Kom
erbij!

UITNODIGING

HET DA VINCI COLLEGE NEEMT
JE MEE IN DE WERELD VAN
JONGEREN, KEUZES MAKEN
& MOTIVATIE

Op dit moment zit je zoon of dochter nog op het voortgezet onderwijs en voelt het diploma misschien
ver weg, maar voordat je het weet is dat papiertje in the pocket. En dan komt de stap naar een
vervolgopleiding. Dit is een spannende maar ook leuke periode waar jouw kind een studie gaat kiezen
die bij hem of haar past. Het is een zoektocht waar het Da Vinci College jullie graag bij helpt.
ONTDEK DE WERELD VAN JONGEREN

Als we willen dat onze kinderen serieus nadenken over hun toekomst, aan de slag gaan met hun loopbaan
en ook nog serieus naar zichzelf blijven kijken, dan stellen we ze voor een (bijna) onmogelijke opgave.
Maar wat mogen we precies van onze kinderen verwachten? Hoe ziet de wereld van onze kinderen eruit?
En waarom kunnen we apetrots op ze zijn als ze een (mbo-)opleiding weten af te ronden? Tijdens de
inspiratiebijeenkomst van Ronald Hünneman nemen we een kijkje in de wereld van jongeren, keuzes
maken en motivatie.
STUDIEKEUZE

De overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo is best wel een stap. Wat gaat er allemaal
veranderen? En hoe zit het mbo eigenlijk in elkaar? Tijdens deze avond zijn onze loopbaanadviseurs
aanwezig om je hier meer over te vertellen.

Inspiratiebijeenkomst door Ronald Hünneman
‘School: Een onmogelijke opgave!’
DATUM

AANMELDEN

WOENSDAG 5 OKTOBER
DA VINCI COLLEGE (LEERPARK)
ROMBOUTSLAAN 34
3312 KP DORDRECHT

Ronald Hünneman
Ronald Hünneman werkte 25 jaar met jongeren als leerkracht en leerplicht
ambtenaar. Hij is vader van twee zoons (één op het mbo en één op het hbo).
Hij geeft les op de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich bezig met de
ontwikkeling van jongeren en media. Hij verzorgt inspirerende, onder
houdende en humorvolle lezingen over onderwijs, communicatie, kunst,
media, leven en liefde.

