
 

Help mee om studenten een diploma te laten halen 
 
Bizarre tijden. We hebben er last van. Studenten ook: De school is dicht. Onderwijs wordt 
gegeven op afstand. 
Er zijn ook studenten die nu midden in hun afstudeerstage zitten. Studenten die volgende 
week zouden vertrekken naar hun buitenlandse stageadres en daarvoor alles geregeld 
hadden. Er zijn stagiaires waarvan het stagebedrijf nu zegt: ”ik kan jou niet meer helpen, we 
hebben andere zorgen”.  
 
Los dat deze studenten met deze teleurstelling moeten omgaan, is er echter nog een 
probleem: Zonder voldoende stage-uren en zonder een voldoende beoordeling krijgen 
laatstejaars studenten geen diploma.  
 
New Boxes adviseert en begeleid studenten op weg naar een loopbaan. En daarom willen wij 
vooral ook nu voor getroffen studenten iets doen. Wij gaan 10 studenten van het Summa 
College een bijzondere stage aanbieden en begeleiden hen totdat zij in juni hun diploma in 
ontvangst nemen. Met Goed Wonen en VOIPS lukt het ons om veilige ruime extra 
werkplekken te maken in de Boelthiek. Super hoe deze partijen ons ondersteunen en 
belangeloos ruimte en middelen ter beschikking stellen! Maar we hebben jullie, collega-
ondernemers, ook nodig!  
 
Deze laatstejaars mbo-stagiaires zijn tot begin juni beschikbaar. Ook voor jullie. Zij gaan aan 
de slag om opdrachten voor jullie uit te voeren. In de bijlage vind je een overzicht met 
opdrachten waaraan je zou kunnen denken. Wij zullen deze studenten vanuit New Boxes 
begeleiden. Jouw inzet blijft beperkt tot de opdrachtgeversrol. 
 
Wij vragen geen geld voor deze opdrachten. Achteraf mag je als opdrachtgever bepalen of 
het je iets waard is en hoeveel. Dat geld gaat in de pot en zal als stagevergoeding worden 
uitgekeerd aan de studenten. Daarnaast willen we graag feedback op het geleverde werk. 
Het is namelijk wel een echte stage. 
 
In de week van 6 april gaan de stagiaires aan de slag. Maar ook voor die tijd kun je al contact 
opnemen met New Boxes om de mogelijkheden te bespreken.  Mail ons op 
bkg@newboxes.nl of bel met 085-0 768 769. 
 
Helpen jullie mee om 10 studenten hun diploma te kunnen laten halen? 
 
New Boxes, 
 
Jan Krol & Roël Hoppezak 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bijlage: Overzicht van mogelijke opdrachten 
 
Iedereen mag een beroep op ons doen. Ben je ZZP’er, een kei in jouw vak maar met minder 
affiniteit met social media terwijl je juist nu zichtbaar wil zijn? Nu heb je de kans! Of heb je 
een idee voor een dienst of product in een voor jou minder bekende markt? Laat dan nu een 
marktonderzoek uitvoeren! Of wil je gewoon eens klankborden met millennials of gen-Y’s? 
Doe het dan nu! 
 
Staat de activiteit waaraan jij behoefte hebt hieronder er niet bij? Meld je dan toch want dan 
zoeken wij uit hoe je toch geholpen kan worden. 
 
• Uitvoeren van een projectplan uit ter oplossing van marketing- en 

communicatievraagstukken 
• Ontwikkelen en beheren van voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal 
• Verzorgen van informatie op internet en intranet en onderhoud van de website 
• Uitvoeren van marktonderzoek en het volgen van ontwikkelingen in de markt 
• Analyseren van de gesignaleerde ontwikkelingen en deze verwerken tot 

managementinformatie 
• Redigeren van aangeleverde teksten 
• Het geven van voorlichting over de organisatie aan derden 
• Opstellen van een (social)mediaplan en (social)media strategie 
• Inrichten van social media kanalen zoals Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn, 

etc. 
• Maken van content voor social media kanalen 
• Maken van VLOG’s en BLOG’s, promo’s en tutorials. 
• Opstellen van een operationeel plan ter uitwerking van het marketing- en 

communicatiebeleid 
• Opzoeken van informatie voor een operationeel plan en het analyseren van deze 

informatie 
• Becommentariëren en actualiseren van operationele plannen 
• Verzorgen van on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten 
• In kaart brengen van marketing- en communicatievraagstukken 
• Bedenken van oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken 
• Opstellen van een projectplan op voor de oplossing van marketing- en 

communicatievraagstukken 
 

 


