Extended online event van de PO-Raad in 2021
De PO-Raad organiseert dit voorjaar in 6 inspirerende afleveringen het online event:

De toekomst van goed onderwijs
Bestuurders, leraren en iedereen die aan de deelnemende onderwijsorganisaties is
verbonden kunnen aan dit online event deelnemen.

Zes weken lang inspiratie
Bij het online event staat het grote verhaal van het onderwijs centraal: waartoe, waar vanuit
en waarheen. We kijken naar het verleden, naar het heden, maar vooral naar de trends en
ontwikkelingen. Van daaruit worden de contouren van het toekomstige onderwijs zichtbaar.
Wat dat concreet kan betekenen voor het onderwijs in alle diversiteit bespreken we op het
slot-event in juni.
In 6 afleveringen belichten we het thema van verschillende kanten. De uitzendingen zijn
(grotendeels) vooraf geproduceerd. De data zijn (onder voorbehoud):
Aflevering 1: De digitale toekomst – 24 maart, 14.00- 17.00 uur
Aflevering 2: De digitale samenleving – 7 april, 16.00-17.00 uur

Aflevering 3: De digitale economie - 21 april, 16.00-17.00 uur
Aflevering 4: De digitale pedagogiek – 12 mei, 16.00-17.00 uur
Aflevering 5: De regie nemen - 26 mei, 16.00-17.00 uur
Aflevering 6: Het nieuwe paradigma - 10 juni, 14.00 - 17.00 uur
In iedere aflevering wordt met betrekking tot het thema een gast geïnterviewd die aan het
einde van de het interview een kettingvraag zal stellen aan de gast van de volgende
aflevering. Na het interview wordt nagepraat met tafelgasten. Publiek wordt door middel
van polls betrokken en kan ook in de uitzending gehaald worden.

Sponsors
Wij bieden je de mogelijkheid om als sponsor deel te nemen aan het event. Hierbij is er
keuze uit 3 pakketten. Op de volgende pagina staan alle sponsormogelijkheden.
Informatie van de sponsors wordt vooraf en na afloop van iedere uitzending getoond.

Logo’s van de sponsors worden zowel op de congreswebsite getoond als in alle
congresuitingen.
Daarnaast kunnen sponsors zich middels een filmpje op de congreswebsite presenteren.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons op (k.titulaer@poraad.nl). Wij maken graag
een belafspraak met je om de mogelijkheden toe te lichten.

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Pakket A:
Hoofdsponsor à € 10.000,-- (ex BTW)

Pakket B:
Premiumsponsor à € 3.000,-- (ex BTW)

Pakket C:
Sponsor à € 2.000,-- (ex BTW)

•

Commercial voorafgaand aan alle 6
uitzendingen

•

Roulerend logo voorafgaand aan alle 6
uitzendingen

•

Roulerend logo voorafgaand aan alle 6
uitzendingen

•

Logo op vaste positie op de congreswebsite

•

Logo op de congreswebsite in roulerend
bannersysteem

•

Logo op de congreswebsite in roulerend
bannersysteem

•

Logo in groot formaat op congresuitingen:
• Uitnodiging
• Bevestiging
• Reminders
• Bedankmail aan deelnemers
• Vimeokanaal met congresvideo’s

•

Logo in standaard formaat op congresuitingen:
• Uitnodiging
• Bevestiging
• Reminders
• Bedankmail aan deelnemers

•

Logo in standaard formaat op congresuitingen:
• Uitnodiging
• Bevestiging
• Reminders

•

Mogelijkheid om commerciële informatie in
te sluiten in congresmailingen

•

Mogelijkheid om de organisatie / product
middels een filmpje op de congreswebsite te
presenteren

•

Mogelijkheid om de organisatie / product
middels een filmpje op de congreswebsite te
presenteren

•

Mogelijkheid om de organisatie / product
middels een filmpje op de congreswebsite te
presenteren

•

Inlog bij alle 6 de congresafleveringen
(passieve deelname) voor 5 personen

•

Inlog bij alle 6 de congresafleveringen
(passieve deelname) voor 2 personen

•

Inlog bij alle 6 de congresafleveringen
(passieve deelname) voor 1 persoon

•

Vermelding “mede mogelijk gemaakt door…”
na alle uitzendingen

•

Vermelding “mede mogelijk gemaakt door…”
na alle uitzendingen

•

Vermelding “mede mogelijk gemaakt door…”
na alle uitzendingen

