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Het gelukkige Kindcentrum 

Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum 

Woensdag 15 mei 2019 | Jaarbeurs, Utrecht 

Wij hebben een kindcentrum en we willen hier graag over vertellen! 

Wij zijn van een brede school naar een kindcentrum gegaan en hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt die 

wij graag willen delen 

  

Herkent u zich hierin? 

Dien dan een voorstel in voor een deelsessie tijdens het 14e Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum op 15 

mei 2019 in de Jaarbeurs Utrecht. Het congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een 

kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en 

cultuur. 

Via een online formulier kunt u een voorstel indienen. Geef bij het indienen van uw voorstel aan wie u bent 

(functieomschrijving, werksetting en eventuele titulatuur). Daarbij in  welke werkvorm u de sessie wilt geven, bijvoorbeeld 

lezing, interactieve werkvorm of behandeling van casus(sen). Dan de doelgroep van de deelsessie; voor wie is de 

deelsessie bedoeld? professionals in kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen, gemeente, sport of cultuur. 

Gevolgd door het doel van de deelsessie: wat nemen de deelnemers mee naar huis? Tot slot een toelichting op wat u 

wilt vertellen, waarom u een bijzondere praktijk heeft en waarom u denkt dat anderen daar van kunnen leren (in 

ongeveer 10 regels).  

Voor het indienen van een voorstel kunt u een keuze maken uit de volgende acht thema’s: 

1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s 

2. Budget en financiering 

3. School, samenleving en veiligheid 

4. Sport, voeding en leefstijl 

5. Bouw en inrichting 

6. De digitale school 

7. Ouders 

8. Kinderen en gedrag 

 

Bij indienen van een voorstel is het belangrijk om te in acht te nemen dat tijdens een deelsessie kennisoverdracht centraal 

moet staan en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk 

naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, de verkoop van een product of een 

reclamepraatje voor een methodiek of dienst herkennen deelnemers snel en wordt niet gewaardeerd. Producten, diensten 

en methodieken van leveranciers voor onderwijs zijn voor deelnemers wel zeer waardevol, maar presentatie hiervan past 

beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Wanneer u hier interesse in heeft dan kunt u een e-

mail sturen naar Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

 

Tijdens het congres vinden er twee deelsessierondes plaats die ieder een uur duren. Sessies worden op basis van 

inschrijvingen in één of twee rondes ingedeeld. Wij verwachten van de deelsessie dat u deelnemers kunt vertellen over uw 

eigen IKC of brede school en uw ervaring hiermee deelt (ondersteund met een PowerPoint die achteraf als handout kan 

worden gedeeld). Ook verwachten wij dat u de deelnemers actief betrekt. Wij zijn van mening dat uw deelsessie een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan het nog te ontwikkelen congresprogramma en de kwaliteit die de deelnemers ervaren! 

 

U kunt uw voorstel middels online formulier tot uiterlijk 3 december aanstaande indienen. 

Daarna zal de programmacommissie zich buigen over de voorstellen en daarmee een gevarieerd en evenwichtig 

programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de 

uitvoering.  

 

Voorwaarden & financiële regeling 

Voor het verzorgen van een deelsessie is er een vergoeding van €300 inclusief reiskostenvergoeding beschikbaar. Er 

worden maximaal 2 sprekers per deelsessie toegestaan. Wanneer er een tweede deelsessieleider bij de deelsessie wordt 

betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt slechts één deelsessieleider de vergoeding, de tweede leider 

kan, evenals de eerste, gratis deelnemen aan het congres. Wanneer u er voor kiest om een derde deelsessieleider aan te 

dragen, dan wordt er voor deze derde sessieleider €150 exclusief BTW in rekening gebracht voor congresdeelname. De 

vergoeding is ongeacht of een sessie in 1 of 2 rondes wordt geprogrammeerd. 

Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de 

website van Logacom (www.logacom.nl/pdf/logacom_nl-alg-voorwaarden.pdf) 

 

Voor vragen & opmerkingen 

 

Programmaontwikkeling 

Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV    

k.knobbe@logacom.nl 

 

Congresorganisatie  

Charlotte Koelmans, Logacom BV    

c.koelmans@logacom.nl 
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