Over onderwijs
aan leerlingen
die extra begeleiding
en ondersteuning
nodig hebben

29 november
Hotel Congrescentrum
Papendal, Arnhem

Hét Congres 2019 – Gewoon DOEN! – Blok 29 november 2019 in uw agenda!
‘Gewoon DOEN!’ Hoe krijgen we het samen voor elkaar dat iedere leerling zich ontwikkelt in
combinatie met extra zorg en ondersteuning. Wat helpt, wat werkt en wat doet er toe.
We nodigen je van harte uit voor de 17e editie van Hét Congres, vrijdag 29 november, Papendal Arnhem.
Dagprogramma Hét Congres 2019
Binnen een groot aantal presentaties en workshops worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van arbeidstoeleiding, autisme, gedrag, leerstrategieën, etc. met elkaar gedeeld; kortom alle zaken
die het gespecialiseerd onderwijs dagelijks bezighouden.
Na een plenaire start kun je een eigen programma samenstellen. Je hebt de keuze uit ruim 40
presentaties, workshops, werksessies en interactieve bijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen,
innovaties en samen werkingsvormen. Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken en van
gedachten te wisselen met collega’s uit het onderwijs en partnerorganisaties. Een aantal thema’s
binnen het programma zijn:
Passend onderwijs – Onderwijs en zorg – Onderwijskwaliteit –
VSO en Arbeidstoeleiding Expertise – Onderzoek en ontwikkeling
Tevens zijn er 2 uitgebreide exposantenvloeren, een ‘Gewoon Speciaal ICT Lab’ en een aantal
interactieve bijeenkomsten.
Organisatie
LECSO en het SBOwerkverband werken nauw samen om Hét Congres een gezamenlijk evenement
te laten zijn vanuit gespecialiseerd onderwijs. De organisatie wordt verzorgd door de Onderwijsspecialisten in opdracht van deze partijen. De CED-Groep maakt het als hoofdsponsor mede mogelijk.
Hét Congres als studiedag voor een team/school?
Wilt u samen met collega’s komen? Groepen vanaf 20 personen van één organisatie bieden we een
groepsarrangement aan.
Meer info en vragen?
Houd de site www.hetcongres.nl in de gaten voor alle actualiteit.
Heeft u vragen? Stuur dan gerust een mail naar info@hetcongres.nl
Graag tot 29 november
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