
Het vmbo en mbo samen op één dag, onder één dak 
voor een bredere doelgroep dan alleen Techniek. Het 
thema voor de 6e conferentie Techniek & Technologie: 
‘Minder geklets, meer gedoe!’ De conferentie vindt 
plaats op vrijdag 31 maart 2023 in Hart van Holland in 
Nijkerk. Nieuw is dat we interactieve ‘niet lullen, maar 
poetsen’ sessies aanbieden, waarbij de deelnemers 
onder begeleiding van een sessieleider écht aan het 
werk gaan. Met de opbrengst kunnen ze de volgende 
dag direct aan de slag. De conferentie is dan ook 
uitermate geschikt om als scholingsactiviteit aan te 
merken. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om te 
netwerken en de kennispartners te bezoeken die de 
bezoekers de nieuwste ontwikkelingen laten ervaren.

BEZOEKERS
• Maximaal 300 gepassioneerde onderwijsprofessionals 

alle sectoren en domeinen vmbo &mbo 

DOELGROEP
Beslissers uit onderwijs, overheid, ondernemers en 
kennisinstellingen:
• VO / MBO besturen & directies
• Overheid: Ministerie van onderwijs, Provincies en 

Gemeenten
• Branche- en werkgeversorganisaties & 

opleidingsfondsen 
• HBO lerarenopleiders 
• Vlaanderen - TA@3D onderwijsnetwerk
• Sterk Beroepsonderwijs & Sterk Techniekonderwijs - 

projectleiders – partners
• Delegatie uit Estland

BEREIK COMMUNICATIE 
18.000 unieke contacten

Beschikbare standruimten in Hart van Holland is 
maximaal 16 standplaatsen. Wacht dus niet te lang met 
reserveren!

Meer informatie over het programma: www.procuratio.nu 

De 6e conferentie Techniek & Technologie wordt 
georganiseerd door Procuratio: dé leernetwerkorganisatie 
Techniek & Technologie voor beslissers uit onderwijs, 
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Nederland 
en België. Dé enige internationale club waar beslissers uit 
beide landen samenkomen om de uitdagingen voor een 
sterk en duurzaam beroepsonderwijs met elkaar aan te 
gaan. Leer van nationale en internationale ontwikkelingen, 
om ze vervolgens te bespreken in uw eigen netwerk en 
toe te passen in uw eigen regio. Meer informatie: 
www.procuratio.nu

Kennispartnerpakket
6e conferentie 
Techniek & Technologie
ontmoet beroepsonderwijs,
dat is pas STERK 

KENNISPARTNERPAKKET:  
€ 2500 EXCLUSIEF BTW
• standruimte: 7 m2 
• toegangsbewijs voor 1 persoon voor bij de stand
• 1 tafel en 2 stoelen
• elektriciteitsaansluiting max. 0,5 kW
• catering
• 3x advertentie in de nieuwsbrieven met bereik van 

18.000 unieke contacten
• opening dia plenaire ruimte
• vermelding van logo en omschrijving bedrijf met 

een link naar de eigen site op de website van de 
conferentie



Verklaart te willen deelnemen aan de informatiemarkt van de 6e conferentie Techniek & Technologie ontmoet 
beroepsonderwijs, dat is pas STERK, op 31 maart 2023 in Hart van Holland Nijkerk.   

Let op: de informatiemarkt is interactief van opzet. De gasten gaan dus in uw ‘stand’ aan de slag met bijvoorbeeld 
onderwijstechnologie VR - AR gericht op alle sectoren en domeinen in het vmbo & mbo. De gasten hebben voor de 
workshopsessies ook de keuze om 1.5 uur op de standvloer interactief met de standhouder aan de slag te gaan. 

Inschrijver neemt het onderstaande pakket voor het bedrag van € 2500 exclusief BTW af: 
• Standruimte, 7 m2 , incl. 1 persoon voor bij stand, 1 tafel, 2 stoelen, elektriciteitsaansluiting max. 0,5 kW, catering,  

3x advertentie nieuwsbrieven 18.000 unieke onderwijsprofessionals vmbo & mbo – opening dia plenaire ruimte.  
• Extra deelnemer(s). Aantal personen:
 Kosten: € 195 p.p. exclusief BTW.

Handtekening aanvrager* :

Datum aanvraag* :

Dit formulier mailen naar: secretariaat@pijnenburgpts.nl  

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen en administratief verwerkt, ontvangt u een factuur. De betalingstermijn 
bedraagt 3 weken. Overige voorwaarden: www.procuratio.nu/contact/. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
Als u de factuur heeft voldaan, maken we uw deelname zichtbaar in de communicatie-uitingen van de conferentie.

INSCHRIJFFORMULIER STANDHOUDERS / KENNISPARTNER

Info:
Secretariaat: secretariaat@pijnenburgpts.nl 

PR en communicatie:
Maurice Ambaum (Ambaum BrandMakers)
T. 06-53400417 
E. info@ambaum.nl 

INVULLEN MET BLOKLETTERS!
* = Invullen verplicht

Naam standhouder : te 

Organisatie* :

Postadres* :

Postcode & plaats* :

Telefoon* :

E-mail* :

Contactpersoon* : 

https://p.easydus.com/project/81755cb1-8e94-4631-92d4-ec2d4a430666/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
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