StagePitch, dé pitch naar de ideale stage!

Voorbeeld opzet van een opdracht (stage / project)
Hieronder staat een voorbeeld opzet van een stage-opdracht uitgewerkt. Het staat u natuurlijk vrij
uw eigen draai aan de opdracht te geven, de opbouw die we hieronder weergeven kunt u als houvast
gebruiken.

Indeling

Titel
Probleemstelling
Aanleiding van de opdracht
Achtergrondinformatie
Voorwaarden van de stage
Beoordelingscriteria pitch

De titel van de opdracht
De probleemstelling van de stage of het project
Waarom is dit een probleem wat opgelost moet worden?
Extra informatie over de opdracht die van belang kan zijn
voor de student bij het opstellen van zijn pitch
Hier vermeldt u de informatie rondom de stage, zoals het
verwachtingspatroon wat u van de student heeft
De criteria waaraan de pitch moet voldoen, waarop
deze beoordeeld zal worden

U kunt zo uitgebreid op de boven genoemde punten ingaan als u zelf nodig vindt. Houdt er
echter rekening mee dat u de student, bewust of onbewust, stuurt in een bepaalde richting door
de informatie die u verstrekt. Ga na of dat de gewenste richting is, zo kunt u de probleemstelling
heel ruim of juist heel eng formuleren.

Hieronder volgt een uitwerking van een voorbeeld opdracht
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De zithoudingsbewuste bureaustoel
Probleemstelling: Formuleer de probleemstelling het liefst in 1 zin. De zin begint over het
algemeen met: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat…?’ Op deze manier kan de probleemstelling
breed geïnterpreteerd worden. Zo krijgt u de meest uiteenlopende out-of-the-box ideeën.

Probleemstelling
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers van een bureaustoel bewust worden van de juiste zithouding?

Aanleiding van de opdracht: Waarom moet dit probleem opgelost worden, waar loopt uw
bedrijf tegenaan?

Aanleiding
Bedrijf X ontwerpt ergonomische bureaustoelen van hoge kwaliteit. Wat van groot belang is voor de ergonomie
van een bureaustoel, is dat deze op de juiste instelling staat. Hiervoor zal de gebruiker moeten weten wat zijn
persoonlijke instellingen zijn en hoe deze moeten veranderen. De vraag is dus: Hoe gaan we ervoor zorgen dat
gebruikers zich bewust worden van de meest ergonomische zithouding? En hoe kan een bureaustoel van
bedrijf X hieraan bijdragen?

Achtergrondinformatie: extra informatie wat de student in de juiste richting kan sturen. Ook
kunt u eventuele mogelijkheden of beperkingen aangegeven. Of u plaatst hier (fictieve)
financiële cijfers betreffende de probleemstelling, of de laatste ontwikkelingen binnen de markt.
(Deze gegevens kunnen ook in een apart bestand toegevoegd worden als het bijvoorbeeld een Excel
bestand is.)
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Achtergrondinformatie
Uit onderzoek is gebleken dat men gemiddeld 10 uur per dag op een bureaustoel kan zitten zonder klachten te
krijgen. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksbureau en Bedrijf X heeft hiervoor een certificaat
gekregen. Tijdens dit onderzoek zijn de volgende voorwaarden gesteld:
-

De proefpersonen zijn tussen de 1,60 m en 2,05 m groot
Net zoals de werkende man heeft men twee keer een half uur pauze gehad
Er zijn ook nog vier kleine pauzes van 5 minuten geweest
Men werd erop geattendeerd door een computergestuurd programma om op tijd van zithouding te
veranderen

Uit dit onderzoek is gebleken dat de bureaustoelen van Bedrijf X van goede kwaliteit zijn en erg ergonomisch.
Wel is het van belang dat de gebruiker op tijd pauze neemt en op tijd van zithouding verandert. Een persoon
heeft drie verschillende zithoudingen nodig om een bureaustoel goed te gebruiken. Hoe deze zithoudingen er
precies uitzien is niet van belang.
Momenteel behoort Bedrijf X tot de top van de markt. Zij maken kwalitatief hoogwaardige producten. De
bureaustoelen van Bedrijf X zijn onderverdeeld in drie verschillende segmenten. Dit zijn:

Standaard: € 324,95

Standaard – Luxe: € 474,95

Luxe: € 789,95

Voorwaarden van de stage: Hier wordt duidelijk wat de eisen zijn aan de stage / project. Zo
wordt de stageduur duidelijk en het verwachtingspatroon wat het bedrijf heeft van de student.
Zo kan het zijn dat er naast de probleemstelling nog meer taken verricht dienen te worden. Deze
kunnen hier ook vermeld worden.

Voorwaarden van de stage
Er zijn niet veel eisen aan deze opdracht. Je bent volledig vrij om je eigen ideeën los te laten op onze
probleemstelling. Het gaat er vooral om hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de gebruiker zich bewust wordt van
zijn zithouding. Dit kun je doen op verschillende vlakken. Zo kan je oplossing van bedrijfskundige aard zijn, op
een marketing manier, een product-development wijze, of misschien heb jij een hele andere oplossing voor ons
probleem! Wel gaan wij ervan uit dat je naast deze opdracht nog meewerkt aan een ander project. Je zal 70%
van je tijd besteden aan deze opdracht en 30% aan het meewerken met een andere opdracht.
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Verder geldt ook:
-

De stage duurt tussen de 3 en 6 maanden en de vergoeding is 450 euro/maand
De locatie van de stage is plaats Y, het is mogelijk om thuis te werken gedurende een dag per week
Je krijgt van ons gedurende je stageperiode een laptop in bruikleen

Beoordelingscriteria pitch: de criteria waaraan de pitch van de student moet voldoen. Denk
hierbij aan de raakvlakken die de student moet behandelen en andere vereisten.

Beoordelingscriteria van de pitch:
-

Je oplossing moet gebruikers bewust maken van hun zithouding
Je oplossing moet goed doordacht en uniek zijn
De haalbaarheid van je idee is nog niet van groot belang, dit ga je namelijk verder onderzoeken tijdens
je eventuele stage
Wij verwachten ook een kort plan van aanpak. Hoe ga jij je idee uitwerken
Hoe de bureaustoelen precies zijn opgebouwd en hoe ze in elkaar zitten is nog niet van belang. Dit
wordt duidelijk wanneer je begint aan je eventuele stage
Wij verwachten een Pitch van maximaal 2 pagina’s of een videopresentatie van maximaal 2 minuten

