COMAKERSHIPS

Comakership
Development in programmeertaal naar keuze

Associate degree Software Development

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

In dit Comakership moeten de studenten in duo's voor een opdracht-

• Een concrete, werkende applicatie die voldoet aan uw wensen

gever op een agile manier een applicatie ontwikkelen. De studenten
zullen zelf een agile werkomgeving opzetten of aansluiten bij een

Wat vragen we van een opdrachtgever?

bestaande agile organisatie.

• Betrokkenheid
• Studentbegeleiding (ook technische begeleiding)

De studenten hebben een keuze gemaakt in welke programmeertaal

• Werkruimte voor de studenten

(of combinatie van talen) zij zich nog verder willen ontwikkelen. Het

• Comakershipvergoeding

Comakership kan dus ook in diverse programmeertalen uitgevoerd
worden (webontwikkeling met bijvoorbeeld PHP, C#, mobiele apps,

Wat doet Windesheim Flevoland?

frontend/backend etc.). Naast kennis over meerdere programmeer-

Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel

talen hebben ze ook kennis van UML, Software Security, DevOps,

inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring

databases en verschillende professionele vaardigheden.

op het vakgebied van Software Development. De docenten denken
actief met de studenten mee over hun project.

Voorbeelden van opdrachten die uitgevoerd kunnen worden zijn een
plugin voor bestaande applicaties, apps (iOS, Android, Windows),

Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit

een webapplicatie, een stand-alone applicatie of deel daarvan etc.

wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.

Het Comakership beslaat een periode van 20 weken.

Investeer in de medewerkers van de toekomst

CONTACT
Contactpersoon voor dit Comakership is Martijn Suijkerbuijk,
m.suijkerbuijk@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 75 95.

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim
Flevoland? Aarzel niet en meld uw opdracht aan op onze website.
Voor meer informatie over Comakerships kunt u ook terecht bij het
Servicepunt Windesheim Flevoland via:
• servicepunt@windesheimflevoland.nl
• of door te bellen met 088 - 469 66 88
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