
Inzet studenten commerciële economie voor praktijkopdrachten

jaar vak contactpersoon looptijd project deadline 
aanleveren 
vraagstuk

output student(en) student werkt: 
individueel /   in 
team

 tijdsinvestering 
bedrijf 
(begleiding)

4 Afstudeerscriptie Jean-Pierre 
Scheurs

block 3&4 
(februari - juni)

november/d
ecember

individueel ca. 2-4 uur per 
week aan 
begeleiding

4 Afstudeerscriptie 2 Jean-Pierre 
Scheurs

block 1&2 
(september - 
januari)

juni individueel ca. 2-4 uur per 
week aan 
begeleiding

4 Strategic Research  Ineke de Boer block 1&2 
(september - 
januari)

juni Studenten maken in teams van 4 voor een bedrijf een 
beroepsproduct (ten voorbereiding van hun 
afstudeerscriptie). Dit kan zijn een marketingplan, social 
media plan, businessplan. Studenten werken in teams van 
vier, en worden begeleid door en coach van de 
Hogeschool Leiden.

teams van 4 ca. 1-2 uur per 
week aan 
begeleiding

3 Stage jaar 3 Bram Rodenburg block 4 (april - juli) 
meeloopstage

nader te 
bepalen

Meeloopstage; studenten werken in het bedrijf op 
locatie. 

indivdueel ca. 4-8 uur per 
week

3 Minor changemakers Annet Faber block 1&2 
(september - 
januari) block 3&4 
(februari-juni) 
studenten zouden 
ook aan kortere 
opdrachten 
kunnen werken

Voor 17 
oktober 
2022 en voor 
3 april 2023 

Studenten die beide periodes volgen (dus CM1 en CM2) 
dienen in de 2e periode een praktijkopdracht te doen, die 
ze zelf verwerven. Deze periode beslaat 10 weken, 
waarbij ze effectief 4 dagen per week gedurende 8/9 
weken aan de gang zijn met hun opdracht. Ze krijgen 
daarnaast nog ondersteunend onderwijs (systeemtheorie 
en BMC) en intervisie. In periode 1 van de minor zijn de 
studenten ook zeer praktijkgericht bezig, maar vooral met 
hun zelfbedachte side-projects voortkomend uit hun 
purpose. Daarnaast zijn ze bezig met een 'kleine' 
opdracht voor Leren met de Stad.  

dit hangt af van de 
opdracht en het 
gewenste 
eindproduct

2 Stage jaar 2 Frans Zoun block  2 of block 4 periode 1 en 
3

Meeloop/werkstage in het verlengde van een t-shape 
Studenten werken in het bedrijf op locatie, als er 
begeleiding is kan dit ook een onderzoek zijn.

individueel

Studenten maken voor een bedrijf een beroepsproduct. 
Dit kan zijn b.v. een marketingplan, marketing campagne, 
social media plan, of businessplan. Studenten werken 
individueel, en worden begeleid door en coach van de 
Hogeschool Leiden.


