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Lancering website certificaatondernemerschap.nl door Pieter Waasdorp,
directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken
Pieter Waasdorp is al jaren actief betrokken bij het thema ondernemerschap binnen het Ministerie
van EZ en recent verantwoordelijk voor de directie Ondernemerschap. Aanleiding hem te vragen de
lancering van de website www.certificaatondernemerschap.nl te verrichten.
Als één van de grondleggers van ondernemerschap in het onderwijs in Nederland is de heer Waasdorp verantwoordelijk geweest voor de verschillende projecten van Onderwijs en Ondernemen. Wij
vroegen hem wat hij het onderwijs vandaag mee zou willen geven.
“De afgelopen jaren hebben we ‘gezaaid’, onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden hebben
veel geïnvesteerd in ondernemerschap. We plukken daar nu de vruchten van. Inmiddels verdient één
op de acht werkende Nederlanders zijn of haar geld als ondernemer. Daarmee is Nederland relatief
gezien het meest ondernemende land in Europa. Ook op ondernemerschapsonderwijs doen we het
erg goed in Europa. Dit hebben we niet alleen gedaan, we hebben dit samen met OCW, scholen en
het bedrijfsleven gerealiseerd. Het is nu zaak dit resultaat te borgen. Dat kunnen we niet alleen, daar
hebben we scholen, ondernemers, de regio en ouders voor nodig. Het is dus belangrijk dat scholen
blijven investeren in ondernemerschap in het onderwijs. En dat scholen en kennisinstellingen kennis
en ervaring met elkaar uitwisselen en samenwerken om ondernemerschap in het onderwijs nog verder te brengen.
Daarom ben ik trots om de website voor het vernieuwde hbo Certificaat Ondernemerschap te mogen
lanceren. Ik wens de initiatiefgroep en de drie hogescholen veel succes en reken erop dat met de
kwaliteitsslag die nu wordt gerealiseerd, er in september een stevige basis ligt voor verbreding binnen de hogescholen. Ik roep andere hogescholen op om bij dit initiatief aan te haken, immers de
kwaliteit zit in de samenwerking met de autonomie van iedere hogeschool.
Ik wens de stichting veel succes met de doelstelling om alle studenten die voor het zelfstandig onderwijs kiezen met een Certificaat Ondernemerschap te laten afstuderen. Vanuit het Ministerie van
Economische Zaken benadrukken we de waarde van dit certificaat.”

Als ambassadeur van www.ce-ondernemerschap.nl heeft Pieter Waasdorp vragen beantwoord over
het ondernemerschapsonderwijs in het MBO. Lees meer op http://www.ce-ondernemerschap.nl/ceondernemerschap/vragen-over-ondernemerschap-aan/pieter-waasdorp

Voor meer informatie kunt u mailen met: info@certificaatondernemerschap.nl

