
 

 
 

 

Ben je nieuwsgierig wat er tijdens een Innovation Station gaat gebeuren. Hieronder vind 

je het volledige programma en wat meer uitleg. 

Gedurende de dag zal je werken in kleine teams. Deze teams worden samengesteld op 

basis van je persoonlijkheidsprofiel en je afstudeerrichting. Dus je zal waarschijnlijk 

samen zitten met mensen die je nog niet kent. Maar het kan alleen maar leerrijker 

worden… 

Het programma is als volgt: 

8u00  Registratie en ontbijt met koffie 

8u30 Inleiding verloop dag & toelichting challenges 

Tijdens de kick-off lichten we de planning van de dag toe en leggen we ook uit wat 

er van jullie verwacht wordt, wie je kan inroepen voor hulp, welke materialen je 

kan gebruiken… Gedurende de dag werken we met een aantal uitdagingen. Deze 

worden kort toegelicht. Hierna worden jullie in teams ingedeeld en begin je aan je 

eerste missie. 

9u30 Spaghetti Challenge & Debrief 

 Niet te veel van wakker liggen. Je krijgt al een eerste opdracht om als team tot een 

goed einde te brengen. 

10u00 Pauze 

10u10 Opdracht 1: Het idee (Value Proposition Canvas) 

 Tijdens dit eerste deel ga je op zoek naar zoveel mogelijk ideeën voor de challenge. 

Geen idee is zot genoeg. Daarna begin je een aantal ideeën concreet vorm te geven 

en op het einde pik je er één uit om een plan voor uit te werken. 

12u00 Lunch 

  



 

 
 

 

13u00 Opdracht 2: Het plan (Business Model Canvas) 

 Nu je het basisidee hebt, werken we dit uit aan de hand van het Business Model 

Canvas. We denken na over alle stukjes van de puzzel die nodig zijn om je plan 

vorm te geven. En je zal ook merken waar er mogelijks gaten in je plan zitten.  

14u30 Pauze 

14u45 Opdracht 3: De pitch & Voorbereiding 

Hoe ga je het plan overbrengen naar de jury toe. Je weet dat je 5 minuten krijgt om 

duidelijk te maken wat je idee is en hoe je het wilt uitwerken. Maak je klaar om de 

jury omver te blazen met je creativiteit. 

16u30 No Stick, No Pitch & Pauze 

17u00 Start Jury Pitching 

 Het moment van de waarheid: pitchen voor de jury. 10 teams krijgen exact 5 

minuten om hun presentatie naar voor te brengen. Daarna krijgt de jury nog 5 

minuten om vragen te stellen. Be quick, be bright, be gone. 

18u30 Stemming Jury en Peers & Bekendmaking Winnaar  

 Spanning alom, wie zal het halen? Terwijl de jury overlegt, kan je reeds beginnen 

met nagelbijten, tot het moment daar is. Wie heeft het beste idee, de beste pitch, 

het nieuwe ei van Columbus? 

19u00 Receptie 

20u00 Einde 

 


