
 

 

 
 

 

                                  Innovatie op zijn best! 

De Pilot Innovatietraineeship is hét afstudeertraject voor innovatievraagstukken. De trainee 

werkt van vanaf februari 2022 een half jaar aan een afstudeeronderzoek gebaseerd op jouw 

ondernemersvraag. Vanaf de start van het traject is het zowel jouw intentie als de intentie van 

de trainee om na het afstuderen samen verder te gaan op basis van een jaarcontract. De trainee 

besteedt vanaf dan een deel van zijn tijd aan de realisatie van de onderzoeksresultaten. 

Gedurende het gehele traineeship wordt het onderzoek begeleid door het lectoraat van 

hogeschool Inholland. Geen onderzoeksverslag meer dat verdwijnt in de la, maar 

daadwerkelijke implementatie! Naast intensieve begeleiding van het onderzoek traint Inholland 

de trainee op de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden.  

Voordelen 

• Inzet van gemotiveerde trainees met een onbevangen mindset; 

• Versterken van jouw relatie met het onderwijs en onderzoek; 
• Onderzoeksbegeleiding vanuit het lectoraat aan de trainee; 

• Innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen; 

• Afstudeerwerk wordt verder toegepast en de onderzoeksresultaten 
daadwerkelijk geïmplementeerd!;  

• Deelnemen met de eigen medewerkers  aan onderdelen van het 
traineeshipprogramma; 

• Netwerk uitbreiden middels de MKB Community én mogelijkheid tot het delen van 
kennis en ervaring; 

• Inholland neemt na het afstuderen 10% van het salaris voor haar rekening gedurende 
het traineejaar.  

 
Voorwaarden 

• Jouw bedrijf is een MKB, oftewel <250 medewerkers en <50 milj. omzet per jaar; 

• Bieden van een interessante afstudeeropdracht met een link naar de onderzoekslijnen 
van het lectoraat; 

• Begeleiden en coachen van de trainee; 
• Intentie en mogelijkheid tot het bieden van een jaarcontract; 

• Gezamenlijke investering in het traineeship programma, assessment en monitoring. 

 

Heb jij een vraagstuk dat je met ons 

wilt delen? Neem hiervoor contact 

op met jouw contactpersoon vanuit 

het lectoraat of via pit@inholland.nl.  

Voor algemene vragen en 

informatie over het traject horen wij 

het ook graag via pit@inholland.nl. 

MKB Community 

Het Innovatietraineeship is gericht op het creëren van nieuwe samenwerkingen om zodoende 

oplossingen te vinden voor maatschappelijk uitdagingen. Inholland wil deze samenwerkingen niet 

alleen aangaan, maar ook faciliteren. Vandaar wordt rondom het traineeship de MKB Community 

opgericht waarin ondernemers elkaar kunnen vinden voor het delen van vragen, kennis en 

ervaringen.  

 

mailto:pit@inholland.nl
mailto:pit@inholland.nl


 

 

Pilot Innovatietraineeship programma 

Onderzoek en Inholland: onafscheidelijk! 
Inholland beschikt over in totaal 7 onderzoeksgroepen en 41 lectoraten. Het gedeelde 

ideaal van de onderzoeksgroepen is het bijdragen aan een duurzame, gezonde en 

creatieve samenleving in samenwerking met onze studenten, het werkveld en 

maatschappelijke partners. Hieronder een greep uit het brede scala aan mogelijkheden. 

Voor ieder vraagstuk een passend thema! Bekijk onze website voor meer informatie over 

alle onderzoeksgebieden van Inholland: www.inholland.nl/onderzoek    

 

Innovatie masterclasses 

De gastsprekers van 
de masterclasses gaan in op 
actuele ontwikkelingen én 
uitdagingen in het werkveld.  
 
Ook in het programma ben jij 
een belangrijke partner. We 
betrekken jou graag in de 
monitoring van deze pilot. 
Daarbij bespreken wij graag  
de ontwikkelkansen die jij ziet 
voor de trainees, een bezoek 
aan jouw bedrijf of het delen 
van jouw expertise in een 
masterclass of workshop.   
 

Meer informatie op onze website  

Professionele ontwikkeling 

Tijdens de workshops komen de trainees gezamenlijk tot oplossingen voor hun 
uitdagingen als professionals. Samen helpen ze elkaar verder! 
 
 

Business Research Centre 

Focus op 

organisatieontwikkeling, 

ondernemerschap en 

duurzame innovatie. 

Recht en Veiligheid 

Het publiek vertrouwen in 

veiligheid en de 

toegankelijkheid van het 

recht. 

Research and Innovation 

Centre Agri, Food & Life 

Science 

Duurzaam innoveren in de 

metropool 

http://www.inholland.nl/onderzoek
https://www.inholland.nl/samenwerken/stages-en-afstuderen/innovatietraineeship/

