
PRACHTIG GRATIS ONLINE CONGRES VOOR STUDENTEN PABO EN LERARENOPLEIDING 
  
Beste leraar van de toekomst, 
  
Op 29 maart 2023 vindt de derde editie plaats van het grote CPC congres. Dat is een prachtig congres 
met 22 sessies over vrijheid en verantwoordelijkheid. Mooie lezingen, praktische workshops en 
interessante vodcast-gesprekken. 
De eerste twee edities waren online. Alle studenten van Pabo’s en lerarenopleidingen mochten bij 
deze edities gratis online aanwezig zijn.  
We hebben gemerkt dat het congres door een grote groep studenten is gevolgd, geweldig! 
  
Dit keer niet online, maar in theater het Spant in Bussum. Hierdoor is het helaas niet mogelijk 
studenten gratis te laten deelnemen. 
  
MAAR… van bijna alle lezingen, sessies en vodcast-gesprekken worden opnames gemaakt. 
We vinden het belangrijk dat de content van ons congres ook toegankelijk is voor studenten, 
toekomstige professionals in het onderwijs. 
Daarom stellen we de opnames van het congres graag achteraf 1 maand GRATIS beschikbaar voor alle 
studenten Pabo en lerarenopleidingen. 
  
Dit aanbod is en blijft passend bij onze missie om alle (toekomstige) leraren en schoolleiders te 
ondersteunen bij complexe onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. Onderwijs en opvoeding dienen 
de samenleving van morgen.   
  

De opnames zijn vanaf 8 mei 2023 één maand lang online te bekijken. 
De studenten die geïnteresseerd zijn kunnen zich hier gratis aanmelden met 
hun studentnummer.  
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een e-mail wanneer de opnames te bekijken zijn. 
  
Uiteraard ben je ook van harte welkom om fysiek aanwezig te zijn! Met de 
kortingscode congres50 ontvang je €50,- korting (in plaats van € 347,-  betaal je € 297,-). Je kunt je 
aanmelden via deze link (hier kun je ook het programma zien.) 
  
  

• En… abonneer je nu (gratis) op het Pedagogische YouTube-kanaal voor je wekelijks 
portie pedagogische 
inspiratie: https://www.youtube.com/c/MarcelvanHerpenpedagoog 

  
• En… Je kunt nu luisteren naar de Podcast “Het mysterie van de goede 

leraar” https://centrumpedagogischcontact.nl/podcast/ (te beluisteren op alle 
podcastkanalen) 

  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrumpedagogischcontact.nl%2Fvoor-pabo-studenten%2F&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7C72949396f85d4aab1bbe08dac9757bec%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638043803704389545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sYR9tryMEtWWpQhBUffClHayr7YWgKB%2B1UdkneEjtuM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrumpedagogischcontact.nl%2Fcpc-congres-2023%2F&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7C72949396f85d4aab1bbe08dac9757bec%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638043803704389545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XMuIk%2BNWGCsyaxSHls7xMtI3t94rNyfA1C7uphPOLMo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FMarcelvanHerpenpedagoog&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7C72949396f85d4aab1bbe08dac9757bec%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638043803704389545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=25MEyOTM1IG2QeXyEu%2Ft3dIBH40woH%2Bhj0hEFGbtKsA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrumpedagogischcontact.nl%2Fpodcast%2F&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7C72949396f85d4aab1bbe08dac9757bec%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638043803704389545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H9rddtdxwU1twmwBZYUgSNTUP1whtC3z7m79rXNi5zE%3D&reserved=0

