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Ons motto



Technische Informatica (TI)

Technische Informatica:
• 1 van de 6 richtingen binnen HBO-ICT
• 40-100 1e jaars
• 9 docenten
• 1.5 jaar (90 EC)



TI kreten:
• Kennisintensief vaardigheidsonderwijs
• Programmeren, programmeren, programmeren
• Hardware (embedded, IOT, robotica, …)
• Performance, device-drivers, OS (Linux)
• Veel C++, maar ook Python, en een beetje assembler (Cortex-M0)
• Hard werken, maar wel leuk
• Een studie, maar ook een hobby
• Excursies! CodeDive, emBO++, FOSDEM, Dutch C++ group

Programmeren, maar niet van websites of apps

Technische Informatica (TI)



• 10 x 9 m, ruimte voor max 30 personen
• Direct aan het ‘instituutsplein’
• Niet ingeroosterd voor onderwijs
• Onderdelenwinkeltje
• Plek voor werken, knutselen, ontmoetingen, inspiratie, discussies
• Voor studenten en docenten
• Voor alle jaarlagen
• Voor alle richtingen ( … )
• Voor studie, extra curriculaire activiteiten, ook voor gezelligheid
• Zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief
• Bijna alles kan, maar je koet het zelf doen

Techlab



3D printers, werkbank, robots, solderen, oscilloscopen, monitors, white-wall

Techlab - faciliteiten



• Geen vaste activiteiten
• Vrij inlopen, je kan er zitten en werken als er plaats is
• Goede plek om andere TI-ers (alle jaarlagen, docenten) te ontmoeten

TI - techlab



• basis-onderdelen (gratis) 
• winkeltje ‘klein Ali-Express’ (kostendekkend)
• https://hu-hbo-ict.gitlab.io/turing-lab/ti-lab-shop

TI - techlab



1e jaars print

Typisch Techlab

Kerstboom & open haard
Het was een nespresso

Neopixel kerstbal

1e jaars print

Het was een nespresso…



 code::dive : november, Wroclaw, Polen (40)
2 dagen, 4 tracks, technisch
Busreis en overnachtingen via Indicium

 Fosdem : februari, Brussel, Belgie (70)
2 dagen, 20-30 tracks, open source
Trein op eigen gelegenheid, overnachtingen via Indicium

 Embo++ : maart, Bochum, Duistland (10)
2 dagen,  2 tracks (?), embedded C++
Beperkt; TI-reisburo; zonder maaltijden!

 Meetup C++, bv. bij FlowTraders, Amsterdam (3-10)
‘s avonds, bij een bedrijf (contacten leggen!), 1 spreker
Eten (meestal pizza) en drinken

Het TI-reisburo



Voorjaar: 
• 2 maanden 100% dicht (ik mocht er eigenlijk ook niet in)
• 50 onderdelen pakketjes voor TI 1e jaars opgestuurd
• Geen soldeer practica 

Corona …

Nu: 
• Maximaal 10 personen (per dag! meestal niet vol…)
• 400 onderdelen pakketjes voor HBO-ICT 1e jaars uitgereikt (en 1 verzonden) 



Q&A, discussie

• Hebben jullie iets vergelijkbaars?
• Kan zo’n lab ook werken voor een niet ‘knutselende’ richting?
• Hoe gaan jullie om met onderdelen verkopen / weggeven / uitlenen?
• Zin (of onzin) van het cultiveren van ‘hobbyisme’
• Corona …
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