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De ontwikkelingen in ICT gaan onnavolgbaar snel. Niemand weet wat 
de ICT-toepassingen van morgen zullen zijn. Het is daarom belangrijk dat 
ICT-ers zich ontwikkelen tot kritische professionals die blijven zoeken naar 
oplossingen voor toekomstige uitdagingen. Het Fontys ICT InnovationLab 
is een Open Innovatie omgeving met ruimte voor het experiment en het 
verkennen van alle mogelijke ideeën voor praktijkgerichte onderzoeksvra-
gen binnen het ICT-domein. Het InnovationLab is ingericht op het 
stimuleren van de toevallige ontmoeting tussen mensen met specifieke 
kennis te stimuleren. Hieruit ontstaan immers verrassende nieuwe 
inzichten, producten en businessmodellen.

In hybride teams werken studenten, docenten, lectoraten, expertisecentra
en FHICT-partnerbedrijven samen aan het ontwikkelen van talent en
ICT-innovatie. Praktijkgericht onderzoek uit het werkveld vormt het
vertrekpunt voor leren en innoveren.
Duurzame onderzoekssamenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 
zorgt zo niet alleen voor een Leven Lang Leren van de ICT-professional, 
maar ook voor een bijdrage aan de Digital Transformation in de 
Brainport en Midpoint regio.

Van onderwijs- naar kennisinstelling

Meer informatie: fontysictinnovationlab.nl
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https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-ICT/Onderzoek.htm


Samenwerken in een innovatieve leeromgeving

Bekijk de video van het Fontys ICT InnovationLab:
Samenwerken met bedrijven in een innovatieve
leeromgeving

https://www.youtube.com/watch?v=8GXzLTmzhOg
https://www.youtube.com/watch?v=8GXzLTmzhOg
https://www.youtube.com/watch?v=8GXzLTmzhOg


Binnen het concept van het Fontys ICT InnovationLab wordt onderzoek
in nauwe samenwerking uitgevoerd met het werkveld, de Partners in 
Innovation. Voor deze unieke samenwerking tussen Fontys Hogeschool
ICT (FHICT) en haar Partners in Innovation is een coöperatieve vereniging
opgericht: Sharing Platform for Applied Research Cooperation 
(SPARC).

SPARC heeft als doel om ICT gerelateerde innovaties te initiëren en te
versnellen. In de coöperatieve vereniging bundelen de Partners hun
innovatiekracht die versterkt wordt door de samenwerking met FHICT. 
Leden van SPARC (Partners in Innovation) brengen de onderzoeksvragen 
in bij het Fontys ICT InnovationLab en zijn een wezenlijk onderdeel van het 
onderzoeksteam van studenten, docenten en lectoraten. Door een nauwe
betrokkenheid bij het onderzoek, fysieke aanwezigheid op de kennisvloer 
en een hoge participatiegraad van de Partners in Innovation ontstaat een 
duurzame relatie tussen onderwijs en onderzoek. De Partners nemen op
deze manier deel aan een uniek innovatieconcept en werken met jong 
technisch talent aan ICT-innovatie.

Partners in Innovation

Meer informatie over SPARC: sparc-innovation.nl
Video over talent, onderzoek en innovatie bij FHICT

Luc van Agt
performance manager PSV

“Met het lidmaatschap van SPARC hopen we 
dat Fontys ICT ons kan helpen antwoord te 

vinden op praktische ICT vraagstukken, zodat 
we op het gebied van zaken als performance, 
fanbeleving etc. stappen kunnen zetten in de 

realisatie van onze visie 2030.” 

http://www.sparc-innovation.nl
https://www.youtube.com/watch?v=4fzZha7Lz8A&feature=youtu.be


Sinds september 2018 is het Fontys ICT InnovationLab gevestigd op het
innovatieve Strijp-T in Eindhoven. Midden in het historisch innovatiehart
van de regio zijn onderwijs, onderzoek en werkveld vervlochten om te
werken aan ICT-innovatie.

Op 4000m2 in gebouw TQ zijn verschillende onderzoeksgroepen
gehuisvest op het gebied van onder andere Big Data, AI, Blockchain en
Interaction Design. Het werkveld, in de vorm van Partners in Innovation,
werkt hier samen met 600 junior en 50 senior ICT-onderzoekers aan de
meest uiteenlopende vraagstukken om de digitale transformatie van de
regio te accelereren.

Strijp-T in Eindhoven

Meer informatie: fontysictinnovationlab.nl
Video over de lectoraten van Fontys Hogeschool ICT

INNOVATION GROUND
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https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-ICT/Onderzoek.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YonSSDCGeV0&feature=youtu.be


Bereikbaarheid

Entree
Fontys heeft een eigen entree gemarkeerd met Fontys banieren (ingang 5). 
Vanaf hier kunt u met de trap naar de diverse verdiepingen. De receptie 
van het Fontys ICT InnovationLab bevindt zich op de eerste verdieping van 
gebouw TQ4.

Openingstijden
Het Fontys ICT InnovationLab is geopend van maandag tot en met 
donderdag van 07.30 tot 22.00 uur en op vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur.

Goed om te weten

Fontys ICT InnovationLab
Achtseweg Zuid 151C, 
5651 GW, Eindhoven

Entree / Receptie: ingang 5 
Eerste verdieping TQ4
06-18596172

bus

bicycle

train

car Auto: Er zijn diverse parkeerplaatsen op Strijp – parkeren aan de 
spoorzijde is gratis.

Bus: Tussen Eindhoven Centraal en Station Strijp-S rijdt buslijn 10.

Fiets/scooter: In de kelder van TQ5 is een inpandige parkeerplek 
voor fietsen, scooters en brommers.

Trein: Er rijdt een stoptrein naar  Strijp-S. Vanaf hier is het drie 
minuten lopen naar het gebouw.

https://goo.gl/maps/HgqoLreCuDR6YayH9


LET’S DISCOVER THE FUTURE OF IT TOGETHER!

Neem contact op met:
Suzanne van Kuijk | Programmamanager 
Fontys ICT InnovationLab | e-mail: s.vankuijk@fontys.nl

Voor meer informatie: 
fontysictinnovationlab.nl
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