
IPON 2018: ‘INNOVATIE EN TRENDS’
IPON 2018 is het platform voor onderwijsinnovatie en ICT. IPON is al
vele jaren de informatie- en inspiratiebron voor iedereen die bij het 
onderwijs betrokken is en bij de les wil blijven op gebied van ICT-
toepassingen en -diensten. Doel van IPON is om het gebruik van de nieuwste 
toepassingen binnen het onderwijs op een innovatieve en creatieve manier 
aan het onderwijs te presenteren. Dit geldt voor educatieve methodes, 
nieuwe leermiddelen, facilitair, hard- en software.

De opzet van IPON is gericht op interactiviteit. Een fysieke  
ontmoetingsplaats voor beslissers uit het onderwijs en toeleveranciers. 
Naastde beursvloer worden ICT- coördinatoren, directie, managers, 
docenten en leerkrachten geïnspireerd en geënthousiasmeerd door een 
breed congresprogramma met onderwerpen dat hen leert om ICT op een 
zinvolle manier in te zetten in het onderwijs.

IPON CONGRES
Tijdens het IPON 2018 congres- en seminarprogramma worden de meest innovatieve onderwerpen belicht. Het programma zal mede worden gevormd 
door de inzet van de callforpapers applicatie (geopend twee september as.) De programmacommissie is verantwoordelijk voor de onderwerpen en het 
kwaliteitsniveau. De congres- en seminarprogramma’s zijn voor de bezoeker gratis toegankelijk.

Ook voor onderwijsleveranciers is het mogelijk om op een overtuigende manier direct in contact te komen. Binnen het congresprogramma heeft u de 
mogelijkheid aandacht te besteden aan de onderwerpen die voor u het belangrijkste zijn. Door bezoekers praktijkervaring te laten opdoen met uw 
product en/of dienst, overtuigt u ze op een zeer doeltreffende manier.

19% directie/bestuur

 33% ICT-coördinator

33 % leerkracht

15% overig

OP WOENSDAG 7 EN DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 VINDT IN DE JAARBEURS 
UTRECHT DE NEGENDE EDITIE VAN IPON PLAATS

WAAROM DEELNEMEN AAN IPON 2018
    Het is een onmisbare informatie- en inspiratiebron en  

ontmoetingsplaats voor het onderwijs en onderwijsleveranciers, 
(educatieve) uitgevers en onderwijsorganisaties.

    Het interactieve programma van IPON 2018 omvat vele 
presentaties, demonstraties, workshops, seminars en congressen, 
gericht op schoolvakken en het curriculum.

    De publiciteitscampagne brengt IPON 2018 en uw organisatie 
onder de aandacht bij duizenden potentiële bezoekers/ 
beslissers/afnemers.

   IPON 2018 verwacht ruim 5.500 bezoekers verdeeld over  
twee dagen.

    U positioneert uw organisatie als belangrijke partij in de markt en 
bevordert de toegankelijkheid van uw product en/of dienst.

   IPON 2018 wordt branchebreed ondersteund.

De vakbeurs voor onderwijs en ICT

BEURSINFORMATIE

44% PO

24% VO

7% SO
5% HBO of hoger

12% anders

9% MBO

BEZOEKERSPROFIEL
Bezoekers van de IPON zijn docenten, leerkrachten, (bovenschools) management, schoolleiders, directie, ICT-coördinatoren, facility managers en veel andere 
geïnteresseerden uit het onderwijsveld (PO, VO en MBO). De afgelopen editie van de IPON werd bezocht door meer dan 5.500 onderwijsprofessionals.



DE LEERMIDDELENBEURS 2018
Tijdens de Leermiddelenbeurs 2018 staan de ontwikkelingen 
op het gebied van leermiddelen en de producten en 
dienstverlening van educatieve uitgeverijen centraal. 
Digitalisering, opbrengstgericht werken, toetsen (en de relatie 
met lesgeven en leermiddelen), ouderbetrokkenheid en ontwikkeling van 
jongeren. Het programma bevat een mix van onderwerpen die spelen binnen 
het PO, VO én MBO en is aansprekend voor de verschillende functieniveaus.

EXPERTISE SUMMIT 2018
De Expertise Summit is speciaal gericht op bestuur, directie, 
managers en schoolleiders, maar ook geschikt voor ICT-
coördinatoren vanuit het PO en VO. Deelname aan de Expertise 
Summit levert waardevolle informatie op voor scholen. Het doel 
van de Summit is om scholen en besturen meer inzicht te geven in de stand van 
zaken op het gebied van de visie op onderwijs, ondersteuningsbehoeften en 
ambities van zowel leerkrachten als schoolleiders.

IPON MAKERS GARTEN: TECHNIEK WORDT KINDERSPEL
De opkomst van de 3D-printer, programmeren in het onderwijs, robotics 
en drones. Er is een ware revolutie gaande binnen de maakindustrie. Met 
de IPON Makers Garten zal worden getracht de doelen ‘voorbereiden van 
leerlingen op de 21e eeuw’ en de ‘behoefte aan technisch personeel op de 
arbeidersmarkt’ met elkaar te laten verbinden. Partijen die interesse hebben 
binnen de IPON Makersgarten te participeren kunnen dat kenbaar maken 
door het sturen van een mail naar info@ipon.nl.

Hét platform voor onderwijs en ICT

IPON GEWOON SPECIAAL
Tijdens IPON 2018 is er ook aandacht voor het speciaal 
onderwijs en passend onderwijs. De conferentie Gewoon 
Speciaal is gericht op professionals uit het speciaal 
onderwijs en het reguliere onderwijs. De organisatie 
van het congres staat onder auspicien van stichting gewoon speciaal. 
Toeleveranciers gericht op het speciaal onderwijs worden uitgenodigd 
hierin te participeren.

KLAS VAN DE TOEKOMST
De Klas van de Toekomst is het plein binnen de IPON 
waarbinnen onderwijspioniers, startups en de nieuwste 
innovatieve toepassingen de kans krijgen zich zelf aan het 
onderwijs te presenteren. De Klas van Toekomst is zo ingericht 
dat de bezoeker de kans krijgt over de schouder van leerlingen mee te kijken 
en zo te zien, te voelen en te beleven. Als onderwijsleverancier kunt u dit 
unieke concept sponsoren. Voor meer informatie mail naar info@ipon.nl.

IPON AWARDS 2018
De IPON Awards laat het onderwijs zien welk bedrijf, organisatie en/of 
persoon zich wat betreft innovatie, kwaliteit en originaliteit onderscheidt 
in de markt. Daarnaast stimuleren de Awards het bedrijfsleven om 
producten blijvend te vernieuwen en te verbeteren. Zie voor meer 
informatie en/of inschrijving: info@ipon.nl.
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MEER INFORMATIE
Bent u geinteresseerd in een van deze promotiemogelijkheden, wilt u meer informatie of een  

voorstel op maat? Neem dan contact op met Marc Post via 023 543 0000
of mpost@reshift.nl. Marc adviseert u over een optimale inzet van de juiste middelen die  

het beste aansluiten bij uw marketingcampagne.
 

Kijk ook www.ipon.nl voor meer informatie

CHECK OOK DE OFFICIËLE AFTERMOVIE VAN IPON 2016
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