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1. Inleiding 

Dit document is bedoeld ter informatie voor bedrijfsbegeleiders tijdens de internationale projectweek. 

Ook word er een globale planning van de week geschetst zodat bedrijfsbegeleiders weten wanneer ze 

aanwezig moeten zijn. 

 

2. Algemene Informatie 

Opdracht 

Een succesvolle opdracht voldoet aan de volgende eisen: 

 Niveau: startende engineering en economische professionals; 

 Uitvoerbaar in één week; 

 Onder te verdelen in sub-taken per persoon. 

 

Samenstelling team 

Per opdracht zijn er twee á drie groepen. Een groep bestaat uit ongeveer 8 studenten, 1 projectleider 

en 1 tutor. De studenten komen van verschillende engineering en economie opleidingen, middelbare 

scholen en buitenlandse scholen. De projectleiders zijn 3e (of 4e ) jaar studenten van de betrokken 

opleidingen. De tutoren zijn docenten van de opleidingen. 

 

Communicatie 

Gedurende de projectweek zal de communicatie met het projectteam verlopen via de projectleider. 

 

3. Globale Planning 

(Globale planning onder voorbehoud. Definitieve planning volgt.) 

Voorafgaande aan de Projectweek 

Na het invoeren van uw opdracht in Centuri, ontvangt u een bevestiging en goedkeuring van de 

opdracht. 

 

Tijdens de week voorafgaande aan de projectweek nemen de projectleiders contact met u op en 

bezoeken, indien mogelijk, uw bedrijf. Dit zijn studenten uit de laatste jaren van de opleiding die zich 

met hun team voor uw opdracht hebben ingeschreven. Hij/zij neemt de opdracht met u door om een 

beeld te krijgen van het bedrijf en de verwachte resultaten. Er zijn minimaal twee à drie teams per 
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project, dus ook minimaal drie projectleiders. Zij maken samen met u een afspraak en komen samen 

naar u toe. 

Maandag 

De projectweek wordt maandagmorgen om 9:00 geopend in het Muziekcentrum (8:30 – 9:00 inloop). 

Aansluitend gaan de bedrijfsbegeleiders met de projectleiders naar een lokaal waar ze de opdracht 

toelichten voor de complete projectgroepen. In de lokalen zijn beamers aanwezig. Na de presentaties is 

er voor de verschillende bedrijfsbegeleiders gelegenheid om met elkaar kennis te maken in het Grand 

Café onder het genot van een lunch. Ook kunt u op dat moment het FabLab bezoeken voor een 

rondleiding en een toelichting over de technische mogelijkheden die het FabLab biedt: 3D scannen, 3D 

printen, lasersnijden/graveren en nog veel meer. 

Dinsdag t/m Donderdag 

Deze dagen zijn volledig gevuld met het werken aan de opdracht. 

 

Woensdag 

De meeste groepen organiseren op deze dag een tussentijds overleg met de bedrijfsbegeleider, op 

Saxion of via mail of telefoon.  

Vrijdag 

Tussen 9:00 en 12:00 uur zijn er op vrijdag afrondende presentaties, waar u als bedrijfsbegeleider ook 

bij aanwezig moet zijn. In verband met het inplannen van deze lokalen zijn deze tijden onder 

voorbehoud; u hoort van de projectleider wanneer de presentatie is.  
 

Vervolgens is er een lunch in het Grand Café waar zowel bedrijfsbegeleiders als leden van de jury voor 

zijn uitgenodigd. 

Aansluitend is de markt waar alle studenten hun werk presenteren van die week en waar de 

mogelijkheid is om uw bedrijf te etaleren. 

  

Wij stellen het op prijs indien u de hele dag blijft en ons de gelegenheid geeft u met studenten en 

collega bedrijven in aanraking brengen. 
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Samengevat 

Vooraf aan 

projectweek 

Projectleiders komen langs * 

Maandag 10:30 – 12:30 Presentatie project * (twee rondes van een uur) 

Woensdag Contactmoment bedrijfsbegeleider 

Vrijdag 9:00 – 12:00 Eindpresentatie projecten* 

11:00 – 12:30 Lunch 

12:00 – 14:30 Projectweekmarkt  

   (±150 projectgroepen presenteren hun werk) 

15:00 – 15:30 Prijsuitreiking 

15:30 – 17:00 Borrel voor alle deelnemers en gasten 

* = Hier verwachten wij u in ieder geval. 

   

 


