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Studenten Avans Hogeschool versterken stadshart Oss! 

  

Veel gemeenten in Nederland worstelen met de ontwikkeling van haar 

stadscentrum tot een vitale kern waar ondernemerschap en innovatiekracht bloeit 

en bruist. De gemeente Oss door de Taskforce Centrum Oss investeren in haar 

stadscentrum. Deze Taskforce heeft Avans Hogeschool gevraagd mee te denken 

over het versterken van ondernemerschap en de innovatiekracht van ondernemers. 

Avans Hogeschool gaat nu 15 3e-jaars studenten inzetten om ondernemers hierbij 

te ondersteunen. 

 

Waaraan kun je denken? 

Bij het thema ondernemerschap zal het vooral gaan om hoe je als ondernemer je 

bedrijf voert en tot gewenste en duurzaam betere resultaten komt. Hoe je kansen 

benut en hoe je met trends, klanten en technologie actueel blijft. 

 

Bij het thema innovatiekracht zal het vooral gaan om hoe je als ondernemer het 

innovatieproces inricht en werkt aan condities voor innovatie. Daarbij komt proces, 

aanbod en klantervaring natuurlijk aan bod. 

 

Wat betekent dit voor u? 

De 3e-jaars studenten van de Academie voor ondernemerschap, marketing en 

innovatie gaan met deze vraagstukken aan de slag in het kader van hun stage. De 

stageperiode begint op 31 augustus 2015 en loopt tot eind januari 2016. In een 

stage werkt de student met de ondernemer aan een thema. Natuurlijk worden in 

overleg tussen de ondernemer, student en docent aanvullende vragen 

geformuleerd voor onderzoek en advies. De student doet onderzoek en levert 

uiteindelijk een concreet adviesrapport op. Vanuit de opleiding wordt de student 



 

begeleidt door een vakdeskundige docent. De student werkt fulltime aan de stage 

waarvan maximaal 50% meewerkend in de onderneming. De andere 50% wordt 

besteed aan het doen van onderzoek. Daartoe stelt de Taskforce een ruimte 

beschikbaar, waarschijnlijk de bibliotheek in Oss, waar de studenten dit werk 

kunnen verrichten. De ondernemer begeleidt de student tijdens de stage. Dit 

vraagt circa 1 tot 2 uur per week van uw tijd. 

 

Hoeveel kost het? 

Naast de investering in tijd wordt er ook een financiële bijdrage gevraagd. De 

stagevergoeding voor studenten bedraagt € 250,- per maand. Vanuit de Taskforce 

wordt de administratie rond de vergoedingen en stage contracten verzorgd. Per 

ondernemer en stagiair wordt vervolgens een overeenkomst opgesteld. In de 

overeenkomst worden inhoudelijke afspraken tussen student en ondernemer 

vastgelegd. De Taskforce vraagt iedere deelnemende ondernemer om een bijdrage 

van € 75,- per maand en betaald het verschil van €175,-. Met andere woorden, het 

kost u als ondernemer slechts € 75,- per maand. 

 

Doet u mee? 

U kunt als centrumondernemer deelnemen aan dit unieke vooruitstrevende project. 

Maak uw belangstelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 juni, kenbaar. Er zijn 

15 studenten beschikbaar. Als u zich aanmeldt dient u maandag 22 juni van 9.00 

uur tot 11.30 uur beschikbaar te zijn voor een kennismakingsbijeenkomst op het 

gemeentehuis. De Taskforce wil met dit project ondernemers helpen om te 

vernieuwen en beter toegerust te zijn op de eisen van de huidige tijd. 

 

Aanmelden: info@centrummanagementoss.nl 
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