COMAKERSHIPS

Afstudeer-Comakership
Finance & Control

Bacheloropleiding Finance & Control

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor de opdrachtgever?

In het Afstudeer-Comakership gaat de afstudeerder van de opleiding

• Een frisse en onafhankelijke blik van de afstudeerder op uw

Finance & Control aan de slag met een actueel vraagstuk op het vlak
van Finance & Control in een organisatie. De afstudeerder analyseert
het vraagstuk in de organisatorische context en ontwikkelt adequate
oplossing(en) en brengt daarover ten slotte een advies uit. Daarbij
wordt door de afstudeerder met een grote mate van zelfstandigheid

organisatie
• Een relatief zelfstandige uitvoering van activiteiten die
noodzakelijk zijn voor het afstudeervraagstuk
• Een methodisch verantwoorde planning van het
afstudeervraagstuk

en op een methodologisch verantwoorde wijze gewerkt.

• Inbreng van de laatste stand van kennis op het gebied van Finance

Het Afstudeer-Comakership beslaat een periode van 20 weken die is

• Een analyse van de huidige situatie met betrekking tot het

& Control
opgedeeld in 2 perioden. In de eerste 6 weken van de periode werkt
de afstudeerder voornamelijk aan het afstudeerwerkplan en in de

afstudeervraagstuk
• Adviesrapport met praktijkgerichte oplossingen en een

resterende weken wordt onderzoek uitgevoerd om te komen tot

implementatievoorstel waarmee u de toekomstige situatie van het

oplossingen voor en adviezen over het vraagstuk.

vraagstuk in uw organisatie kunt verbeteren
• Een presentatie van dit advies in uw organisatie
• Terugblik en reflectie op het afstudeervraagstuk

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat vragen we van een opdrachtgever?

CONTACT

• Vakkundige begeleiding (hbo-niveau) van de afstudeerder

Contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is Annemarie

• Een werkplek op locatie die de afstudeerder in staat stelt om bij de

Spaas, a.spaas@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 81 02.

opdrachtgever aan het afstudeervraagstuk te werken
• Het beschikbaar stellen van informatie uit de organisatie, die nodig
is om het afstudeervraagstuk uit te voeren

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim
Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.

Wat doet Windesheim Flevoland?
Vanuit de opleiding wordt de afstudeerder begeleid door een eigen

Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het

afstudeerbegeleider. Naast de rol van begeleiden is deze begeleider

Servicepunt Windesheim Flevoland via:

ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De begeleider legt

• servicepunt@windesheimflevoland.nl

aan het begin van het afstudeertraject een bedrijfsbezoek af.

• of door te bellen met 088 - 469 66 88

Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit
wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.
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