COMAKERSHIPS

Comakership Innoveren in
de praktijk

Bachelor Engineering

Korte omschrijving

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

De opleiding Engineering is een brede opleiding met de richtingen

Een concrete oplossing van uw ontwikkelvraagstuk. Afhankelijk van

Technisch Ingenieur, Creatief Ingenieur en Ondernemend Ingenieur.

de omstandigheden een plan, prototype en/of testen in de praktijk.

De studenten volgen vanaf het tweede jaar één verdieping, maar
hebben ook kennis en ervaring uit de andere profielen.

Wat vragen we van een opdrachtgever?
• Begeleiding: de derdejaarsstudent werkt grotendeels zelfstandig,

Tijdens het Comakership Innoveren in de praktijk voeren de derde-

maar heeft regelmatig een aanspreekpunt nodig voor technische

jaarsstudenten alleen of in groepjes van maximaal drie studenten

achtergronden, bij keuzes in de aanpak en om mogelijke

een opdracht uit waarbij ze al hun competenties op een gevorderd

problemen tijdig te signaleren (dit gebeurt met input en

niveau demonstreren, van onderzoeken en ontwerpen tot realiseren

ondersteuning van collega's bij de opdrachtgever)

en beheren en natuurlijk professioneel gedrag. Meestal gaat het dan
om het ontwikkelen of verbeteren van een product, dienst of proces.
Dit Comakership kan als “generale repetitie” voor hun AfstudeerComakership gezien worden.
Het Comakership beslaat een periode van 20 weken.

• Werkplek voor de student

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?
Iedere student wordt begeleid door een docent vanuit de opleiding.
Er worden tijdens het Comerkship begeleidingsgesprekken gevoerd,
waarbij wordt besproken hoe het project verloopt en hoe het tot een
succesvol einde kan worden gebracht.
Het betreft niet alleen competenties die de student zal moeten
demonstreren, maar ook het resultaat dat u als opdrachtgever
verwacht.
Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit
wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.

CONTACT
Contactpersoon voor dit Comakership is Ralf Dietel,
r.dietel@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 61 45.

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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