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    Hou me op de  
    hoogte over: 

       
      Ik schrijf me in voor: 

 Aardrijkskunde 

 
 
 

WebGIS en Ruimtelijk Denken (wo 26/10/22, €50) 

Onderzoekend Leren met webGIS  (wo 9/11/22, €50) 

Data verzamelen en verwerken met webGIS (wo 11/1/23, €50) 

 Biologie   

 Chemie 
 
 

Activerende Werkvormen in de Lessen Chemie  (wo 25/1/23, €50) 

Chemie in de Klas: Demonstratieproeven voor de 2e en 3e graad  (wo 8/2/23, €50) 

 Fysica   

 Informatica  Specifieke eindtermen Informaticawetenschappen: Algoritmen en Programmeren  (Data/locatie nog vast te leggen, €90/dlnmr/dag) 

 Wiskunde 

 
 
 
 

Diverse Didactische Perspectieven op Grafen  (wo 14/12/22, €50) 

Experimenteren met Schaduwen: een Voorbeeld van Onderzoekend Leren binnen de Wiskunde  (wo 10/5/23, €50) 

Structureren, Abstraheren en Redeneren  (wo 1/3/23, €50) 

Problem Solving  (za 29/4/23, €50) 

 
 

Het totaal bedrag van mijn inschrijving komt op  EUR.  (Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.) 

Betalingswijze*:  

 Ik betaal als privé-persoon. ➔ Vul onderstaand uw persoonlijke adresgegevens in.  

 Mijn school betaalt. ➔ Vul onderstaand de correcte en volledige facturatiegegevens van uw school in. 

 

 

FACTURATIEGEGEVENS2: 

 Facturatienaam*: 

Facturatieadres (str.+nr)*:  Postcode*:  Gemeente*: 

Mijn school heeft een BTW- of ondernemingsnummer*:   Ja, nl.:   Nee 

E-mailadres waarnaar de factuur mag worden gestuurd*: 

Uw referentie door ons te vermelden op de factuur:  

 

 Ik ga akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden*3. 

Datum:  Handtekening: 
 

 

* Verplicht veld 
1  Graag uw persoonlijk e-mailadres en niet dat van een collega of van het secretariaat van uw school. Alle communicatie m.b.t. de nascholing gebeurt via dit e-mailadres. (bv. last minute wijzigingen)  
2  Vermijd een toeslag van 20 EUR wanneer een nieuwe factuur moet worden opgemaakt omwille van incorrecte of onvolledige facturatiegegevens. 
3  De volledige voorwaarden vindt u op de IPVW-website. De betalings- en annuleringsvoorwaarden treden in werking van zodra de e-mail ter bevestiging van uw inschrijving door het IPVW werd verstuurd. Facturen zijn betaalbaar 

binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van de gestructureerde mededeling. Annuleren kan enkel via e-mail. Deelnemers kunnen kosteloos annuleren tot 2 weken na de inschrijvingsdatum voor zover dit 
niet binnen de vijf werkdagen voor de start van de nascholing valt. In alle andere gevallen blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kan zich wel kosteloos laten vervangen door een collega indien dit vooraf aan 
onze academie wordt gemeld. 

ACADEMIE VOOR LEVENSLANG LEREN 

➔ Je inschrijving is pas geldig NADAT je van onze academie een bevestigings-e-mail hebt ontvangen.
Heb je na enkele werkdagen nog geen e-mailbevestiging ontvangen, neem dan via e-mail contact met ons op.
Schrijf je minstens 5 werkdagen vóór de start van de nascholing in via e-mail: ipvw.ices@UGent.be

Naam school*:

Naam*: Voornaam*:

E-mailadres*1: Functie:

Gender:     Man  Vrouw  Non-binair
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