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Ben jij op zoek naar een afstudeerplek om jouw HBO of WO opleiding goed af te kunnen ronden? Wil jij 

graag alvast wat ervaring op doen naast je studie, en tegelijkertijd impact maken binnen diverse 

maatschappelijke organisaties? Dan willen wij je graag leren kennen! 

 

VVA-informatisering is op zoek naar afstudeerders die theorie en praktijk willen combineren als 

opstap voor een professionele carrière. Pas jij bij ons bureau en zie jij dit avontuur wel zitten? Lees 

dan snel verder! Bij ons kun je wél het verschil maken! 

 

 

Student Consultant – Flexibel (o.b.v. een 0-uren contract) 

 

VVA-informatisering 
VVA helpt organisaties met een maatschappelijke opgave bij hun digitale transformatie. Dit doen 

we zowel vanuit de opkomende technologieën en innovaties als projectmanagement en 

advieswerk op de huidige bedrijfsvoering van – en samen met - onze klanten.  

 

VVA bestaat uit vijf verschillende business units: informatisering, innovatisering, intelligent 

workforce security & privacy en DigiCoaching. Op onze website vind je meer informatie over deze 

vier business units. Wij gaan graag met jou in gesprek om te bepalen welke werkzaamheden 

binnen de business unit(s) aansluiten bij jouw ambities en interesses. Zo creëren we een win-win 

situatie. 

 

Het team 
Bij VVA krijg je de kans om aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten. Daarbij maak je 

onderdeel uit van een jong en dynamisch team, die het beste in elkaar naar boven haalt. Dit stelt 

jou in staat om je carrière een vliegende start te geven. Ons team bestaat uit ambitieuze collega’s 

met een brede kennis van de markt en interesse in ons vakgebied.  

 

Wij bieden: 
Jij als Student Consultant draagt bij aan het succes van deze supermooie projecten. Dit doe je in 

een enthousiast team met mede Student - en Business Consultants. De voordelen op een rijtje:  

 
▪ Uitdagende afstudeeropdrachten die van toegevoegde waarde zijn voor organisaties met 

een sterke maatschappelijke verankering. 

▪ Een professionele, gedreven en inspirerende werkomgeving. 

▪ Gedegen begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van je afstudeeropdracht (al vijf 

universitaire afstudeerders van Tilburg University gingen je voor!). 

▪ De combinatie van afstuderen en werken. 

▪ Met maximaal 1.000 euro per maand een meer dan uitstekende onkostenvergoeding 

(gebaseerd op 2,5 dag in de week praktijkervaring opdoen). 

▪ Uitzicht op een aansluitend dienstverband als Junior Business Consultant. 



  

 
 Vacature  - Student Consultant  

 

▪ Uitzicht op een afstudeerstage of dienstverband als Junior Business Consultant, 

aansluitend aan deze bijbaan. 

▪ Ben je niet in het bezit van een studenten-OV? Dan wordt er gezorgd voor een passende 

onkosten-/reisvergoeding. 

▪ Gezellige teamactiviteiten zoals borrels, activiteiten, uitjes naar innovatieve bedrijven, 

waardevolle workshops, etc. 

 

Wat vragen wij?  
Wij verwachten van onze afstudeerders dat zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

innovatieve concepten en diensten op onze expertisegebieden. Het is belangrijk dat je het leuk 

vindt om nieuwe kennis te vergaren en te delen met je collega’s en om te ondersteunen bij de 

uitvoering van dit type projecten. Je gaat - naast je afstuderen - 2 tot 2,5 dag per week met ons 

meewerken onder professionele begeleiding. Wij zijn op zoek naar Young Professionals in de dop 

met: 

 
▪ Je volgt momenteel een bijna afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van 

Bedrijfskundige Informatica, Information Management of ICT-gerelateerd; 

▪ Affiniteit met het snijvlak van organisatievraagstukken en ICT. 

▪ De drive om te creëren; ondernemend en bruisend van creatieve ideeën. 

▪ Een positieve open houding en enthousiaste instelling. 

▪ Een zelfkritische instelling en de wil om kwaliteit te leveren. 

▪ Op vrijdagen word je verwacht aanwezig te zijn op ons kantoor in Roosendaal (indien je 

rooster dit toelaat). 

 

Interesse? 
Zie jij dit avontuur wel zitten? Stuur dan jouw CV en motivatie naar Mark Musters 

m.musters@vva-informatisering.nl. Wij gaan graag met jou in gesprek om de 

afstudeermogelijkheden bij ons bureau te verkennen! Mocht je nog vragen hebben, stuur dan 

gerust een mail. Wil je meer weten over VVA? Kijk dan op www.vva-informatisering.nl.  

 

 

Voorbeelden van onderzoeksthema’s voor afstudeeropdrachten 
▪ Businesscases bij I&A projecten: hoe opstellen en evalueren? 

▪ Informatiemanagement IT governance: hoe succesvol in te richten? 

▪ Informatiebeveiliging: best practices en valkuilen bij implementatietrajecten. 

▪ Lean management: hoe implementeren en borgen in organisaties? 

▪ Ketenintegratie: succesfactoren, kansen en bedreigingen vanuit I&A perspectief. 

▪ Hoe regel je SLA, DAP en gegevenseigendom bij outsourcing? 

▪ Webportalen: succes- en faalfactoren bij implementaties. 

▪ ESB en middleware: een afwegingskader en implementatieaanpak voor 

woningcorporaties. 

▪ Een eigen automatiseringsafdeling bij woningcorporaties: sourcing strategieën nader 

belicht. 

▪ Zaakgericht werken bij corporaties: wat kunnen we leren uit andere branches? 

 

Uiteraard zijn we erg benieuwd naar jouw eigen ideeën! 

 

mailto:m.musters@vva-informatisering.nl
http://www.vva-informatisering.nl/

