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Universiteit Maastricht 
 
 
Het betreft hier de faculteit economie/School of Business Economics, waaronder ook de 
campus in Venlo valt. Het richt zich met name op name Supply Chain Management binnen IB. 
 
Omvang stage c.q. afstuderen 

Stageperiodes fulltime internships  Afstudeerperiodes 

Master studenten kunnen een extra curriculaire stage 
toevoegen aan hun curriculum. Dit betekent dat ze een 
stage doen als aanvulling op hun Masterprogramma met 
een maximale duur van 26 weken (minimaal 8 weken). 
Omdat er tweemaal per jaar (september en februari) kan 
worden gestart met een Master studie is er dus meer 
flexibiliteit m.b.t. de stageperiode. 

 40 uur per week 

 In januari en augustus 

(Thesis internship program) part-time internship  Afstudeerperiodes 

The Thesis-Internship Program allows for an alternative 
way of writing a master thesis. Students write their thesis 
during a part-time internship at a (regional) company on 
a topic that is relevant for the respective company, but 
also of high academic quality. This program aims at 
increasing the employability of students by bringing them 
into contact with potential future employers as part of the 
regular curriculum. This also increases the chances of 
keeping talented students as knowledge workers in the 
region. 
 
Usually, students work 2-3 days a week during their 
studies in the company, whereas the main task of the 
internship is to work on a research problem that the firm 
faces. The output will be an academic master thesis for 
the university, an executive summary for the company, 
as well as a board presentation at the company. We have 
defined the following two possibilities for TIP theses: 
  
-          Complex consulting project that requires the use 
of advanced scientific methods 
-          Academic thesis in the broad area of the research 
problem, the results of which can be used to deduce 
implications for the firm 

 2/3 dagen per week 

 In januari en augustus  

 
  

Locatie: Maastricht 
Contact: internshipoffice-

sbe@maastrichtuniversity.nl 
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Gestelde eisen aan een bedrijf 
Als bedrijf moet u kunnen voldoen aan een aantal eisen om een stage c.q. afstudeerder te 
mogen ontvangen: 

 Bij een TIP (Thesis Internship Program) dient de student een bedrijf uit te zoeken dat 
maximaal 1 uur rijden vanaf Maastricht zit gelokaliseerd. Voor sommige UM Master 
studenten, waaronder ook de studenten van Venlo, bestaat ook de mogelijkheid om 
een TIP bedrijf buiten dit gebied te zoeken, omdat deze studenten dan op dat moment 
geen vakken meer hoeven te volgen. 

 Bij een Full time stage kan de student overal ter wereld een bedrijf zoeken. 

 De student onderhandelt zelf met het bedrijf over de arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf 
stemt samen met student af wat de stagevergoeding per maand is. Het bedrijf is niet 
verplicht om de student een (kleine) vergoeding te geven. Denk naast een vergoeding 
evt. aan kilometervergoeding en/of aan het aantal verlofdagen dat de student zou 
mogen opnemen. 

 
Wat kunt u verwachten van een student? 

De student levert de volgende producten in: 

 TIP --> The output will be an academic master thesis for the university and if required 
by the company: an executive summary for the company, as well as a board 
presentation at the company. 

 Fulltime stage --> stageverslag. 
 
 

Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met mevr. Anouk Quaden van 

het SBE Internship Office. 
 
E-mail: internshipoffice-sbe@maastrichtuniversity.nl 
Tel. nr.: 043 - 388 37 21 
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