COMAKERSHIPS

Comakership Software
Engineering

Bachelor HBO-ICT

Korte omschrijving

Voorbeeld opdrachten

Het Comakership Software Engineering (SE) is een studentenproject

• Ontwikkeling van apps

van de opleiding HBO-ICT. In dit Comakership gaat een vierdejaars-

• Ontwikkeling van Domotica toepassingen

student (individueel) voor een opdrachtgever aan de slag met

• Ontwikkeling van Virtual Reality-toepassingen

applicatieontwikkeling.

• Ontwikkeling van intranettoepassingen
• Etc.

De student kiest zelf een ontwikkelmethode en onderbouwt deze in
een projectplan. De student doet onderzoek naar requirements en

Wat levert dit op voor een opdrachtgever?

technische eisen en aan de hand hiervan wordt een prototype of een

• Innovatie

complete applicatie ontwikkeld. De student voert dan relevante van

• Uitdagende studentprojecten

tevoren opgestelde tests uit. Daarin wordt de applicatie vervolgens

• Realisatie van ICT-toepassingen

geïmplementeer of er wordt een implementatieplan gemaakt hoe de
applicatie ingebed moet worden binnen de organisatie. Aan dit

Wat vragen we van een opdrachtgever?

ontwikkeltraject ligt een projectmanagement/ontwikkelmethodiek

• Betrokkenheid

(Prince2, Agile SCRUM, etc.) ten grondslag.

• Studentbegeleiding
• Werkruimte voor de studenten

Het Comakership beslaat een periode van 20 weken.

• Kleine vergoeding Comakership

Investeer in de medewerkers van de toekomst

Wat doet Windesheim Flevoland?

CONTACT

Vanuit de studie HBO-ICT worden de studenten intensief begeleid,

De contactpersoon voor dit Comakership is Edwin Hennipman,

zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijk-

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

ervaring op het gebied van ICT, projectmanagement en bedrijfskunde. Docenten denken actief met studenten mee over hun project.

MEER INFORMATIE
Heeft u een specifieke opdracht voor studenten van Windesheim

Indien nodig wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld, dit

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

wordt vastgelegd in een 3-partijenovereenkomst.
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

Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5 | 1315 RC Almere
T 088 469 88 88 | windesheimflevoland.nl

