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Stem nu!
Stem nu op het beste ict-project in het onderwijs!

Scholen en onderwijsinstellingen zoeken vaak de samenwerking op om te
innoveren en kennis te delen. Dat leidt tot bijzondere projecten. Graag
stellen we de tien genomineerde ict-projecten in het onderwijs voor. Wie
gaat er begin oktober met deze felbegeerde Computable award voor ict-
project in het onderwijs naar huis? Stem nu!

App Noot Muis  
Een Wikiwijs-omgeving voor taal en digitale geletterdheid met lesideeën voor

groep 1 tot en met 8. 
Acht schoolbesturen, bibliotheken, educatieve uitgeverijen, SLO, Kennisnet en wetenschappers. 

Data Science Academy 
Eigen academie waar de volgende generatie datawetenschappers wordt
opgeleid. Ruim honderd studenten hebben zich inmiddels voor de opleiding

aangemeld. 
Hyarchis

Digital Days Veenendaal  
Evenement waarbij ruim vierhonderd toekomstige ict-talenten van het vo, mbo en hbo samen komen om kennis te maken met
actuele technologieën op ict-gebied. 
Regio FoodValley, it-ondernemingen, Gemeente Veenendaal en onderwijsinstellingen uit Midden-Nederland. 

Digitale Academie Noord-Nederland  
Online platform waar alle opleidingen voor digitale vaardigheden die in Noord-Nederland worden aangeboden een plek kunnen
krijgen. 
IT Academy, Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort, Biblionet Groningen, Alledaags en Sigbar.  

Digitale technologie brengt Amsterdam in kaart 
Lidar-scanner creëert met behulp van laserpulsen realtime een driedimensionaal beeld van de gebouwde omgeving en help de
gemeente bij besluitvorming. 
Hogeschool van Amsterdam, Fietskoerier en Sonarski. 

Tekkies, keuzehulp en apps

LOTkeuzehulp 
Praktische tool voor leerlingen die vastlopen en hun begeleiders. Biedt een overzicht van apps en websites die kunnen helpen bij
verschillende behoeften voor ondersteuning. 
Heliomare 

Nationale TekkieWorden Week 
Gratis toegankelijke, ict-proeflessen en oriëntatieworkshops om scholieren, studenten en omscholers enthousiast te maken voor
een baan in de ict 
TekkieWorden.nl; inmiddels Techgrounds

Niet stapelen maar vervangen  
Een rijkere leeromgeving en een rijker onderwijsaanbod creëren buiten de traditionele omgeving in Den Bosch. 
Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch en Oberon

Power App 
App die de aanvraag van Europees subsidieprogramma voor studie in het buitenland eenvoudiger maakt. Minder rompslomp
meer gebruikersgemak. 
ROC van Amsterdam - Flevoland en Wortell 
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Data Analist

  Meer vacatures

Nieuwsbrief
Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van
het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen?
Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.
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Quantum Applicatie Lab  
Publiek-private samenwerking voor het verkennen en toepasbaar maken van  quantumcomputers voor gebruik in verschillende
sectoren. 
Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica, TNO, Surf, TU Delft, Netherlands eScience Center en IBM

Quantum 

De jury
Het juryteam van de Computable Awards 2022 bestaat uit Artie Debidien, Stijn Grove, Bart van der Mark, Ruud Mulder en Fred
Streefland. De voordrachten zijn getoetst op complexiteit en risico’s, toegevoegde waarde, originaliteit en innovatieve kracht en
de rol van de leverancier.
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Innoveren met blockchain leidt tot zuiver
drinkwater voor 100 miljoen mensen
Samen met Fujitsu heeft het bedrijf Botanical Water Technologies (BWT) als doel
om in 2025 100 miljoen mensen in de meest kwetsbare gebieden ter…
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Lead C++ Developer

KUBUS 
Noord-Brabant

Senior Developer 3D computing

KUBUS 
Noord-Brabant

Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Belastingdienst 
Utrecht
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