kick-off

Uitnodiging
donderdag 6 september 2018
14.30 - 18.00 uur
ROC van Twente - De Gieterij
Gieterij 200, Hengelo
Het Festival van het Leren begint dit jaar op een historische plek in Twente: de centrale locatie van
ROC van Twente, 150 jaar geleden de ijzergieterij van de machinefabriek Stork. Het Festival van het Leren
is een landelijke campagne, die een leven lang leren wil bevorderen voor iedereen ongeacht opleiding, leefen werksituatie. Tijdens deze kick-off willen we voorbeelden laten zien van verschillende manieren van
leren.

U bent van harte welkom

op donderdag 6 september om met ons het startsein te geven voor dit unieke evenement.

Programma
14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Het programma begint:
De bekende actrices Magda Nij Bijvank en Evelien Harberink van Theaterzaken loodsen ons
op een vrolijke manier door de middag. Aan het woord komen: Mariska ten Heuw (wethouder
gemeente Hengelo en landelijk ambassadeur van leren en werken) en Antoinette Tanke (directeur/
eigenaar Connecting Xperts).
Learn for Life
verzorgt een masterclass over het bevorderen van een succesvolle, informele leeromgeving en reikt
een prijs uit aan een organisatie, die eigen expertise inzet voor vernieuwende projecten op het gebied
van volwasseneneducatie met impact in andere Europese landen.
Paneldiscussie
met bestuurders, onderwijspartners en werkgevers.
‘Ik blijf leren’
presentatie van een boek met portretten van mensen, die zich zijn blijven ontwikkelen ook als dat
niet zo vanzelfsprekend was.
Partners ‘projectgroep Festival van het Leren Twente’
presenteren de workshops, die vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners van Twente.
18.00 uur Einde van het programma en tijd voor napraten, hapjes en drankjes.

Klik op de button om u aan te melden.
Vermeld s.v.p. uw naam en organisatie/bedrijf.

Met vriendelijke groet, mede namens de Projectgroep Festival van het Leren Twente
Jenny Holtrop
Leerwerkloket Twente

Lidwien Vos de Wael
Learn for Life

