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Alles over ICT & Onderwijs bij u in de buurt!
Like2Share ON TOUR is een event over de impact van
Technologie op Leren. De TOUR bestaat uit 5 regiobijeenkomsten
in één week door het hele land, waar u de belangrijkste
aanbieders op het gebied van ICT voor het basisonderwijs ontmoet.
Als deelnemer krijgt u een inspirerend persoonlijk programma,
op maat gesneden voor de specifieke uitdagingen van uw school.

Een beurs met
presentaties en
afspraken met
professionals die
voor je klaar staan.

Inhoudelijk en persoonlijk programma
Like2Share ON TOUR garandeert u een optimaal bezoek. Bij ons geen
doelloos zwalken op de beursvloer. In plaats daarvan korte krachtige
ontmoetingen met voorbereide professionals. U ontvangt een persoonlijk programma op basis van uw voorkeuren. Uw afspraken worden
voorbereid: exposanten kennen uw specifieke vragen. We plannen uw
afspraken zo, dat u de voor u relevante presentaties en workshops niet
hoeft te missen. Zo maakt u optimaal gebruik van uw dag!
Tijd		
09:00 09:30
09:30 09:50
09:50 10:10
10:20 10:40
10:50 11:10
11:20 11:40
11:50 12:10
12:20 12:40
12:40 13:40
13:40 14:00
14:10 14:30
14:40 15:00
15:10 15:30
15:40 16:00
16:00 16:10

Plenair | Presentaties			
Ontvangst 		
Opening		
Hans Hoornstra: Digitale Intelligentie		
AVG: Privacy & Security			
Google & Onderwijs			
Apple & Onderwijs			
Microsoft & Onderwijs			
ICT infrastructuur			
Lunchpauze 		
Interactief onderwijs			
Gepersonaliseerd onderwijs			
Professionalisering			
Digitale Content			
Implementatie & advies			
Afsluiting

Medialab			

Digitale geletterdheid			
Robotica			
Virtual reality		
Code			
3D printing
Fake news				
Digitale geletterdheid				
Virtual reality				
Code				
Robotica				

De TOUR wordt bezocht door professionals uit het PO: Bestuurders (5%), Directies (22%), ICT-coördinatoren (33%) en Leraren (23%).
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Wat kunt u verwachten?
Het dagvullend programma (09:30 tot 16:00) is
ingedeeld in blokken van 20 minuten. Na ieder
blok is er 10 minuten pauze. Het is een prettige
cadans, waarin u enkele persoonlijke afspraken
heeft met voor u relevante aanbieders.
Daarnaast beleeft u presentaties, bezoekt het
medialab en de beursvloer.
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Founders Like2Share
Dieter Möckelmann (06-39762929)
dieter@like2share.nl
Hans Hoornstra (06-21826615)
hans@like2share.nl

www.like2share.nl

De bijeenkomsten worden georganiseerd in
• Dordrecht (25 november)
• Amsterdam (26 november)
• Drachten
(27 november)
• Apeldoorn (28 november)
• Den Bosch (29 november).
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Deelname aan een bijeenkomst kost €75 excl. BTW per persoon.
Bij de prijs voor deelname is inbegrepen koffie en thee gedurende
de dag, een lunch en een inspirerend persoonlijk programma op
maat met presentaties, het medialab en enkele afspraken met
aanbieders, die aansluiten bij uw interesses en vragen.

