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#BUSINESS

Let’s make it happen!

Het spookt al tijden door je hoofd, hoe gaaf 

en zelfs innovatief zou het zijn als we dit 

konden realiseren, maar binnen je 

organisatie is er geen tijd, ruimte, mankracht 

of toereikend budget voor. Dan kun je bij het 

Student INNovation Lab terecht! 

Het Student INNovation Lab is voortgevloeid 

uit een samenwerking tussen Het VISTA 

College, Hogeschool Zuyd en Media INN. 

Binnen het Student INNovation Lab krijgen 

de studenten de verantwoordelijkheid en het 

vertrouwen om jouw project van begin tot 

eind te realiseren. Als support zijn er docen-

ten vanuit de opleidingen, coaches en media 

experts vanuit Media INN.



Waar moet je project aan voldoen?

 •   Het moet een INNovatief/prestige project zijn 

#Eenechteuitdaging

 •   Het project moet een HELL YES,     

   daar wil ik aan werken! Oproepen bij de studenten

#Intrensiekemotivatieiskey

 •   Het moet passen binnen het curriculum van de                          

    verschillende opleidingen (zie hier een overzicht),    

      aangezien het Student INNovation Lab    

    onderwijsvervangend is      

    #praktijkleren



     Wat verwachten we van jou?

 •   Geduld 

#hetkanlangerduren

 •   Ben een betrokken opdrachtgever 

#ietsmeerdannormaal

 •   Sta ook open voor stageplekken van de opleidingen 

#zobelangrijk

 •   Een financiële vergoeding, deze wordt besproken    

   naar aanleiding van de opdracht

#offertewordtverzorgd



       De opleidingen:

 •   Vista College - ICT Media-en applicatie

ontwikkelaar

 •   Vista College – Media en Sign

 •   Hogeschool Zuyd – Communicatie Multi Media Design



Het Student INNovation Lab is opgezet 

om een meer verbindende rol te spelen tussen verschil-

lende beroepenvelden, wat wij visuele media noemen. 

Een goed  voorbeeld daarvan is ICT &amp; Media vanuit 

het domein ICT en creatieve industrie; deze werkten al 

langzaam naar elkaar toe en zijn ons inziens in de toe-

komst automatisch aan elkaar verbonden. Niet langer zijn 

het twee losstaande beroepenvelden, maar één. 

In dit “nieuwe” beroepenveld gaat de ontwikkeling 

razendsnel en is een goede verbinding met het be-

drijfsleven voor het onderwijs van groot belang. Voor 

het bedrijfsleven is het, in het kader van de vergrijzing 

en de aansluiting op hun (toekomstige) vraag, ook zeer 

belangrijk om aansluiting met onderwijs te hebben. Een 

win-win dus voor zowel onderwijs als het bedrijfsleven om 

in gezamenlijkheid geweldige projecten te realiseren. 

Meer info of een interessant project? LET US KNOW! En 

we nemen contact met je op :)       

projects@studentinnovationlab.nl
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