COMAKERSHIPS

Comakership
Bedrijfskundig advies

Bacheloropleiding Bedrijfskunde

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor de opdrachtgever?

Studenten voeren in een klein groepje een onderzoek uit voor een

• Een frisse blik van studenten op uw bedrijfsvraagstuk

opdrachtgever en leveren een concreet adviesproduct op. Studenten

• Een concreet advies als antwoord op de gegeven uitdaging

worden ondersteund door wekelijkse intervisiebijeenkomsten en
procesbegeleidingsgesprekken.

Wat vragen we van een opdrachtgever?
• Begeleiding: ervaring met eerdere opdrachtgevers leert dat een

Voorbeelden van opdrachten zijn: procesanalyse voor de afdeling

groep van 3 studenten redelijk selfsupporting is en niet meer

facturering van KLM, een haalbaarheidsstudie voor een fotofestival

begeleiding vraagt dan een individuele student

in de stad Almere, de invoering van een kwaliteitssysteem bij een
zorginstelling, het inrichten van de administratieve organisatie bij
Rijkswaterstaat en het implementeren van het Nieuwe Werken bij
Provincie Flevoland.
Comakerships beslaan een periode van 20 weken (2-4 dagen p/w).
De opdracht dient bij voorkeur in groepen van maximaal 3 studenten
te worden uitgevoerd.

• Ruimte voor de studenten om bij de opdrachtgever op locatie te
kunnen werken
• Informatie voor de studenten over de organisatie, doelstellingen,
strategie en data

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?

CONTACT

Naast begeleiding van de studententeams, verzorgt de hogeschool

De contactpersoon voor dit Comakership is Edward Jungeling,

een ondersteunende leerlijn die o.a. is gericht op kwaliteits-, proces-

em.jungeling@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 76 80.

en verandermanagement. In deze lessen worden de studenten de
benodigde kennis en vaardigheden bijgebracht om dit Comakership

MEER INFORMATIE

tot een succes te maken en tot een professioneel resultaat te komen.

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

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

Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Windesheim Flevoland via;
• servicepunt@windesheimflevoland.nl
• of door te bellen met 088 - 469 66 88
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