
Voldoende studiepunten om stage te mogen lopen.
Toestemming om stage te lopen bij je eigen bedrijf
(afgestemd met stagecoördinator).

Concreet uitgewerkt idee voor product of dienst.
Voorstel voor een stageopdracht.
Ondernemen én stagelopen moet qua planning 

      haalbaar zijn.

 

Droom jij ervan om stage te lopen bij je eigen bedrijf? Als je studeert aan Hogeschool
Rotterdam en je hebt een eigen bedrijf, dan kan Startup Academy jou misschien
helpen om deze ondernemersdroom uit te laten komen! 
Aan welke voorwaarden je moet voldoen om een aanvraag in te kunnen dienen om stage te lopen
bij je eigen bedrijf in samenwerking met Startup Academy lees je hieronder. Ook het proces en de
taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen hebben we voor je op een rij gezet.  

startup@hr.nl 

 STAGE BIJ JE EIGEN ONDERNEMING 

DE VOORWAARDEN

Jouw opleiding Jouw onderneming

KIES JE VOOR EEN STAGE BIJ JE EIGEN ONDERNEMING? VOLG DE STAPPEN: 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 

Vraag toestemming aan je
stagecoördinator om stage
te lopen bij je eigen bedrijf.

Maak een afspraak met de
manager van de Startup
Academy.

Volg het proces van jouw
opleiding bij het indienen
van een stageopdracht.

Vul het stagecontract in
met het stagebedrijf (Start-
up Academy).

Zoek een externe mentor
voor inhoudelijke
begeleiding (geen familie
of vrienden) en vul de
overeenkomst in.

Dien je stageopdracht in en
wacht op akkoord van jouw
opleiding. 

Lever het stagecontract en
de mentorovereenkomst
op tijd in bij de Startup
Academy. 

Nu kun je stage lopen bij je
eigen onderneming in
samenwerking met de
Startup Academy.

https://www.instagram.com/start.upacademy/
https://www.linkedin.com/company/start-upacademy


 

Startup Academy is de plek voor studenten van Hogeschool Rotterdam die
ondernemer zijn of willen worden. Ons aanbod is zo ingericht dat je kunt ondernemen,
maar tegelijkertijd ook kunt studeren. Inspire, Connect & Incubate! 
Startup Academy onderzoekt samen met jou en je opleiding waar de mogelijkheden liggen om je
startup of jouw idee voor een product of dienst verder te ontwikkelen tijdens je studie. Natuurlijk ben
je zelf verantwoordelijk voor je eigen studiesucces, maar Start-up Academy faciliteert en bemiddelt
hierin waar mogelijk.  

hr.nl/startupacademy startup@hr.nl 

 

Voor vragen en/of opmerk1ngen startup@hr.nl of 06-481383 26 (Ans Boersma, manager Startup
Academy). 

Kijk voor taken en verantwoordelijkheden in de
modulehandleiding van jouw opleiding. 
Je werkt minimaal 2 dagen op de starthub
Kralingse Zoom. 

Kijk voor taken en verantwoordelijkheden in de 

Vul samen met de startup coach van de Start-up 
      modulehandleiding van jouw opleiding. 

      Academy het beoordelingsformulier in. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Student Docentbegeleider

De startup coach heeft een coachende en
adviserende rol. 
Je loopt stage bij je eigen bedrijf in samenwerking
met Startup Academy. Dat betekent dat de Startup
Academy formeel jouw stagebedrijf is bij het
opstellen van het stagecontract. 
De startup coach spreekt je minimaal één uur in de
twee weken over de voortgang van de
stageopdracht. 

Startup Academy
Na goedkeuring door de startup coach en
docentbegeleider van de gekozen mentor wordt
de modelovereenkomst van Startup Academy
ondertekend.
Is minimaal twee uur per twee weken
beschikbaar voor de begeleiding.
Biedt gelegenheid om in het kader van jouw
stage inhoudelijk advies in te winnen.  

De mentor 

OVER DE STARTUP ACADEMY 

hr.nl/startupacademy startup@hr.nl ..

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP!

https://www.instagram.com/start.upacademy/
https://www.instagram.com/start.upacademy/
https://www.linkedin.com/company/start-upacademy

