
 
 

Inloop met koffie/thee en een Arnhemse lekkernij 09.30-10.00 

Opening en toelichting op het programma 
Klaske Smit (Ambassadeur Rijn IJssel) 

10.00-10.10 

Welkom bij ROC Rijn IJssel 

Ben Geerdink (voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel) 

10.10-10.15 

Even bijpraten 
Laatste nieuws vanuit saMBO-ICT en Kennisnet 

Leo Bakker (Kennisnet) en Jan Bartling (saMBO-ICT) 

10.15-11.00 

Pauze  11.00-11.15 

Van leervraag naar individuele leerroute 

Over het proces om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken, 

door samenwerking tussen onderwijs, logistiek en ict. 

Vivian Wigchert-Boom (Rijn IJssel) 

11.15-12.00 

Lunchbuffet 12.00-13.00 

De MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict, 

de CoP Leren met ICT en de MBO ambassadeurs 
Dit najaar zijn zowel de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd 

leren met ict als de Community of Practice Leren en ict van start 

gegaan. Wat willen de CoP en de Onderzoekswerkplaats gaan 

betekenen voor het mbo en welke rol kunnen de MBO ambassadeurs 

hierbij spelen. 

Marius van Zandwijk (Kennisnet) en Pierre Gorissen (iXperium HAN) 

13.00-14:00 

Pauze en verplaatsing naar het iXperium van de HAN  14.00-14.30 

Inspiratieworkshop Leren met ICT 

Experimenteren, inspireren en met elkaar in gesprek over de toepassing 
van de tools en hoe we onze collega's kunnen verleiden om ict in het 
onderwijs te gebruiken 

Jaap Dekker en Ron Does (media-mentoren iXperium HAN) 

14:30-16.00 

Mededelingen Ambassadeursnetwerk 
Martijn Bijleveld (saMBO-ICT) 

16.00-16.05 

Afsluitend een hapje en een drankje 16.00-16.30 

 
Adres: 
ROC Rijn IJssel 
Middachtensingel 2 
6825 HN Arnhem 
 
Deze locatie is vanaf station Arnhem Centraal goed te bereiken met lijn 5 richting Presikhaaf. Stap vervolgens 
uit bij de halte Keulse Slag. Je ziet vanaf hier het gebouw al liggen. Als je met de auto komt word je verzocht 



aan de overzijde te parkeren bij Winkelcentrum Presikhaaf (gratis). 
Om 14.00 uur vertrekken we te voet (of per auto) naar het iXperium van de HAN (een afstand van 800 meter). 
Het adres is Ruitenberglaan 27, 6826 CC Arnhem. Ook hier kun je gratis parkeren. 


