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Abstract – NL 
 
Universiteiten zijn een cruciaal onderdeel in het ontwikkelen van de kennismaatschappij, bijvoorbeeld door 

het opleiden van de grote denkers en leiders van de toekomst, alsook het doen van nieuwe ontdekkingen om 

de samenleving verder te ontwikkelen. Maar in de afgelopen 30 jaar kregen universiteiten juist meer aandacht 

door hun samenwerking met bedrijven en de mogelijke bijdrage doormiddel van ondernemende activiteiten. 

Universiteiten over de hele wereld, in zowel opkomende als ontwikkelde economieën, hebben 

ondernemerschap omarmd, bijvoorbeeld door advieswerkzaamheden van wetenschappers, lesgeven aan 

bedrijven, het opzetten van spin-out bedrijven vanuit onderzoeksresultaten of het creëren van start-ups door 

studenten. Maar, de vragen wat ondernemerschap in universiteiten precies is, wat het beïnvloed en hoe het 

ontwikkelt kan worden blijven zeer omstreden en betwist en zijn tot dusver onderontwikkeld en onbegrepen. 

Deze studie onderzoekt deze vragen om een beter en completer beeld van het ondernemende ecosysteem in 

universiteiten te krijgen, met betrekking tot hoe individuen worden beïnvloed, hoe het door universiteiten 

ondersteund wordt, hoe het beïnvloed wordt door een bredere samenleving, het fenomeen van de 

samenwerking tussen universiteiten en bedrijven en de geschiedenis van de universiteit. De studie bied voor 

het bestuur van universiteiten die hun organisatie ondernemender willen maken, voor beleidsmakers en 

ondersteunende organisaties die dit proces stimuleren of ondersteunen alsook voor mogelijke ondernemers 

binnen universiteiten inzicht  in hoe de potentie van universiteiten om een nog grotere mondiale voetafdruk 

door ondernemerschap ontsloten kan worden. 

 


