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13 november 2018 > Jaarbeurs Utrecht
08.45
09.30

Inloop en registratie – ophalen badge + informatie dagprogramma

Welkomstwoord dagvoorzitter
Rocky Hehakaija
Rocky Hehakaija is jongerenexpert en adviseert tal van organisaties op het gebied van motivatie van jonge
mensen. Rocky is daarnaast een bekend gezicht in de wereld van straatvoetbal en voetbalde eerder bij Jong Oranje.

09.40

Openingslezing huidige actualiteit

Rutger Kappe

10.15

Debat over studentenwelzijn, internationalisering & doorstroom

10.45

Kofﬁepauze met iets lekkers

11.10

De toekomst door jonge ogen...

Lezing van Rutger van den Berg
Onderzoeker Youngworks

Jongeren hebben nog een heel leven voor zich. Hoe denken ze daar zelf eigenlijk over? Rutger van den Berg,
onderzoeker jongeren & trends bij Youngworks, neemt je mee in de leefwereld van jongeren, vol individuele
ambities, jeugdig idealisme en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Hij laat zien hoe dominant het geloof in de
maakbaarheid van je eigen succes en geluk is onder hedendaagse jongeren. Wat betekent dit voor hun persoonlijk
en voor onze maatschappij als geheel? En hoe kan je daar als onderwijsinstelling een rol van betekenis in spelen?

11.40

Interactieve sessieronde 1

12.40

Lunchpauze
Wil je je collega’s beter leren kennen? Sluit dan aan bij de speeddates die starten om 13.00 uur

13.35 Grip op de puber!

Lezing van Ria van Dinteren
Organisatie- en onderwijskundige
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Technische ontwikkelingen, globalisering en robots om er maar
een paar te noemen, zijn de zichtbare gevolgen. De invloed op leren en ons brein is er ook. Nooit eerder leek de
kloof tussen opleiding en de jongere zo groot. Wat vandaag aansluit is de volgende dag al weer achterhaald. Ook
ligt kennis, wat vroeger het domein van opleidingen was, op straat of beter gezegd het staat op google. Gelukkig
ontwikkelt de wetenschap zich ook in een zelfde tempo en weten we inmiddels heel veel van het brein van de
jongere en zijn drijfveren. In deze keynote staat het brein van de puber/adolescent centraal en wat dit betekent voor
gedrag en leren. Tevens worden er handvatten aangereikt om de jongere beter te beïnvloeden en te begeleiden.

14.15

Interactieve sessieronde 2

15.15

Kofﬁepauze met een gezonde snack

15.45

Werksessies met studenten

16.50

Afsluiting met borrel en friet
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