
Wat kunnen studenten voor u 
betekenen? 



Waar vindt u talent?





•



EDRiT = Grenzenloos Talent!



EDRiT = Grenzenlos Talent!

• Studenten maken kennis met bedrijven, overheden en 
instellingen aan de andere kant van de grens

• Bedrijven, overheden en instellingen maken kennis 
met talenten uit de regio



Wat wil EDRiT

• Behoud van talent in de regio, tegengaan van 
braindrain uit de regio Noord Nederland en Noord 
Duitsland.

• Versterken van samenwerking tussen bedrijven, 
overheden, instellingen en burgers en onderzoeks- en 
opleidingsinstellingen. 





Bedrijven



Onderzoeksthema’s



Wat denkt u hiervan?



Opleidingen Hochschule 
Emden-Leer
• (International) Business Studies 
• Social Work en Health 
• Technology

– Biotechnologie en bio-
informatica

– Chemische Technologie en 
milieutechniek

– Electrotechniek
– Energie-efficiency
– Informatica
– Machinebouw en design
– International Programme 

Industrial Engineering
– Mediatechnologie



Opleidingen Hanzehogeschool

• Noorderruimte (een van de 3 kenniscentra)
– Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen
– Facility Management
– Krimp & Leefomgeving
– Vastgoed
– Ruimtelijke Transformaties –

Energie en water
• International Business
• Business Economics & Technical 

Business Economics
• Finance & Control 
• Human Resources 
• (International) Facility Management 
• E.a.





De innovatiewerkplaats in 
Winschoten



De Innovatiewerkplaats

• Ontmoetingsplek voor onderzoek in de regio

• Initiatief Noorderruimte Hanzehogeschool

• Studenten, onderzoekers, overheden, bedrijven, burgers

• onderzoek naar
hergebruik watertorens, 
gelukkig thuis oud 
worden, winkelcentra

• Kansen: bewoners-
initiatieven, verduur-
zaming, product-
ontwikkeling



Wat zijn de resultaten?

• 10 studenten deden gezamenlijk project promotiedagen en 
interviewden 175 werkgevers

• 8 studenten deden grensoverschrijdend onderzoek

• In eerste semester 2019 circa 10-20 stages en opdrachten
over de grens.

• Meer dan 50 studenten werkten in de Innovatie-werkplaats
aan regionale obderzoeksthema’s zoals economische
ontwikkeling A7-zone, hergebruik watertorens, 
eenzaamheid onder ouderen, ontwikkeling detailhandel.

• Meer dan 25 studenten maakten kennis met bedrijven over 
de grens.



•



Wat kan een student voor u 
betekenen? 



Meer weten?




