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Binnen de IT-hub wordt cross-disciplinair onderzoek 

gedaan naar maatschappelijke vraagstukken waarbij 

IT als onderzoekmethode wordt ingezet. 

Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven werken in de IT-hub 

nauw met elkaar samen.



Betrokken Lectoraten

1. Datascience & IT (Ander de Keijzer)

Zet zich in om van data bruikbare informatie te 

maken. 

2. Digitale Didactiek (Esther van der Stappen)

Hoe te komen tot structurele inbedding van 

blended learing vanuit een interdisciplinaire ontwerpgerichte aanpak

3. Digitalisering en Veiligheid (Ben Kokkeler)

Richt zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij

4. Data Driven Smart Society (Ander de Keijzer)

Het ontwikkelen van voorspelmodellen met behulp van geavanceerde software en 

grote rekencapaciteit gebruik makend van Big Data.

5. Robotica (Cock Heemskerk)

Praktische toepassing van robots in de moderne samenleving met focus op tuinbouw.

6. Medische Technologie (Harmen Bijwaard)

Praktijkgericht onderzoek op de vakgebieden medische beeldvorming, radiotherapie 

en ICT in de zorg. 
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Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Het versnellen, verspreiden en opschalen van IT-innovaties staat ten dienste van de 

Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

• Sleuteltechnologieën - alle lectoraten;

• Maatschappelijk verdienvermogen - lectoraat Digitale Didactiek;

• Veiligheid – lectoraat Digitalisering & Veiligheid;

• Landbouw, water en voedsel - lectoraat Robotica;

• Gezondheid en zorg - lectoraat Medische Technologie.
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Koppelen van sectoren en IT
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Consortiumpartners

• Zijn kennispartner vanuit IT of sector

• Signaleren specifieke sector-

gerelateerde vraagstukken

• dragen projecten met bijbehorende 

onderzoeksvragen aan

• Participeren actief in de learning-

community 

• Hebben de rol van opdrachtgever, 

samenwerkingspartner of 

kennisdeskundige voor de 

onderzoeksteams

6



7

Aangesloten partners
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Brancheorganisaties • FME

• Greenport Noord-Holland 

Noord

• Greenport West-Holland

• Koninklijke Metaalunie

• LTO Noord

• Sports Vitality Hub Breda

• Safety Delta Nederland

• Koepelorganisatie tech bedrijven Nederland

• Netwerk Agribusiness (stichting)

• Netwerk Agribusiness (stichting)

• Koepel en brancheorganisatie

• Beroepsvereniging

• Netwerk voor ondernemers uit de sectoren sport en 

vitaliteit

• Samenwerkingsverband (petro)chemische industrie

Publieke organisaties • 3D MakersZone

• Provincie Noord-Holland

• Gemeente Hoorn

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord NV

• Stichting Techniek Campus 

Techport

• REWIN Projecten B.V.

• Kennisinstelling

• Provincie

• Gemeente

• Regio-ontwikkeling

• Netwerk voor Maak- en Onderhoudsindustrie

• Regio-ontwikkeling

Bedrijven • ENGIE Services West BV

• RAVO

• ErikKaemingk

• Triple IT B.V.

• Bedrijf

• Bedrijf

• ZZP

• MKB-onderneming



Leerdoelen Learning Community

● Het versterken van de band tussen studenten 

onderling en tussen docenten en studenten door 

het verruimen van de leeromgeving tot buiten de 

opleiding

● Het kunnen begrijpen van grote, 

overkoepelende thema's en leren en werken in 

groepen

● Actief participeren in onderwijs

● Het kunnen reflecteren op kennis, inzet en 

resultaat van zowel zichzelf als van de groep en 

het presenteren en bediscussiëren van eigen 

ideeën en standpunten

● Kunnen begrijpen van andere zienswijzen, 

perspectieven en culturen

● Ervaring opdoen met onderzoeksgedreven

onderwijs en participeren in onderzoek in een 

breder perspectief
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Impact op het onderwijs

Flexibele onderzoeksminor

Onderzoeksprojecten worden via een flexibele 

onderzoeksminor aan de opleidingen aangeboden.

De opdrachten komen van de consortiumpartners

Stage- en afstudeeropdrachten

Gastlessen

Kenniskringleden en onderzoeks-docenten

Curriculumcoördinatoren van de ICT-opleidingen zijn ofwel 

kenniskring-lid bij de lectoraten, of er vindt op regelmatige basis 

overleg plaatst tussen de curriculumcoördinator en de lectoren.

Docenten participeren als onderzoeksdocent in de IT-hub en 

integreren de kennis die zij opdoen in hun curriculum. 

Docenten begeleiden en nemen deel aan onderzoeksprojecten.
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Groei centraal 

Studenten

• door ICT te embedden in niet-ICT

opleidingen

• Versterken van kennis binnen de

ICT-opleidingen door onderzoek

en onderwijs te verbinden

Medewerkers (HRM)

Professionalisering docenten, 

onderzoekers en lectoren

Maatschappelijk niveau

in een learning-community wordt 

onderzoek gedaan naar actuele 

maatschappelijke vraagstukken
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Bedankt
voor je 
aandacht!
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Tel:

E-mail:

06-152 797 62

danielle.leentjens@Inholland.nl




