
 

 

Een frisse blik op een vraagstuk bij uw bestuur of school? Schakel onze 
talentvolle trainees in! 

 
Mogen wij ons even aan u voorstellen? Wij zijn Annet, Merel, Lotte, Zaza, Asri en Remco. Wij werken sinds 
september van dit jaar als trainee bij PentaRho, Infinite Financieel, Fenom en B&T. Vier gerenommeerde 
adviesbureaus die actief zijn in het onderwijs, elk met hun eigen specialisme. Onderdeel van ons traineeship is het 
gezamenlijk uitvoeren van een opdracht voor een klant. Een unieke kans voor u! Wij benaderen uw casus met frisse 
blik en vanuit verschillende (academische) achtergronden en expertises. Dus aarzel niet en dien uw zelf 
geformuleerde onderzoeksvraag vandaag nog in. Misschien gaan wij binnenkort bij u aan de slag! Alle praktische 
informatie vindt u hieronder. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!  
 
Met vriendelijk groet,  
Annet, Merel, Lotte, Zaza, Asri en Remco  
 
 

Opdrachtbeschrijving vanuit de adviesbureaus 
Wij zijn op zoek naar een multidisciplinaire adviesopdracht. Wij bieden expertise op verschillende terreinen:  
▪ het primaire proces 
▪ personeelsbeleid 
▪ inrichting van het schoolgebouw/huisvesting;  
▪ bedrijfsvoering/financiën.  
 
Het van belang dat onze trainees zich gaan ontwikkelen als adviseurs en een heel adviestraject doorlopen. Van een 
heldere opdrachtformulering tot oplevering van een eindadvies en alles wat er tussen ligt. Daarbij zal iedere trainee 
zijn of haar deskundigheid inbrengen en kunnen terugvallen op de verschillende specialismen van de bureaus. Op dit 
moment ontvangen scholen bijvoorbeeld NPO-gelden. Wellicht zoekt u nog naar mogelijkheden deze duurzaam en 
effectief in te zetten. Onze trainees zouden u daarbij kunnen helpen.  
 

Aanpak  
De opdracht wordt uitgevoerd door zes academisch opgeleide trainees. Nadat bekend is met welke opdracht ze aan 
de slag gaan, stellen ze een plan van aanpak op en gaan zij daar na uw akkoord mee aan de slag. De begeleiding is in 
handen van een van onze ervaren adviseurs.  
 

Resultaat  
Dit project levert een concreet schriftelijk advies op, dat als basis fungeert voor de mogelijke implementatie van het 
plan. De trainees presenteren hun advies aan de opdrachtgever.  
 

Tijdpad 
De opdracht wordt uitgevoerd binnen een tijdsbestek van 3 maanden.  
 

Inschrijving en selectie opdracht 
U kunt uw opdrachtvoorstel indienen vóór 15 oktober 2021 bij Sandra van Hunen: svanhunen@pentarho.nl. De 
trainees selecteren hun opdracht in overleg met hun mentoren bij de vier adviesbureaus. Wij streven ernaar eind 
oktober te beslissen met welk project ze aan de slag gaan en u hierover te informeren.  
 

Kosten  
Voordat de opdracht van start gaat, maken de trainees afspraken met u over de tijdsinzet. Wij vragen een vrijwillige 
bijdrage voor de uitvoering, die u zelf vaststelt op basis van uw tevredenheid over het resultaat.  
 

Voorwaarde voor deelname  
Wat wij vooral heel belangrijk vinden, is dat u tijd kunt vrijmaken om uw opdrachtgeverschap in te vullen. U dient 
medewerker(s) (in ieder geval een aanspreekpunt) beschikbaar te stellen die tijd en energie steken in het traject en 
fungeren als klankbord voor de trainees. 
 


