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Inleiding
Het

Bachelor

Consultancy

Project

(BCP)

is

op zoek naar ambitieuze studenten voor een
uitdagende studieinvulling of extracurriculaire
activiteit. Samen met twee of drie medestudenten
ga jij als echte consultant aan de slag en help je
een bedrijf met een actueel vraagstuk. Het BCP
geeft studenten de kans om een onderzoek uit te
voeren voor een interessante onderneming. Het
project zal worden ondersteund en beoordeeld
door professoren van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Deze brochure geeft een gedetailleerde uitleg over
het Bachelor Consultancy Project 2020.

Voor

verdere vragen kan je altijd contact opnemen
met Manon Kromwijk, Secretary & Vice-President
van het 51e bestuur van MAEUR, door te mailen
naar secretary@maeur.nl of te bellen naar
06-83523853.

Waarom het BCP?
Het Bachelor Consultancy Project is een unieke kans om praktische ervaring op te doen binnen een bedrijf,
om jezelf op deze manier te ontwikkelen op verschillende vlakken.
Door deel te nemen aan het BCP:
•

Doe je ervaring op als consultant

•

Breng je geleerde theorie in praktijk

•

Versterk je jouw analytische- en managementvaardigheden

•

Leer je op een professionele manier contact te leggen met bedrijven

•

Vergroot je je netwerk en kom in contact met potentiële werkgevers

•

Upgrade je jouw CV

•

Leer je hecht te werken in een team voor een langere periode

•

Word je lid van MAEUR: laat je inspireren tijdens de verschillende evenementen en ontmoet
nieuwe mensen tijdens ledenactiviteiten

4

Het BCP voor ECTS
Als derdejaars student (studiejaar 2020 - 2021) kan je het Bachelor Consultancy Project inbrengen in je reguliere
studieprogramma.
Studenten die studeren aan de Erasmus School of Economics (ESE) krijgen voor het project 12 ECTS wanneer het
ingezet wordt als een stage. Studenten die studeren aan de Rotterdam School of Management (RSM) krijgen 15
ECTS voor deelname aan dit project wanneer het ingezet wordt als invulling voor de vrije keuzeruimte.
Gedurende het hele project zal je worden begeleid door een professor van de Erasmus Universiteit.
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Het proces (I)
1. Voorbereiding
(AUG/SEP)
Eind augustus of begin
september zal het project
starten met vooronderzoek
en de eerste ontmoeting
met het bedrijf. Door langs
te gaan bij het bedrijf
weten jullie voor wie en bij
wie je het onderzoek
uitvoert en kunnen alle
vragen worden
beantwoord.
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2. Bureauonderzoek
		 (SEP)
In september zullen jullie
echt starten met het
onderzoek. Tijdens deze
fase van het project wordt
er kennis vergaard over
het bedrijf en de markt. Er
zal hierbij zowel gebruik
worden gemaakt van
interne informatie van het
bedrijf als van externe
(internet)bronnen.

Het proces (II)
3. Veldonderzoek
(OKT/NOV)
Gedurende een periode van
6 tot 8 weken zullen jullie
veldonderzoek uitvoeren in
de betreffende markt.
Jullie zullen deze markt
onderzoeken door
middel van het vergaren
van informatie bij allerlei
verschillende stakeholders.
Zo zullen jullie bijvoorbeeld
klanten of deskundigen
gaan interviewen en
enquêtes afnemen.

8

4. Rapportatie
(NOV/DEC)
De uitwerkingen van het
bureau- en veldonderzoek
zullen uiteindelijk worden
samengevoegd en
gedocumenteerd in een
eindverslag. Dit consultancy
rapport zal begin december
moeten worden ingeleverd
bij de professor en het
bedrijf. Ter afsluiting zullen
jullie je bevindingen
presenteren aan het bedrijf.

Ervaringen
“Ik zou het BCP aan iedereen aanraden. Ik heb
natuurlijk ontzettend veel geleerd, maar het
BCP heeft mij meer gebracht dan enkel kennis.
Ik heb ontzettend veel nieuwe mensen leren
kennen, ben in contact gekomen met bedrijven
en heb daarnaast belangrijke stappen kunnen
zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het BCP
is de beste keuze die ik heb gemaakt tijdens
mijn studie, samen met het organiseren van de
Eurekaweek. Het is daarnaast een geweldige
toevoeging aan je CV en kan eventueel leiden tot
meer; zo ben ik sinds 1 januari 2018 werkzaam bij
het bedrijf waar ik het project heb uitgevoerd! Ik
zou iedereen het BCP dus zeker aanraden!”

LARS VAN ZANEN
Bsc Economics & Business Economics BCP 2017
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Ervaringen
“Het BCP is zeker een aanrader! Wat ik erg
leerzaam vond, is dat je echt aan het werk
werd gezet voor een bedrijf, om een vraagstuk
op te lossen waar zij op dat moment mee bezig
waren. Hierdoor doe je relevante praktijkervaring
op in een leuke opdracht, met veel vrijheid
en

verantwoordelijkheden.

Daarnaast

leg

je

connecties binnen het bedrijfsleven, en maak je
kennis met een bepaalde industrie. Dit alles doe
je samen met een gezellig team, en kan je indien
nodig altijd rekenen op ondersteuning van zowel
de universiteit als vanuit MAEUR. Al bij al een
super leuke en leerzame ervaring!”

ISIS VOGELAAR
Bsc Business Administration BCP 2019
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Veelgestelde Vragen
Hoeveel uur per week kost het BCP?
De werkdruk van dit project is gelijk aan die van een reguliere minor. Deze zal dan ook rond de dertig uur
per week liggen. Door de praktische aard van het BCP zal de planning wel flexibeler zijn dan die van een
minors - je kan je tijd in overleg met je groepje en het bedrijf zelf inplannen.
Hoeveel ECTS ontvang je bij deelname aan het BCP?
Voor dit project krijg je als RSM student 15 ECTS en als ESE student 12 ECTS. Voor de andere faculteiten
dient de toekenning van ECTS via de examencommissie geverifieerd te worden. Alleen studenten die een
Nederlandstalige Bachelor opleiding aan de EUR volgen, kunnen ECTS verdienen met het BCP.
Hoe werkt de aanmeldprocedure?
Studenten kunnen zich aanmelden via de website van de MAEUR: www.maeur.nl/bcp. Om je succesvol
aan te melden dien je naast het invullen van de gevraagde gegevens ook je CV en een korte motivatie te
uploaden. De aanmelddeadline voor het Bachelor Consultancy Project is 10 mei 2020. Na aanmelding zal
je worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit jaar zal dit digitaal plaatsvinden. De selectie van
deelnemers zal worden gemaakt op basis van je CV, motivatie en het gesprek.
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Contact
Aanmelddeadline 10 mei 2020
Voor verdere vragen over het Bachelor Consultancy
Project 2020, neem contact op met Manon Kromwijk,
Secretary & Vice-President van het 51ste bestuur van
MAEUR, via secretary@maeur.nl.

MAEUR Adres

Manon Kromwijk

Marketing Association EUR

Secretary & Vice-President

3062 PA Rotterdam

Kamer H16-17

51e Bestuur MAEUR
Online kanalen
www.maeur.nl
T +31 (0)10 40 81 838
M +31 (0)6 83 52 38 53
E secretary@maeur.nl
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www.facebook.nl/maeur
www.linkedin.com/maeur
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