Sturen op Studiesucces: Studienetwerk
De voltijdopleidingen Informatica maken gebruik van een bedrijfsmodel: het fictieve bedrijf
ITopia. Onderstaand citaat uit de studiegids beschrijft wat de opzet is vanuit het gezichtspunt
van de student.

Bedrijven verwachten tegenwoordig van afgestudeerden dat zij naast hun technische
vaardigheden ook in staat zijn goed te functioneren binnen en buiten het bedrijf. Zo wordt
van een Bachelor of ICT verwacht dat hij zelfstandig en in groepsverband problemen
projectmatig kan oplossen en dat hij kan communiceren met collega’s en niet-vakgenoten. Om
steeds helder voor ogen te houden waar onze opleidingen voor opleiden, hebben wij gekozen
voor een bedrijfsmodel. Als je bij ons komt studeren, ben je werkzaam bij het bedrijf ITopia.
ITopia streeft ernaar medewerkers op te leiden tot goede professionals en doet dit door ze de
helft van hun tijd te laten werken in projecten. Zij werken in kleine groepjes aan een
opdracht, er is beperkte begeleiding en de resultaten moeten zowel schriftelijk als mondeling
gepresenteerd worden aan de opdrachtgever. Daarnaast besteden de medewerkers de rest
van hun tijd aan cursussen die helpen bij het verkrijgen van de competenties die zij nodig
hebben om een goede professional te worden. Je wordt eerst aangesteld als juniormedewerker met een tijdelijk contract; na het behalen van je propedeuse word je vaste
junior-medewerker.
Het ligt voor de hand om oudere studenten, als zij eenmaal vaste medewerkers zijn, een rol te
laten spelen bij de begeleiding en scholing van hun junior collega’s.
Dit gebeurt in het Studienetwerk, dat door studenten geleid en bemand wordt. Dit netwerk
zorgt o.a. voor:
•
Mentoren voor jongerejaars studenten die hen laten zien waar ze naar toe gaan
(rolmodel);
•
Tutoren die jongerejaars helpen bij scholingsvraagstukken;
•
Voorlichting om potentiële studenten een goed beeld te geven van hun toekomstige
opleiding en toekomstig beroep;
•
Studie/personeelsactiviteiten gericht op teambuilding en binding.
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Het studienetwerk is laagdrempelig en flexibel: dat heeft voordelen. Als de deelnemende
studenten een nieuw idee hebben, realiseren ze dit vrij makkelijk (een LAN-party,
bedrijfsbezoeken).

