
PASSEND 
GRAAG

Uitnodiging
 SCHOLENCONFERENTIE 

 13 OKTOBER • VAN DER VALK VUGHT 

PROGRAMMA

09.15 – 10.00 uur  Ontvangst
10.00 – 11.00 uur  Plenaire opening met keynote Prof. 

Dr. Dolf van den Berg
11.00 – 11.15  uur  Wissel
11.15 – 12.45  uur  Ronde 1: keuze uit verschillende 

workshops en inspiratiesessies
12.45 – 13.45 uur  Lunch
13.45 – 14.45 uur  Keynote Robin van Galen
14.45 – 15.00 uur  Wissel
15.00 – 16.30 uur  Ronde 2: keuze uit verschillende 

workshops en inspiratiesessies
16.30 uur  Borrel

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum:  13 oktober 2016
Tijd:  10.00 – 16.30 uur met aansluitend borrel
Locatie:  Van der Valk Vught
Voor wie:  Schoolleiders, teamleiders, 

zorgcoördinatoren, docenten en 
leerlingbegeleiders

Kosten:  Deelname is gratis
Aanmelden:  www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/

passend-graag-maatwerk-ieder-kind/

De organisatie is in handen van het Steunpunt Passend 
Onderwijs VO van de VO-raad in samenwerking met 
het NJI, de NVS-NVL, het Schoolleidersplatform, Ouders 
& Onderwijs, de bonden AOb en CNV en de scholen 
Sprengeloo, Singelland en het Vathorst College.

MAATWERK VOOR IEDER KIND
Graag nodigen wij u uit voor de scholenconferentie 
‘Passend graag, maatwerk voor ieder kind’ op donderdag 
13 oktober bij Van der Valk Vught. Tijdens deze 
conferentie, speciaal voor schoolleiders, teamleiders, 
zorgcoördinatoren, docenten en leerlingbegeleiders, 
maken wij met elkaar de balans op: hoe staat het passend 
onderwijs in het vo ervoor? Ga actief aan de slag in de 
door uw gekozen werksessies! 

DE PRAKTIJK IN UW SCHOOL
Tijdens de verschillende sessies staat het elkaar inspireren, 
uitwisselen van ervaringen over de praktijk in de school en 

het leren van elkaar centraal. Ook het plenaire programma 
is informatief en inspirerend. Deskundige sprekers geven 
praktische handvatten om passend onderwijs binnen uw 
school verder gestalte te geven.

HET DRAAIT OM UW VRAAG
Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke onderwerpen 
en vragen u tijdens de conferentie graag behandeld ziet. 
Bij het samenstellen van het programma houden wij hier 
rekening mee. Bovendien kunnen andere deelnemers via 
onze website reageren op uw vraag. Wie weet krijgt u dan 
al het antwoord waar u naar op zoek bent. En doet u als 
bonus waardevolle contacten op.

 

Benieuwd naar de stand van 

zaken van passend onderwijs bij 

u op school? Vul de scan in op 

www.scanpassendonderwijs.nl


