
 u    13:30 – 14:00  Passend onderwijs met de digitale tools van nu 

   Spreker: Paul van Erp – Solutions Advisor Mobility – ACES Direct

   In deze sessie gaat Solution Advisor Paul in op de verandering in het klaslokaal. Door de

   inzet van mobiele devices ontstaat er een interactievere manier van lesgeven, maar daarbij

   ontstaan ook uitdagingen. Hoe kun je dit in goede banen leiden? Hoe zorg je dat je het

   meeste uit de oplossing haalt en toch leerlingen stimuleert? Zonder hierbij het IT beheer uit

   het oog te verliezen. In deze sessie neem Paul hierbij het HP mobility portfolio voor educatie

   mee en gaat hij in op beheertoepassingen zoals HP Classroom manager en HP Touchpoint

   manager.

 u    14:00 – 14:15  Pauze (beursvloer open)

 u    14:15 – 14:45  Gaan 21st century skills de toekomst van het onderwijs veranderen? 

   Spreker: Gian-Carlo Sterken – Solutions Advisor 3D Printing – ACES Direct

   Een containerbegrip zoals 21st century skills tastbaar maken voor de leerkracht en de

   onderwijsinstelling, dat is het doel van deze kennissessie. Doormiddel van het inzetten van

   nieuwe technologische middelen in de klas, helpen we de leerkracht met inspirerend  

   lesgeven. Van het inscannen van personen, tot het virtueel rondlopen op een toekomstige

   werkplek. Belangrijk hierbij is dat deze middelen makkelijk ingezet kunnen worden en er een

   snelle acceptatie van zowel leerling als leerkracht is.

 u    14:45 – 15:00  Pauze (beursvloer open)

 u    15:00 – 15:30  Bespaar op de uitrol van uw IT-infrastructuur: 10-stappenplan Make IT Work

   Spreker: Geert van de Laak – Sales Manager Benelux Corporate Business –Toshiba

   Toshiba presenteert in 30 minuten hoe je door middel van hun kwalitatieve line-up, op een  

   lage TCO kan rekenen en daarmee kan besparen op de uitrol van IT-Infrastructuur. Dit wordt 

   in deze sessie inzichtelijk gemaakt in hun 10-stappenplan Make IT Work.
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