
In teamverband een lastig bedrijfsvraagstuk  
oplossen en zo werken aan de professionalisering. 
Maak kennis de met KEESSIE Case Training & Battle.
Misschien wel de meest uitdagende, beste en leuk-
ste leervorm die er is! In teamverband een bedrijfs- 
vraagstuk analyseren en werken aan een oplossing. 
Welk team is in staat binnen enkele uren, zonder 
hulpmiddelen als internet, een complexe case op te 
lossen? En, misschien wel de grootste uitdaging, wie 
kan zijn idee het beste verkopen aan de jury? 

Van elke docent wordt verwacht dat zij werken 
aan de professionalisering. Dit kan nu op een leuke, 
interactieve, maar bovenal zeer leerzame manier 
met de KEESSIE Case Trainingen en Battle. In 
een case wordt een complex bedrijfsvraagstuk 
omschreven waar een oplossing voor wordt  

gezocht. Hierdoor is een case een prachtig  
middel om de lezer meer inzicht te geven in de  
diverse perspectieven in business. Perfect dus voor 
studenten om de theorie toe te passen, maar ook 
voor docenten om zich te professionaliseren! Door 
te werken in teams leert men van elkaars kennis en 
specialisme gebruik te maken. 

Voor meer informatie: keessie@hr.nl
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Waarom KEESSIE Battle gebruiken als profes-
sionalisering van uw docenten?

Enthousiasmeer uw team op educatieve  
wijze.
   
Geeft inhoud aan een leuk uitje. 

Vind met cases de samenhang van  
verschillende onderdelen binnen het curri-
culum. 

Met de KEESSIE Battle werkt u aan de  
samenwerking binnen uw team. 

Laat uw docenten zelf de casemethodiek  
ervaren, zodat zij deze zelf kunnen toepas-
sen in hun lessen. 

Het gehele programma bestaat uit twee trainingen en een 
tweedaagse competitie. Vanaf het begin werken de deel- 
nemers in groepen. Samenwerken is de sleutel tot succes! 

In de trainingen leren de deelnemers wat een goede case is 
en hoe zij deze moeten benaderen. Wat is eigenlijk een case 
en wat is een probleem? Hoe moeten zij deze benaderen? Zij 
leren elkaars sterke punten te benutten. Uiteraard maken zij 
ook kennis met een echte case. Na elke training krijgen de 
deelnemers een opdracht mee waar zij in teamverband mee 
aan de slag gaan. 

Na de trainingen volgt een tweedaagse competitie. De teams 
worden afzondelijk in ruimtes geplaatst waar zij de case ont-
vangen. Vooraf weten zij niet welke case het betreft en waar 
deze over gaat. Zonder hulpmiddelen als internet dient het 
team de case op te lossen. Na enkele uren volgt een pres-
entatie aan de jury. Wie heeft de beste oplossing en onder-
bouwing? Op dag 2 volgt een andere case met presentatie. 
De beste twee teams strijden uiteindelijk in een finaleronde 
voor de winst. 

Opbouw trainingen en Battle

Bezoekadres
Max Euwelaan 71-81
3062 MA  Rotterdam

Postadres
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam

T:  +31 (0)10 794 44 41 
E:  keessie@hr.nl
I:   innovatiefondernemerschap.hr.nl

Bent u enthousiast geworden en wilt u de docenten door 
middel van de KEESSIE Case Trainingen en Battle de  
mogelijkheid bieden zich te professionaliseren? Neemt u dan 
contact met ons op. 

Projectassistent: Adri-Janne Vaartjes

Meer weten?

Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap (KIO) is 
binnen Hogeschool Rotterdam dé kennisplek op het 
gebied van innovatie en ondernemerschap. Door het 
verrichten en ondersteunen van toegepast onder-
zoek voor het Economisch Domein ondersteunt KIO  
bedrijven, alsmede studenten die studeren aan  
Hogeschool Rotterdam. KEESSIE is het Case Development 
Centre van KIO. Door integratie van cases in het onder-
wijs streven wij ernaar de studenten nog beter klaar te  
stomen voor de beroepspraktijk. KEESSIE biedt verschillen-
de diensten om toepassing van cases in het onderwijs te 
bevorderen.
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