
 

                                                                                                           
    
                                
      

 
Gratis ILIAS-kennismakings- én gebruikersmiddag op 9 april 2015: 

‘De kracht van ILIAS’ 

Graag nodigen we u uit voor een gratis leerzame en innoverende ILIAS-informatiemiddag. 
Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen tussen ILIAS-gebruikers en -belangstellenden. We verzorgen deze 
middag een aantal presentaties. 
 
Kom ook naar deze middag: voor u als gebruiker dé kans om ervaringen uit te wisselen. Overweegt u met ILIAS te gaan 
werken? Dan is dit dé kans om van de ervaringen van ILIAS-gebruikers te leren. 
 
Locatie: Roosendaal (exacte locatie volgt). 
Meer informatie en aanmelding: info@futurelearning.nl of bel: +31 165 700 511. 
 
 

Programma: 
 

12:45u Inloop 

13:00u Welkomstwoord 
door Joke van Cappelle, Future Learning bv. 

13:10u MCB Campus: kennis is macht, kennis delen is kracht !  
door Wonnie van Beek, MCB Nederland bv. 

MCB steekt veel energie, tijd en geld in het ontwikkelen van e-learningmodules, m.n. voor het onderwerp 
Materiaalkennis. MCB doet dit omdat de metaalkundige kennis in de Nederlandse metaalverwerkende 
industrie langzaam verdwijnt. We kunnen met z'n allen toekijken en constateren dat dit zo is, of we kunnen 
er iets aan doen. MCB kiest voor het laatste. Maar MCB doet meer: met behulp van ILIAS heeft het bedrijf 
een Campus opgezet als een online school met zeer veel disciplines.  

13:50u De kracht van samenwerking  
door Jannet Tiegelaar en Hester Wijnen, Future Learning bv. 
Een e-learningmodule maak je zelden alleen. Onderwijskundige Jannet Tiegelaar en technisch ontwikkelaar 
Hester Wijnen, leggen aan de hand van ontwikkelde projecten uit hoe een e-learningmodule tot stand 
komt. Ze laten zien waarom een goede samenwerking tussen opdrachtgever, inhoudsdeskundige, 
ontwerper, ontwikkelaar, animator en IT’er zo belangrijk is voor het succes van een project. 

14:30u Pauze 

14:45u De kracht van de nieuwste release van ILIAS: ILIAS 5.0  
door Peter Pellemans, Future Learning bv. 

15:25u De kracht van discipline  
door Bert van der Linden, ATS Applied Tech Systems. 
Ervaring leert ons dat zelfstandig leren – ook e-learning - discipline vereist. Bert van der Linden geeft uitleg 
over relaties tussen e-learning en (zelf)discipline. Hij geeft een overzicht van de manieren waarop je 
discipline kunt delegeren aan ILIAS. 

16:05u Nieuwste ontwikkelingen: de kracht van ILIAS+ 
door Peter Pellemans, Future Learning bv. 

16:20u De kracht van de Continuous Learning App voor ILIAS 
door Marcel van Wijk, Add-App Learning.  
Marcel van Wijk houdt een presentatie over de Continuous Learning App - incl. toetsmogelijkheden - en laat 
zien hoe die kan worden gekoppeld aan ILIAS (het opleiden en trainen eventueel via www.SIPP.nu) 

16:40u Vragen en discussie   
U bent ervaren ILIAS-gebruiker óf ILIAS-belangstellende: een mooie mix van bezoekers om vragen te stellen 
en ervaringen te delen. 

17:30u Afsluiting met een drankje en een hapje 
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