Voorwaarden

Project Web Development
WAT VRAGEN WIJ VAN EEN BEDRIJF?
•
•
•
•

Er werken minimaal 5 vaste fulltime werknemers.
De student wordt begeleid door iemand met kennis van software engineering op ten minste
HBO-niveau.
De begeleider heeft minimaal een uur per week de tijd voor directe (face to face) begeleiding
en is daarnaast bereikbaar via mail en telefoon voor overige vragen.
De benodigde faciliteiten zijn beschikbaar, zoals een werkplek en de benodigde hardware en
software.

WAT VRAGEN WIJ VAN DE OPDRACHT?
•
•
•
•
•
•

De opdracht heeft te maken met web-technologie: de student maakt of doet een uitbreiding
op een (mobiele) web-applicatie.
De opdracht biedt gelegenheid om aan alle vijf beroepstaken te werken op niveau 2 (zie
onderaan).
De opdracht is één geheel. De student wordt niet ingezet om allerlei kleine taken te doen.
De student krijgt wekelijks een aantal uur de gelegenheid om aan schoolzaken te besteden,
zoals voortgangsrapportage, het voorbereiden van een presentatie etc.
De student werkt 336 uur aan de opdracht, verdeeld over 10 weken. De student zal één
dagdeel per week naar school gaan voor de module basisvaardigheden.
De student werkt in een tweetal of drietal aan de opdracht.

OVERIG
•

Stage- en of reiskostenvergoeding is een afspraak tussen student en bedrijf.

BEOORDELING OPDRACHTEN
Elke opdracht wordt uiteindelijk door de opleiding beoordeeld op geschiktheid. We kunnen zo nodig
een opdracht afwijzen die wel aan de eisen voldoet. Ook kunnen we een uitzondering maken als een
opdracht niet aan alle eisen voldoet, maar er toch een goede reden is akkoord te gaan.

BEROEPSTAKEN
•
•
•
•
•

Analyseren
Adviseren
Ontwerpen
Realiseren
Beheren

NIVEAU 2
•

•
•
•
•

De student werkt probleemgericht, maakt daarbij zelf een analyse van de context en een
keuze voor aanpak, voert in verschillende situaties de taak uit met meer zelfsturing en
onderbouwt het eigen handelen.
Zelfstandigheid: het onder begeleiding maken van keuzes.
Gedrag: het vermogen om problemen te doorgronden.
Context: het werken in voorspelbare tot onvoorspelbare situaties.
Voor meer informatie over beroepstaken en beheersingsniveaus zie:
o http://www.hbo-i.nl/
o http://www.hbo-i.nl/boict/

