LOCAL LEARNING LAB
12 juni 2018
Zet u zich in om voor jongeren een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden, jonge
talenten aan uw bedrijf te binden of leerlingen te informeren zodat er een brug geslagen
wordt tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt? Op dinsdag 12 juni vindt het
Local Learning Lab plaats. We willen de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt optimaliseren.
Deze bijeenkomst is exclusief voor ondernemers, scholen en beleidsmakers. Met toonaangevende sprekers (o.a. Daan Quakernaat en Marinka Kuiper) en internationale gasten,
onder de bezielende leiding van Bart Eigeman.
In het programma is veel aandacht voor de sociale en interculturele skills die jongeren nodig
hebben om te slagen in hun opleiding. Ook meer over hoe we onze jongeren goed informeren
over belangrijke beslissingen voor de toekomst. Verder vertellen we hoe we aan lokale ambities
werken door deel te nemen aan internationale projecten en is ondernemend leren onderwerp
van gesprek.
De organisatie van dit evenement is in handen van de triple helix in ’s-Hertogenbosch;
Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Samen zorgen we ervoor dat we onze jongeren
voorbereiden op de wereld van morgen!
Bekijk het programma en de uitdagende workshops, reserveer dinsdag 12 juni in uw agenda
(9:00 – 17:00 uur) en kom naar het interactieve Local learning Lab.

PROGRAMMA
09:00 uur		
09:30 – 09:45 uur

- ontvangst
-Opening door dagvoorzitter Bart Eigeman:
Welkomstwoord door Burgemeester/Wethouder
09:45 – 10:00 uur	- Gastspreker Christoph Niggemeier (Kreis Soest Schulangelegenheiten
 Europa-Agentur) en Mariève Craste (gemeente ’s-Hertogenbosch):
“Europees bouwen aan lokale ambities”
10:00 – 11:00 uur
-Gastspreker Daan Quakernaat:
“Ga kathedralen bouwen!”
Pauze
11:30 – 12:15 uur
12:30 – 13:00 uur

- Workshopronde 1
- Workshopronde 2

Netwerklunch
14:00 – 14:30 uur
14:30 – 14:45 uur

- Gastspreker Marinka Kuipers:
“Loopbaanoriëntatie- en begeleiding”
- Gastspreker Dr.in Michaela Marterer - Steirische Volkswirtschaftliche
Gesellschaft (STVG) “Uitkomsten van een onderzoek over de blik van het
bedrijfsleven op competente leerlingen”

15:00 – 15:30 uur

- Workshopronde 3

15:45 – 16:15 uur

- Paneldiscussie met (internationale) gasten van o.a.
de Bossche Vakschool, Marinka Kuipers en Willem Poen
(stuurgroep Technologie Agridfood Capital):

16:15 uur

- Borrel

LOCATIE 		
School voor de Toekomst
Vlijmenseweg 2, 5223 GW ’s-Hertogenbosch

WORKSHOPS
Op de dag zelf maakt u een keuze uit de diverse inspirerende workshops.
Voor meer informatie kijkt u op de website www.lob-netwerk.nl/outside-in-inside-out
U kunt zich inschrijven via de onderstaande knop:

INSCHRIJVEN

