
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerking in de 
praktijk: ICT lab voor 
studenten 
ICT-campus als verbinder 
 

Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen 

bij elkaar, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Excellente bedrijven vragen om excellente voorzieningen 

en resources. ICT Campus verbindt ondernemers, kennisexperts, studenten en de overheid met elkaar, om zo 

mensen en bedrijven uit te dagen en te ondersteunen in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan duurzame 

oplossingen. ROC A12 Het Perron, CHE, HAN en HU vonden elkaar en werken samen om studenten optimaal te 

laten leren binnen bedrijven. 



  
 

 

Case: Studenten aan de slag in bedrijven 
 

Studenten leren het snelst in een praktijkomgeving. Echte opdrachten, professionele feedback en harde deadlines: 

dat krijgen studenten mee tijdens hun eerste stage. Mirjam Bosch, directeur van Het Perron, is voor het vergroten 

van de praktijkervaring van studenten. Niet door meer stages, maar door korte projecten bij opdrachtgevers uit 

het bedrijfsleven. Bosch: “Bedrijven waarderen de frisse blik van studenten. Er is een frisse wind in het bedrijf. 

Tegelijkertijd leren studenten enorm veel van zo’n praktijkervaring. Ze leren samenwerken, zien hoe het eraan toe 

gaat in een professionele omgeving en zien welke vaardigheden ze in de praktijk kunnen toepassen.”  

 
Studenten zien hoe het eraan toe gaat in een professionele omgeving  



  
 

 

Kennisontwikkeling 

Een belangrijk aspect voor de samenwerkende onderwijsinstellingen is kennisontwikkeling. Kennis in ICT 

veroudert snel. Bosch: “Om voorop te blijven lopen, moeten we continu de aanwezige kennis naast de praktijk 

leggen. Leren de studenten nog de juiste vaardigheden? Wat is de ‘next big thing’? Hierin kunnen ondernemers 

en onderwijs elkaar aanvullen. Wij vanuit de theoretische hoek, bedrijven vanuit de praktische en commerciële 

hoek.” De kortlopende projecten vormen een flexibel deel van het curriculum. Zo kunnen scholen variëren in het 

aanbod, door actuele vragen uit het bedrijfsleven aan de studenten voor te leggen.  

 
Praktijkopdrachten zijn een flexibel onderdeel van het curriculum  



  
 

 

Talent scouten 

Een groot voordeel voor ondernemers is dat ze talent aan het werk zien in hun bedrijf. Ze zien hoe studenten 

problemen aanpakken, hoe ze in een team presteren en welke output ze leveren. Bosch: “Veel bedrijven vinden 

het lastig om het juiste personeel aan te trekken. De ICT-arbeidsmarkt is overspannen. Daarom is het waardevol 

om talent op tijd te kunnen herkennen.” Bedrijven die samenwerken met scholen bieden de begeleiding aan de 

studenten.  

 
Bedrijven krijgen de kans om talent te scouten terwijl ze de opdrachten begeleiden 

 



  
 

 

 

 

Optimale aansluiting 

Mirjam Bosch, directeur bij ROC A12 Het Perron, is enthousiast over het ICT-lab. “We willen 

studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een continu veranderend vak. Door 

praktijkervaring in te bouwen, zorgen we voor een optimale aansluiting van opgedane kennis 

en vereiste vaardigheden bij de beroepspraktijk.” 

 

 

Innovaties van nu 

Deny Smeets is Programma Manager Smart Industry aan de HAN. “De kennisinstituten 

passen in hun ontwikkeling steeds meer praktisch onderzoek toe. In de verbinding met het 

bedrijfsleven hebben de studenten stages en afstudeerprojecten bij bedrijven. Zij komen 

daardoor direct in aanraking met innovaties van nu en leren daarvan. Enorm waardevol!” 

  



  
 

 

Meer informatie 
ICT-campus verbindt ondernemers, experts en studenten van kennisinstellingen en de overheid rondom ICT. Met 

evenementen, een interactief platform en een scala aan verbindende activiteiten is ICT-campus een actieve en 

stimulerende speler in de regio. Experts en studenten van kennisinstituten leren van het bedrijfsleven en 

inspireren ondernemers. De sterke concentratie van ICT-bedrijven in de regio biedt veel mogelijkheden voor 

synergie. Door ondernemers aan elkaar te koppelen creëren we een voedingsbodem voor innovatie. ICT-campus 

faciliteert startende ondernemers met alle randvoorwaarden die een jong bedrijf nodig heeft. ICT-campus zorgt 

zo voor een versnelling van de groei en vernieuwing van de ICT-sector in de Food Valley. 

 

Contact 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Alieke Jansen    Anne Westhoff 

Projectcoördinator ICT-campus Programmamanager ICT Gemeente Veenendaal 

06 30048283    (0318) 538 538 

alieke.jansen@veenendaal.nl   anne.westhoff@veenendaal.nl  
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