
www.school-computer.nl
Titels en inhouden van de contentsessie en product-/
dienstsessies, een lijst met bedrijven en organisaties  
die aanwezig zijn op het Didactiek en ICT Congres, het 
programma en overige actuele informatie, staan op 
www.school-computer.nl. De website wordt regel-
matig aangevuld. Via een elektronisch inschrijfformulier 
kunt u zich aanmelden als congresdeelnemer.

Informatie
School & Computer® is een merk van:
ESS, Communicatie, Beurzen, Congressen B.V.
Postbus 40266
3504 AB Utrecht
T (030) 241 70 73
F (030) 241 06 71
E school-computer@ess.nl

Internet:
www.ess.nl
www.school-computer.nl

Inschrijfformulier
Contactpersoon
Alle correspondentie omtrent het Didactiek en ICT Congres verloopt, ook 

indien meerdere personen zich opgeven, via de contactpersoon.

Voorletter(s): 

Voornaam: 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Geslacht:      M     V

Is de contactpersoon tevens deelnemer?:     Ja     Nee

Indien de contactpersoon deelnemer is: mogen de contactgegevens 

in de congresmap worden opgenomen?    Ja     Nee

Subsessies*: Code 1  Code 2  

Code 3  Code 4  Code 5 

(Overige) deelnemers

Voorletter(s): 

Voornaam: 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Geslacht:     M    V

Mogen de contactgegevens in de congresmap worden 

opgenomen?    Ja     Nee

Subsessies*: Code 1  Code 2  

Code 3  Code 4  Code 5 

Voorletter(s): 

Voornaam: 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Telefoon: 

E-mail: 

Geslacht:     M    V

Mogen de contactgegevens in de congresmap worden 

opgenomen?    Ja    Nee

Subsessies*: Code 1  Code 2  

Code 3  Code 4  Code 5 

Indien zich meer deelnemers willen inschrijven, kopieer dan dit inschrijfformulier 
en hecht de kopie aan dit formulier.

*Op www.school-computer.nl kunt u de lijst met subsessies bekijken. Deze lijst 
wordt in de komende maanden aangevuld. U kunt direct bij uw inschrijving 
uw sessiekeuzes invullen, of nu inschrijven en op een later tijdstip uw keuzes 
bekendmaken. Wij verzoeken u vijf keuzes kenbaar te maken. Wij zullen trachten 
om u bij uw eerste drie keuzes in te delen. Alleen wanneer dit roostertechnisch 

echt niet mogelijk is, wordt u ingedeeld bij sessiekeuze 4 en/of 5.

Zend dit formulier, zonder postzegel, naar:
ESS bv/Didactiek en ICT Congres

Antwoordnummer 9457, 3500 ZD Utrecht

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. PO, VO en MBO

19 april 2010 | De Reehorst in Ede

Certificaat

Deelnemers die de gehele congresdag 

bijwonen, ontvangen – desgewenst – 

een nascholingscertificaat op naam.

Schrijf in en 

maak kans op een 

iPod Touch!

Didactiek en ICT 
Congres 2010

Didactiek en ICT 
Congres 2010



Het achtste Didactiek en ICT Congres belooft opnieuw een zeer 
informatieve en geanimeerde bijeenkomst te worden. Collega’s uit 
het gehele land kunnen er in een ontspannen, gezellige sfeer inspi-
ratie opdoen ten aanzien van de integratie van ICT in de lespraktijk.

Verdieping
Het Didactiek en ICT Congres biedt verdieping. U kunt kiezen uit 
vijf boeiende contentsessies over actuele onderwerpen, die ook 
uw school aangaan! 
In een groot aantal product-/dienstsessies wordt ingegaan op 
het gebruik van (ver)nieuwe(nde) educatieve middelen in de 
lespraktijk van alledag. Wilt u meer weten? Een bezoek aan de 
informatiemarkt is standaard in het programma opgenomen. U 
kunt er desgewenst napraten met sessieleiders en aanvullende 
informatie krijgen over de aanbieders en hun producten en 
diensten.

Het Didactiek en ICT Congres biedt handreikingen waar een 
ICT’er of leraar écht iets aan heeft.

Programma
Het Didactiek en ICT Congres begint met een ontvangst met 
koffie/thee vanaf 9.30 uur. Om 10.30 uur is de plenaire opening 
met keynote-spreker Robin van Galen. Daarna volgen er drie 
rondes met subsessies, waarop u en uw collega’s van tevoren 
kunnen intekenen. Ook is er een ronde ingepland voor een 
bezoek aan de informatiemarkt. Het programma eindigt om  
ca. 16.00 uur met een borrel.

Contentsessies
ESS heeft deskundigen uitgenodigd die een inhoudelijk sterke 
en onafhankelijke presentatie zullen geven: 

• Onderwijsplein Zoetermeer/SIZO 
 City Learning Centers in Nederland, een bron van informatie 
• Kennisnet 
 Rol van visieontwikkeling bij gebruik van ict
• Gamescool 
 Zelf serious games maken op school
• Projectteam LWS 2.0 en Hogeschool Utrecht 
 Digitale lesplannen in de praktijk: vrijblijvende extraatjes of 

betrouwbare bouwstenen?
• Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen
 Dyslexie en software

Ook voor u
Het Didactiek en ICT Congres is zeker níet bedoeld voor alléén 
ICT-coördinatoren, maar interessant voor elke professional in 
het onderwijs. De praktijk is vaak dat de ICT’er jaarlijks een of 
meerdere collega’s meeneemt. Zo krijgt de school als geheel 
een stevige ‘update’. Maar ook schoolbestuurders, schoolleiders 
en ouders kunnen op dit congres veel opsteken over de actuele 
toepassings mogelijkheden 
van ICT in het 
onderwijs.

Dyslexie: u krijgt demonstratie van en uitleg over de toepassing van een aantal softwareprogramma’s die goede 
diensten bewijzen voor mensen met dyslexie. Wat is er allemaal mogelijk in City Learning Centers? Het effectief 
inzetten van ict binnen het onderwijs: een handreiking om de verschillende opvattingen te vormen tot een 
eenduidige visie die daadwerkelijk meerwaarde creëert. Leer de basis van het maken van games en vergroot zo het 
enthousiasme van uw leerlingen voor uw lessen! Hoe breng ik een betrouwbare structuur en didactiek aan in digitale 
leermaterialen? Dit is een selectie uit de onderwerpen die aan bod komt tijdens het congres Didactiek en ICT 2010.

Didactiek en ICT 
Congres 2010
8e editie

Inschrijven
Wat kost het?
De kosten voor deelname aan het Didactiek en ICT Congres 
bedragen voor personen die verbonden zijn aan een erkende 
onderwijsinstelling € 225,- (incl. BTW). Indien meerdere 
personen van eenzelfde school deelnemen, betalen de 
tweede en alle volgende deelnemers € 215,- (incl. BTW) per 
persoon. Grote groepen (vanaf vijf personen): speciale prijs!
Personen die niet verbonden zijn aan een erkende 
onderwijsinstelling betalen € 325,- exclusief BTW.
Consumpties, een goed verzorgde lunch en een afsluitende 
borrel zijn bij de prijs inbegrepen. Deelname aan het Didactiek 
en ICT Congres kan betaald worden uit het  
(na)scholingsbudget.

Korting voor COS-abonnees
Voor abonnees van COS, onafhankelijk vaktijdschrift voor 
eigentijds onderwijs en ICT, geldt per betaald abonnement 
eenmalig € 25,- korting op deelname aan het Didactiek en ICT 
Congres. Nog geen abonnee? Kijk dan op www.cos-online.nl.

Annulering
Annulering is mogelijk tot en met 26 maart. Per afgemelde 
deelnemer zijn in dat geval € 40,- administratiekosten 
verschuldigd. Annulering op een later tijdstip is niet mogelijk. 
U kunt altijd een vervanger in uw plaats laten gaan, mits u dit 
van tevoren aangeeft.

Inschrijfformulier
Didactiek en ICT Congres | 19 april 2010 | De Reehorst Ede

Correspondentieadres
Naam school/bedrijf/instelling: 

 PO, OBD, Pabo 

 VO, NLO, ULO, LPC 

 MBO 

 Bedrijf

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Is uw school/bent u zelf COS-abonnee?

  Ja (eenmalig € 25,- korting per betaald abonnement)

Debiteurnummer  (indien bekend)

  Nee

  Ik/wij wil(len) graag een abonnement, neem contact met mij/ons op

Eenmalige machtiging 
(Korting € 10,-, geef een kopie van deze machtiging aan uw administrateur.)

Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan ESS/

Beurs & Congres om van onderstaande rekening het wegens deelname 

aan het Didactiek en ICT Congres op 19 april 2010 verschuldigde bedrag 

af te schrijven.

Rekeningnummer: 

Naam rekeninghouder: 

Adres rekeninghouder: 

Postcode en plaats: 

Datum: 

Handtekening rekeninghouder:

Factuur
Alleen indien geen machtiging is verstrekt, ontvangt u een factuur.

Factuuradres (alleen invullen indien anders dan het correspondentieadres)

Naam: 

T.a.v.: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Omschrijving/Inkoopnummer: 

>>>

Keynotesessie
Olympisch waterpolocoach 
Robin van Galen verzorgt dit 
jaar de plenaire opening
“Teambuilding in het 
onderwijs”.
Robin van Galen presenteert 
met flair en humor over 
het coachen van een team. 
Aspecten als het selecteren 
en vormen van een team, 
leiding geven, samenwerken en ambitie komen aan bod. 
Met name zijn toegepaste theorie over MBTI, over de 
verschillen in karakters en type mensen, spreekt veel 
luisteraars aan. Vanzelfsprekend spitst hij zijn verhaal toe 
op het onderwijs.

Win een iPod Touch

Schrijf u nu in voor het Didactiek en ICT Congres 

en win een iPod Touch 16 GB met uw naam in de 

roestvrijstalen behuizing gegraveerd! De iPods 

worden verloot onder de congresdeelnemers. 

Per 75 deelnemers is er één iPod beschikbaar.


