
 

 
 
 
Heeft jouw organisatie of onderneming een 
interessant vraagstuk waarbij een frisse, jonge, 
multidisciplinaire kijk van buitenaf door onze 
studenten wellicht kan helpen? 
 
Business & Administration College 
Amersfoort levert skills en  
know-how 
 
Het Business & Administration College van ROC 
Midden Nederland Amersfoort biedt de 
mogelijkheid om specifieke thema’s met en 
door studenten van Business, Sales & Finance 
aan te pakken. Deze studenten komen op de 
arbeidsmarkt in de functies van junior 
accountmanager, medewerker marketing en 
communicatie, logistiek supervisor of 
bedrijfsadministrateur. 

 
 

 
 

 
Resultaat 
 
Het resultaat is een win-win situatie: studenten werken met echte casussen en de opdrachtgever 
krijgt input en advies op maat. 
 
Onze eerstejaars studenten doen onderzoek naar de gegeven vraagstukken en hebben als output een 
advies in de vorm van een verbetervoorstel. Vanuit de brede opleiding zijn onze studenten gewend 
vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken aan te vliegen en dit te verwerken in een voorstel. 
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het vraagstuk kan een deel van de verbetervoorstellen 
ook door de studenten worden uitgevoerd. Tijdens dit traject heb je regelmatig contact met de 
projectgroep, zodat je op de hoogte bent van de resultaten en samen met de studenten kunt bijsturen 
waar nodig. 



 
 
Wij bieden 
 

• Een ‘frisse blik’ van buitenaf. 
• Invulling aan grote en kleine 

vraagstukken, waarbij één of 
meerdere projectteams van 6-8 
studenten, 2 dagen per week aan het 
vraagstuk werken. 

• Begeleiding van de studenten door 
ervaren docenten. 

• Kortom; in co-creatie met het 
onderwijs komen studenten en 
organisatie of onderneming tot 
waardevolle voorstellen en inzichten. 

 
 

 
 
Voor een succesvolle samenwerking vragen wij 
 

• Vraagstukken die passend zijn voor 
deze eerstejaars studenten. 

• Graag organiseren we een 
gezamenlijke introductie digitaal, op 
jouw locatie of bij het ROC. 

• De studenten nemen je mee in het 
project tijdens de tussentijdse 
voortgang en uiteraard sluiten we ook 
gezamenlijk af. 

• Daarnaast vragen we wekelijks een 
moment via de online kanalen voor 
mogelijke vragen. 

• De mogelijkheid tot een 
bedrijfsbezoek, indien de situatie dit 
toelaat. 

• Het eenmalig geven van een workshop 
aan studenten rondom een thema dat 
terugkomt in uw vraagstuk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd? 
 
Ben je geïnteresseerd in deelname neem dan contact op met Sylvia Krebber, info@projecthuizen.nl of 
met Bart van den Heuvel, bart@projecthuizen.nl. 

Amersfoort Nationale Onderwijsstad 
 
Amersfoort is de Nationale Onderwijsstad van het jaar 2020-2021. De Stichting Nationale 
Onderwijsweek kent deze titel ieder schooljaar aan een andere stad toe. Het thema van dit 
jaar is ‘Samen voor de toekomst’. Daarmee laten we zien hoe wij bouwen aan het onderwijs 
van morgen en daarna. Als stad mogen we deze eretitel dragen vanwege de goede 
samenwerking tussen alle partijen die zich in Amersfoort bezighouden met onderwijs van 
jong tot oud. Dit initiatief is daar het bewijs van: in Amersfoort maken we werk van sterk 
onderwijs. 
 
 

Duur programma 
 
Het programma loopt in de maanden 
mei en juni van dit jaar. Doorlooptijd 
varieert afhankelijk van de omvang 
van het vraagstuk.  


