
¡Inclusie is een 
werkwoord!
24-uursbijeenkomst 
4 & 5 november • De Werelt Lunteren • Leidinggevenden samenwerkingsverbanden

De weg naar inclusief onderwijs is 
geen rechte weg, maar een weg 
vol obstakels, olifantenpaadjes, 
rotondes, doodlopende steegjes en 
misschien zelfs wel sluipweggetjes. 
Geïnspireerd door keynote prof. dr. 
Marc Vermeulen reflecteren wij tijdens 
de 24-uursbijeenkomst op 4 en 5 
november in De Werelt in Lunteren op 
de weg die wij samen afleggen. 

Schrijf je nu alvast in voor de 24-uursbijeenkomst 
voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden 
po en vo. Na de zomervakantie delen wij het 
complete programma, voor nu verklappen we 
alvast dat er veel ruimte is voor ontmoeting en 
het uitwisselen van ervaringen. Ook adviseren wij 
om je wandelschoenen mee te nemen! 

Overnachting
Congrescentrum De Werelt heeft de 
coronapandemie aangegrepen om zowel 
de zalen als het hotel grondig te renoveren. 
Daarnaast is het hotel losgekoppeld van het 
congrescentrum, waardoor we in tegenstelling 
tot de voorgaande jaren geen hotelkamers vast 
kunnen houden. Dat betekent dat als je van plan 
bent om te overnachten, je deze hotelkamer snel 
dient te boeken. 

Praktische informatie
Wanneer:  Middag 4 & ochtend 5 november 

2021
Waar:  Congrescentrum De Werelt 

in Lunteren
Voor wie:  Leidinggevenden 

samenwerkingsverbanden po en vo
Kosten:  € 199,- exclusief 21% btw en € 240,79 

inclusief 21% btw*. Dit bedrag is 
exclusief het diner en overnachting, 
deze zijn apart te reserveren via 
deze website. 

Aanmelden via dit formulier

Diner en hotelkamer
Via deze link boek je eenvoudig het diner en/
of hotelovernachting bij De Werelt en betaal je 
direct via iDeal. Het driegangendiner inclusief 
twee consumpties op donderdag 4 november 
bedraagt € 52,50 en een hotelkamer € 114,-. 
Voor € 164,- boek je zowel een hotelkamer als 
het diner. Deze bedragen zijn inclusief btw. 

NB. Het is niet meer mogelijk om het diner 
rechtstreeks bij De Werelt te boeken en het 
reserveren van hotelkamers rechtstreeks bij De 
Werelt brengt extra kosten met zich mee.

De voorbereidingsgroep: Klaas Koelewijn, Bas 
Wesseldijk, Angelica Garcia Asensio, Erik Wissink, 
Michiel Minderhoud, Willeke Doornbos, Johnny 
Uytdewilligen, Dick Rasenberg, Mike Jolink en 
Babs Rosenmuller

Uitnodiging

*Dankzij subsidie vanuit het ministerie OCW kunnen we deze conferentie voor dit bedrag aanbieden.
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