
 

 

 
 
Onderwijsprojecten  
HBO-ICT Business 
Informatie voor opdrachtgevers 

  

Academie Creatieve Technologie 

HBO-ICT 

Voor een aantal onderwijsprojecten zoeken we organisaties die interessante en relevante projectopdrachten willen inbrengen zodat we ons 

onderwijs blijvend kunnen laten aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen op het IT-vakgebied. Hieronder vindt u alle 2de-jaars 
onderwijsprojecten van HBO-ICT studierichting Business waarin een actieve betrokkenheid van organisaties wenselijk is.  

 

 

2.1 Project Online 

In dit project gaan studenten op een projectmatige wijze aan de 
slag met de ontwikkeling van een webapplicatie, die in 
groepsverband gerealiseerd wordt (groepsgrootte 4 
studenten). De focus ligt hierbij op de gebieden: 
projectmanagement, systeemanalyse, systeemontwerp en 
webapplicatieontwikkeling. Teneinde dit te kunnen realiseren 
zullen de studenten gesprekken moeten voorbereiden en 
voeren met een externe opdrachtgever, een analyse moeten 
kunnen maken op bedrijfskundig en logistiek vlak van het 
bedrijf om zo te komen tot een goede implementatie. 

• Plaats in de opleiding: 1ste project in het 2de jaar (begin 
september - begin november) 

• Projectduur: 8 weken  
• Beroepsproducten: ontwikkeling webapplicatie, 

adviesrapport 

Van de opdrachtgever wordt verwacht tweewekelijks een 
gesprek te voeren per groep ter verduidelijking van de 
opdracht. 

Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande óf 
heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met: HANS 
SCOKKER, j.a.schokker@saxion.nl - 06-28779589 

 

 

 

2.2 Project Ketenmanagement 

In dit project gaan studenten in groepen aan de slag in de 'keten'. In 
veel sectoren (bijvoorbeeld gezondheidszorg, metaalbranche) is 
samenwerking tussen organisaties/bedrijven van cruciaal belang. 
Als een onderneming ‘stappen wil maken’ naar de toekomst zal zij 
steeds zal er meer samenwerking met andere organisaties ontstaan. 
Dat betekent dat processen steeds meer bedrijfsoverstijgend zullen 
worden.  Deze samenwerking is gebaat bij een goede onderlinge 
uitwisseling van informatie en daarvoor zijn goede 
geautomatiseerde systemen nodig. Veel 
automatiseringsoplossingen zijn vooral gericht op de interne 
bedrijfsvoering, terwijl er steeds meer behoefte komt aan ‘supply 
chain managementsystemen’. 

• Plaats in de opleiding: 2de project in het 2de jaar (half 
november - half januari) 

• Projectduur: 8 weken  
• Beroepsproducten: een informatieanalyse, data-analyse, 

procesanalyse, demo van een nieuwe automatiserings-
oplossing, ontsluiten externe gegevensbronnen, 
verbetervoorstel voor de inrichting van het applicatielandschap 

Van de opdrachtgever wordt verwacht een rondleiding binnen het 
bedrijf te faciliteren en twee- of driewekelijks een gesprek te voeren 
per groep ter verduidelijking van de opdracht. 

Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande óf 
heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met: LEO 
HOFSTÉ, l.f.m.hofste@saxion.nl - 06-22457459 



 

 

2.3 Project Veranderen en Informatie 

In dit project wordt studenten gevraagd om een 
verbeteringsvoorstel te maken voor een bedrijfsproces en een 
dashboard te ontwikkelen waarmee de invoering van deze 
verbetering gemonitord kan worden. De nadruk ligt op het 
dashboard. De probleemanalyse is beperkt en kan voor een 
groot deel door de klant worden aangedragen. De studenten 
zullen wel zelfstandig de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) 
definiëren waarmee het falen van het proces zichtbaar wordt 
en waarmee dus ook het succes van de procesverandering kan 
worden gemeten. 

Essentieel bij een opdracht voor dit project is dat er een 
omvangrijke dataset beschikbaar is waarop studenten analyses 
kunnen doen. Deze dataset kan als excel of csv-file worden 
aangeleverd. Bepaalde gegevens kunnen geanonimiseerd zijn, 
zoals namen van werknemers mensen en bedrijven, zolang 
unieke namen door unieke labels worden vervangen zoals 
“werknemer1”, “werknemer2” etc. 

• Plaats in de opleiding: 3de project in het 2de jaar (begin 
februari - begin maart) 

• Projectduur: 8 weken  
• Beroepsproducten: adviesrapport, werkend demo-

dashboard, definitie van KPI’s 

Van de opdrachtgever wordt het volgende verwacht: 

• In samenwerking met de docent een opdrachtbeschrijving 
op papier zetten 

• Dataset voorbereiden en aanleveren 
• College in het begin van de periode waarin de opdracht 

wordt toegelicht 
• Presentaties bijwonen en feedback daarop geven in de 

laatste weken van de periode 
• Tussendoor beschikbaar zijn voor vragen van studenten 

over de dataset 

Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande óf 
heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met: 
ESTHER HAGERAATS, e.m.hageraats@saxion.nl - 06-13628934 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 HBO-ICT bv. 
 
Project 2.4 HBO-ICT bv. is het laatste project (begin mei – eind juni) 
van het 2de studiejaar van HBO-ICT met een multidisciplinair 
karakter, waarin HBO-ICT studenten voorafgaand aan hun stage een 
project uitvoeren voor een externe opdrachtgever. 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. 
 
Meer informatie over dit project kunt u vinden in een aparte 
FACTSHEET 2.4 HBO-ICT BV op HELLOWORLD BY HBO-ICT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEER INFORMATIE? 
Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande, neem 
dan contact op met de desbetreffende docent.  
Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met TINA UDA 
via e-mail t.uda@saxion.nl of telefonisch via 06-22466941. 
 
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. 


