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oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij gaat
het om zowel ICT-kennis en -vaardigheden in specifieke
vakken als om vaardigheden die studenten zich eigen
maken als digitale wijsheid.

» versnellingsplan.nl/human-capital

Meer informatie en onze publicaties vind je op
www.versnellingsplan.nl

