VRAGENLIJST VOOR STUDENTEN
Leuk dat je interesse hebt om als student bij Kessels &
Smit af te studeren of stage te lopen! Als student bij
Kessels & Smit werk je nooit met een vooraf vastgestelde
opdracht. Als jouw interesse en vragen aansluiten bij de
onze, en als het klikt, werken we graag samen met jou
een opdracht uit. Onze ervaring is dat hoe beter jij weet
wat je graag wilt doen, hoe makkelijker het voor ons is
om te zien of er een match is met een vraag uit ons werk
of een specifieke collega. Daarom vragen we je om de
vragen op bijgaand formulier te beantwoorden. Deze
vragen helpen je op papier te zetten wat jij graag wilt.

video

start hier

Wil je meer weten over hoe onze
organisatie werkt? Bekijk de video!

vraag 1
Kijk eens rond op onze website; in de bibliotheek, op de blog, in het café.
Waar word je enthousiast van en waarom?

vervolg
Als je als student bij Kessels & Smit afstudeert of stage
loopt, zul je altijd werken aan een kennisvraag en aan
een activiteit. Je combineert het ‘iets te weten komen’
met ‘iets in gang zetten’. We zijn benieuwd naar wat
jij graag wilt weten en wat je graag in de wereld wilt
zetten.

vraag 2a

Foto: Zephyrance

Wat wil jij te weten komen of wat wil je onderzoeken?

Bijvoorbeeld: Hoe kun je een leertraject evalueren zo dat het bruikbare resultaten oplevert? Hoe kunnen oudere medewerkers hun
ervaringskennis doorgeven? Welke rol kunnen serious games spelen bij leertrajecten? Hoe kunnen organisaties aan strategische vraagstukken
werken en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemen? Etc, etc, etc… we zijn benieuwd naar jouw vraag.
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vraag 2b
Wat wil jij graag gaan doen, neerzetten, maken of in gang zetten?

Bijvoorbeeld: een instrument of test ontwikkelen om werkplezier te meten; een marketingcampagne opzetten; een app ontwikkelen om leren
te bevorderen; een website maken; ontwerp en vormgeving van magazines op een manier die tot leren uitnodigt; maken van een simulatie; een
tool om actie-onderzoek in fabrieken te bevorderen; opzetten van een studentennetwerk; organiseren van bijeenkomsten of workshops over
een bepaald onderwerp; ontwerpen van een ubiquitous learning environment; een film maken; een tool om augmented reality te benutten
voor leren; test ontwikkelen om te bepalen welke vorm van leiderschap bij je past; innovatieve manier om ‘leerproducten’ te vermarkten etc etc
etc… we zijn vooral benieuwd wat jij zou willen doen.

vraag 3
Met wie van ons zou je graag willen samenwerken en
waarom? Tip: lees onze profielen op de website

vervolg
Naam:

Emailadres:

Telefoonnummer:

vraag 4

Studierichting en locatie:

Wat breng je mee?

opsturen

vraag 5

Sla deze vragenlijst op en verstuur het
bestand samen met je CV naar studenten@
kessels-smit.com. Wij gaan op zoek naar
linkjes met collega’s & nemen contact met je
op over de mogelijkheden.

Welke vragen heb je nog aan ons?

Foto: Alvin Katek

2

