
Toolkit praktijkbuddy AMBF 

AMBF is in september 2017 gestart met de invoering van het buddysysteem bij 
de opleidingen Accountancy en Finance & Control. Een praktijkbuddy is een 
financieel professional (bedrijfseconoom of accountant) die bereid is een aantal 
keer met een student af te spreken om te praten over zijn beroepspraktijk en 
aspecten van onze financiële opleiding. De opleidingen vinden het belangrijk dat 
de student een goed beeld van de toekomstige beroepspraktijk krijgt. Dit willen 
we al vroeg in de opleiding realiseren omdat de student behoefte heeft aan een 
goed beeld van het beroep zodat hij weet of hij op de juiste opleiding zit. 
Daarom zoekt de student een praktijkbuddy waarmee hij gedurende het eerste 
jaar contact onderhoudt. In dit filmpje vertellen student Max en buddy Steef van 
WVDB Adviseurs Accountants hoe zij het buddysysteem ervaren.  

In deze toolkit vind je de visie achter het buddyschap, de planning als je het 
buddyschap wilt uitrollen, de communicatie richting studenten én werkveld over 
het buddysysteem.  
 
Visie 
 
Voor de bouw van het nieuwe curriculum van de opleidingen Accountancy en 
Finance & Control was één van de doelen van AMBF om de praktijk zo veel 
mogelijk in de opleiding te verweven. Dat gebeurt bij AMBF al jaren door elk 
blok samen te werken met een gastbedrijf dat een casus levert voor het centrale 
project van een lesblok. We wilden echter een stap verder komen en de student, 
al in het eerste jaar een beter beeld geven van het beroepenveld. Daartoe 
hebben we het praktijkbuddy-systeem uitgedacht. Dit houdt in dat elke student, 
individueel een financial professional als buddy heeft waarmee hij 1x per lesblok, 
dus minimaal 4 x per jaar een afspraak heeft.  

Onderwerp van gesprek zijn de studie in het algemeen, hoe het studeren 
verloopt, welke onderdelen de student leuk vindt, e.d. Dit is deels naar eigen 
inzicht en behoefte van de student. Daarnaast staat ook altijd een vraag centraal 
over het beroepsvraagstuk waar de student mee bezig is op dat moment. Vanuit 
de opleiding stellen we dit onderdeel van het gesprek als verplicht. Zo moet er in 
het eerste blok een SWOT- en een omgevingsanalyse gemaakt worden voor het 
beroepsvraagstuk en krijgt de student de opdracht om met zijn praktijkbuddy te 
bespreken hoe zijn organisatie wel/niet gebruik maakt van zulke analyses. Naast 
het inhoudelijke vaste onderwerp horen we terug dat studenten ook hun 
resultaten voorleggen en tips ontvangen of zelfs mogelijkheden krijgen om bij de 
organisatie van de praktijkbuddy bepaalde vaardigheden te oefenen. 

De student heeft de verantwoordelijkheid om zelf een geschikte buddy te 
vinden. Hij kan deze zoeken met behulp van een eigen netwerk of een match 
maken uit de poule van praktijkbuddy’s die de academie beschikbaar heeft. 
 
De academie heeft zelf een aanzienlijk bestand van praktijkbuddy’s, omdat er 
veel financial professionals zijn die zich voor deze rol opgeven. Bedrijven 
stimuleren hun medewerkers om praktijkbuddy worden om daarmee een 
coachende rol te oefenen en eigen te maken. Ze willen graag een link met het 
onderwijs houden maar hebben niet altijd de capaciteit om als gastbedrijf te 

https://www.youtube.com/watch?v=JXueFkIddBI


fungeren. Het praktijkbuddysysteem is voor hen een mooie manier om toch 
feeling te houden met het onderwijs. 
 
De student krijgt individuele aandacht van een professional en zicht op hoe 
lesstof zich verhoudt tot de praktijk. De praktijkbuddy krijgt zicht op de 
opleiding van toekomstige vakcollega’s. De academie zelf is blij met een nieuwe 
groep werkveldrelaties, de toegenomen variatie daarin en een toegenomen 
intrinsieke motivatie van de studenten. Voor Avans betekent dit een extra 
verankering van de opleidingen in het werkveld in de regio. 
 

Communicatie richting studenten over het buddysysteem 

• De eerste keer dat onze nieuwe studenten geïnformeerd worden over het 
buddysysteem is tijdens de voorbereiding op de intake. Één van de 
voorbereidende motivatie-opdrachten is dat de student een gesprek voert 
met een financieel professional over zijn/haar functie. Hier vind je deze 
specifieke opdracht: Motivatieopdracht Casehandler. 

• Vervolgens vragen we nieuwe studenten voor de start van het studiejaar 
een buddy te zoeken. Dit wordt uitgelegd in de praktijkbuddybrief 
studenten toolkit andere academies. 

• Niet iedere student heeft bij de start van de opleiding een praktijkbuddy 
gevonden. Om deze studenten te ondersteunen heeft het academiebureau 
de beschikking over een poule met praktijkbuddy’s die studenten kunnen 
benaderen. De communicatie hierover vind je in: mail praktijkbuddy 
studenten die nog geen buddy hebben bij start studiejaar.  

• In de eerst week van de opleiding (introductie) kunnen de studenten langs 
bij de balie van het academiebureau met vragen over de praktijkbuddy. 
Studenten die nog geen buddy hebben, vullen een online matchformulier 
in met hun voorkeuren / wensen en het academiebureau gaat op zoek 
naar een match met iemand uit de praktijkbuddypoule. Zo zorgen we dat 
alle studenten in week 2 of 3 van het blok een eerste afspraak kan 
plannen met zijn of haar praktijkbuddy. 

• De inhoud van het gesprek met de buddy is altijd gekoppeld aan het 
beroepsvraagstuk van het betreffende onderwijsblok. Twee voorbeelden 
vind je in: opdracht praktijkbuddy blok 1 en opdracht blok 4 
praktijkbuddy.  

 

Communicatie richting het werkveld over het praktijkbuddyschap 

- Het werkveld waar wij contact mee hebben ontvangt het volgende verzoek van 
het academiebureau over een mogelijk buddyschap: werkveld communicatie 
praktijkbuddy studiejaar 2017-2018.  

- Als de student zélf een buddy op het oog heeft kunnen zij de volgende tekst 
voorleggen aan de financieel professional: praktijkbuddybrief studenten toolkit 
andere academies. 
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