen onderneming zullen dezelfde vragen voorgelegd 
krijgen. Tevens zal hen bevraagd worden in hoeverre het docenten-ondernemerschapsplatform van het 
Programma Ondernemerschap van toegevoegde waarde was. Daarnaast zal onderzocht worden of het 
wenselijk is de regeling ook van toepassing te laten zijn voor studenten in de propedeutische fase. De 
externe coaches die betrokken zijn geweest bij het afstuderen zullen door middel van een korte enquête 
ondervraagd worden of zij het wenselijk achten dat de HvA het afstuderen in eigen onderneming 
faciliteert. 
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3 Richtlijn Afstuderen in eigen onderneming 
 
 
Naast de hierboven beschreven ondernemersregeling moet het voor studenten onder bepaalde 
voorwaarden ook mogelijk zijn om af te kunnen studeren in een eigen onderneming. Uitgangspunt daarbij 
is dat de eindkwalificaties van de opleiding die normaal in het afstudeerprogramma moeten worden 
aangetoond ook zonder meer door de hiervoor in aanmerking komende studenten moeten worden 
aangetoond.  
 
Indien een opleiding al een eigen traject kent waarin het momenteel al mogelijk is het afstuderen en 
ondernemen te combineren dan is onderstaande handreiking niet van toepassing maar blijven bestaande 
regelingen van kracht. 
 
Een student die in aanmerking wil komen voor het afstuderen in eigen onderneming vraagt hiervoor 
toestemming bij de examencommissie van zijn/haar opleiding. Het is de verantwoordelijkheid van de 
aanvrager aan te geven hoe de eigen onderneming voldoende context biedt om de eindkwalificaties van 
de opleiding aan te tonen. Indien de eigen onderneming daarvoor onvoldoende context biedt, dient zij/hij 
een voorstel te doen hoe zij/hij deze eindkwalificaties aanvullend gaat aantonen. Het is aan de 
examencommissie dit voorstel te beoordelen en eventueel toestemming te verlenen.  
 
Bij het beoordelen van de aanvraag weegt de examencommissie of de eigen onderneming voldoende 
basis biedt qua complexiteit om op hbo-niveau te kunnen afstuderen.  
 
De criteria, die daarbij als richtlijn kunnen worden gebruikt, zijn dezelfde als die uit artikel 2 van de 
speciale ondernemingsregeling met als mogelijke aanvulling daarop dat de onderneming actief is in een 
sector die aansluit bij de opleiding.  
 
Indien de examencommissie toestemming heeft verleend om af te studeren in eigen onderneming laat de 
student de onderneming opnemen in het register ‘eigen ondernemingen’ van het lectoraat 
Ondernemerschap. Van de student wordt verwacht dat deze zal deelnemen aan het 
monitoringsonderzoek van het lectoraat om de effecten van de regeling in kaart te brengen. In de praktijk 
betekent dit dat de student tijdens het traject tweemaal een vragenlijst zal invullen en zich bereid verklaart 
ook na de studie opgenomen te worden in het alumnipanel. 
 
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een coach die de rol van extern begeleider wil 
vervullen4.  Deze coach heeft aantoonbaar ervaring als ondernemer, mkb-adviseur, of specifieke kennis 
van de branche waarin de studentondernemer opereert. Deze coach heeft minimaal hbo-denk en 
werkniveau. Deze coach wordt aangemeld bij het register beheerd door SOC. 
 
Vanuit de HvA wordt de student begeleid door een docent uit de eigen opleiding. Het verdient de 
voorkeur dat deze begeleider affiniteit met ondernemerschap heeft en aangehaakt is bij het docenten-
ondernemerschapsplatform van het Programma Ondernemerschap. Dit platform komt regelmatig bijeen 
om onderwijspraktijken en ervaringen uit te wisselen om zo het ondernemerschapsonderwijs voortdurend 
kwalitatief door te ontwikkelen. 
 
 
 

                                                      
4 De student kan bij het zoeken naar een geschikte coach gebruik maken van het mentorplatform Startup&Running 
(zie tevens Extra-curriculaire ondersteuning) 
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Extra-curriculaire ondersteuning Student Ondernemers 

 
Het HvA Programma Ondernemerschap biedt diverse ondersteuningstrajecten voor student- en alumni 
ondernemers. Deze ondersteuning staat uiteraard open voor studenten die afstuderen in eigen 
onderneming en studenten die onder de speciale ondernemersregeling vallen. Deze ondersteuning 
omvat onder meer een ondernemerswerkplek in de Amsterdam Venture Studio en (afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase van hun onderneming) toegang tot het 10K pre-incubator programma5. Studenten in de 
Ondernemersregeling en Afstudeerders in Eigen Onderneming krijgen tevens voorrang bij toelating tot 
speciale ondernemers events die in samenwerking met partners in het ecosysteem worden 
georganiseerd. 
Speciaal voor studenten die afstuderen in eigen onderneming wordt tevens een speciale pagina geopend 
op het Startup&Running Platform om het zoeken en vinden van een mentor te faciliteren. 
 

 

                                                      
5 www.hva.nl/ondernemerschap 

http://www.startupandrunning.nl/

