Movemakers Café
Graag heten we je welkom voor het eerste Movemakers Café in Nederland!
Waar staat movemakers voor?
‘ MoveMakers is a playground for learning and experimentation for a community of adult education practitioners. We encourage
practitioners in education to take bold and innovative steps in shifting education and learning environment to meet the needs and dreams
of 21st century learner’
Ofwel aan movemakers verbonden zijn mensen die actief zijn in het volwassenonderwijs, in verschillende landen, die met elkaar willen
bijdragen aan onderwijsinnovatie.
Dit doen we door momenten te creëren waar mensen samen kunnen komen om van elkaar te leren en met elkaar samen te werken aan
echte concrete projecten. Met veel plezier nodigen wij je uit voor dit eerste movemakers café. Hiermee willen we een platform creëren
waarop meer mensen kunnen aanhaken en meedoen met leren en ontwikkelen ten aanzien van onderwijs innovatie. De opstart van dit
netwerk wordt ondersteund door de Europese Unie. Voor meer informatie over Movemakers, zie: www.movemakers.eu.
Voor wie?
Voor iedereen die actief werkzaam is in het onderwijs voor volwassenen; die bezig is of invloed heeft op onderwijs innovatie en graag met
gelijkgestemden in contact wil komen om ervaringen uit te wisselen.
Praktische informatie
‐ Datum:
woensdag 9 maart 2016
‐ Aanvang:
inloop vanaf 16.00 uur
‐ Duur:
16.30 – 20.00 uur
‐ Bijdrage:
Vrijwillige bijdrage
‐ Adres:
Kasteel Nyenrode
Straatweg 25, Breukelen
Zaal: Wapenzaal.
Parkeren kun je doen op het terrein parkeerterrein A of B. Vandaar is het 5‐7 minuten lopen naar het kasteel
Wil je komen?
Graag ontvangen we je aanmelding. Dit kun je doen door een mail sturen naar Richelle van der Velde: R.vdVelde@nyenrode.nl, 0346‐
291729.
Kun je bij je aanmelding het volgende doorgeven? Je voor‐ en achternaam, functie, een project waaraan je werkt en vanuit wie de
uitnodiging hebt ontvangen. Wij sturen je een bevestiging terug. We hebben een beperkt aantal, dus vol=vol. Daarnaast willen we ook
graag diversiteit in de groep. Mocht het maximum aantal worden overschreden, kijken we ook naar de groepssamenstelling bij
bevestiging van deelname.
Met hartelijke groet, het movemakers team,
Huub Purmer, Diederik Bosscha, Manuela Hernandez, Ciska Pouw, Fieke Sluijs, Maaike Boumans, Marianne van Iperen, Raoul Wirtz,
Thieu Besselink, Marien Baerveldt, Suzanne Hansen, Pauline Spaas, Selma Spaas

