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Arenbergkasteel
Auditorium
Kasteelpark Arenberg 1
B-3001 Heverlee (Leuven)

10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur

Welkomstwoord

10.40 uur

De Blackboard omgeving van de UM (Marco Gorissen)
(Windows, OTAP, Blackboard releases, ...)

11.20 uur

De Blackboard omgeving van de RU (Jan Rijnders)
(Linux, hardware loadbalancer, NAS/SAN storage, performance issue, ...)

11.50 uur

De Blackboard omgeving van de Hanze hogeschool (Dirk Pijl)
(Inrichting, performance audit Bb, beheerontwikkelingen, ...)

12.30 uur

Lunch

13.10 uur

Blackboard aan de TU Delft (Willem Van Valkenburg)
(Linux, software loadbalanced, custom login, archiveringstool, …)

13.50 uur

Blackboard aan de ROC Midden Nederland (Wilco Foppen)
(Windows, migratie alle servers naar VMware, ...)

14.30 uur

Koffiepauze

14.40 uur

De Toledo en eloV-omgeving aan de K.U.Leuven (Jo Vanvoorden)
(Linux, SAN db, software loadbalanced, backup en course
archiving, Redhat Kickstart setup, …)

15.20 uur

Het beheer van diverse Blackboard omgevingen door STOAS
(Olaf Ritman)
(Beheer Windows- en Linux-omgevingen, monitoring, reporting, stresstest,
schaalvoordelen, ..).

16.00 uur

Rondvraag

16.30 uur

Receptie

Blackboard Usergroup NL/BE
Bijeenkomst voor Blackboardondersteuners in Nederland en Vlaanderen

Wegbesschrijving Arenbergkasteel
Kasteelpark Arenberg 1
B-3001 Heverlee (Leuven)
Met het openbaar vervoer
Neem de trein naar Leuven. Neem bus 2 richting "Campus" (niet richting "Boskant").
Stap af van de bus aan de halte "Kantien" recht tegenover het restaurant "Oude Kantien"
op het "Kantineplein" (net nadat de bus voor de tweede maal de spoorweg heeft
overgestoken). Het Arenbergkasteel is zichtbaar vanop het "Kantineplein". Er zijn
ongeveer 6 bussen per uur en de rittijd van het station tot aan het kasteel bedraagt
ongeveer 15 minuten.
Met de auto
Leuven ligt op de splitsing van de E40 en de E314. Verlaat de E314 via afrit 15 (Leuven).
Je bevindt je nu op de Koning Boudewijnlaan (N264) richting Leuven (Aan de eerste
lichten bedraagt de maximale toegelaten snelheid 70 km/h...). Draai rechtsaf aan de
tweede verkeerslichten. Je bevindt je nu op de Celestijnenlaan. Bijna aan het einde van
deze weg (net voor de tweede verkeerslichten), is er aan de rechterkant een ruime parking
bij het Departement Werktuigkunde. Steek na het parkeren van de wagen de straat over,
en volg het pad langs de rivier de Dijle. Het kasteel ligt langs dit pad aan de linkerkant.

