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TI DOCENTENDAG

PROGRAMMA
9.45 uur  Welkom door de voorzitter van de HBO-i Stichting

10.00 uur  Keynote Kamini Aisola, Benelux General Manager Amazon

11.00 - 12.00 uur  Keynote Dawid Zalweski – Saxion

12.00 - 13.00 uur Lunch

13.00 - 14.00 uur Workshopronde 1

14.00 - 14.30 uur Theepauze

14.30 - 16.00 uur Workshopronde 2

16.00 uur  Borrel op de beursvloer

TI DOCENTENDAG
Dit jaar organiseren de TI stamopleidingen van Saxion, Avans en Hogeschool Rotterdam een 
heuse TI docentendag tijdens het Job event georganiseerd door het HBO-i. 
De TI docentendag is voor iedereen die zich interesseert in het domein van de Technische 
Informatica. Tijdens de dag wordt er vooral veel gedeeld en geleerd. Er wordt gestart met een 
eigen keynote spreker: Dawid Zalewski van Saxion. Hij heeft een applicatie gemaakt 
waarmee hij de TI vacatures uit Indeed haalt. Vervolgens worden de vacatures gescreend op 
welke talen er gevraagd worden en welke kennis en kunde er gevraagd wordt van de huidige 
TI’er op de markt. Daarnaast heeft Dawid per regio waar een TI stamopleiding zit, een 
overzicht gemaakt waardoor regionale verschillen in gevraagde kennis en kunde inzichtelijk 
worden. 

Vervolgens is er lunch waarna er twee ronden van workshops zijn; in totaal zes workshops. In 
deze workshops vertellen elke keer twee TI opleidingen hun ervaringen met het onderwerp; 
wat gelukt en minder gelukt is, en welke vragen er nog zijn. Ook zijn er workshops met een 
nog opener karakter: we weten het gewoon niet en zijn benieuwd naar hoe anderen het doen. 
Denk hierbij aan: hoe ga jij om met programmeeronderwijs en hoe toets je dit, tot aan Hoe 
zitten de soft skills in je curriculum en hoe ga je in de begeleiding hiermee om? Hele 
praktische hands on workshops. We willen vooral van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. 
We zoeken niet naar de mooiste of de beste, maar naar hoe jij ermee werkt en wat er nog niet 
werkt. 



DE WORKSHOPS IN RONDE 1

DE WORKSHOPS IN RONDE 2

Aanmelden voor de workshops kan op de dag zelf. 

VERANTWOORDING 
CURRICULUM 

olv Avans Den Bosch

Doel: hoe verantwoord 
je je curriculum mbv 

competenties en BoKS

SOFT SKILLS

olv Hogeschool Rotterdam

Doel: welke plaats 
hebben ze in het 

curriculum

WISKUNDE 

olv Saxion

Doel: tot welk niveau 
gaan we met wiskunde

DIGITAAL TOETSEN 

olv Saxion

Doel: welke vormen / 
waarom doen we het / 

welke problemen en 
uitdagingen zien we

TOETSEN VAN 
PROGRAMMEREN

olv Avans Breda

Doel: hoe en wat 
beoordeel je bij 

programmeertoetsen

AFSTUDEREN

olv Avans Den Bosch

Doel: hoe toets je het 
eindniveau / welke 

processen


