
Beste MKB-ondernemer, 

Krijgt u een stagiair van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) of NHL Stenden en wilt u een 
innovatievraagstuk gedegen laten onderzoeken en implementeren? Dan kunt één van de MKB-bedrijven 
zijn, waar één van onze high potential studenten onderzoek gaat doen. Wat houdt dit in? Vanuit HVHL 
of NHL Stenden matchen we in eerste instantie een MKB met een afstuderende student. In het eerste 
half jaar gaat de student dan bij het bedrijf aan de slag met zijn of haar onderzoeksopdracht. Is er een 
match tussen student en u dan wordt het contract verlengd met een jaar traineeship. De trainees 
vormen samen een klasje en volgen het trainee programma met focus op zowel soft en hard skills. Voor 
het programma in soft skills vindt begeleiding vanuit de hogeschool plaats en voor de hard skills zijn de 
lectoraten aan zet. Wat is de meerwaarde voor het MKB?  

• Versterking van het innovatievermogen in uw onderneming; door relevante kennis van de 
hogeschool en van de innovatietrainee in huis te halen.

• Bestendigen van de relatie met de hogeschool om zo structureel toegang krijgen tot relevante 
kennis en high potentials.

• De afstudeerperiode geeft u de ruimte om te zien of de student past om vervolgens op eigen 
voorwaarden een jaarcontract aan te bieden.

• Het praktijkgerichte onderzoek van de innovatietrainee is toegesneden op het vraagstuk in uw 
onderneming, waardoor de resultaten van het onderzoek direct bijdragen aan 
innovatievermogen van uw bedrijf (bijv. nieuwe producten/diensten, procesinnovatie).

• U wordt ontzorgd in de begeleiding van de innovatietrainee. Vindt u innovatie in uw bedrijf van 
groot belang, maar ontbreekt het u aan tijd, aandacht en/of de juiste mensen? Dan is een hbo-
innovatietrainee voor u een uitkomst! Wilt u meer weten of zich aanmelden, dan kunt u contact 
opnemen met Maarten Trilsbeek via m.trilsbeek@cew.nl of 06 24 41 57 69 of met Martin Wijnia 
via martin.wijnia@hvhl.nl of 06 20 91 72 03.


