Aanmeldformulier parallelsessie Simeacongres 6 & 7 april 2017




Gebruik TAB om naar een volgend veld te gaan of gebruik de muis om de cursor te verplaatsen.
Druk op F1 of kijk onderaan in de statusbalk om de helptekst te lezen.
Graag ALLE grijze vakken invullen.

Personalia (contact verloopt via eerste spreker)
Naam spreker
Organisatie
Functie
Email
Telefoon:
Naam 2e spreker (optioneel, max 2 sprekers)
Organisatie
Functie
E-mail

Titel van de lezing (max. 6 woorden):
Mini CV
Vertel hieronder iets over uzelf in max drie regels (per spreker). Dit komt in het programmaboekje:
Verwerk hierin opleiding, functie, relevante ervaring mbt het onderwerp van de lezing.

Abstract (lees eerst de toelichting!)




Schrijf hieronder in maximaal 300 woorden een heldere tekst over uw lezing.
Uw aanmelding wordt o.a. op basis van deze tekst beoordeeld.
Gebruik daarvoor de volgende kopjes:(Lees voor het maken van de abstract eerst de toelichting!)
(korte) Inleiding (wat is de aanleiding voor het onderwerp van de minilezing?; wat is het
belang? Waarom krijgt het aandacht of waarom is het onderzocht? ) | Inhoud (wat ga je in
de minilezing doen? Resultaten presenteren van een onderzoek, ervaringen met een project,
actieve participatie?)| Toepasbaarheid (wat kan je met de inhoud van deze lezing? Kun je
daarna iets toepassen? Heb je nieuwe kennis opgedaan? Zet het aan tot discussie in de eigen
organisatie? Etc)| Doelgroep (voor wie is de lezing bedoeld?; noem hierbij de professional
maar ook het niveau van de inhoud van de lezing, is het voor nieuwkomers in de sector of is
er een bepaald kennis/ervaringsniveau vereist?) Verbinding met thema: Leg zoveel mogelijk
een relatie tussen het congresthema en de parallelsessie.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden besproken door de congrescommissie.

Opmerkingen:
Informatie:
 Lezingen duren 45 minuten. Eventuele interactie met de deelnemers valt ook binnen deze tijd.
 Het is niet mogelijk een maximum te stellen aan het aantal deelnemers.
 Wij gaan er vanuit dat u beide dagen beschikbaar bent.

Graag het ingevulde formulier voor 30 november sturen naar info@simea.nl

