
Trainer/Coach/Docent Minor Startup Your Business in Technology (0,2 
fte)  

  

Vind jij het leuk om op een inspirerende manier kennis over te brengen aan student-ondernemers? Heb je 
ervaring met ondernemen en/of het begeleiden van ondernemers? Heb je affiniteit met de startup gemeenschap?  
Lees dan snel verder!   

  
Waar kom je te werken?   

De HvA is de hogeschool van, voor en mét Amsterdam, en een van de grootste hbo-instellingen van Nederland. 
De stad en omringende regio zijn voor ons een rijke leeromgeving; een inspirerend ‘laboratorium’ waar studenten, 
docenten, lectoren en externe partners samenwerken aan één missie: Creating Tomorrow Together.   
De faculteit Techniek is met 7000 studenten de grootste technische hbo-opleider in Nederland. De faculteit 
ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. 

Talent als basis, diversiteit als kracht  

De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven 
we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. De 
verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, zien wij graag weerspiegeld in het 
personeelsbestand van onze hogeschool. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en 
wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te solliciteren!  

  
Wat ga je doen?   

Als trainer/coach/docent voor de SYBIT minor verzorg je colleges, workshops, trainingen op het gebied van 
ondernemerschap en aanverwante thema’s. De colleges vinden zowel online als offline plaats. Daarnaast 
begeleid en coach je studententeams in hun ontwikkeling naar zelfstandige en competente startups. Je bent 
verantwoordelijk voor het uitvoeren alsmede het maken van de inhoud van jouw eigen sessies.  

Samen met het SYBIT kernteam ontwikkel je uiteenlopende onderdelen van het SYBIT programma. Naast jouw 
eigen sessies gaat dit bijvoorbeeld om het regelen en begeleiden van gastcolleges. Je bent medeverantwoordelijk 
voor het creëren en plaatsten van content voor de sociale kanalen van SYBIT. Tevens help je mee met het 
organiseren van evenementen en borrels.  

Wat neem je mee?   

• Je beschikt over een afgeronde masteropleiding.  
• Je bent ondernemer en/of hebt ervaring in het begeleiden van ondernemers.  
• Je bent bedreven in het geven van colleges, trainingen en workshops over ondernemerschap. 
• Je bent in staat om individuele- en teamcoaching te geven aan student-ondernemers. 
• Je bent bekend met de Lean Startup methode, Business Model Canvas en Growth Hacking.  
• Je bent vaardig in communiceren met professionals uit het werkveld.  
• Je vindt het leuk om samen te werken in een klein en complementair team. 

 Wat bieden we?  

• Een uitdagende functie in een ondernemende werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatieven.  
• De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie docent 2. De bij deze functie behorende 

loonschaal is schaal 11 (cao hbo).  
• Een tijdelijke aanstelling voor een half jaar. Eventuele omzetting in een langere arbeidsovereenkomst is 

afhankelijk van gebleken geschiktheid. 
• De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een zeer ruime 

vakantieregeling en een 13e maand. 

 



Wil je meer weten over deze interessante functie?  

Neem dan contact op met: Rutger Schuurman, 06-38315201 of per e-mail: r.schuurman@hva.nl.  

  

Word jij onze nieuwe collega?   

Overtuig ons met je CV en sollicitatiebrief!  

  

 


