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  Onderwerp Lerarendag voor Informaticadocenten   

 
 
Geachte heer Franquinet,  
 
Zoals u als geen ander weet: IT is niet meer weg te denken uit onze samenleving, in alle sectoren 
heeft het grote invloed. Daarnaast is IT een vakgebied dat altijd in ontwikkeling is. Voor 
informaticadocenten is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen, zowel in 
de wetenschap als in het bedrijfsleven. Daarom organiseert Universiteit Twente op 15 september 
een lerarendag, speciaal voor informaticadocenten. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijf 
Trans Link Systems, bekend van de OV-chipkaart. Tijdens deze voor u kostenloze dag krijgt u een 
kijkje in de keuken van dit grote IT-project. U hoort over ontwikkelingen in uw vakgebied vanuit 
zowel het bedrijfsleven als de wetenschap. Daarnaast wordt u een interessante workshop 
aangeboden die weer gebruikt kan worden als lesmateriaal.   
 
Deze dag wordt georganiseerd vanuit de opleiding Bedrijfsinformatietechnologie van de 
Universiteit Twente. Deze opleiding biedt een combinatie van informatica en bedrijfskunde. Onze 
afgestudeerden spreken de taal van zowel de bedrijfskundige als de IT'er. Ze zijn op de hoogte 
van de nieuwste methoden voor ontwikkeling en implementatie van IT-systemen in bedrijven. 
Tegelijkertijd kunnen ze zich uitstekend verplaatsen in de gebruiker van de IT.  
 
Programma  
Trans Link Systems is speciaal opgericht om het nationale OV-chipkaartsysteem voor het 
openbaar vervoer te realiseren. Het ontwerp en de implementatie van de OV-chipkaart gaat niet 
zonder slag of stoot. Zowel technisch als organisatorisch zijn er de nodige uitdagingen. Denk aan 
de beveiliging, het ontwerp van de automaten, de koppeling naar de OV-bedrijven, de website en 
het tariefsysteem.  
Op de lerarendag hoort u welke keuzes zijn gemaakt en welke toekomstplannen er zijn. Zowel de 
techniek als de organisatie van het project komen aan bod. 
 
14.00 uur – 14.30 uur: aankomst op station Amersfoort & ontvangst bij Trans Link Systems 
14.30 uur – 17.30 uur: bezoek Trans Link Systems,  
17.30 uur – 19.30 uur: diner in Amersfoort 
 
Trans Link Systems bevindt zich naast het centraal station van Amersfoort en is dus gemakkelijk 
per trein te bereiken. 
 
Meer informatie & inschrijven  
Wilt u zich aanmelden voor de lerarendag? Vul dan het aanmeldformulier in op de website 
www.mb.utwente.nl/lerarendag. Het aantal plaatsen is gelimiteerd dus wacht u niet te lang!  
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met Juliette Fhij, medewerker 
communicatie, via het e-maildres: j.fhij@utwente.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
                                                                                                  
 
 
 
 
Prof. dr. Jos van Hillegersberg   
Opleidingsdirecteur Bedrijfsinformatietechnologie  
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