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Doel van dit vak



IT-jobs en -competenties
E-Competence Framework (E-CF)



NEW job profiles: Digital Communications Expert * Data Scientist * Mobile Application Developer  
*Information Security Expert * Infrastructure & Cloud Architect * … ?

Overzicht ICT-beroepsprofielen (jobs, rollen)



Overzicht ICT-beroepsprofielen (jobs, rollen)



ICT-beroepsprofiel (job, rol): voorbeeld

• Level 2 = graduaat (EQF5)

• Level 3 = bachelor (EQF6)

• Level 4 = master (EQF7)

ICT competency 
= required skill for a job
=> cfr. next slide

ICT job profile 
= nature/content of the job



ICT-competentie: voorbeeld
Competences: overview



Een ‘normaal’ IT-project



1TI: verkennen => generalist
=> @ vak Workfield 1TI:
• Kennismaking met diverse IT-

jobmogelijkheden en -onderwerpen (ook 
die waarin je je uiteindelijk niet zelf zal 
specialiseren)

• Doel: helpen om de juiste keuze te maken 
in jouw opleiding (specialisatie vanaf 2TI) 
+ kunnen samenwerken met anderen in 
een IT-project (zowel met niet-IT’ers als 
met IT’ers met een andere focus)

Belang van ‘T-vormige profielen’





Activiteiten in dit vak



Overzicht 

• Showcase 2TI + 3TI (oktober)

• 6 gastcolleges ICT-beroepsprofielen (november t.e.m. april)

• Coachinggesprek (mei)

• 1 live + 1 online activiteit naar keuze (datum naar keuze)



Showcase 2TI + 3TI (oktober)

• Meet-and-greet met studenten 2/3TI: 
praktijkgetuigenissen + Q&A

• Over voorbeelden projecten, 
succesfactoren, valkuilen, …

• Incl. matchmaking peter/meter



Gastcolleges ICT-beroepsprofielen! (november t.e.m. april)

• Via praktijkgetuigenissen inzicht verwerven in wat de mogelijke IT-
jobs / TI-keuzetrajecten precies inhouden

• 6 sessies (vrijdagnamiddagen). Iedere sessie gaat over 1 IT-job / TI-
keuzetraject, en wordt als volgt opgebouwd:
• 14u00 tot 15u30: 3 presentatie(s) / praktijkgetuigenissen

Bvb. over een typische werkdag/-week, real-life cases

• 15u30 tot 16u15: individuele gesprekken (Q&A, netwerking)

• Gastsprekers van diverse bedrijven
• Providit, Bewire, In the Pocket, EY, NTT, Business & Decision, RealDolmen, 

Brunel, Flexso, Ordina, Cegeka, Foreach, Klarrio, Contribute, Capgemini, Skryv, 
Bryxx, Tobania, Deloitte, Exellys, …



Gastcolleges ICT-beroepsprofielen! (november t.e.m. april)

Gastcolleges Netwerking (Q&A)

=====> klik hier voor voorbeelden (slides) <=====

https://drive.google.com/drive/folders/1s31rXskoAydVjfCiHPB-ABgyODWVp7cT?usp=sharing


Coachinggesprek (mei)

• Individueel gesprek met docent

• Ter voorbereiding van de specialisatiekeuze (2/3TI)



1 live + 1 online activiteit naar keuze (datum naar keuze)

• Via keuze-activiteiten extra, state-of-the-art
inspiratie opdoen over specifieke TI-gerelateerde 
onderwerpen

• 1 ‘online’ activiteit: bvb. TED talk(s) bekijken

• 1 ‘live’ activiteit: bvb. bezoek aan Digital First,
Pitch in Brussels, Google Digitaal Atelier,
Warmste Hackathon, ... Op www.eventbrite.be
staan bvb. ook heel wat extra events


