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Een familiebedrijf, een 
multinational of een start-up, 
ieder bedrijf komt weleens een 
uitdaging tegen. Vaak lost men die 
vraagstukken zelf op, maar soms 
ontbreekt het aan de nodige 
expertise of simpelweg tijd. De 
Avans Multidisciplinary 
eXperience (AMX) kan uitkomst 
bieden.

AMX
Tijdens de AMX werken derde- en        
vierdejaarsstudenten van verschillende 
Avansopleidingen vier dagen lang aan echte 
vraagstukken van externe opdrachtgevers.       
Drie teams van vijf studenten zoeken naar 
innovatieve oplossingen en werken op locatie 
van de opdrachtgever. 

"Verrassend resultaat 
door de studenten 
bedacht in korte tijd." 
Het NIC

Ervaren docentcoaches begeleiden de teams. 
Op donderdagmiddag 9 april presenteren de 
teams het eindresultaat aan de opdrachtgevers. 
Aan de AMX doen ruim 1.100 studenten mee 
van uiteenlopende opleidingen, zoals 
Bedrijfskunde, Bouwkunde en Communicatie.

WEEKPLANNING AMX

DE OPDRACHTGEVER
U heeft een vraagstuk waar u een innovatieve 
oplossing voor zoekt en u vindt het leuk om 
met studenten te werken. Tijdens de AMX-week 
kunt u drie teams van vijf studenten een goede 
werkplek bieden. In ruil voor een advies dat uw 
bedrijf op weg helpt, vragen wij u tijd en 
energie te investeren in de begeleiding van 
studenten. U bent aanwezig bij de 
kennismaking op maandagmiddag 6 april en bij 
de afsluiting op donderdagmiddag 9 april. En 
geeft de studenten de ruimte om vrij onderzoek 
te doen binnen uw bedrijf.

"Een mooie 
samenwerking tussen 
student en bedrijf." 
Amphia Ziekenhuis Breda

DOE MEE
Wilt u meedoen? Meld uw bedrijf dan snel aan 
via amx.avans.nl, want het aantal plaatsen is 
beperkt. De exacte opdracht kunt u later 
formuleren. De deadline daarvoor is 17 
februari.

INFORMATIE
Het Avans Ondernemerscentrum faciliteert en 
organiseert de AMX.  Meer informatie? Bel 
088 - 525 77 37 of mail naar amx@avans.nl. 
Of neem een kijkje op amx.avans.nl.
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