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Hogeschool NOVI ontwikkelt eerste hbo-opleiding die zich specifiek richt op 

IT-accountmanagement. Een complex en dynamisch vakgebied dat in het 

huidige opleidingslandschap nog onderbelicht is. Met de hbo-opleiding IT-

accountmanagement geeft Hogeschool NOVI invulling aan een prangende 

vraag vanuit de markt. Vanaf januari 2014 is het voor studenten mogelijk zich 

voor de opleiding IT-accountmanagement in te schrijven. 

 

Een goede IT-accountmanager 

In de Automatiseringsgids van 12 september 2013 geeft Jan Poort aan dat een IT-

accountmanager één van de belangrijkste en tegelijkertijd moeilijkste posities 

binnen een IT-bedrijf vervult. Volgens Poort moet een goede IT-accountmanager 

in samenspraak met klanten lange termijn IT-strategieën definiëren, verkopen en 

implementeren die voor de klant aantoonbare toegevoegde waarde hebben. Dit 

betekent dat een IT-accountmanager de uitdagingen van een organisatie op 

verschillende niveaus vertaalt naar pragmatische (IT-)oplossingen in een 

speelveld dat structureel aan een enorme dynamiek onderhevig is.  
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Eerste opleiding IT-accountmanagement 

Met de opleiding IT-accountmanagement speelt NOVI als eerste en enige 

hogeschool direct in op de marktbehoefte, en vult met deze studie de leemte op 

in het opleidingsaanbod op het gebied van IT-accountmanagement. Een van de 

speerpunten van Hogeschool NOVI is de samenwerking tussen het bedrijfsproces 

en de IT. Eerder speelde Hogeschool NOVI daar ook al vernieuwend op in door de 

hbo-opleiding Bedrijfskunde met afstudeerrichting Informatievoorziening. Beide 

studies zijn onderdeel van het aandachtsgebied van het lectoraat van Barry 

Derksen, en kunnen beide als specialisatie binnen de ICT- en 

bedrijfskundeopleiding worden gevolgd. Professor Theo Mulder geeft samen met 

Barry Derksen leiding aan de ontwikkeling van het programma van de opleiding 

IT-accountmanagement, waarbij ook de internationale ervaring van Jan Poort 

betrokken wordt.  

 

Ontwikkelingsdrift 

De start van de opleiding IT-accountmanagement in januari 2014 is kenmerkend 

voor de ontwikkelingsdrift die Hogeschool NOVI de laatste jaren laat zien. Op 1 

september jongstleden zijn binnen het opleidingsinstituut drie nieuwe lectoren 

benoemd, met elk een voortrekkers rol binnen hun eigen vakgebied. Onder het 

label NOVI School for Digital Entrepreneurship (NSDE) brengt de hogeschool later 

dit jaar nog vier nieuwe opleidingen uit die speciaal gericht zijn op digitaal 

ondernemerschap, nieuwe media en innovatie.  
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met 

George Vlug, Business development NOVI,  

telefoonnummer 030-711 56 15 / 06 – 30 72 71 85 
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