
UITNODIGING

‘KIJKJE IN DE 
KEUKEN’ BIJ 
SAXION 
DEVENTER
WOENSDAG 19 JUNI 2019
START: 12.00 UUR
HANDELSKADE 75, DEVENTER



ICT-docenten uit het hbo opgelet: op 19 juni 
opent Saxion zijn deuren voor een uniek kijkje 
achter de schermen bij de Academie Creatieve 
Technologie in Deventer. 

Aanmelden is vanaf nu mogelijk! 



‘Kijkje in de Keuken’ 
Woensdag 19 juni 2019
Handelskade 75, Deventer

Start: 12.00 uur

HBO-i nodigt je uit voor een ‘Kijkje in de Keuken’ bij Saxion op woensdag 19 juni. Je krijgt 
een uniek kijkje achter de schermen bij de Academie Creatieve Technologie in Deventer. Op 
het menu onder andere: de ambities van HBO-ICT Saxion, interessante workshopsessies en 
volop gelegenheid om bij te praten met collega’s. Alle hbo-ICT-docenten zijn welkom: 
werkzaam bij Saxion, of bij een andere hogeschool.

Interdisciplinaire projecten, een mbo-keuzedeel waarbij mbo-studenten kunnen proeven van 
het hbo en studenten van meer dan 25 nationaliteiten: Saxion Deventer heeft genoeg om 
trots op te zijn. Kom proeven, ontmoeten en meepraten!

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om je aan te melden, klik op de aanmeldknop hieronder. 

AANMELDEN

https://www.hbo-i.nl/aanmelden-kijkje-in-de-keuken/


12.00 – 12.45 uur: Netwerklunch  

12.45 – 13.45 uur: Plenaire bijeenkomst:

#1 de ambities van Saxion, door Hesther Hemssems (opleidingsmanager HBO-ICT)

#2 naar een Saxion Onderwijsmodel, door Amber Kornet (onderwijsadviseur)

13.45 – 14.30 uur: Workshopronde 1, keuze uit:

#1 HBO-ICT BV: interdisciplinair project, door Esther Hageraats en studenten

#2 IT Security, door Wilma Koopman

#3 Robotisering, door Jeroen Linssen

14.30 – 14.55 uur: Koffie break

15.00 – 15.45 uur: Workshopronde 2, keuze uit:

#1 Smart Solutions: interdisciplinair project, door Etto Salomons

#2 Samenwerking in het MBO, door John Tutert

#3 Onderzoek in Onderwijs, door Danny Plass

15.45 – 16.30 uur: Workshopronde 3, keuze uit:

#1 Hackathons met het werkveld, door John van de Pas

#2 Internationale stroom, door Rogier Hommels en Margriet de Vos

#3 Zelf aan de slag met Machine Learning / Scikit Learn, door Anthony van der Berg

16.30 – 17.30 uur: Borrel

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en om je aan te melden, klik op de aanmeldknop hieronder. 

AANMELDEN

https://www.hbo-i.nl/aanmelden-kijkje-in-de-keuken/



