
Trainer/Coach/Docent Minor Startup Your Business in Technology (0,2 fte)   
   
Vind jij het leuk om studenten te inspireren in ondernemerschap? Heb je ervaring met ondernemen 
en/of het begeleiden van ondernemers? Heb je toegepaste kennis over marketing, branding, promotie 
en netwerken? 
 
Lees dan snel verder!    
 
Wat ga je doen?    

Als trainer/coach/docent voor de SYBIT minor verzorg je colleges, workshops en trainingen op het 
gebied van ondernemerschap en aanverwante thema’s. De colleges vinden zowel online als offline 
plaats. Je begeleid en coacht studententeams in hun ontwikkeling naar zelfstandige en 
competente startups. Het doel van de minor is dat studenten startups bouwen waarbij een technologie 
wordt vertaald naar een product met een gevalideerde marktvraag. Het SYBIT programma bestaat uit 
twintig weekthema’s, twintig sprints die de startups doorlopen. Je bent verantwoordelijk voor het 
uitvoeren alsmede het creëren van de inhoud van jouw eigen sessies aansluitend bij deze sprints.   

Samen met het SYBIT team 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 hebt ervaring in het geven van colleges, trainingen 
en workshops over ondernemerschap en vindt het leuk om studenten hierin mee te nemen.  
• 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 legt makkelijk contact met professionals uit het werkveld en benut deze netwerken 
vanzelfsprekend.   
• Je vindt het leuk om samen te werken in een klein en complementair team van drie personen 
inclusief jouzelf. Het team bestaat op dit moment uit technisch innovatie trainer/coach Marc 
Barends en ondernemerschaps- en team dynamisch trainer/coach Rutger Schuurman. Jouw 
trainer/coach rol binnen het SYBIT team richt zich thematisch gezien onder meer op marketing, 
branding, promotie en netwerken. 
 
  

Waar kom je te werken?    
De faculteit Techniek is met bijna 7000 studenten de grootste technische hbo-opleider in Nederland. 
De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Onze ambitie 
is om als onderwijsinstelling toonaangevend, ondernemend en creatief te zijn in het kennisgebied 
waarbij techniek, mens en maatschappij elkaar raken. In de zomer van 2022 verhuist de faculteit van 
het gebouw Leeuwenburg naar het nieuwe Jakoba Mulderhuis op de Amstelcampus.   
  
De brede bachelor Engineering leidt op tot de Engineer voor de toekomst. Dit betekent dat onze 
studenten met andere (technische) disciplines aan een ontwerp leren werken. Studenten leggen hun 
basis in jaar 1 en 2 met onderwijs uit de leerroutes werktuigbouwkunde, product ontwerpen, 
technische bedrijfskunde of elektrotechniek. In jaar 3 en 4 gaan onze studenten zich verbreden en/of 
verdiepen in een meer multidisciplinaire opzet van ons onderwijs waarin nauw wordt samengewerkt 
met de beroepspraktijk.  
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 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). Het salaris bedraagt maximaal € 5.026,- bruto per 
maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.  
• Een tijdelijke aanstelling voor een half jaar, waarbij een verlenging tot de mogelijkheden 

behoort afhankelijk van gebleken geschiktheid, formatieruimte en de toestroom van      nieuwe 
studenten. 

• De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een zeer 
ruime vakantieregeling en een 13e maand. Daarnaast biedt de HvA (via de HvA Academie) 
uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich te blijven 
professionaliseren.  

  
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!   
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in het nieuwe jaar, in de week van 10 januari 2022.  
   
  
  
  
 
 


