Welkom bij

...hèt digitale platform voor praktijkvraagstukken!

Geen/elke opdracht te gek!
Het in de markt zetten van een product. Het bouwen van een specifieke website. Het beveiligen van een evenement. Je kunt het zo gek, zo groot of zo specifiek niet bedenken, of BRIXX
aanvaardt de challenge. BRIXX zorgt voor de juiste match tussen opdrachtgever en student.

BrixxWerkt.nl

Hoe het werkt
•

U meldt als opdrachtgever uw vraagstuk op www.BrixxWerkt.nl

•	De begeleiders van Landstede overleggen met u hoe de probleemstelling op de beste manier geformuleerd
kan worden en bepalen welke opleidingen geschikt zijn.
•

De studenten die geïnteresseerd zijn in uw vraagstuk, melden zich ervoor aan.

•	BRIXX houdt u direct op de hoogte van deze aanmeldingen. U kunt profiel, ervaring en motivatie van de
inschrijvende student bekijken, evenals reviews van eerdere opdrachtgevers.
•	Ziet u een match? Dan kunt u via BRIXX eenvoudig de student uitnodigen voor een gesprek,
of deelnemer maken van uw project.
•

Het BRIXX-team begeleidt van aanvraag tot afronding.

Bij Brixx kunt u terecht voor vraagstukken, BPV-verzoeken, klussen en het aanmelden van workshops, gastcolleges en events.
Kijk op www.BrixxWerkt.nl voor voorbeeldprojecten, inschrijven en meer informatie!
BRIXX, voor de perfecte match tussen opdrachtgevers en gemotiveerde studenten die weten waaraan ze beginnen.

Waarom BRIXX?
BRIXX is hét digitale platform voor praktijkvraagstukken. Het vormt de link tussen u als opdrachtgever en de studenten die bij
Landstede MBO opleidingen volgen. Veel bedrijven en organisaties vonden inmiddels de perfecte match voor hun vraagstuk.
Weet u niet precies hoe u uw project op de juiste manier formuleert? Geen probleem. Wij inventariseren, denken mee en maken
helder. Niets is te gek of te groot, mits het leeraspect relevant is voor de student.
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De opdrachtgever bepaalt de

De opdrachtgever
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dient een project in.

van profiel, motivatie en reviews!
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De student kiest zelf

BRIXX inventariseert

in het kort...

aan welk BRIXX project
hij wil deelnemen.

de onderdelen van
de aanvraag en
ondersteunt.
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BRIXX maakt het project

De begeleider bepaalt welk

actief voor begeleiders.

BRIXX project geschikt
is voor welke opleiding.
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Student heeft
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BRIXX profiel
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