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Project 2.4 HBO-ICT bv. is een 2de-jaars project met een multidisciplinair karakter, waarin HBO-ICT studenten voorafgaand aan hun 
stage een project uitvoeren voor een externe opdrachtgever. Voor dit project zoeken we opdrachtgevers. We beschrijven hieronder 
een standaardsituatie. We zien voor ons dat de opdrachtgever de eerste versie van de opdracht schrijft en dat (indien nodig) een van 
de docenten meeschrijft om de opdracht zo te formuleren dat het voor alle studenten bruikbaar is.  

 

OVER HET PROJECT 
• Het project duurt 8 weken, van maandag 6 mei t/m 

vrijdag 28 juni 2019.   
• Het project wordt uitgevoerd in groepen van 6 

studenten. Dit kunnen Nederlandstalige 
of Engelstalige HBO-ICT studenten zijn. Een 
standaardgroep bestaat uit 4 software engineers, 1 
business consultant en 1 IT-servicemanager. Het 
samenwerken met IT-ers van de andere profielen is 
een belangrijk leerdoel in dit project.  

• Het is een project van 12 studiepunten, oftewel 4 
dagen per week voor iedere student, gedurende 8 
weken. Het zou leuk zijn als de studenten een of 
twee dagen per week op de locatie van de 
opdrachtgever werken.  

 
TAKEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
• Schrijft de opdracht   
• Voert het eerste gesprek in de week van 6 mei met 

de hele projectgroep.   
• Blijft betrokken gedurende het project en is minstens 

1 uur per week beschikbaar.   
• Neemt in de laatste week of uiterlijk de week daarna 

het product in ontvangst.  
 

 
MEER INFORMATIE OF AANMELDEN? 
Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande, 
gebruik dan het aanmeldformulier om uw opdracht in te 
dienen. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op 
met Tina Uda via e-mail t.uda@saxion.nl of telefonisch via 
06-22466941. 

OVER DE OPDRACHT  
Er zijn twee verschillende soorten opdrachten mogelijk: 

 
1.   Een realisatie-opdracht:  
• De opdracht heeft als kern de ontwikkeling van nieuwe 

functionaliteit in een nieuwe of een bestaande 
applicatie.   

• Het resultaat is een applicatie met een implementatieadvies 
voor zowel de organisatorische als technische 
implementatie.  

• Er moet een applicatie worden ontwikkeld/uitgebreid. 
Kortom, het is een stevige software engineering opdracht.  

• De applicatie realiseert een informatievoorziening voor een 
(bedrijf)proces.  

• Er is een huidige of gewenste infrastructuur waaruit (meestal 
niet-functionele) eisen voortkomen voor de applicatie.  

 
2.   Een verkennende opdracht:  
• De opdracht is om te zoeken naar mogelijkheden voor 

nieuwe, door een applicatie ondersteunde, diensten. Het 
resultaat is een advies met een prototype.  

• Proces, informatievoorziening, applicatie en infrastructuur 
zijn allemaal onderdeel van het advies.  

• De opdracht is niet helemaal vrijblijvend (“verzin maar iets 
leuks”). De opdracht moet een doel en een richting 
aangeven. 

 
ANDERE SAMENWERKINGEN MET HBO-ICT? 
Op helloworld by HBO-ICT vindt u informatie over de 
opleiding HBO-ICT en de verschillende mogelijkheden die 
er zijn tot samenwerking. 


