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Ondernemers gezocht!
Lezers van OnderNamen magazine 
weten dat in de artikelen over de Tech 
Campus van ROCMN vaak een oproep 
aan ondernemers staat. Omdat hier al-
tijd respons op komt, is de laatste vraag 
van dit interview een bekende. Waar 
kunnen ondernemers jullie mee helpen?
Jim: ‘We zoeken eigenlijk altijd (ICT-)onder-
nemers die stageplekken hebben, gastcolleges 
kunnen geven of  ICT-projecten willen laten 
uitvoeren. In ons curriculum zit een grote 
poot projecten en die willen we verder vullen. 
Vanuit het vak applicatie- en mediaontwik-
keling moet je dan denken aan de bouw van 
in meer of  mindere mate complexe websites, 
webapplicaties en mobiele hybrid/native 
apps.’ Nawzad: ‘Bij ICT en mediabeheer 
gaat het om het opbouwen en onderhouden 
van netwerken en het geven van ondersteu-
ning bij vragen en storingen van computers 
en servers.’ Baudina: ‘Verder zijn we een 

uitstroomrichting Security aan het opzetten. 
Iets dat hard nodig is, omdat netwerken steeds 
minder veilig worden en er steeds meer in de 
cloud terechtkomt. Op de Tech Campus in 
Nieuwegein werken we vanuit verschillende 
invalshoeken met de andere techniek colleges 
aan vernieuwing van ons onderwijs., hier in 
Nieuwegein werken we vanuit verschillende 
invalshoeken continue aan vernieuwing van 
ons onderwijs.’

ICT Lab Utrecht
Wat is het ICT Lab Utrecht en hoe is 
het ontstaan?
Sven: ‘In de regio Utrecht is een tekort aan 
ICT’ers. Op de agenda van de EBU (Econo-
mic Board Utrecht) en de provincie Utrecht is 
een oproep gedaan aan het bedrijfsleven om 
te komen tot een betere afstemming tussen 
arbeidsmarkt en opleiding. We hebben als on-
derzoeksbureau de handschoen opgepakt en 
samen met het ROC Midden Nederland en 
nu ook de Hogeschool Utrecht van Utrecht 
een innovatieve leer-werkomgeving inge-
richt in de vorm van het ICT Lab Utrecht 
bij Dialogic. Er lopen gesprekken met de 
Universiteit Utrecht over samenwerking. 
Het ICT Lab Utrecht is een laagdrempeli-
ge R&D ICT-omgeving en wordt gespon-

sord door de EBU, provincie Utrecht en  
CA-ICT.’ Baudina: ‘Studenten van het
ICT College kunnen één dag per week
gedurende een onderwijssemester van vijf  
maanden in het Lab.

 

Met het ICT Lab Utrecht halen we de ac-
tualiteit binnen!’ Sven: ‘Bedrijven schakelen 
ons in voor innovatieve opdrachten waar ze 
zelf  niet aan toe komen en waarvoor ande-
ren te duur zijn. We vragen een geringe ver-
goeding. We richten ons veel op smart city 

projecten en Internet of  Things.’ Baudina: 
‘Veel opdrachten vragen om een multidis-
ciplinaire oplossing. Iets waar je als bedrijf  
een schaap met vijf  poten voor zou moeten 
aannemen. Ook daarmee springen we dus 
in een gat.’ 

Samen met Dialogic-consultants innovatieve ICT-opdrachten uitvoeren tij-

dens een opleiding aan het ICT College van ROCMN? Sinds begin 2016 kun-

nen studenten hiervoor terecht in het ICT Lab Utrecht. Een unieke leer-werk-

omgeving die nu al genomineerd is voor de Computable Awards. Drie vragen 

voor de afdelingsmanager van het ICT College Baudina Speerstra, Dialogic 

partner/directeur Sven Maltha, docent ICT- en mediabeheer Nawzad Delawi 

(ROCMN) en docent Applicatie- en mediaontwikkeling Jim Dunk (ROCMN).
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‘Het ICT Lab Utrecht 
is een unieke kans voor 

onze studenten!’
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ICT College en Dialogic: 
ICT Lab Utrecht genomineerd 
voor prestigieuze prijs!

Heeft u als bedrijf  een innovatieve 
ICT-opdracht? Bent u op zoek naar 
een multidisciplinaire ICT-oplossing 
tegen geringe kosten? Meldt u zich 
dan via de website van het ICT Lab 
Utrecht (www.ictlabutrecht.nl) of  
neem contact op met Sven Maltha 
(tel. 06 512 93 268).

Heeft u als ICT-ondernemer stage-
plekken of  wilt u gastcolleges geven, 
neem dan contact op met Baudina 
Speerstra. U kunt ook een bijdrage 
leveren aan het onderwijs van het 
ICT College door ICT-opdrachten 
te geven. Bent u ondernemer en 
heeft u deze opdrachten? Neem dan 
contact op met Baudina Speerstra 
(tel. 06 24 83 02 73).

Computable Award 2017
ICT-vakblad Computable heeft in 
2017 tien ICT-opleiders genomineerd 
voor de Computable Awards. Wie de 
lijst met genomineerden doorneemt, 
ziet ROCMN als enige mbo-opleider 
tussen hogescholen en universiteiten 
staan. Hoe verklaren jullie dit succes?
Nawzad: ‘Het ICT Lab Utrecht is een 
unieke kans voor onze studenten!’ Sven: 
‘Een ICT Lab creëren kunnen meer par-
tijen, maar je hebt mensen nodig die erbo-
venop zitten. Het succes zit erin dat studen-
ten en docenten kunnen meeliften op de 
kennis, het onderzoek en de adviespraktijk 
van Dialogic.’ Baudina: ‘Studenten leren 

nieuwe dingen en we zijn soms verrast door 
de resultaten! De samenwerking is uniek en 
positief  opgevallen.’ Sven: ‘Klopt, je ziet 
niet vaak hbo- en mbo-studenten samen-
werken en dat is jammer, want ze vullen 
elkaar uitstekend aan.’ Jim: ‘We zijn als 
eerste mbo-opleiding genomineerd! Het 
ICT Lab Utrecht werpt op velerlei vlak-
ken vruchten af. Studenten zijn er heel 
enthousiast over, ze zien de context en de 
toepassing van hun opleiding. Toepassingen 
hebben altijd haken en ogen en die moeten 
ze nu zelf  oplossen door creatief  te zijn en 
samen te werken. De opdrachtgevers zijn 
eveneens enthousiast over wat in korte tijd 
wordt bereikt.’ 

De winnaar van de Computable 
Award 2017 wordt bekend gemaakt 
op 31 oktober 2017. Een publieks-
stemming bepaalt voor 50% de win-
naar, een jury doet de rest. Het ICT 
Lab Utrecht heeft uw stem nodig! 
Breng uw stem voor 8 oktober a.s. 
uit op https://www2.computable.
nl/computableawards/stem/


