
TALENTS ARE MEANT TO BE SHARED 

Deel je kennis en ervaring 
in ruil voor een frisse blik

Wordt mentor  
van een student

“Door het mentortraject kom je als ondernemer 
in contact met een nieuwe generatie aan 
werknemers. Tegelijkertijd vormt de groep 
mentoren een netwerk op zich, waarbinnen 
gelijkgestemden bedrijven met elkaar in 
contact komen.”

Chris Ketelaars, Partner RSM 
Nederland, Nationale en Internationale 
belastingadvisering 

De Talent Academy is onderdeel van het lectoraat Cross-
Border Business Development van Fontys Hogescholen. 
Vindt hier meer informatie over dit lectoraat. 

WAT LEVERT HET OP:
•	  Inspirerend om als ondernemer een andere (jongere) blik op zaken te krijgen.
•	  Een manier om kennis te delen met een jongere generatie en iemand te ondersteunen 

in zijn/haar ontwikkeling.
•	  Kleinere netwerkbijeenkomsten met andere bedrijfsmentoren en de deelnemers  

van de Talent Academy.
•	  Direct contact met getalenteerde en gemotiveerde studenten  personeel van de 

toekomst en tegengaan van braindrain in de grensregio.
•	  Probleemoplossingen voor kleinere (strategische) opdrachten, waar de student  

tijdens de duur van het mentor traject aan kan werken.  

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN ALS BEDRIJFSMENTOR? 

Neem dan contact op met:

Denise Raetsen Linda Bouwman
Projectleider Talent Academy Projectmedewerker Talent Academy

d.raetsen@fontys.nl l.bouwman@fontys.nl

+31 (0)6 107 880 06 +31 (0) 6 502 422 72



OPBOUW
Binnen de Talent Academy hebben studenten de mogelijkheid om een extra 
verdiepingsslag te maken binnen hun eigen talent- en netwerkontwikkeling. 
Het is daarmee als het ware een excellence programma voor de intrinsiek 
gemotiveerde studenten. Het betreft een éénjarig programma wat als volgt 
is opgebouwd:

Eerste semester (ca. 5 maanden):
•	  Groeps- en individuele coaching die de student helpt bij het vaststellen 

van zijn/haar loopbaanrichting. 
•	  Workshops passende bij de loopbaankeuzes en loopbaanwaardes van 

de student. 
•	 Netwerkmomenten met bedrijven 

“Het mentorschap 
geeft je de 
mogelijkheid om 
iets goeds te doen 
door het delen van 
je eigen ervaringen. 
Tegelijkertijd biedt 
het de mogelijkheid 
om een   frisse blik op 
zaken te krijgen van 
studenten.”

Julia Jespers, 
Management 
Consultant

HET MENTOR TRAJECT:
Het mentortraject van de Talent Academy biedt mentoren de mogelijkheid hun kennis 
met gemotiveerde studenten te delen. Daarnaast biedt dit traject ook de mogelijkheid 
om te sparren over onderwerpen met de student. Dit levert een frisse en andere kijk 
op bepaalde onderwerpen op. Bovendien biedt het contact ook inzichten over de 
generatie van de toekomst. 

Door al vroegtijdig contact te leggen met hen, kan tijdig bekeken worden of er 
studenten binnen de Talent Academy zijn die passend zouden zijn als toekomstige 
stagiaire en/of medewerker. 

GOOD TO KNOW:
•	  Deelnemende studenten hebben veelal een internationale achtergrond. 

Dit betekent dat de student begeleiding in Engels, Duits of Nederlands 
nodig heeft.

•	  De inzet van een Duitse of internationale student kan interessant zijn om 
bepaalde inzichten te krijgen over andere markten. De student kent zijn 
eigen thuismarkt immers goed. Oftewel, dit kan een meerwaarde zijn voor 
uw bedrijf!

•	  De student wordt gekoppeld aan een bedrijf wat niet uit zijn thuisland komt: 
een NL student wordt dus gekoppeld aan een Duits bedrijf en vice versa. 
Een internationale student wordt vrij binnen de grensregio gekoppeld.

•	 Per bedrijfsmentor worden 1 á 2 studenten begeleid.
•	 Tijdsinvestering per week is circa 2-3 uur voor de duur van 4 maanden. 
•	  Afspraken over de invulling worden in de eerste kennismaking concreter 

gemaakt, afhankelijk van zowel de wensen van de student als die van de 
bedrijfsmentor. 

•	  Let op! Het betreft geen stage opdracht, aangezien de student dit 
programma doorloopt naast zijn reguliere studie en dus maar een beperkt 
aantal uren per week hiervoor beschikbaar heeft. 

•	  Het type student: studenten van Fontys International Business School in 
verschillende leerjaren, die intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen 
aan de Talent Academy. Kortom; de echte strevers van de klas!

DE TALENT ACADEMY
De Talent Academy is een project voor studenten van Fontys International Business School 
om ze de kans te bieden hun eigen unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen door 
middel van zelfreflectie, coaching, workshops en mentorschap vanuit het bedrijfsleven. 
Doel is om studenten hierbij hun netwerk te laten opbouwen in de cross-border regio, om ze 
hiermee bewust te maken van de (loopbaan)kansen die deze regio te bieden heeft.

Wij hebben jouw hulp als mentor nodig, om de deelnemende studenten optimaal klaar te stomen 
voor een bruisende carrière. Kortom: deel je kennis en ervaring met studenten, in ruil voor een 
frisse blik én wellicht een medewerker voor de toekomst van uw bedrijf! 

Tweede semester (ca. 5 maanden):
•	 Mentorschap door een bedrijfsmentor uit de cross-border regio:

 - Student wordt gekoppeld aan een voor hem/haar passend bedrijf.
 -  Afspraken worden gemaakt over de wederzijdse doelen en invulling van het 

mentorschap.
•	 Bedrijfsbezoeken bij bedrijven in de grensregio.
•	 Individuele ondersteunende coaching door coach vanuit Fontys.
•	  Afsluitend netwerk event voor deelnemende bedrijven en deelnemende studenten.
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