COMAKERSHIPS

Comakership HR Analytics

Bachelor Human Resource Management

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

Tijdens het Comakership over HR Analytics gaan kleine groepjes

• Een gedegen onderzoek naar en een frisse blik van studenten op

derdejaarsstudenten aan de slag met een HR-vraagstuk vanuit uw
organisatie. Kenmerkend voor het Comakership HR Analytics is dat

uw HR-vraagstuk
• Een concreet eindproduct in de vorm van geoptimaliseerde

deze “datagedreven” is. Studenten werken op basis van HR-stuur-

HR-processen, inzicht in kosten/baten van bestaand HR-beleid of

informatie aan een concreet eindproduct in de vorm van geoptimali-

concrete veranderadviezen gebaseerd op HR-data

seerde HR-processen, geven inzicht in kosten/baten van bestaand
HR-beleid of concrete veranderadviezen op basis van data.

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

Het Comakership beslaat een periode van ca. 20 weken, opgedeeld
in 2 perioden en start per september 2019. Tijdens de eerste periode
zijn de studenten 2 dagen bij uw organisatie actief met verzamelen
van data, analyseren van de bestaande situatie en het maken van
een plan van aanpak. In de periode 2 zijn de studenten 3 dagen per
week actief en werken zij aan een concreet eindproduct voor u als
opdrachtgever. Vanuit de opleiding worden studenten ondersteund
door (2-)wekelijkse intervisiebijeenkomsten en procesbegeleiding.

een groep van 4 studenten redelijk selfsupporting is en niet meer
begeleiding vraagt dan een individuele student
• Ruimte voor de studenten om bij de opdrachtgever op locatie te
kunnen werken
• Informatie voor de studenten over de organisatie, doelstellingen
en toegang tot 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 Robert Scherder,

ook een ondersteunende leerlijn die o.a. is gericht op HR Analytics,

r.scherder@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 85 36.

strategisch personeelsmanagement en verandermanagement. In
deze lessen verkrijgen de studenten de benodigde kennis en

MEER INFORMATIE

vaardigheden om het Comakership tot een succes te maken.

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

Alle informatie wordt 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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