Leiden, 9 maart 2018
Uitnodiging voor ouder-thema-avond
‘De arbeidsmarkt van de toekomst en hoe BonaBurg uw zoon/dochter daarvoor opleidt’

Op donderdagavond 5 april a.s. organiseert de Ouderraad van het Bonaventuracollege aan
de Burggravenlaan een thema-avond over de arbeidsmarkt van de toekomst. Geef u nu op
om hierbij aanwezig te zijn!
Tijdens de avond wordt door de Chief Information Officer van De Nederlandsche Bank en
door de Innovation Engagement Leader van Koninklijke Vopak een toelichting gegeven op
hoe hun organisatie aan het veranderen is en wat dat betekent voor de vaardigheden die de
medewerkers moeten hebben.
Enkele oud-scholieren van BonaBurg vertellen hoe zij de afgelopen jaren tussen eindexamen
en vervolgopleiding in hun eerste werkomgeving zijn terechtgekomen.
Directeur van BonaBurg, Eduard Nagel, geeft vervolgens een toelichting op hoe het
onderwijs op onze school zich ontwikkelt, om onze dochters en zonen op deze
veranderingen in de benodigde kennis en vaardigheden voor te bereiden.
Ook uw ervaringen zijn van belang en zullen worden betrokken. Onder andere door het
reageren op stellingen die via Kahoot worden gesteld (Kahoot is een soort quiz-toepassing
die in de les ook wordt gebruikt om interactie te stimuleren) en de discussie aan te gaan.
U bent van harte welkom om over dit onderwerp meer te horen en mee te praten op
donderdagavond 5 april 2018, vanaf 19.30u in de Aula van het Bonaventuracollege aan de
Burggravenlaan.
Inschrijven kunt u via: burggravenlaan@bonaventuracollege.nl.
Wilt u s.v.p. voor 29 maart a.s. aanmelden op bovengenoemd e-mail adres?
Programma:
19.30 Inloop
19.45 Opening
19.50 Praktijk bedrijfsleven: DNB, Vopak
20.35 Ervaringen oud-leerlingen
20.55 Rondje door de zaal met ervaringen
21.05 Pauze

21.15
21.30
21.40
22.00

Onderwijs 2032 en beleid BonaBurg
Stellingen via Kahoot
Discussie vanuit panel met zaal
Afsluiting

Achtergrond:
De wereld is sterk in verandering en dat heeft ook gevolgen voor hoe bedrijven werken en
voor de competenties die zij van hun werknemers verwachten. Zoals tijdens de industriële
revolutie men werknemers en ondernemers nodig had met andere kennis en vaardigheden
dan in de voorafgaande agrarische periode, zo zijn de vaardigheden die in de toekomst
noodzakelijk zijn weer andere dan we in de afgelopen decennia nodig hadden.
Het omgaan met snelle veranderingen in werkomgeving, technologie en met collega’s is
hiervan een voorbeeld.
Het onderwijssysteem moet onze jeugd voorbereiden op hun toekomst. Als de benodigde
vaardigheden veranderen, zou je ook veranderingen moeten zien in het onderwijs. Nationaal
is hiertoe enkele jaren geleden het Onderwijs 2032 project uitgevoerd.
Lokaal heeft de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, de onderwijskoepel waartoe het
Bona behoort, een strategisch beleidsplan ontwikkeld om in te spelen op deze
veranderingen. U kunt dit strategisch beleidsplan hier vinden:
https://www.scoleiden.nl/beleidsplan-scol.

