
 

 

 

Format opdracht Profielwerkstukken 
 

Titel opdracht + korte 
inleiding 

It’s all about the money?!  

Opleiding Accountancy en  
Finance & Control  (Bedrijfseconomie)  

Opdrachtomschrijving  Wij gaan zaken doen! 

Wat kun je verwachten: Help de ondernemer zijn idee tot een succes te maken!  
Ken de ondernemer, ken zijn klanten én zijn markt! Analyseer de 
data, maak een dashboard en presenteer de cijfers om de bank te 
overtuigen! 

Voorbereiding 
 

Filmpjes bekijken en maak een keuze welk bedrijf jij wilt helpen. 
Keuze wordt doorgegeven middels de inschrijving. 

Dagen op Zuyd 3 dagen 

Afronding Plan voor succes 

Materiaal/bronnen Dataset, bedrijfsinformatie, ondernemingsplan in tien stappen. 

Hoe doe je mee? 
Vragen en aanmelding 

Contactgegevens of via Summit 

 

Opleiding: Accountancy en Finance & Control (Bedrijfseconomie)  

We kennen veel verschillende soorten bedrijven, maar niet elk bedrijf is even succesvol. Wat maakt 

een bedrijf tot een succes? Heb je je al eens afgevraagd wat er allemaal komt kijken bij het runnen 

van een bedrijf? Je kruipt in de rol van de bedrijfsadviseur die ondernemers begeleidt om succesvol 

hun business te runnen. Ben jij de future proef financial die  één van onze vier ondernemers helpt 

het bedrijf klaar te maken voor de toekomst? 

Contactmomenten 

De begeleiding voor het profielwerkstuk vindt plaats op Zuyd Hogeschool, Ligne 1, gevestigd te 

Sittard. Gedurende drie dagen doe je kennis op over verschillende onderwerpen en daarnaast word 

je begeleid door verschillende docenten van de opleiding Accountancy en Finance & Control. Je krijgt 

ruim de tijd om met je team aan het plan te werken.  

 

 

 

 



 

 

 

Wat kun je verwachten: 

o Dag 1:  

 Welkom 

 Introductie 

 Ken de ondernemer, ken zijn klanten én zijn markt  

 Duurzaamheid. (It’s all about the money? Or not?) 

o Dag 2: 

 Financieel. Hoe worden de financiële gegevens opgesteld en wat vertellen 

deze gegevens ons? 

 PowerBI. Van data naar informatie in één oogopslag. 

o Dag 3: 

 Cijfers presenteren. Je publiek meenemen en overtuigen. 

Vragen en aanmelden  

Dave.Vaessens@zuyd.nl 

 


