
Spelregels voor het indienen van presentatievoorstellen  

Wij willen als NIOC de deelnemers optimaal  informeren en enthousiasmeren.  

Om dit te bereiken worden alle presentaties zo gestructureerd, dat de bezoekers 

van Het NIOC Congres 2018 “beleef ICT onderwijs” op eenduidige wijze een keuze 

uit het presentatieaanbod kunnen maken. 

 

• Je wordt verzocht de vragen op het online aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op 

deze manier wordt jouw aanmelding door de programmaraad beoordeeld*. Indien nodig zullen we met 

jou contact opnemen.  

• Als je een link plaatst bij “Pitcherlink” naar een “voorproefje” van jouw presentatie (kan een filmpje zijn, 

een PPT of een Prezi, of bijvoorbeeld een interview met jou als presentator), is het voorstel 

gemakkelijker te beoordelen en maak je méér kans op vroegtijdige goedkeuring. 

• Je logt in met je e-mailadres en wachtwoord, pas zo nodig je NAW gegevens aan en kies voor de optie 

Presentatievoorstel(len) indienen.  Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is  01-12-2017,  

je kunt inhoudelijk nog wijzigingen aanbrengen tot 29-01-2018 

• Let op: als je bij het invullen van het presentatievoorstel langer dan 20 minuten wacht met verzenden, 

wordt de verbinding verbroken en wordt het presentatievoorstel niet verzonden. 

• Als jouw presentatievoorstel goed is verzonden, krijg je binnen 48 uur een ontvangstbevestiging per e-

mail. Ontvang je deze bevestiging niet, neem dan even telefonisch contact op met het Consortium voor 

Innovatie 073 – 7200932 of mail naar AnnemarieHoevenaars@cviweb.nl 

• Bij goedkeuring van jouw presentatievoorstel ben je automatisch deelnemer aan het congres voor het 

schappelijke bedrag van € 430,- ( dit is incl. lunch, diner, koffie en thee en véél netwerkmomenten); excl. 

hotelovernachting. Voor Po en Vo workshopgevers is er een mogelijkheid om alleen de eerste dag deel 

te nemen voor € 250 euro (neem daarvoor contact op met Annemariehoevenaars@cviweb.nl). 

• Je kunt bij het indienen van je presentatievoorstel aangeven of je een hotelovernachting wenst en je 

krijgt de mogelijkheid direct een kamer te reserveren.  

 

* Beoordelingscriteria: 

• relevantie 

• originaliteit 

• aansluiten bij het thema is een plus 

• passende en doordachte werkvorm 

• maakt de tekst duidelijk wat de bezoekers kunnen verwachten 

 

In de weken na het indienen (uiterlijk in januari 2018) ontvang je bericht of jouw presentatie wordt 

opgenomen in het programma van het NIOC congres “beleef ICT onderwijs” op 6 en 7 maart 2018 in 

Leeuwarden. Je dient dan zelf de door jou opgegeven medepresentator(en) te informeren. 

 

Een deel van de door jou ingevulde teksten wordt bij selectie van je presentatie zonder redactie 

overgenomen in het digitale programmaoverzicht van het congres. 


