
 

 

Cavero heeft als opdrachtgever de eerstejaars studenten van de opleiding Creative 

Business van de Hogeschool Inholland gefaciliteerd bij het maken van video’s. Cavero vroeg 

de studenten om een recruitmentvideo te maken voor de website en de Social Media 

kanalen. De opnames vonden plaats in de Loods, waar Cavero gevestigd is. De sfeer, het 

paarse DNA en de ‘wij mentaliteit’ stonden centraal. 

Achtergrondinformatie  

Cavero is een IT Consultancy gevestigd in de Plaspoelpolder in Rijswijk, Caverianen (IT specialisten) 

ontwikkelen software op maat voor diverse organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Cavero 

heeft specialisten in dienst die gespecialiseerd zijn in: Microsoft 365, Testen, .NET, Java en Business 

Consultancy. 

De IT specialisten van Cavero hebben hun expertise al ingezet voor: 

• Hogeschool Rotterdam, Zadkine, Vrije Universiteit en het ROC Mondriaan 

De Microsoft specialisten binnen Cavero ondersteunen onderwijsinstellingen om in het 

online onderwijs efficiënt te werken met Microsoft 365 en het optimaal te benutten, ze 

brengen structuur aan en begeleiden de scholen op het gebied van veranderingen. 

• AeroMath 

Om de luchtveiligheid te waarborgen voor de Australische marine hebben de specialisten 

van Cavero software op maat ontwikkeld voor AeroMath.  

• De SVO vakopleiding food zet in op innovatie en heeft aan Cavero gevraagd om software te 

ontwikkelen om op een innovatieve blended learning toe te passen voor de studenten van 

de opleiding. Een voorbeeld hiervan is: een productherkenningsapplicatie waarin studenten 

diverse producten kunnen vinden.  

• AkzoNobel (Flexa) heeft op dit moment behoefte om virtuele componenten in de gebruikte 

software te ontwikkelen voor merken zoals Flexa. Hierin werken de IT specialisten van 

Cavero mee om de juiste software op maat te ontwikkelen. 

   

Minor: Behind The Scenes 

Eerstejaars studenten van de opleiding Creative Business hebben een volledige videoproductie 

ontwikkeld. Cavero was hierin de opdrachtgever. Zij hebben de volgende stappen ondernomen: een 

briefing met Cavero, een vooronderzoek om meer kennis op te doen over de IT branche, het 

schrijven van een script en het opnemen van de video. De video werd opgenomen in De Loods. 

Allereerst vond er een briefing plaats met Cavero en de studenten. Hier werd het verhaal gedeeld 

van Cavero, de wij mentaliteit, de collega’s die centraal staan, de regie op de eigen werkomgeving 

en waarom de Loods in Rijswijk zo bepalend is om bij Cavero te werken. Cavero gaf als opdracht om 

een impressie video te laten maken om de sfeer en wij mentaliteit te tonen. Dit om potentiële 

nieuwe collega’s kennis te laten maken met Cavero en aan boord te brengen.  

Vervolgens zijn de studenten opgedeeld in vier groepen en iedere groep heeft een eigen concept, 

scenario en script ontwikkeld. De volgende fasen zijn door iedere groep opgepakt: de preproductie, 

productie en postproductie. Hierna is deze in kleinschalige groepen getoond aan het Enablement 

Creative Business studenten ontwikkelen 
een sfeervideo in opdracht van Cavero. 

https://dekennisloods.nl/impressie


team (faciliteren de IT specialisten), en zijn de studenten in feedback voorzien. Deze feedback is 

vervolgens verwerkt. Daarna heeft er een online première plaatsgevonden waar de video’s werden 

gedeeld met de IT Specialisten (Caverianen). Op deze filmavond hebben de Caverianen de video 

gekozen die als eerste op de website van Cavero wordt geplaatst. Cavero zal ieder groepje een 

podium geven en de video’s op de social mediakanalen delen. 

Ben jij benieuwd naar de video’s? 

Video 1 Visual Productions 

Video 2 CreaVision Productions 

Video 3 versie 1 Oihana  

Video 3 versie 2 Oihana 

Video 5 Media & Entertainment R.I.C.K.  

Wil jij weten welke video als eerste is geplaatst op de website en wat Cavero zoal doet?  

Neem dan een kijkje op de website: www.cavero.nl 

Heb jij nog vragen over Cavero, de Loods of wil je persoonlijk contact opnemen dan kun je met Zana 

Bagaric, Enabler bellen op het nummer 06-23802032 of via de mail zana.bagaric@cavero.nl.  

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gaaf, dat er in zo een korte tijd 

zulke toffe video’s zijn 

neergezet! 

De Caverianen 

Super goede teamwork 

heeft er plaatsgevonden 

ondanks de afstand! 

 

 Docent Jeroen Jager    

   

Super gedaan, vooral de 

creativiteit die los is 

gekomen en heeft geleid tot 

mooie innovatie resultaten! 

Het Enablement Team 
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https://www.youtube.com/watch?v=EIHbHEgwA6s
https://www.youtube.com/watch?v=iUc_nr1q5-s
https://www.youtube.com/watch?v=UhNm3XHYh8k
https://www.youtube.com/watch?v=johSJ6Yx1fI
https://www.youtube.com/watch?v=8ehuEZGArvU
http://www.cavero.nl/

