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Commercieel HBO-talent beschikbaar voor 

afstudeeropdrachten rondom circulariteit! 
 

In de eindfase van de HBO-studie Commerciële Economie bij de Hogeschool Leiden werken onze 

studenten zelfstandig aan een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht dient als proeve van 

bekwaamheid en fungeert als (een van de) laatste hordes die een student neemt bij het afronden van de 

studie. Daarbij geeft het de student de kans om zich te specialiseren in een bepaald onderwerp, zoals 

duurzaamheid en circulariteit. Deze type opdrachten worden tevens gekoppeld aan het lectoraat 

Duurzaam en Circulair ondernemen. Meer informatie over de opleiding en het lectoraat vindt u in de 

link.  

Het bieden van een afstudeeropdracht brengt vele voordelen met zich mee. Hieronder lichten wij er vier 

uit: 

1. Kans om talent te binden. We zien vaak dat onze studenten na hun afstudeeropdracht een contract 

aangeboden krijgen. Een afstudeeropdracht kan fungeren als een eerste stap in de professionele 

carrière van een student, wellicht bij uw bedrijf.  

2. Een frisse blik op een probleem binnen uw organisatie. Door te werken aan een concrete 

afstudeeropdracht, kunnen onze studenten de gedurende de opleiding geleerde theorie toe passen 

in de praktijk. De student neemt hierdoor een uniek perspectief mee. Dit kan interessante inzichten 

opleveren voor de student én organisatie.  

3. De student kan indien gewenst stage lopen bij uw bedrijf. Zo zou de student deels kunnen werken 

aan de afstudeeropdracht en deels aan interne opdrachten vanuit de organisatie. 

4. Investeren in de toekomst. De Commerciële Economie afstudeerders van vandaag zijn de 

(duurzame) professionals van morgen. Door binnen uw organisatie ruimte te creëren, kunt u 

bijdragen aan de groei en professionele ontwikkeling van het werkveld.  

Hoe het werkt  

De student werkt in het laatste studiejaar (jaar 4) zelfstandig aan de afstudeeropdracht. De student kan 

afstuderen in een zelfgekozen leerroute, namelijk: sales/ marketingcommunicatie/ marketing/ 

ondernemen/ internationaal. De student zal voor een periode van maximaal 1 semester (20 weken) 

beschikbaar zijn om te werken aan de afstudeeropdracht en eventueel bijkomende taken. Hierbij is het 

gewenst dat de student stage loopt bij het bedrijf en tenminste 50% van de tijd kan besteden aan de 

afstudeeropdracht*. De student wordt bij het schrijven van zijn afstudeerscriptie intensief begeleid door 

een docent van de Hogeschool Leiden. Om ervoor te zorgen dat de student het werkveld beter leer 

kennen en zijn/haar werkzaamheden goed kan uitvoeren, is het belangrijk dat er ook een 

(stage)begeleider vanuit uw bedrijf wordt aangesteld (bijvoorbeeld om de voortgang en mogelijke 

vragen van de student te bespreken). Denk hierbij aan een circa 1 uur begeleiding per week vanuit de 

organisatie.  

https://www.hsleiden.nl/commerciele-economie
https://www.hsleiden.nl/duurzaam-circulair-ondernemen
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In samenspraak met de opdrachtgever kan de student kiezen voor een onderzoeksproduct of een 

beroepsproduct als afstudeeropdracht. *Bij zowel bij een onderzoeksproduct als een beroepsproduct 

kan er stage gelopen worden. Indien de student geen stage loopt, kan hij/zij 100% de tijd gebruiken voor 

het onderzoeksproduct of het beroepsproduct. 

• Bij een onderzoeksproduct ligt de nadruk op het uitvoeren van onderzoek. Bijvoorbeeld door 

interviews af te nemen met potentiële klanten, om zo de wensen en behoeften naar een nieuw 

product in kaart te brengen. 

• Bij een beroepsproduct ligt de focus meer op de implementatie (de uitwerking). Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een social media plan, waarin de student ook uitwerkt hoe social media 

ingezet dient te worden met concrete voorbeelden (zoals fictieve berichten op de organisaties 

Instagram). Andere voorbeelden van beroepsproducten zijn salesplannen, marketingplannen, 

marketingcommunicatieplannen of ondernemingsplannen.  

Het verschil tussen een onderzoeksproduct en een beroepsproduct wordt in onderstaande tabel 

weergegeven. In de bijlage op pagina 4 / 5 vindt u enkele (fictieve) voorbeelden van 

onderzoeksproducten en beroepsproducten. 

Onderzoeksproduct versus beroepsproduct 

Inzichten in de markt Onderzoeksproduct 

Verschillen tussen subgroepen goed analyseren Onderzoeksproduct 

Actieplan Beroepsproduct 

Implementatie Beroepsproduct 
Tabel 1. Onderzoeksproduct versus beroepsproduct 

De keuze voor een onderzoeksproduct of beroepsproduct hangt nauw samen met het vraagstuk/het 

probleem dat de student zal oppakken. Op pagina 4 / 5 vindt u een aantal voorbeelden van beide type 

afstudeeropdrachten.  

Tijdlijn afstudeeropdrachten 

1. De meeste afstudeeropdrachten worden uitgevoerd tussen 6 februari ‘23 – 11 juni ‘23 (semester II). 

Wanneer studenten in februari starten, kiezen zij in december hun opdrachtgevers. Let op: 

Mogelijke vraagstukken moeten daarom vóór 28 november ‘23 bij de Hogeschool Leiden 

aangeleverd zijn.  

2. Een aantal afstudeerders werkt tussen september ‘23–  februari ’24 aan hun scriptie (semester I). 

Wanneer studenten in september beginnen, kiezen ze eind mei hun opdrachtgevers. Mogelijke 

vraagstukken moeten vandaar vóór half april 2023 bij de Hogeschool Leiden aangeleverd zijn.  

Wat kunt u van ons verwachten 

Vanuit Hogeschool Leiden zal er afstudeerbegeleiding worden geboden aan de student. Tevens zal er in 

het begin van het afstudeertraject een afspraak tussen docent, stagebegeleider en student worden 

ingepland. Zo zorgen wij ervoor dat het proces soepel verloopt.  
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Hoe kunt u een opdracht indienen?  

Hieronder vindt u een format van de aspecten die minimaal benoemd moeten worden in uw opdracht. 

Deze kan worden ingevuld in het meegezonden document.  

Format opdrachtomschrijving   

Bedrijf  

Afdeling   

Locatie  

Website   

Opdrachtgever  

Opdracht naam  

Directe begeleider / 
contactpersoon 

 

Beschikbare begeleidingsuren 
(pw) (tenminste 1 uur per 
week beschikbaar stellen 
t.b.v. de voortgang) 

 

Omschrijving opdracht  - Wat is de aanleiding en achtergrond van de opdracht? 
- Wat is de doelstelling en zijn evt. subdoelen van de opdracht? 
- Wat is de probleemstelling? 
- Voor welke doelgroep kan de opdracht ingezet worden? 
- Welke resultaten verwacht u van de opdracht? 
- Welk vooronderzoek is er al gedaan? 
- Indien student geen voorkeur heeft, wat heeft uw voorkeur 

voor het eindproduct?  
Bent u, of uw collega, bereid 
om als gastspreker op treden 
op de Hogeschool Leiden? 
(Geen vereiste, wel gewenst) 
Noteer de naam.  

 

 

Duurzame circulaire ondernemersvraagstukken worden gekoppeld aan het lectoraat Duurzaam en 

Cirulair Ondernemen. Heeft u hier vragen over uw duurzame vraagstuk, stel deze dan per mail aan 

Aletta Martens (martens.a@hsleiden.nl).  

Indien u vragen heeft over deze aanvraag, kunt u deze per mail sturen naar Mano Audhoe 

(audhoe.r@hsleiden.nl) 

Heeft u een of meerdere opdrachten voor onze studenten? Stuur deze dan per e-mail naar 

schreurs.j@hsleiden.nl en audhoe.r@hsleiden.nl. 

Wij nemen uw opdracht(en) op in ons portfolio zodat we de studenten hierover kunnen informeren. 

Zodra wij een mogelijke match hebben tussen de opdracht en student zullen wij contact met u opnemen 

om een kennismakingsgesprek in te plannen. Ook als uw opdracht onverhoopt niet wordt gekozen door 

studenten zullen wij contact met u opnemen om te bespreken of het mogelijk is om de opdracht op een 

later moment (volgende afstudeerronde) aan te bieden aan de studenten.  

mailto:martens.a@hsleiden.nl
mailto:audhoe.r@hsleiden.nl
mailto:schreurs.j@hsleiden.nl
mailto:audhoe.r@hsleiden.nl
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Bijlage: Fictieve voorbeelden van beroepsproducten en onderzoeksproducten 

Voorbeelden van beroepsproducten [leerroute: sales] 

• voorbeeld 1: Fietsfabrikant Antilope wil de verkoop van elektrische fietsen stimuleren. In opdracht van 

Mark Fietsgraag (salesmanager Nederland bij Antilope) wordt een salesplan ontwikkeld dat rekening 

houdt met de organisatie, de producten en diensten, concurrentie en concrete meetbare 

salesdoelstellingen. Een SWOT-analyse is onderdeel van het plan.  

• voorbeeld 2: Fietsfabrikant Antilope wil de verkoop van elektrische fietsen stimuleren bij de 

wederverkopers van Antilope. Op basis van het huidige salesplan ontwikkelt de afstudeerder een 

actieplan dat de marketing- en salesmix beschrijft om de gestelde (sales)doelen te behalen of 

liefst te overtreffen. Hierbij gaat het om de keuze van kanalen, instrumenten gelet op benodigde 

tijd, geld en energie. Het actieplan bevat daarom volgende elementen: Telemarketing; Lead 

generatie: inbound en/of outbound; Relatiebeheer; Sales enablement (sales materialen, 

customer intelligence etc.); Training en persoonlijke ontwikkeling salesteam; Het testen en 

uitwerken van een onderdeel van het actieplan in de vorm van een salestraining. 

Voorbeeld van een onderzoeksproduct [leerroute: ondernemen] 

• voorbeeld: Ondernemer GoVegan! wil de wensen en behoeften van de consumenten in kaart brengen 

rondom een nieuw te lanceren vegan product. Hiervoor zal er onderzoek verricht moeten worden naar de 

doelgroep en zullen er interviews met personen uit de doelgroep afgenomen dienen te worden. Tevens 

zal er gebruik gemaakt worden van het MDC model om het merk, de doelgroep en de concurrentie in 

kaart worden gebracht. De uiteindelijke afstudeeropdracht zal uitmonden in een adviesrapport voor 

GoVegan! waarin toegelicht wordt wat de wensen en behoeften van de doelgroep zijn. 

Voorbeeld van een beroepsproduct [leerroute: marketing] 

• voorbeeld: Een bedrijf dat zich specialiseert in de verkoop van autobanden merkt dat in het 

verkoopproces klanten steeds vaker afhaken. Er wordt een marketingplan uitgevoerd waarmee de 

student de customer journey (ofwel de klantenreis) van het bedrijf in kaart brengt. Daarbij worden de 

pijnpunten geïdentificeerd en worden er concrete adviezen gegeven om de klantenreis verder te 

optimaliseren en de strategie van het bedrijf te versterken.  

Voorbeeld van een beroepsproduct [leerroute marketingcommunicatie] 

• voorbeeld: Het bedrijf HeelFijn! dat zich bezig houdt met het maken van ethisch verantwoorde wijn wilt 

de online marketingcommunicatie verbeteren. De opdracht vraagt van de student om op basis van 

eerdere interne onderzoeken een social media plan te schrijven, waarin er concreet wordt gemaakt wat 

aanslaat bij de doelgroep en hoe deze inzichten verwerkt kunnen worden in online posts op de Facebook, 

LinkedIn en Instagram pagina van het bedrijf. Indien nodig, voert de student zelf aanvullend onderzoek uit 

(denk bijvoorbeeld aan 3 interviews).  

Voorbeeld van een onderzoeksproduct [leerroute Internationaal] 

• voorbeeld: Een internationale B2B speler op het gebied van drones, heeft het idee om uit te breiden naar 

India. Het is echter onduidelijk of de markt genoeg potentie heeft. De student dient in dit geval onderzoek 

te verrichten naar de aantrekkelijkheid van de nieuwe markt en de zaken waar het bedrijf rekening mee 

dient te houden bij mogelijke uitbreiding naar India. Zo kan de student bijvoorbeeld een DESTEP analyse 

uitvoeren naar de markt en een enquête uitzetten onder mogelijke partners.  


