
Campus
Colleges 



De Campus en Nieuwe Veste organiseren dit jaar voor 
ouders, docenten en geïnteresseerden in Breda de 
campuscolleges. 

De campuscolleges hebben de volgende ingrediënten: 
Maatschappelijke thema’s gelinkt aan kunst, media 
en taal
Voor jongeren en ouder relevante thema’s
Multi - disciplinair 

Theaterzaal Campus, Emerweg 29 Breda

€5,- per campuscollege
Ticketverkoop: Nieuwe Veste, Molenstraat 6
of www.nieuweveste.nl, www.decampus.nl
N.B: bij online verkoop wordt  €1,30 extra kosten per 
transactie berekend.

Dinsdagavond 7 november 2017
Dinsdagavond 6 februari/10 april/12 juni 2018

Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Na afloop 
is er nog gelegenheid tot napraten tot 21.00 uur. 

Meer informatie over het programma:
www.nieuweveste.nl
www.decampus.nl

Meld je snel aan!

Programma

Robotisering van ons dagelijks leven
Techniek wordt steeds toegankelijker en betaalbaar-
der. Innovaties zorgen ervoor dat robotisering een 
onderdeel wordt van ons dagelijks leven. Hoe gaan 
we hiermee om en wat betekent het voor jongeren 
om in een gerobotiseerde samenleving op te groeien? 
NL leest is een actie van de Bibliotheek. In november 
van dit jaar staat NL leest in het teken van het thema 
robotica. De Bibliotheek verzorgt binnen en buiten de 
Bibliotheek activiteiten die met dit thema samenhan-
gen. Deelnemers aan het Campuscollege ontvangen 
een voucher voor een gratis boek!  

De impact van de Smartphone
Een dag zonder Smartphone is echt een straf voor 
vele jongeren. Hoe beïnvloeden de smartphone en de 
digitale media het gedrag van jongeren?  Hoever gaat 
de impact van de Smartphone en andere media op 
het welzijn van onze kinderen en leerlingen?  Dit col-
lege heeft een interactieve afsluiting waarbij we met 
elkaar in dialoog gaan over de vraag hoe we hiermee 
kunnen omgaan.

Het creatieve brein van jongeren
Wat doet creativiteit met het brein van jongeren? 
En andersom? In dit college kijken we vanuit weten-
schappelijk oogpunt naar creativiteit, het brein en de 
ontwikkeling van jongeren.

Ik & de duurzame wereld
Duurzaamheid is een terugkerend thema in het toe-
komstig werkveld van onze jongeren. Denken over 
circulaire economie, over plastic als grondstof of 
over ondernemen vanuit duurzame principes is on-
vermijdelijk geworden. Wat kan dit betekenen voor 
de toekomstige beroepspraktijk van onze jongeren?

Locatie

Prijs

Data

Tijd

7 Nov.

6 Feb.

10 April

12 Juni
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