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In cijfers 

620 deelnemers 

54 lesgevers  

45 leslokalen 
 

2

 Grootste evenement in Europa met 
hands-on workshops voor onderwijs 
 

21 standen op de ICT-beurs 

400 desktops, laptops en 
tablets 

150 deelnemers die eigen 
laptop meebrengen 

lorem ipsum 
dolor sit amet. 
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Maar liefst 620 mensen uit de 
onderwijswereld zullen tijdens 
de ICT-praktijkdag met nieuwe 
technologie aan de slag gaan. 
Ze kozen uit een aanbod van 
meer dan 80 sessies over het 
gebruik van digitale borden, 
sociale media, ipads, 
onlinediensten en praktische 
toepassingen voor allerhande 
programma's. Er valt voor elke 
leerkracht iets nieuws te rapen.  
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Omdat de sprekers vaak zelf 

onderwijsmensen zijn, is het 
aanbod perfect op maat van 
de bezoekende leerkrachten 
en ICT-coördinatoren. Dat de 
ICT-praktijkdag uitverkocht is in 
amper 2 weken, is het beste 
bewijs dat de leerkrachten 
tevreden en vol inspiratie voor 
ICT in de klas naar huis keren.  

Al doende leren  HEADLINES 

620 leerkrachten volgen 
praktische workshops over 
het gebruik van ICT in de 
klas  
 
 
Workshops die inspelen 
op onderzoek over ICT in 
Vlaamse scholen 
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25ste ICT-praktijkdag           Twitter #25 

STEM   Mediawijsheid      LEGO      3D-printing       Tablets      Robotica 
Programmeren    Techniek        Engineering  
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Dit jaar staat het onderwerp STEM (Science Technology Engineering Mathematics) als thema 
van de 25ste ICT-praktijkdag in de kijker. 

Op de ICT-praktijkdag leren we leerkrachten en ICT-coördinaten werken in de klas met 
robotica, mediawijsheid, programmeren, 3D-printing, Arduino… .  
 
16u40: Keynote Mevr. Sabine Poleyn 

Naar aanleiding van de 25ste editie en omwille van het thema van de ICT-praktijkdag komt 
Mevr. Sabine Poleyn, Vlaams volksvertegenwoordigster tot de dag voor deze 'STEMdag', graag 
het STEM-beleid voor onderwijs nog eens toelichten. 

STEM en ondernemingszin zijn enkele van de vele thema's die zij van kortbij opvolgde in het 
vorige Vlaamse parlement.  Als volksvertegenwoordigster is ze heel goed op de hoogte van 
wat er zich afspeelt op dat vlak. Bovendien is zij ook de drijvende kracht achter de 
Techniekclubs in West-Vlaanderen. 

 

 

STEM in het onderwijs 

 

  

AGENDA PERS 
8u25 – 9u25 
620 leerkrachten 
interviewen over hun  
ICT-aanpak in de klas 
 

9u25 – 9u50 
Plenaire keynotes met o.a. 
voorstelling resultaten 
Apestaartjaren 
 

10u00 – 11u30 
Bezoek aan workshops 
 

12u50-13u10 
Kaylee Surgelose 
(Vlaamse 
Scholierenkoepel): 
Nieuwe media in de klas 
 

16u30 - 17u00 
Receptie + Sabine Poleyn 
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26 mei ‘14  - Hogeschool Gent 
Bezoek ook www.ictdag.be voor alle info 
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 Contact 

  Hans De Four 
  Algemene organisatie  
  Contactpersoon voor pers 
  ICT-praktijkdag 
  +32 497 43 52 33 
  info@ictdag.be  

Vind ons leuk op Facebook: 
https://www.facebook.com/ictdag  

Volg ons op Twitter: 
https://twitter.com/ictdag  
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Adres 
HoGent campus Schoolmeersen  
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto) 
Voskenslaan 362 
9000, Gent 

Tijdstip 
De pers is welkom tussen 8u25 en 14u00 om 
interviews af te nemen met leerkrachten, hands-
on workshops met leerkrachten aan de 
computer te fotograferen of te filmen of om een 
verslag te maken van de educatieve ICT-beurs. 
Of bij de receptie bij de toespraak van mevr. 
Poleyn. 
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