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Kessels & Smit, The Learning Company is een adviesbureau 

op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. Wij 

hebben de komende tijd drie vacatures voor studenten in 

een richting als onderwijskunde, (organisatie-)antropologie, 

bedrijfskunde of arbeids- en organisatiepsychologie 

die als onderdeel van hun stagetijd een boeiende en 

praktijkgerichte impactonderzoeksopdracht willen doen. 

Dus….

• Houd jij van heel lekkere koffie - en vind je het fijn dat 

die ook regelmatig voor joú gezet wordt? 

• Vind je het leuk om aan een concrete opdracht te 

werken waar je je eigen kleur aan kunt geven?

• Ligt jouw hart bij leren en ontwikkelen en wil je daar aan 

bijdragen – voor jezelf én voor andere organisaties?

• Vind jij het leuk om ons wat te leren - en ondertussen 

zelf wat op te steken?

• Heb je altijd al eens in een appelboom willen zitten - 

zonder dat je klimervaring hebt?

• Spreekt het je aan om aan een concreet project te 

werken dat impact heeft in de werkpraktijk?

... kom dan kennismaken. Want al deze ervaringen kun je bij 

ons komen opdoen. 

Vacatures voor studenten

Mijn stage bij K&S was onwijs 

leerzaam en uitdagend! Vanaf 

moment één werd ik mee- 

genomen in het mooie werk 

als adviseur en heb ik naast 

mijn eigen stageopdracht ook  

mogen proeven van én mee-

werken aan verschillende  

andere opdrachten van 

K&S-collega’s. Kortom: een 

onwijs rijke leeromgeving!

Michelle Kromojahjo (2021)

‘

‘

Start september of oktober 2021
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Impactonderzoek 

naar trainingen over 

resultaatgericht werken 
Een grote organisatie 

investeert veel in deze 

trainingen. Jij gaat 

impactonderzoek doen om 

erachter te komen hoe de 

trainingen doorwerken en 

adviseert de organisatie 

over manieren waarop het 

programma nog beter kan 

aansluiten bij het leiderschap. 

Advies over zowel kleine 

verbeteringen (‘laaghangend 

fruit’) als grotere ingrepen om 

de effectiviteit te vergroten zijn 

welkom. 

Begeleider: Anneloes Mol

Op dit moment liggen er drie concrete onderzoeksopdrachten. Het zijn alledrie impactonderzoeken. 

Anders gezegd; je bepaalt de doorwerking van een leerinterventie. We zijn op zoek naar studenten die 

zin hebben om onderzoek te doen op één van deze onderwerpen: 

Impact van een 

leerinterventie waar 40 

leiders aan deelnamen 
Hoe kun je invloed nemen 

zonder hiërarchische positie? 

In antwoord op deze vraag 

heeft een leerprogramma 

plaatsgevonden voor 40 

mensen uit een grote 

organisatie die met deze vraag 

te maken hebben. Jij gaat 

impactonderoek doen naar 

de vragen: welke impact heeft 

het programma op gedrag? 

Hoe kan de impact vergroot 

worden? Wat zijn factoren 

die de impact bevorderen en 

belemmeren?  

Begeleider: Jeroen Hellings 

Een onderzoek naar de 

impact van podcasts 

binnen leertrajecten 
Je onderzoekt hoe podcasts 

die onderdeel zijn van een 

leertraject, bijdragen aan het 

leerproces en doorwerken 

in de werkpraktijk van 

deelnemers van het traject. 

Om er zo achter te komen wat 

goed werkt en hoe podcasts 

nóg impactvoller gemaakt 

kunnen worden. Naast het 

doen van dit onderzoek krijg je 

het podcast maakproces mee, 

van showopzet tot montage. 

Begeleider: Josianne Savonije 

https://www.kessels-smit.com/nl/anneloes-mol
https://www.kessels-smit.com/nl/jeroen-hellings
https://www.kessels-smit.com/nl/josianne-savonije
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Praktische informatie:
• De onderzoeken starten in september of 

oktober 2021. 

• Op onze website www.kessels-smit.com 

vind je achtergrondinformatie over ons en 

over impactonderzoek. 

• Zie ook deze website voor meer 

informatie over impactonderzoek: www.

impactonderzoek.nu  

• Naast het doen van onderzoek heb je ook 

gelegenheid om mee te lopen in het werk 

met collega’s binnen ons gezelschap. 

• Als je bij ons onderzoek doet, maak je deel 

uit van de ‘impactbende’. Een Community 

of Practice die bestaat uit studenten en 

vakgenoten. Ieder van ons doet onderzoek 

doet naar de impact van interventies. We 

komen eens in de twee weken bijeen. 

• Je doet impactonderzoek 

op basis van de methode 

die beschreven is in dit 

boek:

Als dit jou aanspreekt, stuur ons dan een 

e-mail:

 De e-mail is gericht aan Suzanne 

Verdonschot en Josianne Savonije 

(sverdonschot@kessels-smit.com en 

jsavonije@kessels-smit.com). 

 Stuur je CV mee. 

 Schrijf een motivatie in maximaal 400 

woorden.

 Geef aan welke van de drie onderzoeken 

je voorkeur heeft. 

Hartelijke groet namens de collega’s 

van Kessels & Smit,

Jeroen Hellings, Anneloes Mol, Josianne 

Savonije en Suzanne Verdonschot
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