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Bezoekverslag aan KAMK 
Ann Deraedt – 24 tem 29 september 2018 

1. De omgeving 
KAMK applied university = vergelijkbaar met Howest: klein en flexibel. Er zijn 2500 studenten op de 

campus. De meeste komen buiten de eigen stad, Kajaani. 

Ze zetten in op distance learning en internationale instroom, ook op de campus zelf. Hun Startup is e-

sports, en het is echt booming, Gaming departement is een scale-up. Gaming heeft sterke 

samenwerking met DAE. 

Er is veel project gebaseerd onderwijs. In bijna alle labs zijn onderzoekers om de studenten te 

ondersteunen. Die onderzoekers zijn soms ook start-ups die in de locale incubator werken. 

 

2. Contacten 
Ik heb met meerdere mensen gesproken. Niemand kent het begrip VUCA world maar als ik het 

plaatje toon, dan snappen ze het allemaal (zeggen ze). 

Kimmo Nikkanen - Head of School, School of Information Systems. Gedreven man. Heeft zeer groot 

project lopen met India. India betaalt vele miljoenen voor gamedevelopment. KAMK zoekt nu nog 71 

lesgevers voor 2 maanden. Alles wordt betaald. Moet ik opnemen met DAE, Isabel Tassaert? Wie 

doet Alumni? 

Tanja Korhonen – games departement. Ze was OC maar nu doctoreert ze. 

Anne Määttä – job vergelijkbaar met Herman Kiesel of Astrid. Moet Entrepreneurship promoten. 

Slaagt daar aardig in omdat er de laatste jaren ook een cultuur en meer drive is vanuit de studenten. 

Heb haar het boek van The Network always wins van Peter Hinssen gegeven, zodat ze zich kan 

inwerken in de NE culture. 

Jaana Lappalainen – OC van de master business opleidingen. Ze hebben een interessante master 

International Business. 2 jaar, doe je op afstand. Het is een 50% taak, bij de start is een International 

Week om elkaar te leren kennen. Voorwaarde is dat je 3 jaar bedrijfservaring hebt en projecten en 

thesis is gekoppeld aan het bedrijf waar je nu werkt of de startup die je zelf runt. 

Sami Malm – OC van de business opleidingen. Een beetje van het oudere genre. Zou graag wel 

internationale projecten opzetten, maar het mag geen geld kosten. Maw, zonder een Erasmus+ 

dossier zal niks lukken. Ze hebben al verschillende IP’s met andere scholen lopen (eentje met Ierland, 

Duitsland en …)  

Elina Jääskeläinen – docent marketing in de business opleidingen. Ze zou graag naar België komen. 

Komt uit de business en heeft duidelijk een start-up mentaliteit “het moet vooruit”. Ze doctoreert op 

AI maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. 

Deepak K.C – international coordinator for IT department. Was er niet maar bracht me in contact 

met de researchers van Cloud Infrastructure (meer voor NMCT). Joona Tolonen (head of research), 
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Timo Partanen (researcher/teacher) en Tuomo Huusko (doet de project begeleiding van studenten 

en dus ook stagiairs. Hij is de vervanger van Touko Möttönen, wiens laatste werkweek het is. Deze 

word DevOps in een gaming bedrijfje. Heb dan ook hier 4 uur ERD en MySQL les gegeven en 

stagecontract voor NMCT op punt gezet. . 

Meira Kaillonen -the international office manager, de Isabelle Pertry van Howest. Very customer 

oriented. Neemt direct actie, toont de juiste bronnen. Perfect voor het regelen van stageplaats voor 

NMCT. 

3. Mogelijke projecten 
Master of international business – duurt 2 jaar, halftijds, andere helft werk je zodat projecten en 

thesis gekoppeld zijn aan je opdrachtgever of je eigen startup. Voorwaarde: je moet 3 jaar business 

ervaring hebben maar dat zijn ze aan het bijstellen. In november volgt verder nieuws. 

Inschrijvingsgeld gratis maar eerste week is International Kickoff week op de campus om elkaar te 

leren kennen. Daarna kan je thuis verder werken en studeren. Je werkt in groepen en groepen doen 

peer assessment op elkaar. Het is niet 1-1 zoals in veel MOOCs. Er zijn dit jaar zo’n 90 studenten 

ingeschreven. Ze werken met Adobe Connect. Een teacher kan zo gemakkelijker verschillende 

groepen terzelfdertijd opvolgen. Ik heb de studiegids & cursusbeschrijvingen ontvangen.  

To do:  

- Check leerdoelen en cursusinhouden tov NE. 

- Promoot bij NMCT alumni. Mooie aanvulling als ze business ervaring willen opdoen. 

Betaalbaar en haalbaar: Claudia Eeckhout inlichten voor infomoment in Professional 

Careerweek feb 2019. 

Contactpersoon: Jaana  

Entrepreneurship – Net zoals wij VLAIO hebben, kunnen studenten in KAMK op vrije basis applyen 

voor een deelname. Er zijn slechts 20 studenten die toegelaten zijn. Er zijn een 40-tal die applyen (in 

groeiende lijn). Zou het mogelijk zijn om groepen van KAMK samen te laten werken met NE?  

- Tijdens het semester waarop ze VLAIO hebben 

- Als een uitdaging voor pijler 3  

- Andere vorm: bv als een persona, om een marktanalyse uit te voeren (bv S1P5), om een Google 

DMA campagne op te zetten (als uitdaging in S4P4, …  ) 

Contactpersoon: Anne. Ze komt naar de International Partner Days op Howest (3-4 april 2019) 

International teacher – Elina heeft reeds contact met Vives. Maar zij zou graag voor langere periode 

naar België komen. Ze heeft een passend mindset in het VUCA gebeuren.  

- Ze kan lessen meevolgen. 

- Ze kan topics geven uit haar vakgebied. 

- Overleggen hoe we samenwerking zouden kunnen opzetten.  

In business department zijn 3 verschillende doelgroepen: contactonderwijs, afstandsonderwijs en 

international onderwijs. Ze maakt dus 3 moodle cursussen! Misschien samen cursusmateriaal 

opzetten? Er bestaan blijkbaar subsidie mogelijkheden zoals via Erasmus. 
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To do: contact met Elina houden en luisteren of het mogelijk is dat ze langer naar België komt (ze is 

in bespreking met haar boss en heeft nu een extra argument). 

IT departement -  zet zwaar in op e-sports! Ondertussen hebben ze een proefproject achter de rug 

met een arm gedeelte in India die miljarden inzet om onderwijs, nl game development education. 

Bedoeling is dat er 400.000 studenten opgeleid worden. KAMK kan er slechts 200 zelf ontvangen. Dus 

eerst een tussenstap: 12 ECTS  daar ter plaatse les gaan geven. Het is een project van 2 maanden in 

mei/juni 2019. Al je kosten worden gedekt. Ook afgestudeerde DAE’ers komen in aanmerking. Skills? 

Veel geduld en goesting hebben.  Mocht Howest zin/capaciteit hebben om er ook te ontvangen in 

sept 2019 dan graag: alles wordt betaald (is al betaald maar moet nu nog opgezet worden). Gil 

Gonçalves (de Isabelle Pertry) en 2 teachers van Instituto Politecnico de Bragança (IPB.PT), Portugal 

waren er ook. Ook zij gaan kunnen om Indiërs te ontvangen. Hun studenten zijn voor 80% 

internationals, 44 nationaliteiten. 

To do: contact opnemen met DAE, wellicht interessant voor DAE alumni gezien er veel projectmatig 

werk en ook perioden van niet-werken is; 
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4. Enkele visitekaartjes 
 

  

 


