
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseert diverse activiteiten waarvoor we uw aandacht 
vragen. Digevent is een evenement bedoeld voor middelbare scholieren (havo/vwo) en mbo-
leerlingen. Voor dezelfde doelgroep hebben we een scholierenpanel opgericht hebben om de kwaliteit 
van onze voorlichting verder te optimaliseren. Scholieren die hieraan deelnemen krijgen hiervoor 
betaald. Hieronder staan twee oproepjes. Is het mogelijk om deze op uw website te plaatsen?     
  
Digevent
Op 8 april 2009 staat de HAN campus in Arnhem tijdens Digevent in het teken van de nieuwste 
innovaties op het gebied van informatica, media en communicatie. Alle havo, vwo en mbo leerlingen 
zijn welkom om de dag zelf te beleven en mee te doen aan alle activiteiten. Maak een eigen videoclip, 
van film en graphics tot montage of stap binnen in de Elektruck en componeer op digitale wijze 
muziek! Geniet tijdens de lunch van de lasershow en de interactieve beelden of ga speeddaten met 
mensen die in dit vakgebied werken. Tussen alle activiteiten door kun je je natuurlijk uitleven op de 
Playzone of even chillen in de loungehoek. Kom jij ook? Toegang is gratis. Bekijk het programma 
op 

  

http://www.digevent.nl/sites/digevent/programma/  en meld je aan!   
  
  
(In de bijlage vindt u de uitnodiging, die aan docenten kan worden doorgestuurd)  
We willen u vragen om de banner te plaatsen op uw website als dat mogelijk is. Zodat scholieren op 
het evenement geattendeerd worden.  
Onderaan de mail staat een note van onze webbeheerder met instructies.   
Graag informeren we u verder over alle activiteiten die er op het evenement plaatsvinden. U kunt 
daarvoor contact met mij opnemen.  
  

Heb jij elke maand wel een paar uur tijd over? Dan wil je deze tijd vast wel besteden aan het HAN 
panel Techniek. Het panel denkt mee over communicatie en voorlichting bij (toekomstige) studenten. 
Jouw mening is belangrijk! Per uur verdien je € 10,- uitgekeerd in Iris-cheques (bijna overal 
inwisselbaar). Lijkt het je interessant? Meld je dan aan op: 

Panel 

www.han.nl/techniekpanel 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Ine Kelzenberg  
 

http://www.digevent.nl/sites/digevent/programma/�
http://www.han.nl/techniekpanel�


Gratis
toegang!



www.digevent.nlDIGEVENT: 
HET EVENT VOOR INFORMATICA,
MEDIA EN COMMUNICATIE

Op woensdag 8 april 2009 organiseert de 
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 
de vijfde editie van Digevent. Met dit event 
staat Arnhem in het teken van de nieuwste 
ontwikkelingen in de informatica, media en 
communicatie.

Gratis toegang! 
Aanmelden via www.digevent.nl
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UITNODIGING VOOR DIGEVENT!
WOENSDAG 8 APRIL
Tijdens Digevent kunnen u en uw leerlingen zélf beleven hoe veelzijdig, creatief 
en uitdagend het interessegebied van informatica, media en communicatie is. 

KNALLENDE OPENING
(11.00 uur)

DOORLOPEND INTERACTIEf PROGRAmmA 
(11.00 - 17.00 uur)
Gedurende dit interactieve programma zijn er tal van activiteiten waaraan de scholieren en 
 studenten kunnen deelnemen. Het programma is doorlopend en deelnemers kunnen op elk 
 moment aanhaken. Hieronder een greep uit de activiteiten die tijdens Digevent te beleven zijn: 

maak een eigen videoclip, van film en graphics tot montage of stap binnen in de Elektruck en 
componeer op digitale wijze muziek! Geniet tijdens de lunch van de lasershow en de interactieve 
beelden of ga speeddaten met mensen die in dit vakgebied werken. Tussen alle activiteiten door 
kunnen deelnemers zich natuurlijk uitleven op de Playzone of even chillen in de loungehoek. 

PLAYZONE 
(11.00 - 17.00 uur)
Op de Playzone worden allerlei nieuwigheden getoond op het gebied van informatica,  
nieuwe media en communicatie. Scholieren en studenten kunnen op interactieve wijze zelf 
nieuwe dingen ontdekken en uitproberen op de Playzone. Ook kunnen bezoekers de games  
uit de Digevent Create Challenge spelen. 

PRIJSUITREIKING DIGEVENT CREATE CHALLENGE
(15.00 uur)
Onder begeleiding van de spetterende studentenband worden de winnaars gehuldigd. 

Locatie: HAN Campus in Arnhem, Ruitenberglaan 26
(bereikbaar met eigen en openbaar vervoer)

Aanmelden via www.digevent.nl 
Kijk hier ook voor meer details over het programma.


	De
	HAN28572_uitnodiging_1e cirkel_LR
	HAN28572_uitnodiging_2ecirkel_LR

