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Afstudeerstage
Ad-opleiding
E-commerce

Welkom bij de praktijkinformatie van de Ad-opleiding E-commerce. Vacatures kunnen, na
het lezen van de criteria op deze pagina, geplaatst worden op deze website.
Op deze pagina is onderstaande informatie opgenomen:
•

•

Algemene informatie over de opleidingsonderdelen waarbij praktijkonderdelen
van toepassing zijn.
•
Afstudeerstage (jaar 2)
•
Contactpersonen
Link naar algemene opleidingsinformatie

ALGEMENE INFORMATIE
Afstuderen en Praktijk
De Ad-opleiding E-commerce heeft een afstudeerperiode van 20 weken in het 2e leerjaar,
met een reguliere start in januari of september.
Onze studenten steken direct de handen uit de mouwen. Zij draaien mee in uw bedrijf op
een vaste werkplek. Tijdens de afstudeerstage kan de student ook overstappen naar een
andere werkplek. Dat mag ook een andere afdeling bij uw bedrijf zijn. Zo leert de student
zoveel mogelijk en ziet hij verschillende werkomgevingen.

Afstudeerstage
Studenten worden in de breedte opgeleid in de deelgebieden van E-commerce. De
hoofdlijnen van de opbouw van de opleiding is weergegeven in onderstaande figuur.

ß Breedte van de kennis en vaardigheden à

ß Diepte van kennis
en vaardigheden à

1e semester
Operationaliseren &
realiseren:
Het opzetten en
inrichten van een
eenvoudige webshop.

2e semester

3e semester

Digital Marketing:

Webshopmanagement:

Het initiëren/ uitvoeren
van campagnes en het
optimaliseren van de
webshop.

Het managen van een
complexe webshop
(incl. klantenservice)

4e semester
Starten met
specialisatie:
Zelfstandig uitvoeren
van een
praktijkopdracht.

Als afronding van hun studie kiezen studenten voor een specialisatie. Eerder opgedane
kennis en vaardigheden worden in de praktijk toegepast. De student voert voor uw bedrijf
een specialisatie project uit. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om het opdoen van
werkervaring en is de student direct inzetbaar voor uw onderneming.

Op zoek naar talent?
Als organisatie loopt u geregeld tegen vraagstukken aan die u wilt oplossen of beter wilt
onderzoeken. Maar niemand van uw medewerkers heeft tijd of de juiste kennis is niet in
huis. Bij Windesheim hebben we nieuwsgierige onderzoekers en praktische denkers in
opleiding. Voor uw vraagstuk zoeken zij een oplossing en tegelijkertijd helpt u de student
aan een zeer leerzame ervaring.

Afstudeer- en praktijkopdrachten
Onze studenten zijn beschikbaar voor afstudeeropdrachten en praktijkopdrachten.
Afstudeerders bevinden zich in het eindstadium van hun studie. Deze zelfstandige
studenten zijn geschikt voor een complexe onderzoeksopdracht en een
implementatieadvies voor de diepere vraagstukken van uw organisatie.

Begeleiding
Bij elke traject begeleiden we de student en bewaken we de voortgang. We hebben
contact met u als organisatie over de voortgang in de vorm van beoordelingsmomenten.
Wanneer u voor het eerst een student inschakelt voor een afstudeerproject, organiseren
wij voor u facultatief een bijeenkomst waar praktische tips worden gegeven over het
begeleiden van een student.

Afstuderen
Diversiteit aan werkzaamheden op Hbo-niveau is een eis. Voorkeur meewerken op
verschillende afdelingen om zo een beeld te vormen van het gehele bedrijf.
We verwachten dat studenten werken aan tenminste drie concrete beroepsproducten.
Bijvoorbeeld: adviesrapport, onderzoek naar Persona’s, Customer Journey mapping,
webshop (inclusief requirements en user stories), data-analyse rapportage, zoekwoordenanalyse, campagne ontwerp, rapportage over de uitvoering van een campagne,
optimalisatie plan/ uitvoering, belscript, inrichten van een Customer Service systeem,
werkprocedure retouren, etc.
Eisen aan het afstudeerbedrijf:
• Bij KvK geregistreerde onderneming (met personeel)
… of eigen bedrijf, bij de KvK ingeschreven (met externe begeleider)
• Begeleiding op minimaal Hbo-niveau
• Eigen werkplek/ veilige werkomgeving
• Opdracht(en) die aansluiten bij de leeruitkomsten (minimaal 3 beroepsproducten)

Contactpersonen
Praktijkmedewerker afstuderen:
Sylvia van Polen-Port
s.van.polen-port@windesheim.nl
Praktijkadviseur afstuderen:
Albert-Jan Giethoorn
aj.giethoorn@windesheim.nl
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