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Een App in twee dagen

Een App in twee dagen
Veel organisaties zien de mogelijkheden van Apps voor 
mobiele telefoons en tablets, maar lopen aan tegen de 
kosten en de hoeveelheid werk die komt kijken bij de 
ontwikkeling hiervan. Voor iedereen die een start wil 
maken met het ontwikkelen van Apps, of de 
mogelijkheden wil onderzoeken, is er nu de tweedaagse 
training 'Een App in twee dagen'. 

In deze maatwerk training bouwen we samen in twee 
dagen een werkende App, of maken we een prototype van 
een meer complexe App. Deze workshop is met name 
gericht op het ontwikkelen van educatieve Apps, 
bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden. Maar ook een App 
om een product of dienst te promoten en uit te leggen is 
heel goed mogelijk. 

Praktisch
Aan de workshop kunnen 1 tot ongeveer 12 
mensen deelnemen. Het is het beste om een 
team te vormen met verschillende disciplines. 
Bijvoorbeeld een aantal mensen die grafische 
kwaliteiten in huis hebben, inhoudelijk 
deskundigen en een marketing specialist. Het is 
ook mogelijk het aantal deelnemers te variëren 
naar gelang het stadium van de bouw. 
Technology coach Serge de Beer zorgt tijdens de 
workshop dat alle elementen worden 
samengevoegd tot een App voor de iPhone, iPad 
en/of Android-toestellen. Hierbij zijn de 
deelnemers steeds betrokken en zijn in staat na 
de workshop zelfstandig een eenvoudige App te 
ontwikkelen.

Investering
Euro 1950,- inclusief gebruik van de software en 
digitaal naslagwerk (excl. btw en reiskosten).

Locatie
U zorgt zelf voor een ruimte met voldoende 
computers en eventuele audiovisuele apparatuur. 
Externe locatie en inhuur van apparatuur is in 
overleg mogelijk.

Meer informatie en boekingen
Mail:  serge@learningtour.nl
Tel:  06 - 418 67 460

Kijk ook op:
Website: www.learningtour.nl 
Twitter: www.twitter.com/sergedebeer 

Serge de Beer
Technology coach

De workshop staat onder leiding van 
Technology coach Serge de Beer. Hij is 
onder andere bekend van de kinderboek 
App 'Witlof met Pootjes' en de cursus 'Maak 
je eigen Apps'. Serge begeleidt mensen en 
organisaties bij het versnellen van leren en 
het verbeteren van prestaties, met behulp 
van technologie. Daarnaast is hij werkzaam 
als coördinator Onderwijs en ICT bij een 
grote scholengroep voor VO en MBO 
onderwijs. Hier voert hij het toepassen van 
Apps en tablets in, sinds de introductie van 
de iPad.
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