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Introductie
Het Bachelor Consultancy
Project (BCP) zoekt
momenteel naar ambitieuze
studenten voor een
uitdagende extracurriculaire
activiteit voor naast hun
bachelorstudie. Samen met
twee of drie andere
studenten zul je werken als
een echte consultant terwijl
jullie een bedrijf assisteren
met een relevante en
actuele casus. Het BCP biedt
studenten de mogelijkheid
om onderzoek te doen voor
een interessant bedrijf. Het
project wordt ondersteund
en beoordeeld door een
professor aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Deze brochure biedt een
gedetailleerde uitleg van het
Bachelor Consultancy
Project van 2022, dat plaats
zal vinden van september
tot en met december. Voor
overige vragen kan contact
opgenomen worden met
Emma van der Vet, Data &
Growth Coordinator van het
53e bestuur van MAEUR,
door te mailen naar
data@maeur.nl of te bellen
naar +31 (06) 21 37 44 44.
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Waarom BCP?
Het Bachelor Consultancy
Project brengt een unieke
kans om praktische
ervaring op te doen binnen
een bedrijf, waardoor je
jezelf professioneel kunt
ontwikkelen op
verscheidene gebieden.
Door deel te nemen aan het
BCP, zul je:
Ervaring opdoen als
consultant
De theorie van je
bachelorstudie tot leven
brengen in een
praktische omgeving
Je analytische en
managementvaardig-
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heden versterken
Leren om contact te
maken en te behouden
met bedrijven op een
professionele manier
Je netwerk uitbreiden en
in contact komen met
potentiële werkgevers
Je CV upgraden
Leren om nauw samen
te werken binnen een
team voor een langere
periode
Lid worden van MAEUR:
Raak geïnspireerd
tijdens verschillende
evenementen en
ontmoet nieuwe mensen
tijdens activiteiten voor
leden!

BCP voor ECTS
Als derdejaars
bachelorstudent
(academisch jaar 20222023), is het mogelijk om
het Bachelor Consultancy
Project te integreren in je
reguliere studieprogramma
in Blok 9 (RSM) of Blok 1
(ESE). Het programma loopt
van september tot en met
december.

(RSM) zullen 15 ECTS
verkrijgen voor hun
deelname aan het BCP,
waar het mee zal tellen als
een keuzevak of minor voor
Blok 9.
Gedurende het hele project
zul je begeleid worden door
een professor aan de
Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Studenten die studeren aan
de Erasmus School of
Economics (ESE) zullen 12
ECTS verkrijgen na
afronding van het BCP,
aangezien het zal gelden
als een stage. Studenten die
studeren aan de Rotterdam
School of Management
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Het proces (I)

6

1) Voorbereiding onderzoek
(augustus/september)

2) Bureauonderzoek
(september)

Eind augustus of begin september
zal het project van start gaan met
preliminair onderzoek en een
eerste ontmoeting met het bedrijf
waarvoor je het onderzoek zult
gaan doen. Door het bezoeken
van dit bedrijf kom je te weten
voor wie je het project zal
uitvoeren en kun je al je vragen
stellen.

Je zult beginnen met het
daadwerkelijke onderzoek in
september. Tijdens deze fase van
het project worden data en kennis
verzameld over het bedrijf en de
markt waarin deze zich bevindt.
Zowel interne bedrijfsinformatie
als externe bronnen zullen
hiervoor worden gebruikt.

Het proces (II)

3) Veldonderzoek
(oktober/november)

4) Voltooiing en rapportage
(november/december)

Gedurende een periode van 6 tot 8
weken zul je veldonderzoek
verrichten in de relevante markt.
Deze zul je onderzoeken aan de
hand van het verzamelen van
informatie van allerlei
belanghebbenden. Zo zul je
bijvoorbeeld cliënten en
deskundigen interviewen, of
enquêtes afnemen.

De resultaten van het bureau- en
veldonderzoek zullen uiteindelijk
gebundeld en gedocumenteerd
worden in een eindrapportage. Dit
rapport moet begin december
ingediend worden bij zowel de
begeleidende professor van de
Erasmus Universiteit Rotterdam
als het bedrijf. Om het onderzoek
af te sluiten, worden de resultaten
gepresenteerd aan het bedrijf.
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Ervaringen
"In mijn ervaring is het BCPproject een geweldige kans
voor studenten die op zoek
zijn naar een uitdaging en
willen ervaren hoe het is
om in een professionele
omgeving te werken.
Werken aan een praktische
en relevante case maakt het
leren veel interessanter.
Tijdens dit project heb ik
mijn vaardigheden
verbeterd door uitgedaagd
te worden om dingen te
doen waar ik niet zo goed
in was, en heb ik ontdekt of
ik een carrière in consulting
zou willen nastreven.
Omdat ik omringd was door
gemotiveerde studenten en
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behulpzame begeleiders
was BCP een geweldige
ervaring. Ook al was het
een stap uit mijn
comfortzone, dus ik zal voor
altijd blij zijn met mijn
beslissing om me aan te
melden."
Storm Strieker, BCP 2021

Ervaringen
"Ik zou het BCP zeker
aanraden! Wat ik vooral
interessant en waardevol
vond, is dat je echt aan de
slag gaat met een real-life
case waar een bedrijf op dit
moment mee te maken
heeft. Hierdoor krijg je
relevante praktijkervaring in
de vorm van een leuk
project, met veel vrijheid en
verantwoordelijkheden.
Bovendien geeft het project
je de mogelijkheid om je
professionele netwerk te
verbreden en krijg je kennis
en inzicht in een bepaalde
branche. Dit alles doe je
samen met een leuk team
en je kunt altijd rekenen op

ondersteuning van zowel
universiteit als MAEUR. Al
met al was het een
superleuke en leerzame
ervaring!"
Isis Vogelaar, BCP 2019
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Contact

Emma van der Vet
Data & Growth Coördinator
53e Bestuur der MAEUR
T +31 (0)10 408 18 38
M +31 (06) 21 37 44 44
E data@maeur.nl

Marketing Association EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer G3A-01, G-Gebouw
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Postadres
Marketing Association EUR,
Room G3A-01
P.O Box 1738
3000 DR Rotterdam
www.maeur.nl
www.facebook.nl/maeur
www.linkedin.com/maeur
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Vind ons!
marketingassociation_eur
MAEUR - Marketing Association EUR
www.maeur.nl
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Room G3A-01, G-Building

