
Onze eerste  
Board Table is een 

unieke en exclusieve 
ontbijtsessie met  

prof. dr. Michael Fullan  

Amsterdam  
16 maart 2019

Houdt u van  
sparren op hoog 

abstractie niveau?  
  

Wees dan welkom 
op onze Turning Learning 

Board Tables!  

Turning Learning organiseert 
voor bestuurders in onderwijs, 

politiek en overheid Board 
Tables waarin onder leiding 
 van  gerenommeerde 

hoogleraren, gastdocenten, 
politici en experts uit publieke 

sector en bedrijfsleven,  
op een hoog abstractieniveau,  

spanningen, dilemma's en 
actuele vraagstukken met elan 
aan de orde gesteld worden.

Turning Learning  
Keizersgracht 317B, 1016 EE Amsterdam  
www.turninglearning.nl 
www.mondigreatlearning.com 
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Zeer geachte bestuurder,  

Turning Learning wil graag samen met 
ambitieuze bestuurders met lef en 
passie, initiatieven realiseren die impact 
hebben op mensen en samenleving. 
G r a a g n o d i g e n w e u d a n o o k 
persoonlijk uit deel te nemen aan onze 
Board Tables.  In deze Board Tables 
delen we spanningen, dilemma’s en 
actuele lastige vraagstukken op het 
gebied van onderwijs, in relatie tot 
bestuur en samenleving.  

De Board Tables worden gevoed door 
input van gerenommeerde sprekers, en 
wisselen af met scherpzinnige discussies 
onder deelnemers. Innovation & Social 
Innovation in Education zijn de rode 
draad in sessies die leiden naar Mondi 
Great Learning.  

Het programma daagt u uit in dynamiek 
van hoog niveau. In 2019 organiseren 
we vier sessies. U vindt steeds actuele 
informatie over de inhoud van sessies 
op: www.mondigreatlearning.com  

Reserveer snel een plekje in het 
jaarprogramma of schrijf in voor de 
eerste kennismakingssessie op zaterdag 
16 maart aanstaande.  

We ontmoeten u graag!  

Met vriendelijke groet, 
Marlou van Beek MMC CMC  

Turning Learning 
Keizersgracht 317 B 
Amsterdam   

Together we think,        
we wonder, we are  
confused, we learn  

and we realize Mondi 
Great Deep 

Learning! 

Be Welcome!

http://www.mondigreatlearning.com
http://www.mondigreatlearning.com


Innovation & Change

CONCEPT  
Programma Board Table  
16 maart 2019

07.15 Walk in with Coffee 

07.30 Welcome   
Marlou van Beek MMC CMC

07.30 Keynote Deep Learning   
Prof. dr. Michael Fullan

08.30 Reflection and Breakfast

09.00 Carrousels 
1. Round Table  Deep Learning  
    Prof. John West Burnham 
2. Show Case  Deep Learning in the Netherlands  
    Marlou van Beek MMC CMC  
3. Challenging  Dialogue, drs. Jan Gispen  
4. Digital Innovation for the Next Generation ,  
    Dieter Möckelmann 

12.00 Reflecting Dialogue   
Prof. John West Burnham

12.30 Closing   
Marlou van Beek MMC CMC

Locatie Turning Learning  
Keizersgracht 317 

1016 EE Amsterdam  
0031.648.763.338

Kunnen we innovatie 
verdiepen, versnellen 
en verbreden? 
Zeven van de tien innovaties in onderwijs 
mislukken.  Weerstand tegen verandering, 
hoge werkdruk vervangingsproblematiek en 
gebrek aan focus en allocatie van middelen, 
zorgt er voor dat we steeds in dezelfde 
pat ronen geen echte doorb raak in 
grootschalige innovatie realiseren. Wat denkt 
u vanuit uw bestuurlijke rol? Wachten we op 
de overheid? Wachten we op individuele 
scholen waar het wel lukt? Wordt er 
voldoende geleerd van deze voorbeelden? 
Of bent u er ook aan toe om sector door- 
brekend krachten te bundelen en in 
bestuurlijk verband te leren van elkaar, met 
elkaar de dilemma’s en lastige problemen in 
onderwijs te bespreken en collectief aan te 
pakken door over schaduwen en bestuurlijke 
grenzen heen te   stappen? 

Zaterdag 16 maart is een start van een  
mogelijk mooi pad van vele intensieve 

sessies waarin we u uitnodigen de ‘system 
change’ te realiseren waar Michael Fullan 

over spreekt.  

In een exclusief gezelschap en op een hoog 
abstractieniveau creëren we een koppeling 
tussen theorie en praktijk en zoeken we naar 
een van binnenuit georganiseerd Nationaal 
commitment om samen van gedachten te 
wisselen en ideeën te genereren die 
verandering op grote schaal kan realiseren. 



Leading Deep Learning

Keynote 
“Deep Learning’, requires students to create 
new knowledge and connect it to the world by 
using the power of digital tools and creating 
and doing dispositions that young people need 
to thrive now and in their futures.  Deep 
Learning is more natural to the human 
condition because it more clearly connects 
with our core motivations: to directly and 
deeply engage in learning; and to do things 
that truly make a difference to our lives and to 
the world. In the best examples, teachers and 
students are teaming up to make learning 
irresistibly engaging, and steeped in real-life 
problem-solving!!  

Prof.Dr. Michael Fullan will take you into his new 
insights around Deep Learning. He will connect 
Deep Learning with Leadership and the 
complexity of change in the Netherlands in 
relation to other countries.  

Prof. dr. Michael Fullan 
Author, Speaker, Educational Consultant 

Michael Fullan, O.C., is the Global Leadership 
Director, New Pedagogies for Deep Learning 
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.

http://npdl.global/
http://npdl.global/


Michael Fullan

Alle deelnemers ontvangen  
een door Prof.Dr. Fullan  

gesigneerd exemplaar van  
de Nederlandse uitgave 

 Deep Learning 

Michael Fullan 
‘Deep learning for us  

is not an other project, 
 it is a change in the culture. 

 The future is here,  
it is crowding the present,  

and we can better  
engage students in the present,  

to change the present’  

Op uw nuchtere maag… 

‘Voor dag en dauw uit de veren’ 
en ’op de nuchtere maag’ geeft  

Michael Fullan u een keynote waar u  
'direct wakker van bent’! 

De Keynote, het ontbijt en de prikkelende 
diepe dialogen erna zorgen voor een 
stevig fundament  van een mogelijk  
commitment op innovatie en social 

innovation die kan leiden tot  
Mondi Great Learning!  



Showcase 

Diep Leren gaat niet alleen over 
het diepe leren van leerlingen

Scholen zijn niet langer het enige instituut waar kennis 
en informatie overgedragen wordt, overdragen van 
kennis leidt niet automatisch tot leren. Studenten leren 
AnyWhere, AnyTime & AnyPlace, en studenten die 
eigenaarschap voor hun eigen leerproces nemen, en 
daardoor zelf tot kenniscreatie komen,  zijn 
gemotiveerder. Daarnaast vragen ontwikkelingen in 
onze maatschappij een accent verschuiving van het 
aanleren van (individualist ische) persoonli jke 
vaardigheden naar betekenisvol leven en leiding 
nemen in het bijdragen aan de wereld om je heen. En 
daar ligt de grote uitnodiging voor onderwijs! Hoe 
kunnen docenten ervaring,  persoonlijke authenticiteit 
en integriteit inzetten om studenten voor te bereiden 
op hun toekomst? Hoe kan een docent zich 
ontwikkelen van ‘iemand die (geregeld) kennis en 
vaardigheden overdraagt’' naar ‘een docent als gids, 
inspirator, vriend en raadgever: de ‘Anam Cara’? 
Waarbij een Co-Creator binnen een 21ste eeuw 
context studenten leert ‘how to flourish in this complex 
world’ en waarbij -naast het aanleren van kennis-  
ontwikkelen van 21st Century Skills (6 C’s) een 
belangrijke rol speelt?  Marlou neemt u mee in 
theoretische modellen en succesverhalen van Deep 
Learning uit Nederland.   

Marlou van Beek MMC CMC 
Marlou is CEO van Turning Learning en heeft ervaring 
in verschillende rollen in onderwijs en consultancy. Zij 
werkte als schoolleider, bestuurder, senior consultant, 
interim manager en managing partner van een 
International Consultants bedrijf. Zij gaf internationale 
lectures (Florida, Toronto, Abu Dhabi, Wenen) en 
haalde haar postdoctorale titel Master Management 
Consultant aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Als 
International Certified Management Consultant werkt 
zij samen met John West Burnham en  Michael Fullan 
aan verschillende grootschalige verandertrajecten. 
Marlou is Cluster leader van Het Nederlandse NPDL 
Cluster. 

Showcase 



 Round Table

Round Table Deep Learning  
Professor John West Burnham  

Perhaps the most concise and complete 
definition of deep learning is provided by 
Dewey (1933); ‘We state emphatically that, 
upon its intellectual side education consist in 
the formation of wide awake, careful, thorough 
habits of thinking. Of course intellectual 
learning includes the amassing and retention of 
information. But information is an undigested 
burden unless it is understood. It is knowledge 
only as its material is comprehended. And 
understanding, comprehension, means that the 
various parts of the information acquired are 
grasped in their relations to one another –a 
result that is attained only when acquisition is 
accompanied by constant reflection upon the 
meaning of what is studied (pp 78-79).” How will 
Deep Learning be described and which 
components are important? And  what would 
be the relevance of it?  

Professor John West Burnham will open  
an interactive round table conversation. 

John's Idea's about Deep Learning are 
based on many years of experiences 

and an open agile mind 

Prof. John West-Burnham  
works as an independent teacher, writer and 
consultant in leadership development. John 
worked in schools, further and adult education 
for fifteen years before moving into higher 
education. He has held posts in six universities. 
He is author of Leadership development books 
and over 30 articles and chapters. John is as 
Leadership Consultant connected to the 
Turning Learning Team.   



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 and  
provide successful Mondi Great 

Learning.   

Creating chances for digital natives  
    

Turning Learning’ creates  
opportunities by providing an 

international platform 
 for the world’s talents, starting with  
the youngest digital citizens, to adapt 

and develop our common  
language for the future. 

Transforming educational systems 
  

Turning Learning transforms  
learning systems: by focussing on 
connecting talent and knowledge, 
creating passionalised learning and 
enabling new learning opportunities.  

Turning Learning 
Keizersgracht 317b, 1016 EE Amsterdam  

contact@turninglearning.nl +31(0)648 76 33 38 
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