Medezeggenschapsraad Montessori College Arnhem

Aankondiging

Woensdag 21 maart 2018
Interactieve themabijeenkomst

Arbeidsmarkt van de
toekomst
En wat betekent dat voor “onze”
opvoeding en het onderwijs?
met: Sonia Sjollema - directeur NSVP

Beste ouders, docenten en andere belangstellenden,
We horen allemaal over een arbeidsmarkt die in de toekomst zal
veranderen. Veranderen door onder andere robotisering en vergrijzing.
Een kans? Een bedreiging? Leuker? Complexer? Met meer of minder
werk? We kunnen er van alles bij bedenken. Het brengt in ieder geval
een andere wereld met zich mee.
Wat betekenen deze veranderingen op de arbeidsmarkt voor de
opvoeding en het onderwijs van onze kinderen? Om hier meer een beeld
te vormen over te vormen, hebben we Sonia Sjollema uitgenodigd.
De spreekster
Sonia Sjollema, directeur van het NSVP neemt ons mee in haar kijk op
de arbeidsmarkt van de toekomst, de skills van de toekomst en wat is er
in de toekomst nodig voor leven en werken in de maatschappij.

Het borrelt, ideeën en vragen….
Het verhaal van Sonia zet je absoluut aan het denken en roept ook
vragen op. Daarom willen we aan de hand van een drietal vragen verder
met elkaar spreken. Dit doen we in kleine groepen.
Omdat we het belangrijk en leuk vinden om de verbinding met het
onderwijs en school te maken, hebben we ook iedereen die betrokken is
bij school, uitgenodigd.
Programma:
19.15 inloop met koffie/thee
19.30 Sonia Sjollema
20.00 Dialoog/discussie ronde 1
20.30 Samensmelten van ideeën en uitkomsten
20.45 Ronde 2
21.15 Afronding - samensmelten van ideeën en uitkomsten en ….
21.30 Einde
We willen graag weten hoeveel mensen er aanwezig zijn. Als je wilt
komen kan je dat voor 15 maart laten weten door een mail te sturen
naar michaelapovel@upcmail.nl

Wat is het NSVP?
De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) maakt zich sterk
voor mens en werk en gelooft in ruimte voor verschil in talent. De
stichting stelt de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en
wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.
Wil je alvast wat lezen over deze thema’s?
https://www.innovatiefinwerk.nl/innovatie-inzetbaarheidemployability/2017/07/met-juiste-vaardigheden-de-arbeidsmarkt-op
https://www.innovatiefinwerk.nl/toekomst-van-werk/2017/10/jongerenopleiden-voor-niet-bestaande-beroepen-drie-stappen
Namens de Medezeggenschapsraad,
Michaëla Povel.

