Landelijke
Startbijeenkomsten
Uitnodiging
Vorige week heeft u de vooraankondiging ontvangen van de startbijeenkomsten van
Ingeschakeld. Het landelijke initiatief dat inzet op de verdere samenwerking tussen werkgevers,
gemeenten en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met als doel
om nog meer schoolverlaters dan nu het geval is door te laten stromen naar een passende plek
op de arbeidsmarkt. Hierbij ontvangt u de aanvullende informatie voor deze bijeenkomsten,
zodat u zich tijdig kunt aanmelden voor één van deze drie bijeenkomsten.
Waar en wanneer

De bijeenkomsten worden op de volgende drie locaties
door Nederland georganiseerd:
• Regio noord
Woensdag 22 november | 13.30 uur – 16.00 uur
Locatie:
Onderwijscentrum De Twijn,
locatie Hengeveld College
		
Dr. Hengeveldweg 2, 8025 AK Zwolle
Meer info: http://www.detwijn.nl/contact

Programma

Het programma van de startbijeenkomsten ziet
er als volgt uit:
13.30 - 14.00
14.00 - 14.10
14.10 - 14.20
14.20 - 14.30

• Regio zuid
Donderdag 23 november | 13.30 uur – 16.00 uur
Locatie:
De Verspillingsfabriek – Huygensweg 10,
5466 AN Veghel
Meer info: http://deverspillingsfabriek.nl/contact
• Regio midden
Woensdag 29 november | 13.30 uur – 16.00 uur
Locatie:
Stip VSO Utrecht – Europalaan 89,
3526 KP Utrecht
Meer info: https://stipvso.nl/contact

Aanmelden

Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor de
bijeenkomst van uw keuze:
• Klik hier voor aanmelden voorlichtingsbijeenkomst
op woensdag 22 november Regio Noord
• Klik hier voor aanmelden voorlichtingsbijeenkomst
op donderdag 23 november Regio Zuid
• Klik hier voor aanmelden voorlichtingsbijeenkomst
op donderdag 29 november Regio Midden

www.ingeschakeld.nl

14.30 - 15.00

15.00 - 15.50

15.50 - 16.00

Inloop en ontvangst met koffie
en thee
Welkomstwoord
Korte introductie gastbedrijf/
school
Toelichting Ingeschakeld,
de concrete aanpak
Spoor 1, Ophalen en delen
- Presentatie van werkgever
en school
- Wat zijn goede voorbeelden
en hoe halen wij ze op
Spoor 2, vinden en verbinden
- Presentatie werkgeversnetwerken
- Waarmee kunnen wij van
dienst zijn?
Het vervolg en afronding

We zien uit naar uw komst!

