COMAKERSHIPS

Comakership Risk

Bachelor Finance & Control

Korte omschrijving

Vervolgens brengen de studenten de huidige processen in kaart en

Het Comakership Risk is een praktijkopdracht op hbo-niveau waarbij

maken ze de risicoanalyse. Aan de hand van de resultaten geven zij

een groepje van drie à vier vierdejaarsstudenten Finance & Control

aanbevelingen en brengen ze het geboden advies in kaart. Het

voor een opdrachtgever een aantal processen beschrijft en

Comakership beslaat een periode van 20 weken.

analyseert, onder begeleiding van ervaren docenten.

Voorbeeld opdrachten
Financieel management vormt de basis voor gezonde bedrijfsvoering
en continuïteit van bedrijven, instellingen en overheden. De huidige
economische ontwikkelingen onderstrepen het belang van gedegen
financieel risicomanagement rondom beslissingen en investeringen.

• Studenten analyseren en beschrijven van risico’s omtrent te nemen
investeringsbeslissingen binnen de onderneming
• Bedrijven, instellingen, overheden en ziekenhuizen etc. worden
vaak geconfronteerd met diverse financiële risico's, zoals valuta-,
rente- en kredietrisico’s: studenten analyseren en beschrijven hoe

Bij deze opdracht worden complexe financiële en/of bedrijfsmatige
risicovraagstukken behandeld. Dergelijke vraagstukken behoeven
een gedegen analyse vooraf. Studenten maken eerst een plan van
aanpak en verdiepen zich daarbij in het bedrijf en zijn huidige
(financiële) situatie.

deze risico’s vermeden kunnen worden.
• Studenten analyseren en beschrijven hoe het financieel risicomanagement de ondernemingswaarde en verwachte geldstromen
kan beïnvloeden
• Studenten analyseren en beschrijven hoe financiële en/of
bedrijfsmatige risico’s beter beheerst kunnen worden en tegen
welke prijs

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

CONTACT

• Beantwoording van complexe financiële en/of bedrijfsmatige risico

Contactpersoon voor dit Comakership is Jacco Kroodsma,

vraagstukken

j.kroodsma@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 86 64.

• Het doen van aanbevelingen

MEER INFORMATIE
Wat vragen we van een opdrachtgever?

Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim

• Enige begeleiding: ervaring met eerdere opdrachtgevers leert dat

Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.

een groep van 3 studenten redelijk selfsupporting is en niet meer
begeleiding vraagt dan een individuele student
• Fysieke ruimte voor de studenten om in de eerste 10 weken 1 dag

Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Windesheim Flevoland via:

per week (dinsdag) en in de tweede 10 weken ongeveer 2 dagen

servicepunt@windesheimflevoland.nl

per week (dinsdag en woensdag) bij de opdrachtgever op locatie

of door te bellen met 088 - 469 66 88.

te kunnen werken
• Informatie voor de studenten over de organisatie en doelstellingen
• Het beschikbaar stellen van informatie over en systemen voor de
betreffende processen
• De bereidheid om kwalitatief onderzoek (interviews) te laten doen
onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden

Wat doet Windesheim Flevoland?
Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel
inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring
op bedrijfseconomisch gebied. De docenten denken actief met de
studenten mee over hun project.
Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit
wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.
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