PERSBERICHT
Hogeschool Inholland Alkmaar levert voor de tweede keer het IT-talent van
het jaar
Alkmaar - Maarten Bellekom student bij de opleiding Business IT & Management van
Hogeschool Inholland Alkmaar heeft de titel Nederlands IT Talent van 2014 ontvangen!
Bellekom heeft meegedaan aan de spannende competitie van IT Talent. Hij ging daarin de strijd
aan met andere hbo-studenten. In samenwerking met topwerkgevers uit de IT branche
organiseerde Memory Events deze wedstrijd. Het is een wedstrijd voor hbo-studenten met een
technische, economische en/of IT achtergrond die interesse hebben in een carrière in de IT
sector. De deelnemende studenten maakten kans op een geldprijs van 5.000 euro. Memory
Group ging in samenwerking met zeven top IT werkgevers op zoek naar het IT Talent van 2014.
In verschillende rondes toetsten de bedrijven Accenture, Avanade, Cap Gemini, CGI, NCIM,
Sogeti en de Belastingdienst de studenten op hun kennis en vaardigheden.
Tijdens de finaledag half februari waren er ongeveer dertig consultants, specialisten en recruiters van
de diverse bedrijven aanwezig om de opdrachten en presentaties te beoordelen. Zo werd er gekeken
naar hoe je samenwerkt, hoe je presenteert, welke kennis je in huis hebt en of je je expertise gebruikt.
In het geval van Maarten Bellekom ging het om zijn expertise op het gebied van data en dat heeft dus
heel goed uitgewerkt.
De finaledag bestond uit twee onderdelen. Bij het eerste deel werd er in een groep van vijf studenten
een App bedacht en werd deze gepresenteerd aan de bedrijven. Ook werd er een business case
opgesteld met daarin aspecten zoals: marketing, design, functionaliteiten, werking en bruikbaarheid.
Het tweede deel ging om een individuele opdracht. Er moest een oplossing worden bedacht voor een
'overheidsprobleem'. Het probleem ging over dat er te weinig verkeersdata beschikbaar is om
nauwkeurig fileinformatie weer te geven. Maarten Bellkom bedacht hierop om
de data van de app Flitsmeister te integreren met de data van TomTom. Deze oplossing bracht hem
de titel IT-Talent van het jaar!
Maarten Bellekom won naast de titel IT-Talent 2014 ook een geldbedrag van 5.000 euro. De
enthousiaste student is ook ambassadeur voor de opleiding Business IT & Management. Van
Bellekom is ‘vraag het een student’-student en beantwoord online vragen van scholieren uit de regio
die interesse hebben in de opleiding Business IT & Management. Bellekom doet momenteel zijn
afstudeeronderzoek op het gebied van Big Data bij het bedrijf EY te Amsterdam.
In 2013 ging student Nick Veeken er met de prijs vandoor. Hij is inmiddels met succes afgestudeerd
aan de opleiding Business IT & Management bij Hogeschool Inholland Alkmaar.
Hogeschool Inholland Alkmaar is een ondernemende hogeschool die goed geworteld is in de regio
Noord-Holland Noord, middenin de maatschappij staat en een open sfeer kent met veel aandacht
voor de individuele student. De hogeschool biedt in totaal 14 solide hbo-opleidingen aan op het terrein
van techniek, economie, educatie en zorg en welzijn, waarvan 6 ook in deeltijdvorm.
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dick Schrama, docent bij de opleiding Business IT & Management, Hogeschool Inholland Alkmaar,
dick.schrama@inholland.nl of m. 06 – 21 84 11 62
of Natasha Glass, persvoorlichter Hogeschool Inholland Alkmaar, natasha.glass@Inholland.nl of m. 06
11 878 684

Kijk ook op:
http://memory.nl/producten/talent-games/it-talent/
https://www.facebook.com/TalentGames
http://www.bestgraduates.nl/it/it-talent/item404
Foto beschikbaar via:
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