
Kessels & Smit The Learning Company  I  Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht I  Telefoon +31 (0)30 2394040 

Mail info@kessels-smit.com I  Web kessels-smit.com 

Kessels & Smit, The Learning Company is 

een adviesbureau op het gebied van leren, 

ontwikkelen en veranderen. Een van de 

thema’s waar we ons mee bezighouden 

is (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling. 

We werken hierbij onder andere met het 

instrument Development Centers (DC’s). 

Rondom dit instrument zijn wij op zoek naar 

studenten.

Wat is een DC?
Deelnemers doorlopen tijdens een DC dag drie 

verschillende studio’s waar ze aan de slag gaan 

onder begeleiding van een adviseur van Kessels & 

Smit met een persoonlijke werksituatie die ze zelf 

inbrengen. Aan het einde van de dag vindt er een 

panelbespreking plaats waarbij de begeleiders samen 

om de tafel gaan en per deelnemer hun beelden 

die ze in de studio’s hebben gezien samenbrengen. 

Wat zijn de talenten die ze hebben gezien bij deze 

deelnemer? Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden? 

Wat is de rode draad door de dag heen van deze 

deelnemer?

Vacature voor eindejaars studenten

Jouw rol
Van dit gesprek moet een verslag 

worden gemaakt, zodat een deelnemer 

een persoonlijk document heeft en het 

kan gebruiken voor zijn toekomstige 

ontwikkeling. Vanwege de grote vraag 

naar DC’s zijn we op zoek naar studenten 

die het leuk vinden om dit tijdens een 

panelbespreking te doen. 

Wat moet ik voor het verslagleggen in 

huis hebben?

• Je bent geïnteresseerd in thema’s 

rondom talent en ontwikkeling.

• Je hebt een flinke portie 

nieuwsgierigheid en leergierigheid in 

huis.

• Je hebt affiniteit met taal.

• Je krijgt energie van wat wordt gezegd 

vast te leggen op papier.

• Je zit in de laatste fase van je studie: 

laatste jaar bachelor/hbo of bezig met 

een master.
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Wij bieden
Een uniek kijkje in het werkveld:

• Je ziet organisatieadviseurs aan het werk.

• Je ziet verschillende organisaties vanuit een 

bijzonder oogpunt.

• Je staat dicht op persoonlijke ontwikkeling van 

mensen.

• Je komt in aanraking met verschillende modellen 

over talent en ontwikkeling.

• Uiteraard zit er een vergoeding aan vast en 

tegelijkertijd is een interne motivatie van groot 

belang.

Praktische informatie
• Het verslagleggen bestaat uit 1) verslagleggen 

tijdens de panelbespreking op verschillende 

locaties en 2) het vervolgens verder uitwerken van 

het verslag binnen 10-12 dagen.

• Aan een Development Center nemen meestal 6 

mensen deel (dat betekent 6 verslagen per keer). 

We rekenen ongeveer 30 minuten per deelnemer 

tijdens de panelbespreking, wat maakt dat je 

tussen de 3-4 uur op een locatie bent.

• De tijd die het kost om de verslagen 

uit te werken is afhankelijk van je 

ervaring. Als je net begint kost het 

gemiddeld 2-3 uur per verslag, met 

meer ervaring 1,5-2 uur.

• We verwachten dat je 1 -3 keer per 

maand beschikbaar bent om verslag te 

leggen.

• We nemen je op in de verslagleggers 

poule. Afhankelijk van het aantal 

geplande DC’s  sturen we data rond 

waarvoor je je beschikbaarheid kunt 

opgeven.

• De vergoeding bedraagt €125,- euro 

per verslag + reiskostenvergoeding 

met OV.

Ben je geïnteresseerd?
Leuk! Stuur dan je CV, een motivatiebrief 

van maximaal 350 woorden en een 

voorbeeld verslag/paper/essay naar 

amol@kessels-smit.com  ovv: interesse 

vacature verslaglegging DC.
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