
Afstuderen

Kies voor afstuderen NEXT LEVEL en ervaar de vele voordelen van het 
innovatietraineeship.

Impact maken tijdens je afstudeerstage 
& hogere slagingskans? Lees dan verder!



Een unieke kans om je carrière gelijk een 
kick-start te geven!

Alle voordelen op een rij

Hogeschool Windesheim
Campus 2  // Postbus 10090  //  8000 GB Zwolle

Vragen?

Heb je andere vragen of wil je graag een toelichting? Aarzel dan niet 

om contact op te nemen met Mira Benes (m.benes@windesheim.nl) 

of 088 – 469 7502.

Solliciteer nu, en word innovatietrainee!
https://liveadminwindesheim.sharepoint.com/sites/O365-Innovatietraineeship

Hoe gaat het in zijn werk
Tijdens je afstuderen krijg je extra begeleiding, je ontwikkelt je 

persoonlijke leiderschap en je bouwt aan jouw netwerk met 

professionals. En als extra pluspunt heb je zicht op een baan!

Je start met een afstudeeropdracht bij een mkb-bedrijf. En krijgt in 

deze periode vele voordelen t.o.v. het reguliere afstuderen. Aan dit 

afstudeerprogramma kunnen een beperkt aantal studenten 

meedoen. Alle afstudeeropdrachten plaatsen wij op 

samenwerkenmetwindesheim.nl/ (zoek bij vacatures op keyword: 

innovatietrainee).

Tijdens de gehele periode ontwikkel jij skills, zoals 

ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden. En 

pas je het gelijk toe in de praktijk!

Als er tijdens het afstuderen een match is, dan krijg je een 

jaarcontract bij het bedrijf aangeboden. In dit jaar diep je je 

onderzoek verder uit, implementeer je de resultaten en draai je mee 

in de dagelijkse werkzaamheden. Je maakt echt het verschil!

Welke vaardigheden neem je mee ?

Je bent gemotiveerd en voldoet aan de toelatingseisen, bekijk deze 

op Sharepoint.

Too good to be true? 

Je zou het haast denken, maar nee! Bedrijven trekken graag goed 

personeel aan en zijn bereid om daarin te investeren. En zo werk jij 

gelijk aan je vakinhoudelijke vaardigheden, boost je je soft skills en 

growth mindset. Dus voor beiden een voordeel!

Kost het extra tijd?

Nee, het traineeship is verweven in jouw afstudeeropdracht. Door de 

extra begeleiding kom je sneller to the point en kan je dus beter 

onderzoek doen.

Ervaringen van studenten
Bas: “Er worden je vooral veel voordelen geboden. Tijdens het afstuderen kon ik altijd de hulp van mijn 

innovatiecoach inschakelen om met me mee te denken of met mijn verslag mee te lezen. Dit hielp me om nog 

meer uit mijn afstuderen te halen. ook heb je regelmatig contact met medetrainees om met elkaar te sparren 

en elkaar vooruit te helpen.“

Mariëlle: "Ik zag alleen maar pluspunten, dus ik heb mij aangemeld!"

Wekelijks of 2-wekelijks spar je met je 

innovatiecoach. Hij/zij adviseert je en leest met 

je mee naast jouw reguliere 

afstudeerbegeleider.

Het bedrijf heeft de intentie om je na het 

afstuderen een baan aan te bieden. Dit geldt 

uiteraard bij een wederzijdse match.

Je volgt een exclusief Headstart 

traineeprogramma van WIMM, waarin je je 

persoonlijk leiderschap en andere relevante 

skills ontwikkelt.

Tijdens de gehele periode volg je workshops, 

die jouw onderzoek een boost geven. Deze 

workshops zijn op HBO+ niveau en relevant 

waarmee jij bezig bent.

Tijdens dit programma breid je je persoonlijk 
netwerk uit, door het regelmatige contact met

andere studenten. Ook leer je andere bedrijven 
kennen tijdens de netwerkbijeenkomsten.

https://wimm.nl/
https://wimm.nl/
https://samenwerkenmetwindesheim.nl/
https://wimm.nl/
https://liveadminwindesheim.sharepoint.com/sites/O365-innovatietraineeship



