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Netwerkreis Londen januari 2020 Gewoon Speciaal ICT i.s.m. LECSO 
 

Gewoon Speciaal ICT 

  

 

Gewoon Speciaal ICT organiseert in samenwerking met LECSO voor de vierde 

keer een netwerkreis naar Londen. Deze driedaagse reis naar Londen omvat 

een bezoek aan de BETT Show 2020 en aan de Charlton Park Academy. Deze 

netwerkreis vindt plaats van 23 januari tot en met 25 januari 2020. De reis 

wordt zonder winstoogmerk georganiseerd. 

Reisdoel Londen 
 
 

 

 

Laat je tijdens onze netwerkreis informeren en inspireren over de meest 

innovatieve en actuele thema’s omtrent onderwijs en ICT! De BETT show in 

Londen is ‘the world´s leading education technology event’ als het gaat om de 

nieuwste ontwikkelingen van onderwijs en ICT. De BETT show trekt jaarlijks 

vele professionals vanuit de hele wereld. Het is een grote beurs waar een 

uitgebreid programma aan workshops wordt aangeboden.  

Tijdens deze driedaagse netwerkreis combineren we de BETT Show 2020 met 

een bezoek aan de Charlton Park Academy en het Science Museum London. 

Kortom in drie dagen de nieuwste ontwikkelingen op onderwijs en ICT gebied 

ontdekken, ervaren én zien. 

Deze driedaagse is een uitgelezen kans om samen met collega’s uit het 

speciaal onderwijs kennis over leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte en ICT te delen en te vermeerderen. In dit netwerk geeft 

kennis delen een kruisbestuiving, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. 

Deelname aan deze reis creëert een voedingsbodem voor informele 

samenwerking tussen de deelnemers. Aanspraak doen op deze nieuwe relaties 

op het moment dat hulp noodzakelijk is kan gebruikt worden om doelen te 

bereiken. Het ontstane netwerk kan een uitstekende bron van nieuwe 

perspectieven en ideeën vormen die de deelnemers, in verschillende functies, 

kunnen helpen. Immers, netwerken kenmerkt zich door het uitwisselen van 

informatie over de uitdagingen, ervaringen en doelen waar jouw organisatie 

mee te maken krijgt. 

De opbrengsten van deze reis in het kort: 

 Een (Internationaal) netwerk; 

 Kennis van ‘Best Practises’ vanuit het Engelse onderwijs; 

 Kennis van ICT-toepassingen voor Special Needs; 

 Professionele ontwikkeling door collegiale intervisie en uitwisseling 

met vakgenoten; 

 Op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen in onderwijs, 

technologie en ICT. 

Opzet programma 
 
 

Donderdag 23-01-2020 

 Ochtendvlucht vanaf Schiphol Amsterdam naar Londen  

 Transfer per trein/underground naar Charlton Park Academy. 
www.charltonparkacademy.com  

http://www.charltonparkacademy.com/
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 Na het schoolbezoek inchecken bij het hotel. 

 ’s Avonds gezamenlijk diner met terugkoppeling van dag ervaringen. 
Vrijdag 24-01-2020 

 Gewoon Speciaal ICT Ontbijt 07.30 – 10.00u. 

 Bezoek BETT 2020  

 ’s Avonds om 19.00u. gezamenlijk diner met terugkoppeling dag 
ervaringen. 
 

Zaterdag 25-01-2020 

 Gezamenlijk ontbijt 

 Keuzeprogramma 
o BETT Show 2020 
o Vrije besteding in Londen 
o ‘Londen anders’ (Ruben Bloemen) 
o Bezoek Science Museum 

 Einde middag/vooravond vlucht van Londen naar Amsterdam (tussen 
17.00 en 19.00u.)* 
 

*Tijden onder voorbehoud. 
 

Deelnemers / doelgroep Deze driedaagse netwerkreis is een inspirerende kans voor met name 

leerkrachten, onderwijsondersteuners en ICT-coördinatoren binnen het 

speciaal onderwijs om kennis te nemen van de laatste onderwijs & ICT 

ontwikkelingen. 

Data Donderdag 23 t/m zaterdag 25 januari 2020. 
Inschrijven tot 01-12-2019. 
Voorbereidingsbijeenkomst bij LECSO op woensdagmiddag 11-12-2019. 

Aantal deelnemers Maximaal 25 deelnemers 
 

Aanmelden Online via LECSO:  http://bit.ly/31ZwxdH  
Na inschrijven ontvangt u een factuur. 

Prijs per deelnemer Netwerkreis BETT Londen €650,-  
Prijs is inclusief vluchten, accommodatie eenpersoonskamer, kosten 
programma, Nederlandse begeleiding, begeleiding van lokale experts ter 
plaatse. 
Incl. 2 gezamenlijke ontbijten, diners en vervoer in Londen. 
BTW is niet van toepassing. 

Organisatie Gewoon Speciaal ICT / LECSO 
Elle Peters, Thierry Koningstein en Ruben Bloemen  
Mail e.peters@gewoonspeciaalict.nl / t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl / 
r.bloemen@dekleineprins.nl  
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