
ondernemend en een harde werker?
positief ingesteld?
communicatief vaardig?
creatief en vindingrijk in het oplossen van problemen? 
zelfstandig en durf je initiatief te tonen?

 

Droom jij ervan om in een toffe werkomgeving ervaring op te doen, waar je direct
effect ziet van wat je doet en je meedraait als een echte ondernemer? Kies dan voor
een stage bij een startup of scale-up buiten Hogeschool Rotterdam. 
Startup Academy biedt derdejaarsstudenten hogeschoolbreed de unieke kans om ervaring op te
doen bij startups en scale-ups uit regio Rotterdam. Dit doen wij door middel van matchmaking. Ook
als je al een eigen onderneming hebt, maar niet de mogelijkheid om daar stage te lopen, is deze
nieuwe service mega interessant! Startup Academy probeert jou dan te koppelen aan een startup
of scale-up met eenzelfde soort businessmodel, zodat jij deze ervaring in de toekomst kunt vertalen
en gebruiken binnen je eigen onderneming. 

startup@hr.nl 

veel uitdaging;
inzicht in alle facetten van ondernemerschap; 
ruimte voor het inbrengen en toepassen van je
eigen ideeën;
vrijheid én verantwoordelijkheid;
never a dull moment. 

 STAGE BIJ EEN STARTUP OF SCALE-UP

Ben jij... Dan biedt de startup of scale-up
jou een stageplek met...

WAT ZIJN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE STARTUP ACADEMY? 
 

Startup Academy coördineert en faciliteert de matchmaking tussen jou, het stagebedrijf én je
opleiding. Daarnaast organiseren wij een introductiebijeenkomst (ter voorbereiding op het
stagetraject), een terugkomdag (waarop je ervaringen kunt uitwisselen met andere stagiaires) en
een evaluatiemoment. 

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. Dream big, get things done, have fun!

hr.nl/startupacademy startup@hr.nl 

 

Voor vragen en/of opmerk1ngen startup@hr.nl of w.groenveld@hr.nl (Wiegertje Groenveld,
Business Developer Startup Academy). 

Stap 1 Stap 2
De Business Developer van de
Startup Academy neemt contact
met je op voor een
kennismakingsgesprek. 

Stap 3
Afspraak gepland? Zorg voor een
up-to-date CV en bespreek met de
Business Developer jouw wensen ten
aanzien van je stageperiode. 

Stap 1 Stap 5
Goedkeuring van jouw opleiding
ontvangen? Volg het proces van de
opleiding (denk aan het invullen en
het ondertekenen van het
goedkeuringsformulier en het
stagecontract door alle betrokken
partijen). 

OVER DE STARTUP ACADEMY 

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

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

KIES JE VOOR EEN STAGE BIJ EEN STARTUP OF SCALE-UP? VOLG DE STAPPEN: 

Stap 1 
Neem contact op met de Business 
Developer van de Startup Academy
(zie onderstaande
contactgegevens). 

Stap 4
Is er een match met één van de
geselecteerde startups of scale-
ups? Startup Academy neemt
contact op met jouw opleiding ter
goedkeuring. 

Stap 6
Proces afgerond? Dan kun je
officieel starten met jouw
stageperiode in samenwerking met
de Startup Academy. 

MELD JE AAN VOOR EEN STAGE BIJ EEN STARTUP OF SCALE-UP 

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

