Uitreiking Windesheim Flevopenning voor beste Comakership 2016
Op 8 december 2015 vond de “Comakership van het Jaar”verkiezing
plaats op Windesheim Flevoland.
Tien genomineerde groepen studenten pitchten hun Comakership voor
een vierkoppige jury bestaande uit Casper Swaan, René Peeters, Aukje
Reinders en Elly van Wageningen.
De kwaliteit van alle gepresenteerde Comakerships was opmerkelijk hoog.
Daarnaast viel ook op hoe goed alle studenten in staat waren hun
Comakership in twee minuten te pitchen.
Alle studenten lieten zien wat ze in hun mars hebben en voor elkaar
kunnen krijgen met een Comakership.
Dat belooft wat voor de toekomst!
Toch moest de jury de beste drie Comakerships uitkiezen om door te laten
gaan naar dit gala.
Uitgangspunten bij die keuze waren:
−
−
−
−

toepasbaarheid
onderscheidend vermogen
meerwaarde voor opdrachtgever, regio of maatschappij
en overtuigend en goed onderbouwd

Dit leverde drie finalisten op
-

Team Innova, bestaande uit studenten Engineering Design and
Innovation Leon Mulder, Bas Kohlbrugge en Timo van Greunsven.
Zij ontwikkelden de Camco, een schuifje voor de webcam dat
mensen beschermt tegen webcam hacking.

-

De logopediestudenten Conja Adriaanse, Marieke Bank en Simone
Besseling. Zij ontwikkelden een serie over taalontwikkeling die
wordt gebruikt door het Kabouterhuis in Amsterdam.
en

-

Team SPOT, bestaande uit de studenten Engineering Industrieel
Product Ontwerpen, Ruben Boelhouwers, Nathalie Houben, Dustin
Vos en Marissa Da Thesta Jacobs de Bok. Zij ontwierpen een
lichtplan dat moet zorgen voor een gezellige sfeer op de Markt in
Almere Haven, waardoor mensen langer op het plein blijven.
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Er is door de jury stevig gediscussieerd, maar men kwam uiteindelijk tot
een unaniem besluit.
Het winnende Comakership heeft een compleet ontwerp en prototype
opgeleverd dat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
Ook heeft dit Comakership een creatief element en zijn duurzaamheidsaspecten belicht.
Het onderzoek, de rapportages en presentatie zijn van hoge kwaliteit.
Ook andere gemeenten zijn geïnteresseerd en de studenten hebben voor
dit plan al een landelijke prijs op zak.

Dames en heren,
De winnaar van de Windesheim Flevopenning voor beste Comakership van
het jaar is Team SPOT met Lichtplan de Markt Almere Haven!

Ruben Boelhouwers en Nathalie Houben jullie vertegenwoordigen
vanavond jullie team, van harte gefeliciteerd!
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