Wij willen
samenwerken!

Neem voor vragen of interesse contact op met ons bureau.
Wij staan u graag te woord.

Contact:
Instituut voor de Gebouwde Omgeving
Bureau Externe Betrekkingen
BEB-IGO@hr.nl
010 – 794 5703
Instituut voor
de Gebouwde
Omgeving

Wie wij zijn
Het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) verbindt zich met zijn opleidingen
aan vraagstukken rond de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden.
Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor vraagstukken rond waterbeheer,
logistiek, infrastructuur en de (herbestemming van) bouw in een leefbare en duurzame
omgeving.
De IGO-opleidingen zijn: Bouwkunde, Civiele Techniek, Facility Management, Logistiek
en Economie, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Vastgoed & Makelaardij en
Watermanagement.
IGO is verweven met de kenniscentra Sustainable Solutions en Mainport Innovation
van RDM Campus (rdmcampus.nl). De kenniscentra zijn gespecialiseerd in onderzoek
en innovatie. Deze combinatie, in samenwerking met u uit het werkveld, zorgt voor
een gedegen integrale aanpak.

Hoe kunnen wij samenwerken?
Denk mee over onderwijs

Uw praktijkcasus

De Beroepenveldcommissie

Project per opleiding

Iedere opleiding heeft een beroepenveldcommissie; een
vertegenwoordiging uit het werkveld. De commissie is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van het
lesprogramma aan huidige en toekomstige eisen in het
vakgebied. Leden voelen zich betrokken bij het goed
opleiden van professionals. Wilt u ook meedenken over
ons onderwijs en tevens uw netwerk verrijken?
Wij verwelkomen u graag in één van onze commissies.

Iedere opleiding start het kwartaal met een project waarin
studenten werken aan een concrete praktijkvraag. Graag
ontvangen we uit organisaties een p
 raktijkvraag. U kunt
een casus inbrengen en vervolgens bekijken we samen hoe
en wanneer deze vraag kan worden opgepakt.
Wilt u uw onderneming onder de aandacht brengen bij
een project?

Aanmelding commissie: doorlopend

Aanmelding van uw praktijkvraag: doorlopend
Looptijd project: ieder kwartaal (10 weken)

Deel uw kennis

Project met meerdere opleidingen samen

Gastdocent
Zowel voor onze theoretische modules als de
praktijkgerichte onderdelen, zijn wij regelmatig op zoek
naar enthousiaste gastdocenten. Bent u iemand die jonge
mensen kan inspireren namens uw organisatie dan horen
wij het graag. Wilt u uw onderneming onder de aandacht
brengen door een gastles?
Aanmelding gastles: doorlopend

In onze praktijkintegratie projecten (PI) werken studenten
uit verschillende IGO-opleidingen samen. Door een
multidisciplinaire aanpak wordt uw praktijkvraag vanuit
verschillende invalshoeken benaderd. Dit kan leiden
tot verrassende en breder gedragen oplossingen voor
uw probleemstelling. Wilt u uw onderneming onder de
aandacht brengen bij een PI-project?
Aanmelding (pi) praktijkvraag: september - december
Looptijd: 2 kwartalen, van februari tot en met juni
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Minors
Alle studenten van Hogeschool Rotterdam volgen tijdens
hun laatste studiefase een minor. Een minor is een
specialisatieprogramma rond een bepaald thema. Binnen
dit programma werken studenten samen met lectoren
en docenten aan een onderzoeksvraag. Het onderzoek
is gekoppeld aan een opdracht uit het bedrijfsleven. Dit
kan dus ook uw opdracht zijn!
De studenten werken zelfstandig aan de casus, wel kan
worden verwacht dat u als opdrachtgever beschikbaar bent
voor bijvoorbeeld een gesprek, bepaalde benodigdheden
of kan optreden als reviewer of gastdocent. Wilt u uw
onderneming onder de aandacht brengen bij een minor?
Aanmelding onderzoeksvraag: februari - juli
Looptijd: van september tot en met januari (2 kwartalen)

Deel uw deskundigheid
Extern deskundige
In uw rol als extern deskundige adviseert u de examinatoren
tijdens de afstudeerzitting. U beoordeelt het afstuderen
op inhoud en op de relevantie en bruikbaarheid voor de
praktijk.
Aanmelding als deskundige: doorlopend
Looptijd: in februari, april, juni-juli, augustus en oktober
kunnen er afstudeerzittingen plaatsvinden, vooraf wordt
naar uw beschikbaarheid gevraagd.

Haal de toekomst in huis
Stage is de onderwijsperiode waarin studenten
de gelegenheid krijgen om praktijkervaring op
te doen in hun vakgebied. Door mee te lopen
in uw bedrijf en tijdens deze periode aan een
stageopdracht te werken, komen theorie en
praktijk samen. Stages bieden u de m
 ogelijkheid
een rol te spelen bij het opleiden van toekomstige
medewerkers en dragen bij aan de kwaliteit van
(aankomende) professionals.

3.
Stagebedrijven hebben aandacht voor de toekomstige talenten die
bij u willen werken. Uw bedrijf is daarom altijd welkom. Wilt u een
waardevolle bijdrage leveren aan ons talent van de toekomst in de
vorm van een stage dan helpt ons Bureau Externe Betrekkingen u
graag verder.

Stage studiejaar 3

Binnen de derdejaarsstage werken studenten aan een
concrete opdracht die voorafgaand met u is afgesproken.
Facility Management, Vastgoed & Makelaardij en
Logistiek en Economie:
De opdracht kan variëren van het verrichten van onderzoeken tot het evalueren van maatregelen en het implementeren van oplossingen.
Bouwkunde en Civiele Techniek:
Studenten van deze opleidingen doen een uitvoerende
stage en maken kennis met zowel de fase van voorbereiding als uitvoering in de bouw.

Oriëntatiestage
In deze stage – in het eerste jaar – maken studenten kennis
met een organisatie om daarmee het beroepsbeeld te versterken. Het is de bedoeling dat de student zicht krijgt op
de breedte van het vakgebied. Deze stage geldt voor de opleidingen Logistiek en Economie en Facility Management
Aanmelding: september - januari
Looptijd: 2 weken in februari of maart

2.

Stage studiejaar 2
Studenten krijgen een concrete werkopdracht en zijn bij u
in het bedrijf aanwezig om mee te lopen. Zo doen studenten werkervaring op. Deze stage geldt voor de opleiding
Facility Management.

Aanmelding: september - oktober
Looptijd: 10 weken, vanaf november

Afstudeerstage

Watermanagement:
Studenten Watermanagement maken kennis met omgevingsmanagement en daarbij naar keuze deltatechnologie
of deltadesign.

In het afstudeerproject laat de student zien vanuit een beroepsrol (adviseur/consultant, projectmanager, ondernemer of ontwerper) op basis van analyse en onderzoek een
oplossing te ontwerpen die bruikbaar is in de praktijk. Bij
de afstudeeropdracht voert de student een praktijkgericht
onderzoek uit waarbij zelfstandig het gehele proces wordt
doorlopen van opdrachtformulering, onderzoeksaanpak
en ontwerp tot de realisatie van een complex beroepsproduct. De afstudeeropdracht wordt meestal in duo’s
uitgevoerd, maar individueel beoordeeld.

Aanmelding: maart – augustus
Looptijd: 2 kwartalen (20 weken), vanaf september

Aanmelding: september - januari
Looptijd: februari - juni

Het type stage verschilt per studiejaar en soms ook per opleiding. Hieronder treft u een kort overzicht per studiejaar.

1.

4.

Ruimtelijke Ordening en Planologie:
Studenten maken kennis met twee beroepenvelden, te
kiezen uit stedenbouw, projectontwikkeling en planologie.

Samenwerken samengevat
Looptijd aanmelding

Looptijd onderdeel in een studiejaar

Indicatie van uw tijdsbesteding

Verwachtingen

Beroepenveldcommissie

Doorlopend

4 Bijeenkomsten per jaar

2 Uur per bijeenkomst

Op verzoek, kan uw deskundigheid worden gevraagd bij het afstuderen

Gastdocent

Doorlopend

1 Bijeenkomst (of meer in overleg met u) per module

2 Uur per bijeenkomst

Een leuke bijdrage aan het onderwijs

Project

Doorlopend

Ieder kwartaal (10 weken)

2 - 10 Uur

U heeft gemiddeld 3 x contact met de projectgroep en levert casusmateriaal aan

2 Kwartalen, februari - juni

4 - 10 Uur

U heeft gemiddeld 3 x contact met de projectgroep en levert casusmateriaal aan

Praktijkintegratie project September - december
Minor

Februari - juni

2 Kwartalen, september- januari

Variërend, dit is in overleg met u en de minorcoördinator

U heeft gemiddeld 3 x contact met de projectgroep en levert casusmateriaal aan

Stage studiejaar 1

September - januari

2 Weken (5 dagen in de week) februari - maart

Naast begeleiding, stelt u een weekprogramma op

Er is een werkplek beschikbaar voor de student. U bent het eerste aanspreekpunt.

Stage studiejaar 2

September - oktober

10 Weken (4 dagen in de week) vanaf november

Wekelijks een overleg met stagair

Een werkplek beschikbaar voor de student.**

Stage studiejaar 3

Maart - augustus

2 Kwartalen (20 weken, 4 dagen in de week) vanaf september

Wekelijks een overleg met stagair

Er is een werkplek beschikbaar voor de student.**

Stage studiejaar 4

September - januari

2 Kwartalen (20 weken, 4 dagen in de week) vanaf februari

Wekelijks een overleg met stagair

Er is een werkplek beschikbaar voor de student.**

Extern deskundige

Doorlopend

Er zijn meerdere afstudeerzittingen per jaar

2 Uur voorbereiding, 2 uur per bijeenkomst

U ontvangt een onkostenvergoeding van 75 euro per bijeenkomst
* Voor alle onderdelen geldt: u bekleedt een functie op hbo-niveau (of hoger)
** Alle voorwaarden zijn opgenomen in een stagecontract
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