Wilt u een presentatie geven op het ISAAC-NF Congres op woensdag 2
oktober 2019, maak dit dan bij ons kenbaar door onderstaand formulier
in te vullen en te mailen naar info@isaac-nf.nl. Alle inzendingen zullen
op kwaliteit worden beoordeeld. Uiteraard zal uw inzending passend bij
het thema moeten zijn. De programmacommissie zal het definitieve
programma vaststellen. Lukt het u niet om dit formulier in te vullen,
stuur ook dan graag een mail.
Naam spreker(s):
Graag alleen sprekers opnemen die ook daadwerkelijk aan het congres zullen deelnemen.

Introduceer uzelf in max. 150 woorden:
Deze informatie is van belang om accreditatie aan te vragen en zullen wij gebruiken in
het programmaboekje. Bij meerdere sprekers, dit voor elke spreker aangeven.

Wat is de titel van uw presentatie?

Geef de voorkeur aan van het type voordracht dat u zou willen geven:
Let op: indien we uw voorkeur niet kunnen honoreren, nemen wij contact met u op om te bespreken of een
ander type ook passend kan zijn.

Presentatie van 20 minuten
Interactieve presentatie / workshop van 50 minuten
Geef de primaire focus van uw inzending aan:
Theorieën en onderzoek: presenteer OC-theorieën en/of
onderzoek op basis van empirische methoden.
Praktijk vanuit professional: deel observaties, ervaringen en
best-practices.
Praktijk vanuit ouder of familielid: delen van ervaringsverhalen.
Praktijk vanuit OC-gebruiker: delen van ervaringsverhalen.
Geef hieronder een samenvatting van de inhoud van uw presentatie:
Deze samenvatting mag maximaal 750 woorden bevatten. Deze samenvatting kan gebruikt worden in het
programmaboekje. Indien u hebt gekozen voor Onderzoek, beschrijf dan minimaal doel, methode, resultaten
en conclusie/discussie. Indien u heeft gekozen voor Praktijk, beschrijf dan minimaal doel, inhoud en focus van
de presentatie. Denk eventueel ook aan ‘take-home messages’.

Welke middelen (bijv. audio-visuele) heeft u nodig om uw presentatie te
geven?
o Beamer
o Laptop (indien u uw eigen laptop meeneemt, dan niet
aankruisen)
o Flipbord met stiften
o Anders, namelijk
_________________________________________

Deadline voor inzenden: 1 juni 2019
Mail dit formulier naar info@isaac-nf.nl o.v.v. ‘Presentatie op
congres’

