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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 ITSM waarin een actieve betrokkenheid van organisaties wenselijk is.  

 

 

Project 2.3 Klant Cloud Diensten  

In dit project gaan studenten een Cloud-Computing (Cloud) IT-
Infrastructuur voor klant van een IT-bedrijf ontwerpen én 
maken. Bij het ontwerpen en maken komt de inzet van 
virtualisatie in alle vormen aan de orde. Binnen dit project is de 
IT-beheerder niet werkzaam binnen dit bedrijf, maar is het 
bedrijf een klant van het bedrijf waarbinnen de IT-beheerder 
werkzaam is. Een belangrijk aspect hierbij is het zich kunnen 
verplaatsen in de belevingswereld van de klant en zo goed 
mogelijk voldoen aan de eisen en de wensen van deze klant.  

• Plaats in de opleiding: 3de project in het 2e jaar (half 
februari - begin april). 

• Projectduur: 8 weken (5 weken voor advies en 3 weken 
voor prototype)  

• Beroepsproducten: adviesrapport, prototype 

Van de opdrachtgever wordt het volgende verwacht: 

Aanleveren realistische casus voor overstap naar Cloud (bijv. 
net zelf gedaan of bezig met)  

College in het begin van de periode waarin de opdracht wordt 
toegelicht 

Heeft u een opdracht die goed aansluit bij het bovenstaande óf 
heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met: JOHN 
TUTERT, j.a.tutert@saxion.nl - 06-13626848 

 

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. 


