
Integratie bekeken vanuit een breder perspectief! 

Introductie 
Kapellerput ligt in Heeze, vlakbij Eindhoven. Het rustgevende landgoed vormt 
een inspirerende plek om deze interactieve workshop te organiseren. Alles is 
tot in de puntjes verzorgd, de gastvrijheid is vanzelfsprekend. Door de 
natuurlijke omgeving raak je geïnspireerd en zul je geen moeite hebben je 
hoofd bij de les te houden.  
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Integratie is een breed 
begrip dat vaak 

gepaard gaat met 
onbegrip!  
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Opbouw workshop 

In de ochtend gaan we in op wat integratie is en kan zijn. Wat willen we zelf: 
aanpassing of integratie? Wat zijn hiertussen de cruciale verschillen? 
Onderwerpen als taal, cultuur en religie komen aan bod. Wie zijn de 
aangewezen personen in Nederland om de integratie te versoepelen en 
versnellen? Welk rol speelt het onderwijs hierin?    

Eind van de ochtend brengt iedere deelnemer een casus naar voren uit 
zijn/haar praktijk. Deze wordt na de lunch aan de hand van de in de ochtend 
vergaarde kennis uitgewerkt. Gezamenlijk worden er minimaal twee casussen 
in de groep besproken en uitgewerkt.  

Voor wie  
Deze workshop is zeer interessant voor het personeel binnen het onderwijs.  
Te denken aan interne begeleiders, directie en leerkrachten. Minimaal negen 
en maximaal 15 personen.  

 
Adres workshop: Somerenseweg 100, 5591 TN Heeze  
Tijd: 9.00 – 17.00 uur 

 
  Workshop is inclusief: 

 
 

ü          onbeperkte service koffie, thee en ijswater (in de Foyer) 
ü          lunchbuffet 
ü          een plenaire zaal met daglicht en airconditioning 
ü          beamer en projectiescherm 
ü          flip-over en glassboard 
ü          schrijfschrift met pen, naamkaart en toolkit 
ü          wifi 
ü          gratis parkeergelegenheid 
ü          boek ‘ Mijn integratie’  

 
 
DATA WORKSHOP 
 

ü 18 juni 
ü 10, 11 en 17 september 
ü 10, 11 en 15 oktober 

 
Investering: € 450,00 (excl. BTW)  

Aanmelden: mijnintegratie@gmail.com Tel: 06-237 866 16 

 
 
 

 

Kletsen over integratie 
is een ding, maar hoe 

breng je het in 
praktijk? 


