Laat onze Game Changers werken aan de
uitdagingen van uw bedrijf!

Wilt u meer inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Dan kunnen onze studenten u helpen!
Data is de toekomst, en de toekomst is nu!
In november 2021 starten we een nieuwe minor, Data
Driven Decision Making in Hospitality. Een van onze
prioriteiten is om het bedrijfsleven centraal te stellen
in het lesprogramma en de ontwikkeling van studenten.

Als u meer inzicht wilt krijgen
in hoe uw organisatie haar
doelstellingen behaalt, maar
niet over de tijd of middelen
beschikt om uw gegevens te

Daarom verlaten we de traditionele manier van
onderwijs en informatieoverdracht, en gaan we over
naar een vorm waarbij we in kleine interdisciplinaire
groepen werken aan opdrachten van bedrijven. In deze
minor (10 weken) werken de studenten aan data
analytics projecten met behulp van Microsoft Power BI.

Wat we voor u kunnen betekenen
De verbinding tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven is belangrijker dan ooit. Daarom zijn we
voortdurend op zoek naar data-gerelateerde
projecten waar onze studenten aan kunnen werken. En
daar kunt u bij helpen!
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Mogelijke uitkomsten
voor uw bedrijf:

Inzicht in de belangrijkste
prestatie-indicatoren
Identificatie van nieuwe
mogelijkheden voor
kostenverlaging en
omzetgroei
Snellere en betere
besluitvorming

Projectvoorbeelden
Social Media
Websites, Facebook, Instagram

Omzetbeheer
Consumentengedrag, prognoses

Belangrijke informatie

Op zoek naar meer informatie?

Startdatum Nov 21 | April 22
Looptijd 10 weeks
Tools Microsoft Power BI
Niveau HBO, Bachelor jaar 3

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen
helpen met de uitdagingen waar uw
bedrijf nu voor staat?
Neem dan contact met ons op:

Prestatie-indicatoren
Winstmarge, klantenbinding

Food & Beverage

Zou u mee moeten doen?

Verkoop, Distributie, Capaciteit

Bedrijfstrends
Belangrijke bedrijfsinzichten

99% Ja
1% Misschien

Historische gegevens
Ontwikkeling van de markt
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Volg ons op Instagram:

◆ NHL Stenden ◆ Hotel Management School ◆ Rengerslaan 8-10, Leeuwarden

@DataDrivenDecisionMaking

