Afstudeerproject Marktonderzoek NSDSK Academie
De NSDSK is landelijk expert in ‘taal en gehoor’ van jonge kinderen van 0-6 jaar, en
regionaal voor jonge kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Deze expertfunctie wordt mede zichtbaar
in de Academie. De NSDSK Academie richt zich op professionals die met kinderen werken in het onderwijs, de
zorg en bij de kinderopvang.
De NSDSK is erkend opleider (VWS & CRBKO) en wordt binnen de branche als expertiseorganisatie
aangemerkt. De NSDSK zet deze expertrol in om het kennisniveau van professionals in het veld te verhogen
met het opleidingsaanbod vanuit de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen, de afdeling
Vroegbehandeling, het Audiologisch Centrum Holland Noord en de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling.
Afstuderen bij de NSDSK is werken bij een betrokken en ambitieuze kennisorganisatie waar cliënt en
medewerker centraal staan. De NSDSK wil de beste zorg dichtbij huis leveren.
Voor de NSDSK Academie zoeken wij een student die marketingonderzoek wil doen naar onze doelgroepen en
hun opleidingsbehoefte in combinatie met ons aanbod. Uit dit onderzoek verwachten wij een marketingadvies
dat de NSDSK helpt haar producten effectief te vermarkten.
De opdracht
Je gaat bij de NSDSK intern en extern onderzoek doen om:
- De doelgroepen en hun kenmerken in kaart te brengen.
- Inzicht te krijgen in de marketingcommunicatie instrumenten & media die de doelgroep gebruikt.
- Duidelijk te krijgen wat het beslisproces is bij organisaties om opleidingen in te kopen.
- De vorm van de opleidingsproducten af te stemmen op de vraag van de doelgroep.
Dit onderzoek resulteert in een praktisch adviesrapport waarmee de NSDSK de academie verder kan
ontwikkelen en stevig in de markt kan zetten.
Profiel
- Je bent in de afstudeerfase van een HBO of Master opleiding Marketing, Communicatie of Media.
- Je wil marketing onderzoek doen dat echt iets toevoegt door te kiezen voor een non-profit organisatie.
- Je kan in de (relatief korte) afstudeerperiode een gestructureerd en praktisch onderzoek opzetten en
uitvoeren.
- Je bent in staat samen te werken met mensen uit allerlei beroepsgroepen en achtergronden, ook als
ze doof of slechthorend zijn.
- Je kan goed zelfstandig werken en op tijd communiceren over uitdagingen en hobbels in het
onderzoekstraject.
Wij bieden
- In de eerste plaats een uitdagend afstudeertraject in een betrokken organisatie waar mensen met
plezier werken.
- Gedegen begeleiding van een ervaren stagebegeleider.
- Een stagevergoeding van 250 euro per maand.
- De mogelijkheid om thuis en op kantoor aan de opdracht te werken.
Reageren
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV aan Joanne Heidinga, projectleider NSDSK Academie: j.heidinga@nsdsk.nl of
06 141 567 74.
Kijk voor meer informatie op www.nsdsk.nl. De sollicitatieprocedure bestaat uit een brievenselectie en daarna
een gesprek. Deze worden begin juli of begin september ingepland.

