
Kessels & Smit, The Learning Company is een adviesbureau 

op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. 

Wij hebben vacatures voor een stageproject voor 

studenten onderwijskunde, (organisatie-)antropologie, 

communicatie, marketing, bedrijfskunde of arbeids- en 

organisatiepsychologie. Tijdens de stage werk je aan een 

boeiende en praktijkgerichte impactonderzoeksopdracht.

Over de stagetijd
• Vind je het leuk om aan een concrete opdracht te 

werken met impact in de dagelijkse praktijk?

• 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?

• Zou je de kans willen om een kijkje in de keuken te 

nemen bij ervaren adviseurs, coaches en onderzoekers?

• Zie je het zitten om een onderzoek uit te voeren en alle 

betrokken stakeholders hierbij te betrekken?

• Heb je altijd al eens deel willen uitmaken van een 

impactbende? (zie deze video over impactbende) 

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

ons komen opdoen.

Vacatures voor studenten

“K&S staat voor mij gelijk 

aan positieve voort-

durende verandering. 

Een plek waarin ik heb 

mogen leren wie ik zelf 

ben als (aankomend) 

professional.”

Sven Kalis, stagestudent in 2022

‘

‘

Start januari / februari 2023

https://vimeo.com/572512727/b4c783af59?embedded=true&source=video_title&owner=20621766


Over het stage-onderzoek

Stagelopen bij het Podcast-team van K&S
Bij het maken van onze wekelijkse podcast 

HRD Café kunnen we jou ideeën en hulp 

goed gebruiken. We zoeken een student die 

het leuk vindt om mee te helpen met het 

maken van de afleveringen, de communicatie 

via sociale media en bij het opzetten van een 

communicatiestrategie. Heb jij een achtergrond 

in communicatie en durf je ook echt wat aan te 

pakken en mee te denken? Dan zijn we op zoek 

naar jou!

Stageopdracht Impactonderzoek
We hebben onlangs een mooi leertraject 

begeleid voor een klant in de zorgsector en 

de opdrachtgevers zijn benieuwd hoe dit zich 

voortzet in het werk van de deelnemers: lukt 

het hen om ook anders te gaan werken? Wat 

merken hun collega’s ervan? Met de uitkomsten 

van dit onderzoek wil de opdrachtgever het 

ontwerp van het traject versterken. Jouw 

stageonderzoek bestaat uit het uitvoeren van 

dit impactonderzoek.

Praktische informatie over de stage 
• De looptijd is ongeveer vier maanden en het 

onderzoek start in januari / februari 2023.

• Je werkt 3 tot 4 dagen in de week aan het 

onderzoek.

• Om de week op woensdagmiddag zijn er 

bijeenkomsten van de Impactbende. Dit 

zijn intervisiebijeenkomsten waarin je met 

anderen meedenkt over hun project en - 

andersom - ook input krijgt voor je eigen 

project.

https://open.spotify.com/show/6irhgoLuYTl9Vu00PTgVxN?si=5079a02af3bd4cc1&nd=1
https://open.spotify.com/show/6irhgoLuYTl9Vu00PTgVxN?si=5079a02af3bd4cc1&nd=1
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Meer lezen?
Het impactonderzoek dat je uitvoert is gebaseerd op de 

Success Case Method. 

Zie ook het boek ‘Impact 

onderzoek’ voor de praktische 

stappen die je zult doorlopen. 

Meer informatie: www.

impactonderzoek.nu  

Op onze website www.kessels-smit.com kun je zien 

hoe we werken en wie er bij ons werken. Er staan ook 

allerlei artikelen en tools op de site die laten zien waar 

we ons mee bezighouden.

Ben je geïnteresseerd?
Als je interesse hebt stuur dan je motivatie in max 300 woorden 

(of 1 plaat op A4-formaat) en je CV naar Suzanne: sverdonschot@

kessels-smit.com of Josianne: jsavonije@kessels-smit.com.

Mijn stage bij K&S was onwijs leer-
zaam en uitdagend! Vanaf moment 

één werd ik meegenomen in het 
mooie werk als adviseur en heb ik 

naast mijn eigen stageopdracht ook 
mogen proeven van én meewerken 
aan verschillende andere opdrach-
ten van K&S-collega’s. Kortom: een 

onwijs rijke leeromgeving!

Michelle Kromojahjo (2021)
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