Peiling belangstelling DITO
DITO is een initiatief om docenten informatica en docenten in spe te helpen hun
vakkennis op te bouwen en uit te breiden. De modules leiden niet direct tot een
bevoegdheid van docent informatica, maar kunnen wel gebruikt worden in een
opleiding aan een van de universitaire instituten. De universiteiten hebben
toegezegd dat ze de modules zullen erkennen en overeenkomstig vrijstellingen
zullen verlenen.
Bij voldoende belangstelling zullen we in het najaar van 2009 de volgende module
aanbieden:
Objectgeoriënteerd programmeren met Java
Dit is een cursus Java op basis van materiaal van de Open Universiteit, bedoeld
voor mensen die Java willen leren of weggezakte kennis willen ophalen.
Deze module heeft een omvang van 5 ects, wat overeenkomt met 140
studielasturen, en zal ongeveer € 750 kosten. Per module zijn er 5 bijeenkomsten op
een doordeweekse avond van 2 uur met mogelijkheid van samenwerken met medecursisten. Deze module wordt door de TU Delft verzorgd en daar gegeven en
getentamineerd.
Modules over security en over kunstmatige intelligentie worden overwogen. De
omvang kan wisselen, voor de kosten moet u rekenen op €150 per ects. De locatie
zal normaal gesproken die van de verzorgende universiteit zijn.
Wij willen hiermee de belangstelling voor deze scholingsmogelijkheid inventariseren
om het juiste aanbod te creëren.
Daarom zouden we graag het volgende van u weten:
Hebt u belangstelling voor de module Java?
Hebt u belangstelling voor andere modules over de genoemde onderwerpen of
over andere onderwerpen?
Als u wel belangstelling hebt om mee te doen, maar problemen verwacht om te
deel te kunnen nemen, wat zijn dan die problemen (kosten, tijd, etc.)?
Wilt u deze modules gebruiken om uiteindelijk een bevoegdheid te halen aan een
universiteit?
Hebt u andere opmerkingen?
Als u zich wilt opgeven voor de module Java of meer informatie daarover wilt
ontvangen zodra die bekend is, kunt u dat in uw reactie aangeven.
Uw reactie kunt u sturen naar Ineke Heil, c.heil@fontys.nl.
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