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Introductie 
Student Startup 2019 is een Arnhems evenement, waarbij studenten op een praktische, laagdrempelige 

en vooral leuke manier leren wat er komt kijken bij startups en ondernemerschap. Pitchen, op een 

creatieve en flexibele manier problemen leren oplossen en een bedrijfsmodel opzetten zijn niet alleen 

belangrijk bij het beginnen van een startup. Het zijn ook belangrijke vaardigheden in een snel 

veranderende economie. Door studenten zo vroeg mogelijk enthousiast te maken over de 

mogelijkheden van ondernemerschap, hebben ze tijdens hun studie de ruimte om volop te 

experimenteren en zo, gewapend met het juiste gereedschap, te doen waar ze goed in zijn na hun 

afstuderen.     

 

En dat is precies het doel van de Student Startup. Met 24 uur op de klok vormen studenten teams en 

leren door middel van interactieve workshops en games een idee om te vormen tot een gevalideerd 

concept en strakke startup pitch die tijdens de finale gepresenteerd worden.   

Meer informatie over de Student Startup vindt u op www.studyinarnhem.com/studentstartup  

 

Waarom? 
 Studenten op jonge leeftijd kennis te laten maken met ondernemerschap 

 Hen te triggeren tot het volgen van ondernemerschap-lessen/vakken 

 Hen vroeg kennis te laten maken met startups en (pre-) incubators. 

 

Wanneer & waar? 
Van vrijdag 29 november 16.00 uur tot zaterdag, 30 november 18.00 uur op de locatie van ArtEZ 

Hogeschool voor de Kunsten, Onderlangs 9 in Arnhem. 

 
Voor wie?  
Studenten van HAN University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein, ArtEZ Hogeschool voor de 

Kunsten, Hogeschool van Gent en de Hochschule Rhein Waal. 

 
Door wie?  
De Hogescholen in Arnhem stellen zich tot doel om het ondernemende innovatieve vermogen van de 
regio te versterken. Dat doen zij door vanuit de kennisinstellingen diverse faciliteiten te bieden aan 
ondernemers, studenten, onderzoekers en anderen met een innovatief idee. Het proces van idee naar 
BV versnellen, met succesvolle innovaties als resultaat, dat is waar het om draait.  

 HAN University of Applied Sciences 

 Van Hall Larenstein  

 ArtEZ hogeschool voor de Kunsten 

 

Inhoud & programma 
Op www.studyinarnhem.com/studentstartup vindt u het uitgebreide programma. De deelnemende 

studenten worden gedurende dit hele programma begeleid door professionele coaches op het gebied 

van diverse thema’s, zoals: 

http://www.studyinarnhem.com/studentstartup
http://han.nl/
https://www.hvhl.nl/
https://www.artez.nl/
http://www.studyinarnhem.com/studentstartup


 Lean Validation 

 Business Model Canvas 

 Pitching/Public Speaking 

 Marketing & Finance 

 

Daarnaast geven deskundigen uit de beroepspraktijk rondom deze thema’s diverse workshops. 

Vervolgens test een drie koppige jury van experts de opgedane kennis tijdens de finale waarbij uiteraard 

ook nog prijzen te winnen zijn zoals een reis naar Berlijn, de culturele hoofdstuk van Europa.  
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