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.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de beurs. Ook bieden we u de mogelijkheid een
beurspresentatie te verzorgen.
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. Doorlopend zullen de deelnemers een bezoek
brengen aan de twee uitgebreide exposantenvloeren en is er volop gelegenheid om te netwerken en
van gedachten te wisselen met collega’s uit het onderwijs en partnerorganisaties.
Word exposant op de Beurs
Waarom u dit evenement niet mag missen? We zetten een aantal zaken voor u op een rij:
- op één dag in contact komen met uw doelgroep, afkomstig uit het hele land
- ongeveer 800 bezoekers
- koffie/thee en lunch worden verzorgd op de beursvloeren
- bezoekers gedurende een groot deel van de dag
- beurs is verdeeld over twee ruime locaties
- gevarieerd aanbod van organisaties
- 5 prijscategorieën
- bepaal zelf uw locatie en standplaats met de digitale plattegrond
- bepaal zelf uw standgrootte (minimaal 2 meter breed en 2 meter diep)
- nodig uw zakenrelaties uit: zij ontvangen een korting op de deelnameprijs
- draag een nieuwe organisatie aan en ontvang korting op uw stand
Beursprogramma
Vanwege het succes van afgelopen jaren, kunt u als exposant een presentatie verzorgen. U kunt uw
kennis overbrengen, ervaring delen of bezoekers informeren over uw dienst of product. Het aantal
plaatsen is beperkt, bovendien maakt de congresorganisatie een keus uit de aangeboden presentaties.
Wees er dus snel bij als u interesse heeft.
Meer informatie
Half juli ontvangt u meer informatie over alle mogelijkheden, de prijzen en aanmelding.
Heeft u vragen of interesse? Stuur dan een e-mail naar: k.makkinje@deonderwijsspecialisten.nl
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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.
Graag tot 29 november
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