
Onder  le id ing van Dieter  Möckelmann,  dé
specia l is t  op het  gebied van onderwi js  met  ICT,
laat  j i j  je  1  dag onderdompelen in  onderwi js
met  ICT.  Na de star t  met  ontb i j t  op  BETT,
loop  je  a ls  VIP een tour  langs de h ighl ights  van
BETT en maak je  gebru ik  van het  netwerk  van
Dieter .  Er  z i jn  gearrangeerde ontmoet ingen met
part i jen  d ie  kunnen b i jdragen aan jouw ambit ie .

WWW.BETTSHOW.COM

GEEF JE VANDAAG NOG OP!

BETT  SHOW  LONDON

BEZOEK OP 1 DAG DE GROOTSTE ICT
ONDERWIJSBEURS VAN EUROPA

24 JANUARI 2020

1 Day VIP Trip

ONTBIJT OP BETT |  MEET & GREET |
BREAKOUT SESSIES |  VLUCHT |  TRANSFER



07:05 VLUCHT AMSTERDAM-LONDEN
07:15 AANKOMST LONDEN,  TRANSFER NAAR NOVOTEL 
08:00 ONTBIJT OP BETT,  BEZOEK AAN BETT 
16:45 TRANSFER NAAR DE LUCHTHAVEN 
20:05 VLUCHT LONDEN -  AMSTERDAM
 

BETT  SHOW  LONDON

GEEF JE VANDAAG NOG OP!

ALL-IN 1  DAY VIP TRIP:  €  850 (EXCL BTW)
INFO/DEELNAME:   INFO@ONDERWIJSMETICT.NL
UITERSTE AANMELDDATUM: 20-12-2019.  VOL=VOL

"Het  bezoek aan BETT is  inspi rerend.  Een dag op pad met
bi jzondere  mensen d ie  dezel fde  passie  de len.  Het  b leek
later  de  star t  te  z i jn  geweest  om te  komen tot  een e igen
innovat iecentrum ( i@TP)  b i j  Ta lent  Pr imai r " .
~ Derek  Laout  -  meerscholendi recteur  &  ICT pro ject le ider  b i j  Ta lent  Pr imai r

"Door  mee te  gaan met  de  1 -day  t r ip  naar  BETT heb ik
interessante  mensen ontmoet  waar  ik  terug in  Neder land
interessante  vervolggesprekken mee kon voeren" .
~ Ni lufer  Akpinar  -  Manager  Educat ie  Neder land b i j  E -WISE

24 JANUARI 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbiD3iGWE_c-9TtNdhfdfvB9qSwU_wYV0aqDcQyYmULBJxmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbiD3iGWE_c-9TtNdhfdfvB9qSwU_wYV0aqDcQyYmULBJxmA/viewform

