Dive into Deep Learning

met Michael Fullan & Joanne Quinn

Maak kennis met ons
vernieuwde Deep Learning
aanbod en blijf lekker
lunchen!

Neem een

Diepe Duik in Diep Leren
en bezoek de Board Table/Hot Seat
met Michael Fullan en de break-out
sessie met Joanne Quinn.

29 November 2019
09.00 - 13.00/14.00
Keizersgracht 317
1016 EE Amsterdam

Schrijf snel in voor deze
exclusieve sessie voor een
kleine groep genodigden.
Reserveer snel uw plekje via

Turning Learning
contact@turninglearning.nl
www.turninglearning.nl
www.mondigreatlearning.com

www.mondigreatlearning.com

Monday 12th

Programma
voor Bestuurders
Board Table en Break Out Sessie
09.00
09.30
11.00
11.15
11.45
13.00

Ontvangst
Board Table Michael Fullan
Koffie/thee
Kennismaking
Deep Learning Aanbod
Breakout Sessie Joanne Quinn
Afsluiting met lunch

Board Table Bestuurders
Michael Fullan - Deep Learning Leadership
Houdt u van een discussie op een hoog abstractie
niveau? Wilt u zich verder verdiepen in initiatieven
die impact hebben op mens en samenleving?
Tijdens de Board Table delen we actuele lastige
vraagstukken, spanningen en dilemma’s op het
gebied van onderwijs, bestuur en samenleving. De
sessie wordt gevoed door input van Michael Fullan
en wisselt af met scherpzinnige discussies onder
deelnemers. Innovation, Social Innovation en Deep
Learning zijn de rode draad in de Board Table.

Programma
voor Directies
Design Teams
en Leraren
Break out en Hot Seat Directeuren,
NPDL Design Teams en docenten
09.00 Ontvangst
09.30 Breakout Sessie Joanne Quinn
11.00 Koffie/thee
11.15 Hot Seat Michael Fullan
Kennismaking
12.30 Deep Learning Aanbod
13.00 Afsluiting met lunch

Break Out Session Bestuurders
Joanne Quinn - Dive into Deep Learning
Kent u de basisprincipes van Deep Leren en wilt u
graag ervaren hoe u binnen uw bestuur het collectief
verandervermogen kan versnellen? Hoe u onderwijsprofessionals kan laten groeien tot professionals die
weten dat je als individu een verandering niet alleen
kunt realiseren, laat staat alleen een innovatie kunt
initiëren? Bent u benieuwd hoe u het innovatief
vermogen van uw scholen vergroot en gebruik kan
maken van de kracht van bestuurlijke capaciteit? De
Break-out sessie is een volgende stap in uw Diepe
Leren als bestuurder waarin u de praktijk van de
professional aan den lijve ervaart.

Break Out voor Directies, Design Teams, docenten
Joanne Quinn - Dive into Deep Learning
Kent u de basisprincipes van Deep Leren, werkt u met
NPDL, of bent u benieuwd naar praktijk voorbeelden
van Nederlandse scholen die ervaring hebben met
NPDL en laat u zich graag verrassen door dingen die
er echt toe doen? De Break-out sessie is een
volgende stap in uw Diepe Leren. U leert meer over
het concept en materialen die u in kunt zetten om
betekenisvolle diepe leerervaringen op te bouwen.
Met deze allernieuwste publicatie als bron, nodigen
we iedereen uit een probleem-oplossende
veranderaar in onze mondiale samenleving te worden.
Hot Seat Directies en Design Team
Michael Fullan - Deep Learning Leadership
Bent u benieuwd naar uw eigen ontwikkeling en
leiderschap om ‘innovation and n social innovation’
binnen uw eigen school vorm te geven? Michael
Fullan gaat in de Hot Seat in op al uw vragen.

Inschrijven via www.mondigreatlearning.com of contact@turninglearning.nl

Monday 12th
Spreekt het u aan en wilt
u weten wat u met
Deep Learning kan?

About Michael Fullan

Neem kennis van ons actuele aanbod..
Inspiratiesessie Deep Learning
Turning Learning is de Nederlandse Cluster leider van
het Global Partnerschap NPDL en kan u ondersteunen
en begeleiden bij de implementatie van Deep Learning.
Aansluitend aan de ochtend sessie kunt u kennis
maken met ons aanbod:
Master Deep Learning voor Leraren
In samenwerking met de Netherlands Business
Academie starten we in het schooljaar 2020-2021 de
MBA/Master Leading Deep Learning voor leraren.
Ambitieuze leraren die hun vakmanschap serieus
nemen en op een echte Deep Learning manier hun
eigen professionalisering vorm willen geven zijn van
harte uitgenodigd om kennis te maken met de
inspirerende MBA/Master.

Michael Fullan, O.C., is the Global NPDL
Leadership Director, and a worldwide
authority on educational reform with a
mandate of helping to achieve the moral
purpose of all children learning. A former
Dean of the Ontario Institute for Studies in
Education (OISE) of the University of
Toronto, Michael advises policymakers and
local leaders around the world to provide
leadership in education. Michael received
the Order of Canada in December 2012. He
holds honorary doctorates from several
universities in North America and abroad.

Leergang Leiding geven aan Deep Learning
In samenwerking met de AVS starten we in het voorjaar
2020 het herregistratie-programma Leidinggeven aan
Diep Leren voor schoolleiders. Maak kennis met de
inhoud en opzet van deze leergang en ervaar hoe u
vanuit toekomstgericht leidinggeven daadwerkelijk
impact op uw schoolontwikkeling kan hebben.
Deep Learning Succes Scan
Om Diep Leren in de Nederlandse context tot zijn recht
te laten komen heeft Turning Learning een Deep
Learning Succes Scan ontwikkeld. De scan kan door
de directies en leraren van uw school ingevuld worden.
Aanvullend op uw eigen reflectie waarderen wij op
locatie de ontwikkeling Deep Learning reiken u
aanbevelingen aan.
Start op uw school een Deep Learning Journey
Als school kunt u deelnemen aan de spannende NPDL
Journey en lid worden van het inspirerende mondiale
partnerschap. In Nederland zijn al mooie voorbeelden
te zien van scholen die ervaring opgedaan hebben met
NPDL. Turning Learning heeft voor scholen een
inspirerend programma aanbod waarin de Deep Dive
into Deep Learning écht betekenis krijgt voor
leerlingen, ouders en uw gehele schoolteam!

Inschrijven via
www.mondigreatlearning.com
of contact@turninglearning.nl

About Joanne Quinn
Joanne Quinn is an international consultant
and author on system change, leadership,
and learning. As co-founder and global
director of New Pedagogies for Deep
Learning, she leads the capacity building of
a global innovation partnership across eight
countries focused on transforming learning.
Joanne has provided leadership at all levels
of education as a superintendent of
education, implementation advisor to the
Ontario Ministry of Education, and Director
of Continuing Education at the University of
Toronto.

Monday 12th
Goals Turning Learning
Bringing organizations together
Turning Learning brings organizations together
from different sectors and continents to bring in
ideas, knowledge and funding resources for
high tech, international knowledge creation to
provide successful Mondi Great Learning.

Creating chances for digital natives
Turning Learning’ creates opportunities by providing an
international platform for global talents, starting with the
youngest digital native citizens, to adapt and develop our
common language for the future.

Transforming the educational system
Turning Learning transforms learning systems:
by focusing on connecting talent and knowledge,
creating personalized learning and enabling
new learning opportunities. We focus on pairing Artificial
Intelligence and Human Intelligence in order to compare
‘innovation’ with ‘social innovation’.
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