COMAKERSHIPS

Comakership Smart World

Bachelor HBO-ICT

Korte omschrijving

een proof-of-concept met technische documentatie, maar ook om

In dit Comakership werken derdejaarsstudenten met een bedrijf,

bijvoorbeeld een onderzoekstraject gericht op deze aandachts-

onderzoeksinstituut/lectoraat, belangenorganisatie en/of overheid

gebieden dat resulteert in een adviesrapport.

een concrete casus uit. Er wordt een bestaand probleem opgelost
en/of er worden nieuwe kansen benut in de praktijk. Het project-

Wat vragen we van een opdrachtgever?

team werkt samen met (beoogde) gebruikers of belangstellenden,

U heeft een haalbare opdracht die past in een van bovenstaande

waarbij de gebruikerservaring centraal staat en belangrijk is voor

categorieën. U heeft een fysieke werkplek voor de groep van 3-4

het slagen van het project. Het team verwerkt smart technologie,

studenten. U snpat dat een studentproject geen garantie op succes

big data en/of internet of things in het ontwerp of voorstel.

biedt, en dat studenten naast het opleveren van het concrete eindproduct ook leerdoelen moeten halen. U wijst voor de studenten een

Meer informatie in onze Smart World-publicatie.

vaste begeleider aan die zelf minimaal hbo-niveau heeft, elke week
tijd steekt in de begeleiding van de studenten, en aanwezig is bij de

Een project duurt 20 weken en studenten werken 3 dagen per week

eindpresentatie. De begeleider vult een beoordelingsrapport met

(di, wo en do) bij de opdrachtgever, in een groep van 3-5 personen.

adviescijfer in.

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

Voor de goede orde: of u een stagevergoeding geeft en hoe hoog

Het projectteam verwerkt smart technologie, smart data en/of

die is, is een zaak tussen u en de studenten. U, de studenten en de

internet of things in het ontwerp of voorstel. Het kan hier gaan om

opleiding ondertekenen in elk geval een praktijkovereenkomst.

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?

CONTACT

Wij begeleiden de studenten qua proces en techniek en leveren

De contactpersoon voor dit Comakership is Edwin Hennipman,

inhoudelijk ondersteuning aan het project. De coach bezoekt uw

e.hennipman@windesheimflevoland.nl of 088 - 469 75 90.

organisatie minimaal één keer. De opleiding geeft de uiteindelijke
beoordeling aan de hand van de opleidingscompetenties.

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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