Programma Kennisdeling Chipcard / AAR
18 november 2010 9.30 – 15.00 uur
ROC van Amsterdam, Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam
9.30 u
10.00

Ontvangst met koffie / thee
1. Opening
2. Presentaties instellingen ‘de docent’

De volgende 3 instellingen zullen in 20 minuten vertellen hoe Aan- en
afwezigheidsregistratie op hun instelling geregeld is met het oog op de docenten.
Centraal daarbij staan de vragen: Welke instructie krijgt de docent? Wat moet de
docent doen? Welke middelen krijgt de docent?
•
•

•

ROC Aventus, dhr. Jan van Amersfoort
ROC Westerschelde, dhr. Ger Rienties
ROC Landstede, dhr. Gert Koetsier

3. Gebruik smartphones bij AAR

Dhr. Wietse van Bruggen van Kennisnet zal in het verlengde van de vorige
bijeenkomst, waar een toekomst van smartphones m.b.t. AAR werd geschetst, de
plannen van Kennisnet presenteren voor een experiment met smartphones in het
secundaire en tertiaire proces (facility). Insteek zal zijn de mogelijkheden die
Kennisnet ziet versus de mogelijkheden die de aanwezigen zien en welke
consequenties die kan hebben voor infrastructuur/ administratieve organisatie e.d.

Pauze
4. Rondetafelgesprekken

In kleine groepen zal o.l.v. de inleiders van de agendapunten 2 en 3 verder
gesproken worden over de behandelde onderwerpen.

12.30

Lunch

Voor de gebruikers van Nedap en Simac producten voor Aan- en afwezigheidsregistratie zal in de middag
parallel aan elkaar een bijeenkomst worden gehouden met de volgende agenda. De Nedap bijeenkomst is
alleen bedoeld voor Nedap gebruikers en de Simac bijeenkomst alleen voor Simac gebruikers.
13.10

1. Opening
2. Presentatie door leverancier over ‘de docent’

De leverancier is gevraagd ook een presentatie van 20 minuten te houden over het
thema van de ochtend en heeft daarvoor dezelfde vragen gekregen. Vervolgens zal
hierover met de aanwezigen in gesprek worden gegaan.

13.50

Korte pauze
3. Presentatie en discussie over roadmap

Aan de leverancier is gevraagd om in een presentatie van een half uur te vertellen
over de roadmap voor de komende jaren. Aansluitend is een half uur beschikbaar
voor de discussie over de roadmap.

15.00 u

4. Sluiting

saMBO~ICT, het samenwerkingsverband in het MBO op het gebied van ICT

