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Innovatie  
in ICT &  
onderwijs



Dit studiejaar bestaat de Stichting HBO-i 25 jaar. 25 mooie 
jaren vol co-creatie, kennisdeling en innovatie in het ICT- 
onderwijs. HBO-i ontstond ooit vanuit de behoefte om de 
kwaliteit te waarborgen binnen ICT, maar is inmiddels veel 
meer dan dat. We vieren dit tijdens de Docentendag op 
woensdag 5 april 2017 bij Hogeschool Rotterdam. 

Innovatie in het onderwijs is een hot topic wereldwijd. We leven in een 

veranderende maatschappij waarin we altijd verbonden zijn via sociale 

netwerken en online platforms, en de technologische ontwikkelingen 

zijn eindeloos. Leiden we onze studenten nog op in een relevant onder-

wijsklimaat? Tijd voor reflectie en innovatie! 

Wat kun je verwachten? 
In het ochtendprogramma geven verschillende experts uit het onderwijs 

en het werkveld een interactieve lezing vanuit hun specialisatie. Wat 

kunnen we eigenlijk met deze kennis? In de wrap-up brainstormen we 

hierover. Na de lunch heb je de keuze uit 5 break-out sessies met als 

thema’s: ‘Big Data’, ‘Gender in ICT’, ‘Andere skills’, ‘Tools in educatie’ 

en ‘Research’. We sluiten spectaculair af met een lezing van innovatie- 

expert Jef Staes. Jef is een autoriteit als het gaat om leerprocessen en 

innovatie. Hij heeft meer dan 100 lezingen gegeven en is schrijver van 

onder andere de boeken ‘Ik was een schaap’ en ‘Mijn organisatie is een 

oerwoud’. Dit belooft een echte eyeopener te worden! 

Deelname aan de HBO-i Docentendag is gratis. Het aantal plaatsen 

is beperkt, dus meld je snel (en uiterlijk 29 maart) aan via de website: 

www.hbo-i.nl/aanmelden-hbo-i-docentendag-5-april

Aanmelden

HBO-i Docentendag: innovatie in ICT & onderwijs



Programma woensdag 5 april 2017

09:30 uur Welkom en koffie

10:00 uur Opening dagvoorzitter

10:05 uur Welkom door gastheer Hogeschool Rotterdam:  

 Dr. A.B.M. (Bert) Melief

10:10 uur Talk #1 - Toekomst van onderwijs, 

 Eric Slaats, Fontys Hogeschool

10:40 uur Talk #2 - Relational Technology, 

 Celiane Camargo-Borges, NHTV Breda

11:10 uur Koffie

11:30 uur Talk #3 - Young professionals aan het werk, 

 Jasper Verbunt, Red Kiwi

12:00 uur Wrap-up met het panel 

12:30 uur Lunch

13:30 uur Break-out sessies

 #1 - Big Data, Jan Kroon, Hogeschool Rotterdam

 #2 - Rolmodellen in ICT, Renée Prins, HBO-i

 #3 - Andere skills, Hanriette Ruigt, HHS

 #4 - Tools in educatie, Peter Dawyndt,  

 Gent University / Thomas Boose / Roland Westveer

 #5 - Research, Tom Langhorst, Fontys Hogeschool

14:30 uur Keynote - Ted Talk Jef Staes: Innovatie-expert

15:10 uur Wrap-up met panel

15:30 uur Netwerkborrel

17:00 uur Tot volgend jaar!
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Tijd voor reflectie en innovatie!


