Uitnodiging - Deskundigheidsbevordering
Toekomst Denken voor Docenten
“Alle leerling hebben 10 uur per week die ze ‘vrij’ mogen invullen. Geen
onderwerp te gek, alles waar ze nieuwsgierig naar zijn vullen we in. Op
onze locatie gaan we vooral in op de thema’s rond kennisonderzoek
(als knipoog naar de voormalige bieb), zoals privacy wetgeving waarbij
we de leerlingen laten ervaren wat er gebeurt als al hun informatie
voor iedereen beschikbaar is.”
Dit is één mogelijke toekomst. Hoe denk jij dat de toekomst van
onderwijs eruit gaat zien? Denk jij eigenlijk wel eens aan de toekomst
en jouw rol daarin? Vind je het belangrijk dit te kunnen? En vind je het
belangrijk dat jouw leerlingen dit ook leren? Kom op woensdagmiddag
16 Januari naar de cursusmiddag Toekomst Denken voor Docenten.

EXTRA INFORMATIE
Cursus Toekomst Denken voor Docenten Op woensdagmid-

ding gestimuleerd worden binnen het toekomst denken geeft

dag 16 Januari verzorgt Teach the Future in samenwerking

een verassende invulling aan cultuureducatie (waarnemend,

met Nieuwe Veste een cursusmiddag Toekomst Denken voor

creërend, reflectief en analyserend/conceptueel vermogen).

Docenten.
Toekomstles & KinderTrendrede Wil je er in de praktijk direct
Belang van Toekomst Denken Als je begrijpt dat verandering

mee aan de slag? Naast deze cursusmiddag bieden we je ook

bestaat, en je er geen angst voor hebt maar het omarmt, word

de mogelijkheid om mee te doen met de toekomstlessen en

je flexibeler en weerbaarder. En realiseer je je vervolgens dat

KinderTrendrede die we in samenwerking met de Gemeente

jij ook onderdeel bent van deze verandering en je vorm kunt

Breda en Nieuwe Veste organiseren. Zie voor meer info de

geven aan je eigen toekomst en die van de wereld om je

aparte uitnodiging.

heen zorgt voor empowerent en hoop. We kunnen niet vertellen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we kunnen je wel

Doe je mee? Meld je voor 20 december aan via hallo@kinder-

de vaardigheden meegeven hier makkelijker mee om te gaan

trendrede.nl Heb je nog vragen, bel gerust 06 44 58 48 43

en hem zelf in te kleuren.
‘THE SECRET OF CHANGE IS TO FOCUS ALL OF YOUR ENERGY,
Wat gaan we doen 1. Je kijkt eerst naar jouw eigen toekomst

NOT ON FIGHTING THE OLD, BUT ON BUILDING THE NEW.‘ –

en de richting die jij op wil. Dit doen we door een aantal van

SOCRATES

jouw passies centraal te stellen. 2. Daarna gaan we gezamenlijk een blik werpen op de toekomst om ons heen, in ons geval

WAT

de toekomst van onderwijs. We gaan op zoek naar trends en

Cursusmiddag Toekomst Denken voor Docenten

ontwikkelingen, vormen verschillende scenario’s en maken
een roadmap voor het gewenste scenario. 3. Vervolgens laten

WIE

we je zien waar je op kan letten als je zelf met toekomst

Innovatieve Docenten die meer willen weten over Toekomst-

denken aan de slag wilt gaan in je les. 4. En geven je als laatste

gericht Onderwijs

een aantal concrete voorbeelden mee hoe je toekomst denken
kan integreren in verschillende vakken.

WANNEER
Woensdagmiddag 16 Januari 2019, 14:00 - 18:00

Aangeboden door Teach the Future is een stichting opgezet met als doel jongeren beter voor te bereiden op de snel

WAAR

veranderende toekomst. Dit doen ze door, samen met andere

Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda

partijen, de toekomst centraal te stellen als leermiddel.
KOSTEN
Deze cursusmiddag is opgezet in samenwerking met Nieuwe

45 euro per persoon (in combinatie met aanschaf van het

Veste. Vooral de manier waarop creatief denken en de verbeel-

lespakket Toekomst Denken 2e en 3e docent gratis)

