
PERSBERICHT VERPLAATSING SETT 

24/09/2020 De live editie van Sett Gent, die was voorzien voor 28 & 29 oktober 2020, wordt verplaatst 
naar 3 & 4 maart 2021. Daarnaast lanceert Easyfairs, het bedrijf achter Sett, Sett Connect. Hét online 
event voor modern en innovatief leren dat driemaal per schooljaar de beste sprekers en de meest 
innovatieve exposanten online samenbrengt. De eerste editie van Sett Connect vindt plaats op 28 
oktober 2020, van 13u tot 16u30. Vanaf 1 oktober zal het programma hiervoor bekendgemaakt 
worden. 

Verplaatsing Sett Gent 
 
Op 23 juli gaf de Nationale Veiligheidsraad het fiat om beurzen opnieuw op te starten vanaf 1 september 
mits (i) het strikt naleven van het beursprotocol, (ii) het akkoord van de lokale autoriteiten, en dit (iii) 
voor zover de epidemiologische omstandigheden het toelaten. 
 
De laatste maanden heeft Easyfairs, organisator van Sett Gent, zwaar geïnvesteerd om alle strikte 
veiligheidsnormen en procedures te ontwikkelen en te voorzien zodat onze beurzen nog veiligere 
plaatsen worden om elkaar te ontmoeten en zaken te doen, niet enkel in overeenstemming met het 
beursprotocol, maar ook met striktere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. 
 
De afgelopen weken kwamen er echter heel wat reacties uit de markt dat exposanten zich zorgen maken 
over de aanwezigheid op een fysiek evenement in Flanders Expo. Aangezien Easyfairs wil luisteren naar 
de markt en veel waarde hecht aan de mening en bezorgdheden van de exposanten, werden zij 
gecontacteerd om te peilen naar hun intenties tot deelname. 
 
De grote meerderheid van de exposanten koos ervoor om zijn deelname door te schuiven naar een 
nieuwe datum in het voorjaar: 3 en 4 maart 2021. 
 
Lancering Sett Connect 
 
In crisistijden is het belangrijk om creatief en innovatief te zijn.  
Sett lanceert daarom Sett Connect, 3 online events verspreid over het schooljaar, waarop leerkrachten, 
directies en andere onderwijsprofessionals de kans krijgen inspirerende lezingen te volgen, met elkaar te 
connecteren en ervaringen uit te wisselen. 
De eerste online editie gaat door op woensdag 28 oktober van 13u tot 16u30, waarna er ook nog 2 
edities zullen volgen in het voorjaar. 
 
Dankzij 3 Sett-online events die verspreid zullen worden over de duurtijd van een schooljaar, zullen 
leerkrachten, directies en vertegenwoordigers uit de Sett-onderwijscommunity de kans krijgen om heel 
wat inspirerende lezingen, seminaries en workshops te volgen en tijdens het online event ook met elkaar 
te connecteren en ervaringen uit te wisselen 

 
 


