COMAKERSHIPS

Comakership Business IT &
Management

Bachelor HBO-ICT

Korte omschrijving

Studenten kunnen twee keer per jaar beginnen aan deze opdracht,

Het Afstudeer-Comakership voor studenten Business IT & Manage-

voor een periode van 20 weken. Bij de start in september zijn de

ment is een opdracht op afstudeerniveau, waarbij studenten indivi-

studenten 3 dagen per week beschikbaar, bij de start eind januari

dueel een praktijkprobleem aanpakken. Er kunnen allerlei issues zijn

zijn de studenten fulltime beschikbaar.

waar een opdrachtgever graag hulp van afstudeerders voor inroept.

Voorbeeld opdrachten
Een goede samenhang tussen Business en IT is van cruciaal belang
bij het soepel laten verlopen van bedrijfsprocessen. Een student zal
zelfstandig in kaart brengen wat het probleem is en een oplossing
bedenken. Vaak zit hier ook een implementatie- of verandertraject
bij. De basis is altijd een probleem van de opdrachtgever en het
advies zal onderbouwd worden vanuit de praktijk en de theorie.

• Migratietraject van legacy software naar nieuwe omgevingen
(cloud, SaaS)
• Het opstellen en (deels) uitvoeren van een implementatieplan voor
een nieuw of gewijzigd systeem
• Adviestraject over bijvoorbeeld: inrichting van een
IT-beheerorganisatie, optimaliseren van processen en de
bijbehorende informatiesystemen

De opdracht die een student uitvoert zal in een complexe setting
moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat ze op zoek zijn naar redelijk
grote bedrijven waar een goede samenhang tussen bedrijfsstrategie,
bedrijfsprocessen, ICT-strategie en ICT-inrichting van belang is.

• Opzetten of verbeteren van een data-omgeving en dashboards
t.b.v. besluitvorming
• Invoering van een nieuwe methodiek (agile, testmethodiek,
projectmethodiek)

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

CONTACT

• Beantwoording van een complex vraagstuk op het snijvlak van ICT

Contactpersoon voor dit Comakership is Martijn Suijkerbuijk,

en business

m.suijkerbuijk@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 75 95.

• Een praktisch toe te passen oplossing binnen de organisatie
• Verrassende inzichten van ‘buitenaf’

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim

Wat vragen we van een opdrachtgever?

Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.

• Begeleiding: een student is zelf verantwoordelijk voor het maken
van zijn/haar opdracht, maar kent de organisatie en context nog

Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het

niet (richtlijn voor begeleiding is minimaal een uur per week)

Servicepunt Windesheim Flevoland via:

• De coach vanuit het bedrijf (de “bedrijfsbegeleider”) kent de

• servicepunt@windesheimflevoland.nl

inhoud van de opdracht goed en beschikt minimaal over een

• of door te bellen met 088 - 469 66 88

hbo-diploma
• Een werkplek
• Informatie voor de studenten over de organisatie en doelstellingen
• Het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de
betreffende processen
• De bereidheid om kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek te laten
doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden

Wat doet Windesheim Flevoland?
Vanuit de studie HBO-ICT worden de studenten individueel begeleid,
zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring op het betreffende gebied. De docenten denken actief met
de studenten mee over hun project. De coach vanuit de opleiding
komt minimaal één keer in het traject op bedrijfsbezoek, indien
nodig/wenselijk vaker.
Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit
wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.
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