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Tool Toetsen op afstand <link volgt nog>
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Meer weten?
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◆ Proeftuin en placemat AI in het hoger onderwijs
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Heb je vragen? Mail
communicatie@versnellingsplan.nl.
Ga naar versnellingsplan.nl/kennisbank voor
alle publicaties, producten en projecten van het
Versnellingsplan. Blijf op de hoogte en volg ons op:

Illustratie aansluitend op het
thema ‘digitalisering’
in dezelfde stijl als de iconen
(lijntekening op witte of subtiel
gekleurde achtergrond)

