Geachte relatie,
Op 21 april 2011 organiseert afdeling Onderzoek van Stichting Kennisnet een bijzondere conferentie:
‘de Vlootschouw, Opbrengsten van ICT’. Kennisnet stimuleert onderzoek naar rendement van ICT in
het onderwijs en werkt daarbij samen met een breed netwerk van onderzoekers. De onderzoekers die
in het afgelopen jaar betrokken waren bij de uitvoering van onderzoek presenteren de meest actuele

inzichten over wat wel en wat niet werkt met ict in het onderwijs.
Als relatie van Kennisnet stellen we u graag in de gelegenheid om als eerste in te schrijven voor deze
Vlootschouw. Dit kunt u doen door invulling van uw persoonlijke gegevens klik hier. Het wordt niet
alleen een informatieve maar ook interactieve dag. De vlootschouw is een ontmoetingsplaats voor
wetenschappers, onderzoekers, docenten en beleidsmakers die zich inzetten voor onderwijskwaliteit
en willen weten hoe ict daar aan kan bijdragen.

Het voorlopige programma is als volgt:
Opening vindt plaats door de dagvoorzitter, Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat
Instituut. Daarna zal Alfons ten Brummelhuis, hoofd Onderzoek Kennisnet, een inleiding houden over

Wat werkt met ICT?. Vervolgens zullen vele onderzoekers kort achter elkaar in maximaal 5 minuten de
hoofdpunten van onderzoek van de verschillende programma’s van onderzoek van Kennisnet
presenteren. Parallel aan de presentaties vinden ronde tafel sessies plaats waarbij u dieper op de
bevindingen uit onderzoek in kunt gaan. Verspreid over de dag zullen meerdere rondes plaatsvinden
van korte presentaties en verdiepende parallelsessies. In de middag zal Harry van Vliet, lector
Crossmedia Business van de Hogeschool Utrecht, een keynote houden, getiteld ‘Wijs met media’.
Aansluitend zal plenair een levendig debat plaatsvinden met prikkelende stellingen en de nodige
interactie met alle aanwezigen.

Informatie over de Vlootschouw:
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Beatrixzaal en Expozaal.
Duur: 9.30 uur tot 17.00 uur.
Graag ontvangen wij u op 21 april. U kunt tot 16 maart 2011 via bovenstaande link gebruik maken
van deze exclusieve voorinschrijving die met zekerheid op 21 april toegang geeft tot de Vlootschouw.
Deelname aan de Vlootschouw is gratis.
Met vriendelijke groet,
Ronald Brouwer
___________________________________________________________________________________________________
Voorlopig programma ‘Vlootschouw: Opbrengsten van ICT in het onderwijs’
Vanaf 8.30 uur tot 9.30 uur: Ontvangst
9.30 uur: Opening door dagvoorzitter Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat
Instituut
9.40 uur: Keynote Alfons ten Brummelhuis (hoofd Onderzoek Kennisnet). Titel ‘Wat werkt met ict?’

10.00 uur: 1e ronde presentaties van 5 minuten
1.

Beter lezen in SO met Sprint plus door Eliane Segers (Radboud Universiteit Nijmegen)

2.

Meer leren door Slimstampen in MBO door Niels Taatgen (Rijksuniversiteit Groningen)

3.

Wiskunde zonder boek door Joost Meijer (Universiteit van Amsterdam)

4.

Eerst visie dan techniek door Sandra de Koster (universiteit van Amsterdam)

5.

In casu ROC Mondriaan door Loek Nieuwenhuis (IVA Tilburg)

6.

Gebruik outline tools door Milou de Smet (Open Universiteit)

7.

Internationale ICT-agenda door Joke Voogt (Universiteit Twente)

11.00 uur: Pauze tot 11.30 uur
11.30 uur: 2e ronde presentaties van 5 minuten
1.

Didactische structurering van multimedia door Chantal Gorissen (Open Universiteit)

2.

Mobiel Engels leren door Jacobijn Sandberg (Universiteit van Amsterdam)

3.

Businessmodellen digitaal leermateriaal door Matthijs Leendertse (TNO Delft)

4.

Integreren kritisch internetgebruik door Amber Walraven (Universiteit Twente)

5.

Bruikbaar digitaal leermateriaal door Hans van Gennip (ITS Nijmegen)

6.

Leren met computersimulaties door Bas Kollöffel (Universiteit Twente)

7.

Rekenprestaties en multimedia door Willem de Kock (Rijksuniversiteit Groningen)

8.

Wat punt nul door Harry van Vliet (Hogeschool Utrecht)

9.

Beter rekenen met netbook door Joost Meijer (Universiteit van Amsterdam)

11.30 uur: Parallel Ronde tafel sessies: verdieping en verbreding. Onderwerpen volgen nog.
12.45 uur tot 13.30 uur: lunch met muzikale omlijsting (strijkkwartet)
13.30: 3e ronde presentaties van 5 minuten
1.

Kansrijkheid van ict-innovaties door Madelief Keyser (Kennisnet)

2.

Digitale schoolborden in MBO door Ton Klein (Oberon Utrecht)

3.

Efficiënter werken met een digitaal klassenboek door Marijke van Vijfeijken (IVA Tilburg)

4.

Wat is de prijs van digitaal leermateriaal? door Flip Boer (Oranje Nassau College)

5.

Ict in opleidingen transport en logistiek door Esther de Ruijter (AO Consult Tilburg)

6.

Het rendement van game-based learning door Hans van Poppel (BeteoR Eindhoven)

7.

21st Century Skills door Joke Voogt (Universiteit Twente)

8.

Interactieve prentenboeken door Carienke Kegel (Rijksuniversiteit Leiden)

9.

Rekeninstructie op het digibord door Marijke Kral (HAN)

13.30 uur: Parallel Ronde tafel sessies: verdieping en verbreding. Onderwerpen volgen nog.
14.45 uur tot 15.15 uur: Pauze
15.15 uur: Keynote van Harry van Vliet (lector Crossmedia Business, Hogeschool Utrecht). Titel ‘Wijs
met media’.
15.35 uur: Levendig debat ‘Wat werkt met ICT in het onderwijs?’ onder leiding van Roderik van

Grieken aan de hand van prikkelende stellingen
16.35 uur: Afsluiting formele deel conferentie door Toine Maes, algemeen directeur Stichting
Kennisnet
16.45 uur ‘Meeting Plaza’ met alle presentatoren. Tevens borrel met hapjes en muzikale omlijsting
(jazz ensemble).
18.00 uur: Sluiting

