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Inhoudsopgave



Onderzoeksopzet

Deelvraag

Hoe vindt het proces van kenniscreatie en kennisdeling tussen 

onderwijs en bedrijfsleven (en bedrijfsleven onderling) plaats in de 

praktijk van het InnovationLab? Hoe is het in het bijzonder gesteld 

met het ‘sociaal weefsel’ in de ruimtelijke context als aanjager van 

ontmoeting? 

Doel

Inzicht ophalen over de wijze waarop kennis wordt gedeeld tussen 

het onderwijs en bedrijfsleven. Hierbij wordt gelet op zowel fysieke 

als digitale vormen van kennisdeling.
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Methoden

• Observaties bij diverse events, waarbij gelijktijdig of 

direct na afloop observatienotulen zijn uitgewerkt, welke 

vervolgens geanalyseerd zijn.

• Analyse van publicaties en statistieken van digitale 

kanalen: 

• de LinkedIn pagina van FHICT, 

• website https://www.fontysictinnovationlab.nl/,

• website https://www.sparc-innovation.nl/

Dit rapport geeft de resultaten weer van dit deelonderzoek 

en in de conclusie volgt beantwoording van de deelvraag. 

https://www.linkedin.com/company/2744367/admin/
https://www.fontysictinnovationlab.nl/
https://www.sparc-innovation.nl/


Managementsamenvatting

Kennis die in het Fontys ICT InnovationLab ontstaat wordt op zowel 

digitale als fysieke manieren gedeeld met een breder publiek. Vanwege 

COVID-19 is gedurende de onderzoeksperiode meer gebruik gemaakt 

van digitale kennisdeling en events dan vooraf gepland was. 

Digitale communicatie Voor het delen van onderzoeksresultaten, 

kennis, bij-/omscholingsmogelijkheden en actualiteiten met o.a. het 

bedrijfsleven, wordt gebruik gemaakt van de LinkedIn pagina’s en 

websites van het Fontys ICT InnovationLab en SPARC. Op het moment 

van dataverzameling heeft de LinkedIn van Fontys ICT 3.237 volgers. 

Het profiel van de volgers bestaat met name uit Nederlanders, 

werkzaam in het hoger onderwijs en informatietechnologie en services 

met een lage of hoge senioriteit. Het aantal weergaven van de pagina 

en updates is sinds januari 2021 lineair toegenomen. Updates over 

evenementen als het Fontys IT Festival en Career Day en over 

organisatienieuws leverden naar verhouding de meeste tractie op. 
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Events Ieder semester wordt minstens één evenement 

georganiseerd waar resultaten uit onderzoeken gepresenteerd 

worden. Studenten, docentonderzoekers en lectoren 

informeren elkaar, werkveldpartners en andere extern 

geïnteresseerden over hun uitgevoerde en/of lopende 

onderzoeksprojecten. Belangrijke terugkerende 

kennisdeelevents in het InnovationLab, waarbij ook het 

bedrijfsleven is uitgenodigd zijn Innovations Insight, het ICT in 

Practice Symposium, de Meet & Match en de Career Day. 

Daarnaast organiseert de buurt Strijp T regelmatig 

netwerkevents waar de hogeschool aan deelneemt, zoals 

Gluren bij de buren en het Strijp T Tournament. Vanwege 

COVID-19 is een aantal events gedurende de 

onderzoeksperiode tijdelijk digitaal uitgevoerd of afgelast. 



Resultaten
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Via (fysieke) events

De wijze waarop in het InnovationLab opgedane inzichten en kennis wordt gedeeld is divers. Ieder semester wordt minstens één 

evenement georganiseerd waarop resultaten uit onderzoeken gepresenteerd worden. Dit kunnen resultaten uit lectoraatsonderzoeken en 

uit onderzoek van studentprojecten zijn. Door COVID-19 hebben veel events tijdens deze periode digitaal plaatsgevonden.

Via digitale kanalen

Ook worden diverse digitale kanalen gebruikt om onderzoeksresultaten, kennis, bij-/omscholingsmogelijkheden en actuele gebeurtenissen 

te delen met een extern publiek. Hiervoor wordt onder andere de FHICT LinkedIn pagina voor ingezet, evenals de websites van het Fontys 

ICT InnovationLab en SPARC. 

Via (eind)presentaties

Op kleinere schaal vindt kennisdeling in projectverband plaats tussen studenten, docenten en werkveldpartners die samen aan een 

onderzoeksvraagstuk uit de praktijk hebben gewerkt. Dit gebeurt veelal in de vorm van (sprint)demo’s en eindpresentaties. Door COVID-19 

vond dit deels online plaats en waar mogelijk fysiek in het InnovationLab of bij de werkveldpartners. Over dit proces en de kwaliteit hiervan 

is in andere deelrapportages van dit onderzoek dieper ingezoomd.

1. Kennisdeling
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Diverse kanalen

Online kennisdeling vanuit/over het InnovationLab met de buitenwereld vindt plaats via diverse online kanalen: 

• Website: Fontys ICT InnovationLab

• LinkedIn Fontys Hogeschool ICT (3.237 volgers - juli ‘22)

• Facebook Fontys Hogeschool ICT (2.650 volgers - juli ‘22)

• Instagram Fontys ICT (1892 volgers – juli ‘22)

• Website: SPARC 

• LinkedIn: SPARC (26 volgers - juli ‘22)

De kanalen die het meest gebruikt worden door FHICT om o.a. over het InnovationLab naar buiten te communiceren zijn 

de website, de LinkedIn pagina, Facebook pagina en Instagram van FHICT. De SPARC website en LinkedIn pagina 

worden nog relatief weinig gebruikt. De meest gebruikte kanalen zijn geanalyseerd, waarbij gelet is op activiteiten en 

events waar kennisdeling met het werkveld en/of netwerken centraal staat. Naast een screening van artikelen en events,  

is een statistische analyse gedaan van de LinkedIn pagina. Denk aan aantal weergaven, type bezoekers en update-

statistieken. Meer hierover lees je op de volgende pagina’s.

2. Digitale kanalen

https://www.fontysictinnovationlab.nl/
https://www.linkedin.com/company/2744367/admin/
https://www.facebook.com/FontysHogeschoolICT/
https://www.instagram.com/fontysict/
https://www.sparc-innovation.nl/
https://www.linkedin.com/company/sparc-sharing-platform-for-applied-research-co-operation/
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LinkedIn statistieken: aantal weergaven

De LinkedIn pagina van FHICT wordt maandelijks 

tussen de 400 en 1100 keer bezocht. In mei en juni 

2022 is het aantal weergaven het hoogst met ruim 1100 

weergaven. Over de gehele periode is een positieve 

trendlijn waar te nemen waarin het aantal keer dat de 

LinkedInpagina bezocht wordt lineair toeneemt. 

LinkedIn statistieken: type bezoekers 

Via statistieken kan het type bezoeker van de FHICT 

LinkedInpagina in beeld worden gebracht. Dit levert een 

gevarieerd beeld op. Het zijn vooral: 
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• Nederlanders, vooral uit regio Eindhoven. Maar ook vrij veel bezoekers uit België, India en de Verenigde Staten. 

• Werkzaam in het hoger onderwijs en informatietechnologie en services (techniek, bedrijfsontwikkeling, informatietechniek en 

operationeel). 

• Instappers op de arbeidsmarkt (waarschijnlijk studenten) en senior profielen (dit kunnen zowel mensen werkzaam in het 

onderwijs als in het werkveld zijn. 
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LinkedIn statistieken: updates

Updates die FHICT verspreidt kunnen gelezen worden 

zonder de LinkedInpagina vooraf te bezoeken, maar bijv. 

via je eigen homepagina. Deze hebben daarom een veel 

groter bereik. Ook het aantal weergaven van updates is in 

de loop der tijd lineair toegenomen. Dit aantal varieert 

tussen de 100.000 en 450.000 weergaven per maand. 

Het aantal updates dat is uitgestuurd is daarentegen 

nauwelijks veranderd, wat betekent dat het bereik per 

update is uitgebreid. Dit kan verklaard worden door een 

toegenomen aantal volgers en doordat updates in 

december ’21 en mei ‘21 vaker interessant zijn gevonden. 
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LinkedIn statistieken: type updates 

De onderwerpen van updates liepen uiteen van updates 

over lectoraatsonderzoeken, studentprojecten, nieuwe 

partnerschappen, omscholingsmogelijkheden voor 

professionals, events en actualiteiten. 

Onderwerpen waar meermaals over gecommuniceerd is en 

die goed gelezen zijn, gingen over het Fontys IT Festival in 

mei ’22 (deels betaalde content), de Career Day in april ‘22,  

berichten over (nieuwe) partners en organisatienieuws over 

bijv. de nieuwe directeur. Ook zijn diverse nieuwsberichten 

uitgestuurd over One Minute Masterclasses, waar een 

gemiddelde tractie op kwam. Nieuwsberichten over 

lectoraatsonderzoeken, studentprojecten en Make IT Work

leveren naar verhouding matige tractie op. 

Op een aantal van bovengenoemde onderwerpen wordt op 

de volgende pagina inhoudelijk ingegaan. 

Onderwerp Weergaven Titel van update
1118 Our FHICT Career Day was a great success. Curious what happens when partners and students meet in our Fontys ICT InnovationLab? See the exchange for yourself in the aftermovie!

https://lnkd.in/ensJhhZV

#careerday #wearefontys #students #business #talent #recruitment

1868 Not only do we train the ICT-talents of tomorrow, we also make sure they connect with the industry that is eagerly awaiting new talent. During our Fontys Career Day, we bring the two together. This year, for the first time, also in Tilburg! (article in Dutch)

#careerday #ict #talent #talentmeetscompany #wearefontys

4915 We are so proud of the large turnout at Fontys School of ICT’s Career Day in Tilburg, last Wednesday. Not only was the event well-attended, informal, and informative event; it also was very effective in matchmaking. Over 300 matches were made between our almost forty participating IT-partners and 150 plus sought-after IT-specialists of the near future. A high, promising score. Therefor a big thank you to everyone present at this event: you hold a large share in this Career Days’ success. Hope to see you at the next! And good luck to everyone who is attenting the FHICT Career Day in Eindhoven tomorrow!
#wearefontys #careerday #tilburg #matches #proud

804 This is the ultimate event to take the next step in our your career. Come to the FHICT Career Day in Tilburg P8 on Wednesday 6 April or in Eindhoven TQ on Wednesday 13 April, from 14.00 to 17.00 hours. This year with a new approach, where there is something for every student! Of course, you will get in touch with our partner businesses. But also think about information about the specialisations. And have a nice profile picture taken for your CV or LinkedIn profile. For some programme components, a limited number of places is available, so don't wait too long to register. Sign up and see more information about the programme via the link!

#fhictcareerday #career #meetemployers #wearefontys

https://lnkd.in/gS9PvCkZ 

4355 We kijken terug op een fantastisch Fontys IT Festival ter ere van 50 jaar ICT onderwijs in Eindhoven!
Hartelijk dank aan alle bezoekers, sprekers, muzikanten, horeca-personeel, alumni, studenten, partners en (oud-)collega’s voor jullie aanwezigheid. Samen maakten we er een top event van.

We look back on a fantastic Fontys IT Festival to celebrate 50 years of ICT education in Eindhoven! Thank you to all visitors, speakers, musicians, catering staff, alumni, students, partners and (former) colleagus for your presence. Together we made it a unforgettable event.

1217 Leren omdenken als een ware pro? Dan mag je de inspirerende lezing van Livewall Group op het Fontys IT Festival écht niet missen! Bekijk de volledige line-up en stippel alvast je route uit: https://lnkd.in/eYURuQUn.

1464 Alumni opgelet! Fontys ICT bestaat 50 jaar en dat vieren we tijdens hét IT-event van Eindhoven. Een gezellige dag vol kennis, inspiratie, ontmoetingen en lekker eten en drinken. Kom je ook?

https://lnkd.in/djHn8xjm

32516 Alumni opgelet! Fontys ICT bestaat 50 jaar en dat vieren we tijdens hét IT-event van Eindhoven. Een gezellige dag vol kennis, inspiratie, ontmoetingen en lekker eten en drinken. Kom je ook?

https://lnkd.in/djHn8xjm

33980 Alumni opgelet! Fontys ICT bestaat 50 jaar en dat vieren we tijdens hét IT-event van Eindhoven. Een gezellige dag vol kennis, inspiratie, ontmoetingen en lekker eten en drinken. Kom je ook?

https://lnkd.in/djHn8xjm

1623 We are celebrating next year, are you in?
On the 17th of May 2022, we will celebrate 50 years of development in ICT. It will be a day of celebration, sharing knowledge and meet and greet. 
All alumni and partners of FHICT are welcome!
The programme will follow, but for now...
Save the date: 50 years of ICT education on 17.05.2022.

#50jaarICTonderwijs #feest #alumniFHICT #partnersFHICT
https://fhict50jaar.nl

1355 Excited to see so many great projects!

1830 🇳🇱 Studenten werkten de afgelopen twee weken aan een unieke AI challenge, georganiseerd door het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society en FruitPunch AI. Lees er hier meer over!

🇬🇧 Students worked on a unique AI challenge for the past two weeks, organized by the Fontys Knowledge Center Applied AI for Society and FruitPunch AI. Read more about it here!

#AI #appliedai #studentchallenge #wearefontys #fontysforsociety 

https://lnkd.in/eMjMMMDi

2249 Yesterday we had a great event in our Fontys ICT InnovationLab, as teacher and researcher (and Practor at ROC Tilburg) Erdinc Sacan handed the first copy of his book 'Inclusieve Artificial Intelligence' to Joep Houterman, President of the Executive Board at Fontys University.

As part of the occasion, lector Gerard Schouten and students Filip Vangelov and Lia Boyadzhieva spoke about their efforts in applied research on artificial intelligence. Read more about it and get your free copy through the link!

#fontysforsociety #artificalintelligence #fontysictinnovationlab #flowerpower #research #appliedsciences

715 Everyone is talking about it, but what is AI really? In our new podcast, titled AI Garage, we explore this question and the impact of AI on education, business and our world. Without shunning the difficult questions...

In the first episode, host Erdinc Sacan talks to Gerard Schouten, lector AI & Big Data about the key question: What is AI really?

https://lnkd.in/ejrGJNbY 

#ai #podcast #wearefontys #fontysforsociety #artificialintelligence #aigarage

523 How can digital twins help agriculture? Fontys researcher Marcel Roosen from Fontys GreenTechLab investigates the potential of twinning as part of the Digital Twin Academy project 'Virtual Plant Twin'. Find out more about digital pepper growing and detecting health issues in cattle. (Article in Dutch)

#digitaltwinning #artificialintelligence #digitaltwinacademy #wearefontys #fontysforsociety

https://lnkd.in/e6MCNJsn 

456 Digital twins offer many opportunities for SMEs. The Interreg Euregio Meuse-Rhine project Digital Twin Academy, aims to unlock this potential and we are undertaking various projects. One of those is 'Smart Industry Twin'. Teade Punter and Mark Stappers share their insights in this article (article in Dutch). 

#smartindustry #digitaltwins #digitaltwin #partnership #smebusiness

315 Tomorrow at 16.00 our colleague Teade Punter will speak with Frits Bussemaker on our cooperation in I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs and the innovatielab this has yielded as part of the iBestuur congress. 

This innovationlab is a joint project whose partners include Politie Nederland, Douane Nederland, Brainport Eindhoven and more. 

#ipartnership #ictsolutions #wearefontys #robots

431 How do we make digital twins accessible for SMEs? That's the goal of the Digital Twin Academy project, where we explore practical applications and share knowledge of this key technology for a future smart industry. Curious what digital twins are and what exactly we work on? Find out more in the article. 

This project is a cooperation between research and business partners, supported by the Interreg Moese-Rhine,  

#smartindustry #digitaltwins #ictsolutions #wearefontys

https://lnkd.in/dY-43p75

371 We cooperate with various other partners in the EMR Digital Twin Academy project and develop educational modules on digital twinning.

1675 In de avond van 7 juni vond de Omscholingstraject Make IT Work Werkgeversmarkt plaats op R10. Dit is het moment waarop deelnemende werkgevers en kandidaten elkaar vinden via speeddates. Bij zo'n belangrijke stap is het namelijk belangrijk dat zowel kandidaat als werkgever een goed gevoel bij elkaar hebben en samen de uitdaging van omscholen naar IT'er aan willen gaan!  

Meer weten? Kijk eens hier: https://lnkd.in/eve2vMd

#makeitwork #wearefontys #fontysforsociety #omscholen

1016 Omscholing tot Software Engineer of Business & Data Analist in slechts 11 maanden? Dat kan via het Omscholingstraject Make IT Work.
Bekijk de video waarin Hanneke vertelt hoe Actemium als partner van Make IT Work de krapte op de arbeidsmarkt als een uitdaging ziet en het omscholingstraject aanbeveelt . "Durf het aan, ga het doen. En laten we samen de vijver van technisch personeel vergroten."👇

Laatste kans om na de zomer te starten: meer info en aanmelden voor de online voorlichting op dinsdag 31 mei om 19:00 uur op fontys.nl/ictpro. 

#fontyspro #makeitwork #ICTprofessionals #omscholing
 
https://lnkd.in/eG76eSVN

643 Wil jij je ook omscholen tot Software Engineer of Business & Data Analist? Maak kennis met Max Alden-Montague die het Omscholingstraject Make IT Work volgde en nu als software engineer bij Actemium werkt, een bedrijf actief op het gebied van industriële processen.

Max heeft een technische achtergrond, een mix van engineering en psychologie toegepast op de techniek. Na zijn studie werkte hij kort in de IT, maar bleef nieuwsgierig naar het programmeren en zocht naar omscholing richting software development . "Dat het programma baangarantie gaf trok mij echt over de streep. Toen ben ik het gewoon gaan doen!"

Bekijk de video waarin Max vertelt hoe hij het omscholingstraject heeft ervaren. 👇
Ook interesse? Meer info en aanmelden voor de online voorlichting op dinsdag 31 mei om 19:00 uur op fontys.nl/ictpro.
https://lnkd.in/eW7Jvuy2

532 Omscholen naar Data Analist? 
Oriënteer je tijdens de Nationale TekkieWorden Week 2022! 
Fontys Hogeschool ICT (Make IT Work) geeft je een introductie Data Visualisatie, waarbij transformeren en visualiseren van data met behulp van ‘R’ wordt gedaan.
 
Schrijf je hier in: https://lnkd.in/eVJavaHk 
 
#tekkiewordenweek #tekkieworden #oriënteren #ontdekken #ervaren #omscholen #carrièreswitch #loopbaan #IT #ITcarrière #gratis #online #proefles #makeitwork #data #dataanalist #datavisualisatie #fontyshogeschool #ict

583 Omscholen naar IT? 
Oriënteer je tijdens de Nationale TekkieWorden Week 2022!
Make IT Work is een uniek omscholingstraject op hbo-niveau mét baangarantie in de IT. De omscholingen worden uitgevoerd door hogescholen door heel Nederland. Tijdens onze omscholingen school je je in 5 maanden om tot IT’er. Hierna ga je voor minimaal 6 maanden betaald aan de slag in je nieuwe functie bij één van onze deelnemende werkgevers. Meer weten? 
Schrijf je hier in voor de informatie sessie op 21 maart: 
https://lnkd.in/dWkmx5sH 
en hier voor 24 maart: https://lnkd.in/dCph9RW6 
 
#tekkiewordenweek #tekkieworden #oriënteren #ontdekken #ervaren #omscholen #carrièreswitch #loopbaan #IT #ITcarrière #gratis #online #proefles #makeitwork #data #dataanalist #datavisualisatie #developer #ict #omscholing #traineeship

505 With Make IT Work, Fontys assures companies in Brainport of highly educated, motivated team players in software development. Heddy Nooten, director of T&T, knows all about it. 
#makeitwork #fontyspro #retraining #softwareengineering #businessanddataanalytics

794 Ben jij afgestudeerd op hbo- of wo-niveau? Heb je geen specifieke IT-achtergrond, maar ben je wel reuze geïnteresseerd in alles wat met IT te maken heeft? Zou je er misschien zelfs wel je werk van willen maken? Máák er dan werk van! Met Make IT Work van Fontys Hogeschool ICT. In elf maanden ben je een professionele Business & Data Analist op niveau, na de juiste match met een bedrijf, mét baangarantie!
#omscholing #baangarantie #fontys #makeitwork
https://lnkd.in/ds7vjP-e

727 Ben jij afgestudeerd op hbo- of wo-niveau? Heb je geen specifieke IT-achtergrond, maar ben je wel reuze geïnteresseerd in alles wat met IT te maken heeft? Zou je er misschien zelfs wel je werk van willen maken? Máák er dan werk van! Met Make IT Work van Fontys Hogeschool ICT. In elf maanden ben je een professionele Software Engineer op niveau, na de juiste match met een bedrijf, mét baangarantie!
#omscholing #baangarantie #fontys #makeitwork
https://lnkd.in/dBJsZ8ir

605 🇳🇱Wil je meer weten over het omscholingstraject Make IT Work? Meld je aan voor de voorlichting morgen! (link in bio)

Tijdens deze interactieve online voorlichting via MS Teams vertellen onze voorlichters over Make IT Work , hoe het is om als professional bij Fontys te studeren en nemen we uitgebreid de tijd om in te gaan op jouw vragen.
In februari 2022 starten de omscholingsprogramma's Software Engineering en Business & Data Analytics.

🇬🇧Would you like to know more about the Make IT Work retraining programme? Sign up for the information session tomorrow! (link in bio)

During this interactive online information session via MS Teams, our information officers will tell you about Make IT Work, what it's like to study as a professional at Fontys, and we will take the time to answer any questions you may have.
In February 2022 the retraining programmes Software Engineering and Business & Data Analytics will start.

https://lnkd.in/eEXUCmQt

#switchnaarict #ictopleiding #omscholen #nieuwecarriere #wijzijnfont

506 🇳🇱: Ben je aan het nadenken over wat echt bij je past en waar je de komende jaren naartoe wilt met je carrière?

Misschien wil je iets nieuws proberen, iets wat je drijft en je passie aanwakkert. Misschien in een sector met mogelijkheden in overvloed. Wat dacht je van ICT? 

En als je denkt: hoedan? Easy... met Make IT Work, lees meer over ons omscholingsprogramma via de link.

🇬🇧  Are you thinking about what really suits you and where you want your career to take you in the next few years ?
Maybe you want to try something new, a different way of following what drives you and fires up your passion. A sector with abundant opportunities.

How about ICT? And if you think: how? Easy, with Make IT Work, find out more about our retraining programme through the link.

#fontys #makeitwork #startinict #retraining #newcareer #whynotict

https://lnkd.in/dMGXJtSg

587 Are you ready to switch to a career in ICT? Discover our retraining programme @Make IT Work during an interactive online session. You'll find out everything about studying as a professional at Fontys with ample room for your questions.

In February 2022 we start the retraining programmes Software Engineering and Business & Data Analytics.

Find out more and sign-up through the link.

https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Omscholingstraject-Make-IT-Work/Make-IT-Work-voor-cursisten.htm

#makeitwork #retraining #wearefontys #fontyspro #careerinict

484 Short-staffed? Actemium worked with re-schooling/retraining program Omscholingstraject Make IT Work and now has motivated and skilled staff. Read about the experiences with the program they had with Anne and Max. 

#makeitwork #ICTjobs #wearefontys

895 For this One Minute Masterclass, Fontys Hogeschool ICT’s students Pieter Edoardo and Teun visit our Partner in Innovation Cubics. Here, Director Business Jean-Paul Sablerolle takes on the challenge and teaches us a thing or two about cyber security. He shares his clear insights and explains his solution against damaging black hat hacking with some interesting comparison, involving an egg and onion. Watch it here: https://lnkd.in/dt_WF3jz
#technology #fontysict #innovation #cybersecurity #ethicalhackers

751 For this One Minute Masterclass, Fontys Hogeschool ICT’s curious students Teun and Noah challenge Atos’ Enterprise Architect Hans van Drunen. Hans bravely accepts the dare and takes to our stage to explain what Enterprise Architecture is and why it is so important to seamlessly fit business with IT. One inspiring minute of clear insights you don’t want to miss. See for yourself: https://lnkd.in/eqMHDTiV
#technology #fontysict #innovation #enterprisearchitecture #ITbusiness

998 None other than Fontys Hogeschool ICT’s associate lector Eric Slaats features in today’s One Minute Masterclass challenge. His subject matter? How new ways of learning accelerate IT education. Without schedules, subjects, classrooms, and traditional teachers, but filled with real life challenges that force you to think outside the box … or beehive. Check it out: https://lnkd.in/dEUyhq6N
#wearefontys #fontysict #iteducation #AI

912 The importance of the availability in industrial automation and the role of cyber security in that. That is the subject of the One Minute Masterclass of Rick Booij, Senior Business Consultant Digital Transformation at partner company Actemium. Can he inspire you in one minute? Check out the masterclass here. https://lnkd.in/dEKuyTZG 
#wearefontys #ictjob #ictteacher #cybersecurity #industrialautomation

632 For the One Minute Masterclasses, we were allowed to enter the barracks of Ministerie van Defensie in Oirschot! Students Teun and Pieter Eduardo were amazed by the warehouse with the latest techniques and robots. Jean-Pierre Schouwenaars, project manager at the Dutch Ministry of Defence, takes up the One minute Masterclass Challenge. What knowledge will he share with you? Check it out here!
https://lnkd.in/g-aBzF23 
#wearefontys #ictjob #ictteacher #robotics #innovation #together

1405 Check out the One Minute Masterclass, this time with an Artificial Intelligence expert: Thijs P.! He is trend analyst at Sogeti and author of the book 'Echt Nep'. In one minute he introduces you to the world of AI and how it affects our reality. Check out his One minute masterclass for your daily dose of ICT inspiration! 
https://lnkd.in/dqW5Tvp6  

#workinict #ictteacher #wearefontys #artificialintelligence #job #inspiration #ai

1183 A new master class is ready for you! And this one has a special place in the heart of Fontys Hogeschool ICT. Because the thougt leader is alumnus: Maarten Witteveen! Maarten is CTO of his company MANUS™ and talks in this One Minute Masterclass about the fail-fast mentality. Check out the masterclass here >
https://lnkd.in/e5s3vc_V

#proud #student #workinict #ictteacher #wearefontys #virtualreality #job

1732 Our students Teun and Noah challenged Coen Huesmann, Vice President Manufacturing at CGI, to a One Minute Masterclass Challenge. Coen accepted the challenge and tells why Smart Manufacturing has such an enormous impact on sustainability. Get inspired in one minute, click here > https://lnkd.in/eyddZjPP

#smartmanufacturing #sustainability #workinict #ictteacher #wearefontys #newgenict #job

7096 With a big thank you, we say goodbye to Henk van Riet, who has his last official day at the Fontys ICT InnovationLab. For any visitor to the lab, Henk is the familiar sight at the front desk, our staunch support and rock during his time. Thank you again and enjoy your retirement! 

#thanks #wearefontys #fontysictinnovationlab

4172 🇳🇱 In het Eindhovens Dagblad van vanmorgen spreekt directeur Frens Vonken over 50 jaar ICT-onderwijs in Eindhoven en de uitdagingen in het meebewegen met een steeds sneller ontwikkelend werkveld. 

Volgende week viert Fontys Hogeschool ICT 50 jaar ICT onderwijs in Eindhoven. Meer info kan je hier vinden: www.fhict50jaar.nl

Media is welkom op deze dag, stuur daarvoor een PB naar Sandra Verhoeven

🇬🇧  In today's edition of local newspaper Eindhovens Dagblad, Fontys ICT director Frens Vonken talks about 50 years of ICT education and the challenge of adapting to the ever-accelerating pace of ICT development. 

Next week, Fontys ICT celebrates 50 years of ICT education in Eindhoven. More info can be found here: www.fhict50jaar.nl

#ICT #icteducation #technology #brainport #fontysict #50yearsf #fontysforsociety Fontys University of Applied Sciences

4078 Very pleased to announce we have a new captain on deck at Fontys ICT!

#wearefontys #director #captainaboard

https://lnkd.in/djxPXjtV

3957 We need teachers!

Eindhovens Dagblad wrote an article about this issue, which you can find here in Dutch. Ever considered a job where you have one foot in the professional field, while working on innovations with new talent? We've got those. Check: https://lnkd.in/dyMPndw

#workinict #ictteacher #wearefontys #newgenict #job 

 https://lnkd.in/evqNiQsz

937 With the signing of the Region Agreement today, the health and care initiative GROZzerdam Vitaal in Brainport is officially launched. The focus is no longer on healthcare, but on health: from ZORG to GROZ. Fontys plays a significant role in this sustainable shift. Together with professional partners, but especially with and for local residents, we are building healthy communities. The living lab in the Eindhoven Achtse Barrier is now in full bloom.

#fontysforsociety #wijzijnfontys #brainport #vitality

https://lnkd.in/dhtgCUJu

4574 Welkom Hike One, 2Foqus, NetworkPeople en VECOZO, in ons netwerk van Partners in Education! Een diverse aanvulling: van full design tot data en analytics, network en security, consulting, detachering en veilige communicatie in de zorg. Vanmiddag ondertekenden deze vier partners in Tilburg het convenant. Hiermee spreken zij en Fontys Hogeschool ICT de intentie uit om voor langere tijd verbonden te zijn aan elkaar, waarbij we samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie ICT. We innoveren samen, houden het onderwijs actueel, inspirerend en gelinkt aan de praktijk. Bedankt daarvoor!
Overtuigd van deze visie, heeft CIMSOLUTIONS vandaag ook her ondertekend. We zijn blij met de verlenging van deze samenwerking! 

Meer informatie over Partners in Education: partnersfontysict.nl 
Dick Philippi, Frens Vonken, Angela Peeters

#education #innovation #data #design #security # #network #consulting

3135 Afgelopen vrijdag (her)ondertekenden zo’n 15 organisaties elk een convenant als basis voor (opnieuw) een aantal jaren van samenwerking als Partner in Education.
Niek Schmitz, partner coördinator Fontys Hogeschool ICT: ‘Onze partners vormen een essentieel onderdeel van ons onderwijsmodel, waarbij studenten vanaf het begin van de opleiding ICT-kennis en soft skills leren door ze aan actuele en authentieke bedrijfsproblematiek te laten werken. Onze partners bieden we hiermee een uniek podium om met onze studenten in aanraking komen. Het convenant is dan ook vooral een symbolische uiting van de meerwaarde van en voor onze Partners in Education.’
 
Dank aan alle partners, we kijken uit naar het vervolg van onze samenwerking met jullie!


794 We welcome the companies Bodegro and Dataplace / Eurofiber Nederland to our network of Partners in Education. They signed the covenant on 7 September. By doing so, they express their intention to continue supporting the training of a new generation of ICT professionals. For example, by acting as a client for students, giving workshops and helping to develop the curriculum. Also We are you (part of Intracto Group) have re-signed! We are pleased that this collaboration will continue in the coming years.

Read more about these collaborations via: https://lnkd.in/eb3MiJvQ
.
#wearefontys #student #school #hbo #university #partnership

340 Would you like to get to know an employer before you apply? Our Partner in Education CIMSOLUTIONS offers you this opportunity! During the CIMSOLUTIONS Career Event on September 10, you can learn everything about CIMSOLUTIONS, follow interesting workshops about Scaled Agile and Continuous Everything and meet one of our coaches to give you personal career advice. More info and registration via https://bit.ly/3aavheL 

#careerevent #cimsolutions #partnerineducation

1610 🇳🇱Ecodorp Boekel bestaat  uit 35 compleet circulair en klimaatpositief gebouwde woningen; vol innovaties, zoals muren van industrieel geperste kalkhennep. Oprichter Ad Vlems kwam donderdag bij Fontys vertellen over zijn volharding en strijd om dat voor elkaar te krijgen. Wat kan Fontys van zijn aanpak leren? 

🇬🇧Ecodorp Boekel consists of 35 completely circular and climate-positive homes; full of innovations, such as walls of industrially pressed lime hemp. Founder Ad Vlems came to Fontys on Thursday to talk about his perseverance and struggle to make it happen. What can Fontys learn from his approach?

https://lnkd.in/evtmFfjx

#fontysict #ecodorpboekel #wearefontys #fontysforsociety

1705 We are excited about the new partners who have joined SPARC. Welcome BDO, Hauzer, Infoland and Sue! Let's see what exciting innovations we can create together. 


#fontysictinnovationlab #partnership #ict #innovation #wearefontys #fontysforsociety

https://lnkd.in/dixWrh3y 

1280 ICT-studenten én docenten komen nog eens ergens! Op bezoek bij de kazerne in Oirschot van onze 'partner in innovation' het Ministerie van Defensie. Jean-Pierre Schouwenaars, senior projectmanager in Robotica en Autonome systemen liet ons zien wat ze zoal in huis hebben. Het Ministerie werkt ook mee aan onze wervingscampagne voor nieuwe docenten! Die hebben we namelijk hard nodig om alle enthousiaste New Gen ICT-professionals op te leiden!

Zin om bij ons te komen knallen als docent?

🇬🇧 ICT students and teachers get to see some places! We visited the barracks of our 'partner in innovation' the Ministry of Defence in Oirschot. Jean-Pierre Schouwenaars, senior project manager in Robotics and Autonomous Systems, showed us what they have to offer. The Ministry is also involved in our recruitment campaign for new teachers ! We really need those to train the enthusiastic New Gen ICT professionals !

Would you like to join us as a teacher?

https://lnkd.in/dyqcYjZ

#ictjobs #itvacancies #werkenindeict #wijzijnfontys

801 Can technology help change education? On behalf of 2College, students Dennis Kirsch, Devon Cavis and Mirén Bravo Rivera developed (with their team) an innovative concept, titled 2Be. 
And they'll tell you more about it. 

#digitalexperiencedesign #ict #fontysforsociety #edtech #education

Curious what else we do at the Fontys ICT InnovationLab? Check our website: https://lnkd.in/evx_eSB

https://lnkd.in/datYQceW

2829 Can AI help measure biodiversity? Students Filip Vangelov, Lia Boyadzhieva, Kristina Krasteva, and Veneta Angelova researched the possibilities of an applied AI for image recognition, as part of the FlowerPower project. Read the full story and check out our new 'Eyes on AI' video. 

The project was initiated by the AI & Big Data professorship of Gerard Schouten and supported by lecturer and researcher Nico Kuijpers.

#appliedai #fontysforsociety #biodiversity #ai #convolutionalneuralnetworks #imagerecognition

1185 What does Deep Learning AI have to do with butterflies? A lot, apparently, in the project student Max de Goede worked on for Naturalis Biodiversity Center with his team. 

https://lnkd.in/dKq7JtT7 

#artificialintelligence #deeplearning #biodiversity #speciesdistributionmodel #fontysforsociety

792 Brainport Development puts student Elmira Drost in the spotlight. She shares her experiences in studying ICT, working on projects and using ICT as a means for a better future.

Read the full article (in Dutch).

#wearefontys #fontysforsociety #brainport #studentstories

https://lnkd.in/err4Jarb

790 It's always great to see how connecting matters so much for driving innovation. Over on our Instagram page, you can follow our students as they visit the lovely city of Copenhagen. 

Find us on: https://lnkd.in/eGbsTafn

#keacharrette #copenhagen #wearefontys

643 Students of the minor Global Acting in IT are in Spain now for a study programme and project. The topic is UX and they work together with international students of several partner universities. What an experience!
#wearefontys #studyabroad #minorglobalactinginit
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Fontys IT Festival

Op 17 mei 2022 vond het Fontys IT Festival plaats ter ere 

van 50 jaar ICT onderwijs in Eindhoven. (Oud-) collega’s, 

alumni, studenten en partners waren erbij. 

Career Day

Op 13 april 2022 vond een fysiek Career Day event plaats in 

het InnovationLab. Studenten spraken werkveldpartners 

over hun volgende carrièrestappen en lieten zich voorlichten 

over keuzes m.b.t. hun studie. 

One Minute Masterclasses

Studenten dagen werkveldpartners en docenten uit om in 1 

minuut kennis over een actueel ICT thema te delen. 

Make IT Work

Make IT Work is een omscholingstraject op hbo-niveau voor 

professionals die een baan in de IT ambiëren. 

Lectoraatsonderzoek

Lectoraat HTES deelt opbrengsten en trends over Digital 

Twins. Kenniscentrum AI deelt kennis over de toepassing 

van AI en een boekpresentatie.

Studentprojecten

Van een aantal studentprojecten werden opbrengsten, 

leerervaringen en informatie over een buitenlandtrip gedeeld. 

Nieuws over partners

Meerdere keren werden via een update nieuwe partnerships 

aangekondigd. Dit ging meestal om Partners in Education. 

Ook werd nieuws gedeeld over bij hun lopende projecten. 

Zoals blijkt wordt er van alles georganiseerd om kennis te 

delen. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht 

getoond van de vele kennis- en netwerkevents. 
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Evenementenkalender 2020-2022

Gedurende de onderzoeksperiode heeft een diversiteit aan events plaatsgevonden waarbij werkveldpartners zijn uitgenodigd en waar het 

delen van opgedane inzichten en kennis uit onderzoek of netwerken centraal stond. Naast events die FHICT zelf organiseert wordt er ook 

het een en ander door de buurt Strijp T georganiseerd, hier ligt de focus meer op netwerken. Diverse events herhalen zich in de tijd. 

Vanwege COVID-19 heeft een aantal events tijdelijk online plaatsgevonden. Op de volgende pagina’s wordt ieder event nader toegelicht. 

3. (Fysieke) events

Feb 2020 Sept 2020 Feb 2021 Sept 2021 Feb 2022 Sept 2022
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Er is een onderscheid aan te brengen tussen de events. Sommigen zijn meer gericht op het 

delen van kennis en inzichten van ICT innovaties en onderzoeksresultaten en anderen zijn meer 

gericht op het leggen van nieuwe- dan wel versterken van huidige relaties en kruisbestuiving. 

Inhoudelijke kennisevents

• ICT in Practice Symposium

• Innovations Insight

Netwerkevents partners

• Meet & Match

• Career Day

Netwerkevents buurtbewoners

• Gluren bij de buren

• Strijp T Tournament

• TQ Talks
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ICT in Practice Symposium

Het ICT in Practice Symposium is een evenement waar FHICT aan een groot (extern) publiek laat zien aan welke ICT ontwikkelingen door 

studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners gewerkt wordt. Onder andere lectoren, onderzoekers en externe gastsprekers

krijgen een podium om over nieuwe trends en ontwikkelingen te vertellen. Ook is er ruimte voor studenten om hun projecten te tonen. 

Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken. Dit evenement vindt normaliter ieder jaar plaats in februari. De eerste twee edities in 2018 

en 2019 vonden plaats in het NatLab op Strijp S. In 2020 vond het event voor het eerst in het InnovationLab plaats (klik hier voor de 

aftermovie). In 2021 kon het event vanwege COVID-19 niet online plaatsvinden en is een online editie georganiseerd. In 2022 is besloten 

het event te verzetten naar oktober 2022 vanwege strenge lockdown maatregelen in februari.

Observatie online editie 2021

Tijdens de online editie waren verschillende presentaties te volgen. Zoals 

inhoudelijke presentaties over innovatieve ICT thema’s door experts 

(lectoren, partners en docenten). Evenals mini-markets waar studenten 

hun projecten van dat semester presenteerden en via audio en chat met 

bezoekers konden praten. In de pauze was er voor partners een speciale 

SPARC VIP room toegankelijk. Hier werd echter beperkt gebruik van 

gemaakt. Ook was er een Speeddate Carrousel waar je 5 minuten met 

een willekeurige andere deelnemer kon kletsen. Het aantal bezoekers 

begon die dag met ruim 500 en daalde naar zo’n 80 bij de afsluiting. 

https://www.ictinpractice.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=FS5ikVYes9A&t=2s
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Innovations Insight

Innovations Insight is een event waar studenten hun projecten presenteren waar zij dat 

semester in het InnovationLab aan hebben gewerkt. Dit zijn praktijkgerichte opdrachten uit 

de beroepspraktijk. Studenten kunnen bij elkaars projecten kijken en ook docenten en 

werkveldpartners kunnen zich laten informeren en inspireren. Dit event vond gedurende de 

onderzoeksperiode drie keer plaats, waarvan twee keer digitaal in juni 2020 en juni 2021. 

De laatste editie in juni 2022 vond plaats in het InnovationLab. 

Online

Observatie online editie 2021

Voor de online editie was een website aangemaakt, waarop je kon 

navigeren naar diverse minoren en onderwijsprofielen en vervolgens 

per profiel alle studentprojecten kon bekijken die die dag 

programmatisch gepresenteerd werden. Via livestreams werden 

projectgroepen bezocht. Naast tekstuele toelichting en hier en daar een 

video of ppt presentatie, presenteerden studenten hun project live en 

was er ruimte voor het stellen van vragen. Ieder groepje kreeg een 

kwartier tot half uur de tijd. Docenten, lectoren en enkele partners 

bezochten presentaties en sommigen presenteerden zelf ook.

Observatie fysieke editie 2022

Deze editie vond plaats in het InnovationLab tussen 14.00 en 

16.30 uur. De drie verdiepingen waren gevuld met stands waar 

projectgroepen hun project presenteerden via schermen, 

posters, video’s en hardware, zoals robots. Het publiek 

bestond voornamelijk uit docenten, zo’n 10 Partners in 

Innovation -en Education en enkele medestudenten. Tijdens 

het event werden projecten door SPARC leden gejureerd. Na 

afloop werden drie winnaars bekend gemaakt, iedere groep 

ontving een glazen Award en een geldbedrag van € 150,-.  

https://www.fontysictinnovationlab.nl/innovations-insight/
https://www.sparc-innovation.nl/nieuws/succesvolle-editie-innovations-insight-2021/
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Meet & Match

De Meet & Match is een event waar Partners in Innovation, docenten en onderwijs coördinatoren elkaar ontmoeten en mogelijkheden 

voor nieuwe (vervolg)opdrachten verkennen. In diverse gespreksrondes gaan zij in gesprek over voor hen relevante ICT onderwerpen, 

bespreken zij eventuele uitdagingen en verkennen zij mogelijkheden voor nieuwe studentprojecten in het volgende semester. Dit

evenement vindt ieder semester plaats in mei en december. Vanwege COVID-19 vonden de eerste vier edities online plaats. In mei 2022 

vond de eerste fysieke editie in het InnovationLab plaats. Een editie duurt ongeveer 3 uur. 

Observatie online edities dec ‘20 en mei ‘21 

De Meet & Match wordt afgetrapt door de voorzitter van SPARC en de uitvoeringsmanager van het 

InnovationLab. Vervolgens vertelt een lector over de mogelijkheden en ontwikkelingen van door SPARC 

gelden mogelijk gemaakte langdurige onderzoeksprojecten. Vervolgens zoeken partners en docenten elkaar 

op in meerdere break-out rooms o.b.v. gedeelde interesses en worden evt. vervolgafspraken gemaakt. 

Observatie fysieke editie mei ‘22

De fysieke editie vindt plaats op en rond het  podium op TQ5.2 en duurt van 13.30 tot 16.00. In totaal zijn 18 

partners en zo’n 20 docenten/onderwijs coördinatoren aanwezig. Gestart wordt met een plenaire aftrap op 

het podium. Daarna verspreidt iedereen zich rondom het podium, waar docenten partners a.d.h.v. posters 

opwachten en in gesprek gaan met geïnteresseerden. Tussendoor worden 4 korte pitches over relevante 

onderzoeksthema’s gegeven door lectoren/coördinatoren. Er wordt afgesloten met een borrel bij Vascobello. 
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FHICT Career Day

FHICT Career Day is een evenement waar studenten van FHICT in contact kunnen komen met partnerbedrijven. Dit zijn zowel Partners in 

Education als Partners in Innovation. Dit evenement vindt normaliter ieder semester plaats in april en november. De eerste editie tijdens dit 

onderzoek vond plaats in april 2021. De daaropvolgende Career Day is vanwege COVID-19 maatregelen geannuleerd. In april 2022 vond 

de eerste fysieke editie in het InnovationLab plaats. 

Observatie fysieke editie april ‘22

Om 12.30 lopen de eerste partners binnen. Alle drie de verdiepingen zijn gevuld 

met standplaatsen door de projecttafels een kwartslag te draaien. TQ5.2 is 

gevuld met Partners in Education, TQ4.2 met Partners in Innovation en TQ4.1 

met docenten die vertellen over onderwijsrichtingen. De gangen zijn gevuld met 

stromen studenten en een aantal docenten. Soms is er sprake van file en 

opstoppingen. Overal worden gesprekken gevoerd, presentaties gegeven, 

gadgets uitgedeeld. Bijna alle partners hebben hun stand aangekleed met posters en delen spullen als pennen, balletjes en chocolade 

uit, voorzien van hun bedrijfslogo. De gesprekken gaan onder andere over toekomstige banen, afstudeerplekken en stageplekken. Uit 

gesprekken met een aantal partners blijkt dat de interesse van beide kanten hoog was en er wellicht nieuwe medewerkers en/of 

afstudeerders uit voort komen. Rond 16.30 vertrekken de laatste bezoekers. In totaal is er een bezoekersaantal van zo’n 150 

werkveldprofessionals, 500 studenten en 50 docenten en medewerkers van FHICT. 

https://www.partnersfontysict.nl/en/career-day/
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Strijp T events

Vanuit en met de buurt Strijp T wordt van alles georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Naast Gluren bij de buren, Strijp T 

Tournament en TQ Talks gebeurt er nog veel meer en wordt er ook actief over gecommuniceerd via de Strijp T website. 

Gluren bij de buren 

Per editie openen drie bedrijven 

hun deuren en vertellen buren over 

hun geschiedenis en activiteiten en 

trakteren op een hapje of drankje. 

Om vervolgens af te sluiten met 

een borrel bij Vascobello. Dit 

gebeurt eens per half jaar en door 

COVID-19 soms online. Lees hier 

over de laatste editie.

Strijp T Tournament

In 2021 en 2022 vond in juli het 

Strijp T Tournament plaats. Een 

sporttoernooi waar bedrijfsteams 

het tegen elkaar opnemen en de 

dag afsluiten met live muziek. In 

2021 namen 3 FHICT teams deel 

en in 2022 was dit er 1. Helaas viel 

die editie gelijk met diploma 

uitreikingen. 

TQ Talks

In het voorjaar 2020 vonden de eerste 

TQ Talks plaats op het podium in 

TQ5.2. Zo gaf onder andere buurbedrijf 

Deity een talk over trends m.b.t Virtual 

Reality. Diverse studenten, docenten en 

buren namen deel. Door COVID-19 zijn 

de Talks gepauzeerd. In september 

staat een nieuwe TQ Talk gepland, dit 

keer in een geüpdatet versie, genaamd 

Updates Available. Bij iedere editie staat 

1 ICT thema centraal, krijgen meerdere 

experts en studenten het podium en 

wordt geëindigd met een borrel. 

https://strijp-t.nl/
https://strijp-t.nl/actueel/nieuwsberichten/gluren-bij-de-buren-juni-2022/
https://t-tournament.strijp-t.nl/
https://www.linkedin.com/posts/strijp-t_strijpt-smaeckvermaeck-make-activity-6954013479255093248--x4k?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Conclusie
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Hoe vindt het proces van kenniscreatie en kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven (en bedrijfsleven onderling) plaats 

in de praktijk van het InnovationLab? Hoe is het in het bijzonder gesteld met het ‘sociaal weefsel’ in de ruimtelijke context als 

aanjager van ontmoeting? 

Het proces van kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven komt op diverse manieren tot uiting in het Fontys ICT InnovationLab. Op 

een digitale manier d.m.v. nieuwsupdates via de LinkedIn pagina en door informatieverstrekking op de websites van het Fontys ICT 

InnovationLab en SPARC. De interesse hiervoor neemt lineair toe in de tijd en dit is ook terug te zien in een groeiend aantal volgers. De 

SPARC kanalen zouden nog wat meer mogen worden benut om juist de partners wat vaker te betrekken of interesseren bij/voor events

en nieuwtjes. 

Door COVID-19 heeft een aantal events digitaal plaatsgevonden gedurende de onderzoeksperiode, waarbij o.a. het bedrijfsleven online 

te gast kon zijn of deel kon nemen door zelf kennis te presenteren. Waar mogelijk werd het Fontys ICT InnovationLab ieder semester 

zeker één keer gebruikt om kennis uit studentprojecten te presenteren, namelijk tijdens Innovations Insight en/of het ICT in Practice

Symposium. Het Lab werd omgetoverd tot een ruimte vol kleine stands waar projectgroepen hun werk presenteren aan voorbijgangers, 

vragen werden beantwoord en waar hier en daar een robot voorbij kwam rijden. Bij dergelijke events wordt de ruimtelijke context van 

het InnovationLab volop ingezet als aanjager van kennisoverdracht, ontmoeting en kruisbestuiving. Tijdens het Career Day event staat 

ontmoeting en netwerken wat meer centraal. Vanwege COVID-19 kon het InnovationLab gedurende de onderzoeksperiode niet altijd 

worden benut voor het uitvoering van events, maar zodra dit weer mogelijk was werd de kans dankbaar aangegrepen. 

Conclusie
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De bedrijvigheid in het Lab was groot in het voorjaar van 2022 doordat het aantal fysieke events dat toen plaatsvond een stuk hoger 

was dan in voorgaande periodes met strengere lockdowns. COVID-19 heeft de ontwikkeling van het InnovationLab als aanjager voor 

ontmoeting gestagneerd door (gedeeltelijke) sluiting van het gebouw. Om de dromen om van het InnovationLab een ontmoetingsplek 

voor kruisbestuiving te verwezenlijken zal nog meer tijd nodig zijn. Kleinschalige initiatieven zoals posterpresentaties, waar ook 

bedrijven voor worden uitgenodigd, doen ook hun intrede. De wens is er om experiment en projectresultaten meer zichtbaar te maken 

in het InnovationLab en met de nieuwe dubbele semesteruitvoer en PLOU’s die meer eigenaarschap krijgen voor ‘hun vloer’ wordt deze 

wens steeds realistischer.  

Fontys Hogeschool ICT neemt veel initiatief in het kennisdeelproces. Maar ook partnercoöperatie SPARC is hier een actievere rol in 

gaan nemen, zo reikte SPARC een award uit tijdens de laatste Innovations Insight editie. De deelname van werkveldpartners bij 

georganiseerde kennisevents zou echter nog hoger kunnen. Naast de contacten met huidige partners, worden ook de banden met de

buurt Strijp T aangehaald d.m.v. enkele door hen georganiseerde events, waar ontmoeting en netwerken centraal staan. Tevens zal het 

Fontys ICT InnovationLab in het najaar van 2022 nieuwe TQ Talks gaan organiseren, waar de buren actief bij betrokken zullen worden. 

Kortom, nu de mogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten weer is toegenomen, wordt die kans enthousiast omarmd. Zowel vanuit het

onderwijs als door het omliggende bedrijfsleven. SPARC leden lijken, op enkele enthousiastelingen na, nog een extra zetje nodig te 

hebben om kennis te komen halen en delen. In tussentijd blijven er allerlei kleine en grote initiatieven oppoppen om het Lab nog meer 

en vaker als innovatieve broedplaats voor kennisontwikkeling- en deling te benutten. 
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