
 

I-Partnerschap: onderwijs en rijksorganisaties  
werken structureel samen op IT-gebied. Zo begin je!

1 Wat is je vraag?
Wil je een innovatieve, frisse blik op je digitaliseringsvraag? 
Bestaande technologie en digitale diensten beter laten 
functioneren, een concept voor iets totaal nieuws of de 
mogelijkheden van nieuwe technologie verkennen? Het kan 
allemaal in samenwerking met studenten of onderzoekers 
uit het hoger onderwijs.

2 Jouw opdracht
In je opdracht maak je duidelijk wat je vraag is en wat je in 
het eindresultaat terug wilt zien. Dit kun je heel precies 
omschrijven of je kunt ruimte laten voor een verfrissende 
aanpak. Ook vertel je of je hulp nodig hebt op hbo- of 
wo-niveau en in welke periode. Benoem ook  de begelei-
dingstijd die je vrijmaakt voor de studenten. I-Partnerschap 
helpt je bij het scherp krijgen van je opdracht met een 
modelvoorbeeld.

3 Welke samenwerkingsvorm?
Afhankelijk van je vraag adviseert I-Partnerschap een 
samenwerkingsvorm die het beste past, zoals een 
 stageopdracht of afstudeeronderzoek. Ook stellen we je 
voor aan de meest geschikte onderwijsinstelling. Als je 
minder begeleidingstijd hebt, denk dan aan een groeps-
opdracht. Hierin werken studenten vanuit diverse 
 disciplines samen aan jouw vraagstuk onder begeleiding 
van een docent. Of laat meerdere stagiairs samen als 
groepje optrekken. Ook dat scheelt tijd.

4 Start en begeleiding
De tijd die je nodig hebt voor de begeleiding van studenten, 
hangt af van de samenwerkingsvorm. Gemiddeld gaat het 
om 1 tot 4 uur per week. De begeleiding blijkt in de meeste 
gevallen veel makkelijker dan vooraf gedacht! Het werkt 
bijvoorbeeld goed om iedere week een kort overleg in te 
plannen aan de hand van een paar gerichte vragen, 
voor bereid door de student(en). 

5 Het eindresultaat
Is de opdracht afgerond? Dan heb je wat te vieren! Plan een 
feestelijke bijeenkomst waarin de studenten het eindresul-
taat laten zien. Nodig daar je collega’s voor uit, zodat je hen 
ook inspireert. Ook bij de promotie van de eindresultaten 
kan I-Partnerschap een handje helpen.

Tip!
Zet een opdracht ruim van tevoren uit! De meeste studenten 
starten in februari of in september met hun opdracht. Die moet 
ongeveer zes weken daarvoor zijn goedgekeurd door de 
opleiding.

Met I-Partnerschap krijg je....
- een frisse inbreng op je I-vraagstuk 
- toegang tot de nieuwste generatie I-talent en -onderzoekers
- een vruchtbare uitwisseling tussen onderwijs en praktijk
- nieuwe energie en een nieuwe kijk op je werk
- een waardevol netwerk op thema’s als cybersecurity,
 datascience en informatiehuishouding

Werk je al samen met I-onderwijs?
Wil je meer uit je samenwerking halen? Door bijvoorbeeld 
praktijkvoorbeelden in te brengen vanuit het Rijk, gastcolleges  
te geven, promotie-onderzoek te laten doen of een gezamenlijk 
praktijklab te beginnen? I-Partnerschap helpt het je mogelijk te 
maken.

Tip!
Laat studenten zien dat hun opdracht ertoe doet. Stel bijvoorbeeld 
voor om het eindresultaat te presenteren aan het MT.

Smaakt het naar meer?
Plan dan meteen een vervolg. Van nagenoeg alle opdrachtgevers 
horen we dat ze erg tevreden zijn. Studenten brengen creativiteit, 
een frisse blik en geven veel nieuwe energie en plezier in het werk. 
Kortom, het is leuk om met hen samen te werken!

Ook samenwerken?
Kijk op ipartnerschap.nl voor praktische voorbeelden. Of neem 
contact met ons op via i-partnerschap@rijksoverheid.nl




