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Woensdag 23 januari 2019 t/m vrijdag 25 januari 2019 
 
Laat je tijdens onze BETT reis informeren en inspireren over de meest innovatieve en actuele thema´s 
omtrent ICT en onderwijs!  
 
Tijdens deze driedaagse studiereis combineren we deelname aan de BETT met het bezoek aan twee 
scholen in London. De nieuwste ontwikkelingen ontdekken én zien hoe scholen die voorop lopen dit 
toepassen in de praktijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETT show  
 
De BETT show in Londen is ´the world´s leading education technology event´ als het gaat om de 

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

de hele wereld. 

Het is een grote beurs waar een uitgebreid programma aan workshops wordt aangeboden. Het is dan 

ook van belang om je van tevoren goed te (laten) informeren om het meeste uit deze beurs te halen. 

Om deze reden nodigen wij jou uit voor een vóór-bijeenkomst in Nederland.  
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Het scholenbezoek  

Naast de BETT show worden ook de schoolbezoeken als zeer waardevol ervaren. Je bezoekt twee 

gerenommeerde scholen die hun sporen hebben verdiend in het gebruik van ICT in het onderwijs. 

Tijdens de interactieve bezoeken is er ruimte voor discussie en vragen met de leerkrachten en 

leerlingen. 

 

 

Alle informatie over de reis ontvang je van 

tevoren in een aantal nieuwsbrieven en een 

reisprogramma. De reis zelf wordt begeleidt 

door ervaren onderwijsprofessionals die al vaker 

met scholen naar Londen zijn geweest. 

 

 

 
 

Voorbereiding 

Enkele weken voorafgaand aan de reis organiseren we een voorbereidende bijeenkomst op een nader 

te bepalen locatie in Nederland. Onder andere formuleer je hier jouw leerdoelen voor deze reis. Ook 

laten we je zien wat je tijdens de reis kunt verwachten. De BETT wordt vaak als overweldigend ervaren, 

en daar bereiden we jullie goed op voor. 

Tevens kun je tijdens deze bijeenkomst kennis maken met andere deelnemers en laten we zien welke 

scholen er bezocht worden. 
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Kosten 
  
De totale kosten voor de BETT reis 2019 naar Londen zijn € 1095.- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief 
de retourvlucht, het hotel met ontbijt, de Oystercard (openbaar vervoer), toegang tot de BETT-beurs, 
de scholenbezoeken, twee keer lunch en een diner op de woensdagavond.  
 
Het conceptprogramma is te vinden op de Factsheet op de laatste bladzijde van dit document. Omdat 
het programma wordt afgestemd op de specifieke wensen van de deelnemers, staat het programma 
nog niet volledig vast. Vlak voor aanvang van de reis ontvang je het definitieve en gedetailleerde 
programma van deze BETT reis 2019. 
 

 

- SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN -  
 

Algemeen: 
 
De Bett-reis kan worden bekostigd door de volgende (subsidie)mogelijkheden in te zetten:  

• Nascholingsgelden 

• Lerarenbeurs 

• Via beurzen die te vinden zijn op https://www.wilweg.nl/  
 

 
Amsterdam: 
 

• Amsterdamse lerarenbeurs (aanvragen van 14 maart t/m 22 april 2018) 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-
zorg/onderwijs-leerplicht/amsterdamse/lerarenbeurs/  
Indien u hiervan gebruik wilt maken kunnen wij u helpen door een eerder 
goedgekeurd format te gebruiken. 

 
 
 

 
 

Rotterdam:  
 

• Rotterdamse lerarenbeurs: https://onderwijs010.nl/lerarenbeurs 
Indien u hiervan gebruik wilt maken kunnen wij u helpen door een eerder 

goedgekeurd format te gebruiken.  
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Meer informatie?  
 
 
Neem dan gerust contact op met: Arno Coenders info@arnocoenders.nl of Tom Thobe 
tom.thobe@edicta.nl 
 
 
Aanmelden 
 
Direct aanmelden kan via ons uitgebreide aanmeldingsformulier. Dat is te vinden op 
http://www.bit.ly/bett2019 . Op basis van dit formulier worden de vliegreis en het hotel geboekt. Dus 
zorgvuldig invullen is van belang.  
 
Algemene voorwaarden: 
 
1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van haar 

dienstverlening, behoudens schade direct veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 
(een medewerker van) de Organisatie. 

2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die kunnen voortkomen door 
overmacht, zoals redelijkerwijs niet te verwachten en/of niet voorzienbare omstandigheden die 
buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt.   (bv staking, weersomstandigheden, etc.). 

3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering, 
indien door hem/haar gewenst. 

4. Hotel en vluchten worden geboekt op basis van de gegevens die de deelnemer invult op het 
inschrijfformulier. Eventuele (spellings)fouten en de daaruit voorkomende kosten zijn voor 
rekening van de deelnemer. 

5. De deelnemer gaat ermee akkoord dat het paspoortnummer van de deelnemer wordt gebuikt 
door de Organisatie om tickets en hotelkamer te boeken.  

6. Kosten die de Organisatie moet maken betreffende het aanpassen van de gemaakte boeking op 
verzoek van deelnemer (zoals wijziging van vlucht of aantal nachten verblijf in hotel) worden 
doorberekend aan de deelnemer. 

7. Deelnemers aan de Studiereis zijn verantwoordelijk voor: 
a. Het in bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs en reisdocumenten 

(paspoort,identiteitskaart); 
b. Het op tijd aanwezig zijn op de afgesproken locaties; 
c. Tijdige en volledige betaling van de voor de Studiereis door de deelnemer verschuldigde 

kosten. 
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Facts BETT reis naar London 2019  
 
Datum: Woensdag 23 januari 2019 t/m Vrijdag 25 januari 2019 
 
Prijsindicatie: De totale kosten voor de BETT reis naar Londen zijn € 1095 exclusief BTW. In het najaar 
van 2018 ontvang je een rekening van dit bedrag.  
 
Aanmelden: Ga naar http://www.bit.ly/bett2019. 
 
Meer informatie? Neem dan gerust contact op met: Arno Coenders info@arnocoenders.nl of Tom 
Thobe tom.thobe@edicta.nl 
Het concept programma van de BETT reis naar London 2019 (activiteiten kunnen nog verschoven 
worden). 
 
Woensdag 23 januari 2019 - Reisdag en Scholenbezoek 
Morgen: Vliegreis Amsterdam Schiphol - London  
Met de trein/metro van vliegveld naar hotel 
Lunch 
Middag: Scholenbezoek 
Avond: Gezamenlijk diner aangeboden door de gastheren 
 
Donderdag 24 januari 2019 – Bett-show 
Morgen: Gezamenlijk ontbijt in het hotel 
BETT show bezoek. 
Lunch: Op eigen gelegenheid   
Middag: Vrije besteding in Londen en/of verlenging bezoek BETT show 
Avond: Diner en vrije besteding avond op eigen gelegenheid 
 
Vrijdag 25 januari 2019 - Scholenbezoek en Reisdag 
Morgen: Gezamenlijk ontbijt in het hotel en uitchecken. 
Scholenbezoek 
Lunch: Op eigen gelegenheid   
Namiddag: Van hotel naar vliegveld  
Avond: zo mogelijk gezamenlijk avondeten op het vliegveld. 
Vliegreis Londen - Amsterdam Schiphol. 
 
Zaterdag 26 januari 2019 

Optioneel bij te boeken via het inschrijfformulier. 

 

Zondag 27 januari 2019 

Optioneel bij te boeken via het inschrijfformulier. 
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