Workfield 2TI
Intro

Doel van dit vak

Activiteiten in dit vak: overzicht
• Workshop ‘talent insights’ (oktober)
• >=3 workshops actualia, capita selecta (november t.e.m. april)
• Bedrijfsbezoek (datum naar keuze)
• Externe training (datum naar keuze)

Workshop talent / insights (oktober)
• Doel: zelfinzicht bijbrengen
o.b.v. wetenschappelijke modellen
op een speelse, praktische manier
• D.i. belangrijk om diverse redenen. Bvb.
• Beter functioneren in een team
=> begrip van groepsdynamica
• Voorbereid zijn op sollicitatiegesprek
• Voorbereid zijn op keuze stageplaats/job
=> welke factoren geven me energie?

Output van de workshop:
• Mijn stijl en aanpak
• Mijn sterke en zwakke punten
• Mijn waarde voor het team
• Mijn communicatiestijl
• Mijn mogelijke blinde vlekken
• Mijn tegengestelde types
• Suggesties voor mijn ontwikkeling

Workshops actualia, capita selecta! (november t.e.m. april)
• Er worden 6 workshops aangeboden
• Iedere workshop is gekoppeld aan een specifiek ICT-jobprofiel / TIkeuzetraject.
• 3 sessies (zie jouw keuzetrajecten) verplicht, andere vrijblijvend
• Iedere sessie wordt als volgt opgebouwd:
• 14u30 tot 15u30: workshop deel 1
• 15u30 tot 16u15: Q&A + netwerking
• 16u45 tot 18u: workshop deel 2

• Doel
• aanvulling op de vakinhouden van het keuzetraject
• kennismaking met bedrijven

Workshops actualia, capita selecta! (november t.e.m. april)
keuzetraject

Workshop onderwerp (technologie)

Bedrijven @ netwerkmoment

web developer

mobile low-code development
(Outsystems)

Providit, Bewire, In the Pocket

network specialist

cybersecurity, hacking

Ernst & Young, Dimension Data,
Brunel

digital consultant

technology & innovation's impact on
society (VR/AR/MR)

RealDolmen, Business & Decision,
Flexso, Ordina

software developer

Clean, professional coding

Cegeka, Capgemini, Foreach,
Klarrio

system administrator

DevOpps - continuous integration (Jenkins Skryv, Bryxx, Cheops
& AWS)

business & system analyst

microservices (Oracle)

Contribute Group, Tobania, Deloitte

Workshops actualia, capita selecta! (november t.e.m. april)
Workshops

Netwerking (Q&A)

Bedrijfsbezoek
• Eerste(?) stappen in een bedrijf
• Mogelijke invulling: bvb. rondleiding door het bedrijf,
vergadering bijwonen, speeddating met één of meer professionals, …
• Je kan kiezen uit het bedrijfsaanbod van de docent, maar je mag
gerust ook een ander bedrijf voorstellen (bvb. het bedrijf waarvoor je
een opdracht uitwerkt voor het vak Integration Project)
• Je contacteer zelf het bedrijf in kwestie om de invulling van het
bezoek te concretiseren. Pak dit op een professionele manier aan!
• Individueel of in team (naar keuze)

Externe training
• Deelnemen aan één of meer zelf gekozen workshop(s), training(en)
en/of online cursus(en) over een TI-gerelateerd onderwerp
• Voorbeelden van ‘massive open online course’ (MOOC) platformen:
Coursera, Udemy, Datacamp, edX, Cisco Network Academy, …
• Het moet echt gaan om ‘workshop’, ‘training’ of ‘cursus’, waarbij de student
zich een bepaald onderwerp probeert ‘eigen te maken’ (m.a.w. oefenen,
toepassen). Louter ‘presentaties’ (zoals in het vak Workfield 1TI, waarin bvb.
een spreker een praktijkgetuigenis geeft) bijwonen is dus NIET voldoende!
• Studie-inspanning: minimum 8 uur

• Doel
• aanvulling op de vakinhouden van het keuzetraject
• voorbereiding op levenslang, zelfstandig en proactief leren

