
PARTNERS IN EDUCATION



Partners in Education: samen voor 
sterk onderwijs
Voor Fontys Hogeschool ICT (FH ICT) staat de ontwikkeling
van de student naar een professional voor de arbeidsmarkt
centraal. Naast het bieden van een hoge kwaliteit
onderwijs is het van groot belang dat de student al tijdens
de studie intensief kennismaakt met het bedrijfsleven.
FH ICT werkt daarom al jaren met succes samen met
een groot aantal bedrijven. Dit zijn duurzame relaties waarbij
FH ICT de bedrijven kennis laat maken met hun
toekomstige medewerkers en de bedrijven dan aan de
studenten laten zien hoe het er in het bedrijfsleven aan
toe gaat. Deze samenwerking noemen wij Partners in
Education (PiE).

Het is voor het bedrijfsleven belangrijk dat er voldoende
ICT-studenten afstuderen en dat hun opleiding aansluit
bij de beroepspraktijk. Door een goede samenwerking
met bedrijven krijgen studenten actueel en uitdagend
onderwijs en kunnen bedrijven hen kennis laten maken
met de nieuwste technologieën. FH ICT wil graag dat
studenten goed voorbereid na hun opleiding aan de
slag kunnen gaan en in staat zijn de theorie direct toe te
passen in de praktijk. Uit ervaring blijkt dat niemand
daar beter bij kan helpen kan dan het bedrijfsleven zelf!

Structurele samenwerking
De verwachtingen van een PiE zijn hoog, maar u krijgt er dan ook veel voor terug. Naast
de mogelijkheid van het aanbieden van stage- en afstudeerplekken delen bedrijven hun
nieuwste technologieën en ontwikkelingen structureel in het onderwijs van FH ICT. 
In co-creatie ontwikkelen bedrijven samen met docenten colleges voor een groep studenten en 
krijgen kritische vragen van studenten en docenten. Een mooie mogelijkheid voor bedrijven
om zelf nog eens goed te kijken naar de procesgang of om een casus in te brengen. Op deze
manier hebben bedrijven een duidelijke invloed op het onderwijs en wordt er direct aan
kennisdeling gedaan met hun toekomstige medewerkers.

Mogelijkheden

Co-creatie: mede ontwikkelen van
onderwijs en het geven van
gastcolleges.

Weergeven van de laatste 
ontwikkelingen in het werkveld.

Neerzetten van het beroepenveld 
voor studenten.

Kwaliteitsborging per onderwijsblok
en per afstudeerrichting.

Inzicht geven in de laatste 
technologie, waardoor het
onderwijs aantrekkelijker wordt.

Kritisch toezien op ons curriculum
door middel van deelname in een
werkveldadviescommissies

Deelnemen in de Strategische
Raad van Advies



Ook krijgen studenten opdrachten van bedrijven. 
Zij werken deze opdrachten uit en presenteren deze 
aan het einde van een onderwijsblok aan de bedrijven. 
Tijdens deze presentaties kunnen de bedrijven direct 
feedback geven op de prestaties van de studenten.

Kennismaken
De Partners in Education presenteren zich ook tijdens de 
Fontys open dagen. Voor aankomende studenten wordt het 
hierdoor zichtbaar wat het werkveld is van de 
opleiding.Tevens is er jaarlijks een Bedrijvendag waar de
bedrijven hun naamsbekendheid kunnen vergroten en 
waarvoor alle tweede-, derde- en vierdejaars studenten zijn 
uitgenodigd. Zo kunnen bedrijven en studenten verder met 
elkaar kennismaken om contacten te leggen voor bijbanen, 
vakantiebanen en stageplaatsen. PiE kunnen ook 
plaatsnemen in één van de werkveldcommissie van de 
afstudeerrichtingen of in de Strategische Raad van Advies 
voor Fontys Hogeschool ICT.

Geïnteresseerd?
Bent u na het lezen van deze folder geïnteresseerd geraakt 
om zelf Partner in Education te worden? 

Neemt u dan contact op met één van onze coördinatoren: 
drs. Luciënne Wijgergangs, drs. Jo-An Kamp of ir. Dick 
Philippi via pie@fontys.nl

Wat krijgt u ervoor terug?

Betrokkenheid bij open dagen

Merkbekendheid bij de studenten

Uw opdracht uitgewerkt door 
onze studenten

Direct contact met stagiaires

Contact met studenten uit diverse 
studieroutes via de bedrijvendag

Direct contact met potentiële 
werknemers

Afstudeerprojecten

Kennisdeling



piefontysict.nl




