
 

 

 

Een frisse blik op een vraagstuk bij uw bestuur of school? Schakel onze 

talentvolle trainees in! 
 

Mogen wij ons even aan u voorstellen? Wij zijn Anouk, Sarah, Mats, Valerie, Maaike en Linsey. Wij werken 

sinds september van dit jaar als trainee bij PentaRho, Infinite Financieel, Fenom en B&T. Vier 

gerenommeerde adviesbureaus die actief zijn in het onderwijs, elk met hun eigen specialisme. Onderdeel 

van ons traineeship is het gezamenlijk uitvoeren van een opdracht voor een klant van een van de vier 

bureaus. Een unieke kans voor u! Wij benaderen uw casus met frisse blik en vanuit verschillende 

(academische) achtergronden en expertises. Dus aarzel niet en dien uw zelf geformuleerde 

onderzoeksvraag vandaag nog in. Misschien gaan wij binnenkort bij u aan de slag! Alle praktische 

informatie vindt u hieronder. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet! 

 

Met vriendelijk groet,  

Anouk, Sarah, Mats, Valerie, Maaike en Linsey 

 
Opdrachtbeschrijving  

De vraag dient gericht te zijn op de ontwikkeling van het bestuur, de combinatie van scholen of de school. Ook 

moet de vraagstelling breed geformuleerd zijn en liefst aspecten bevatten van: 

• het primaire proces; 

• personeel; 

• inrichting van het schoolgebouw/huisvesting; 

• bedrijfsvoering/financiën. 
 

U kunt bijvoorbeeld denken aan vragen op het terrein van samenwerking, toekomstbestendig onderwijs(aanbod), 

10-14 onderwijs, een tussenvoorziening passend onderwijs of de invoering van gepersonaliseerd leren.  
 

Aanpak  

De opdracht wordt uitgevoerd door zes academisch opgeleide trainees. Nadat bekend is met welke opdracht zij 

aan de slag gaan, stellen zij een plan van aanpak op.  
 

Resultaat  

Dit project levert een concreet schriftelijk advies op, dat als basis fungeert voor de mogelijke implementatie van het 

plan. Het advies bevat een beschrijving van de mogelijke kansen en risico’s. De trainees presenteren hun advies.   
 

Tijdspad uitvoering 

De opdracht wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2020. 
 

Inschrijving en selectie opdracht:  

U kunt tot uiterlijk 15 november 2019 uw voorstel voor een opdracht indienen bij Sandra van Hunen 

(SvanHunen@pentarho.nl). De trainees selecteren hun opdracht in samenwerking met vertegenwoordigers van de 

vier adviesbureaus. Halverwege december hoort u met welk project de trainees aan de slag gaan.  
  

Kosten 

Voordat de opdracht van start gaat, maken de trainees afspraken met u over de tijdsinzet. Wij berekenen een 

symbolisch minimumbedrag van €950,-. Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage die u zelf vaststelt op basis 

van uw tevredenheid over het resultaat van de opdracht. 
 

Voorwaarde voor deelname 

U dient medewerker(s) (in ieder geval een aanspreekpunt) beschikbaar te stellen die tijd en energie steken in het 

traject en fungeren als klankbordgroep voor de trainees.  
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