
ACADEMY

Je studententijd wordt vaak omschreven als een van de leuk-

ste tijden in je leven. Dit is de tijd om te ontdekken wat je in de 

toekomst zou willen doen en waar jij voor staat. Het opdoen van 

relevante werkervaring is hiervoor essentieel. De eerste stap naar 

een carrière heb je al gezet: je hebt immers voor een bepaalde stu-

die gekozen. Het is maar weinig mensen gegeven om direct na hun 

studie aan hun droombaan te beginnen. Organisaties vinden werk-

ervaring belangrijk, maar vaak heb je dat nog niet na het afstude-

ren. Daarom is het verstandig om alvast relevante werkervaring 

op te doen die in lijn is met je studie. De Academy van Meester en 

Meester biedt mogelijkheden!  

Als jij tijdens je studie al druk bezig bent met een studie gerelateer-

de bijbaan, zegt dit heel wat over jouw persoonlijkheid. Het laat zien 

dat je ambitieus bent en graag nieuwe dingen leert. 

Geef jouw carrière een kickstart met de Meester en Meester Acade-

my! 

Wat houdt het in? 

Bij veel organisaties is er een grote behoefte aan jong en vernieu-

wend personeel. De stap vanuit een studie naar de arbeidsmarkt 

voor studenten is vaak groot. Door werkervaring op te doen tijdens 

de studie, wordt de stap naar de arbeidsmarkt een minder grote 

stap. 

WAAR TALENT EN KENNIS  

SAMENKOMEN

De Meester en Meester Aca-

demy is de plek waar talent 

en kennis samen komen. 

Meester en Meester laat jon-

ge talenten doorgroeien naar 

professionals en specialis-

ten in het juridisch- en veilig-

heidsdomein. Bij Meester en 

Meester is de ontwikkeling 

van medewerkers een cen-

trale kernwaarde. Talenten 

bieden wij scholing en werk-

ervaringsplekken bij toon-

aangevende organisaties, 

waardoor jij kan doorgroeien 

tot de adviseur van de toe-

komst. Zowel HBO als WO 

studenten hebben bij ons de 

mogelijkheid om te werken 

aan relevante werkervaring. 

Wij zoeken jonge talenten 

die de opleiding rechten of 

bestuurskunde volgen. 

Geef jouw carrière 
een kickstart met de 
Meester en Meester 
Academy! 



ACADEMY

Naast je studie ga je bij ons aan de slag voor 8 - 16 uur als werk-

student. Studeren, werkervaring op doen, werken aan je ontwikkeling 

en tegelijkertijd betaald krijgen. Een mooie kans! Wij zorgen er sa-

men met organisaties voor om jou een geschikte opdracht te bieden 

die passend is bij jouw kwaliteiten en studie. 

Het traject bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit de 

werkervaringsplek en het tweede spoor is de persoonlijke begelei-

ding. De persoonlijke begeleiding is individueel gericht. Dit houdt in 

dat de aandacht gelegd wordt op de wensen van je ontwikkeling. Per 

individu kijken wij gezamenlijk waar de behoefte ligt. 

Ontwikkel, 
ontdek en 
vergroot je 
kansen! 

TRAJECT NAAST JE STUDIE:

1. Werkervaringsplek

2. Persoonlijke individuele

 begeleiding


