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Deep Learning Idea Lab
Laat u inspireren door
prof. dr. Michael Fullan,
prof. John West Burnham,
dr. Jos Ahlers en
succesverhalen uit
het Nederlandse NPDL Cluster
en haar innovatieve scholen

Bent u toe aan
pedagogisch didactische
vernieuwing?
Kent u de Generatie Z?
Wilt u onderwijs innoveren?
Wilt u dieper met
Deep Learning?
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Deep Learning
Wilt u uw onderwijs Innoveren?
Heeft u ambitie om het beste onderwijs te
realiseren en wilt u daartoe innoveren? Stelt u
samenwerken in nationale en internationale
partnerships op prijs? Zou u samen met andere
schoolbesturen en andere scholen in een
Global Partnership onder leiding van prof. dr.
Michael Fullan, uw innovatie vorm willen
geven? Dan nodigen wij u graag uit deel te
nemen aan New Pedagogies for Deep
Learning. Ambitieuze besturen, scholen en
instituten uit PO, VO. MBO en HBO kunnen
meedoen aan dit unieke transformatie traject
wat een daadwerkelijke verandering binnen uw
onderwijs realiseert.
Bent u toe aan pedagogisch didactische
vernieuwing?
Turning Learning representeert het wereldwijde
partnerschap van ‘New Pedagogies for Deep
Learning’ binnen Nederland. In Nederland
kunnen geïnteresseerde scholen deelnemen
om via het delen van onderzoeks- en
praktijkervaring van en met elkaar te leren.
Deelnemende scholen maken gebruik van een
‘ S u i t e o f To o l s ’ e n w e r k e n s a m e n o m
veelbelovende nieuwe didactiek die dieper
leren mogelijk maken, vast te stellen, verder te
ontwikkelen en op te schalen. Door deel te
nemen aan NPDL bouwen scholen samen aan
Diepe Leerervaringen binnen hun onderwijspraktijk die succesvol blijkt in onderzoekend en
ontwerpend leren, uitdagende leeromgevingen
en grotere betrokkenheid bij docenten en
leerlingen, Wereldwijd hebben zich zeven
clusters in zeven verschillende landen aangesloten bij het partnerschap ‘Deep Learning’,
en met hen honderden scholen, duizenden
leraren en honderdduizenden leerlingen.
Samen is men binnen het partnerschap bezig
met de transformatie van leren met inbreng
van de 6 C’s ‘Deep Learning Competenties’
waarbinnen iedere leerling en student zich een
weg baant naar het echte leven, gebruik
makend van de kracht van ICT om zo eigen
interesses en talenten te versterken.
Spreken de doelstellingen u aan?
New Pedagogies for Deep Learning is een
wereldwijd partnerschap. Deelnemende
nationale en internationale partners en scholen
doen continue, met behulp van onderzoek en
innovatieve middelen, succesvolle praktijk
ervaringen op die Deep Learning vormgeeft.
Het wereldwijde partnerschap beweegt van
voorgenomen strategische beleidsontwikkeling
naar een wereldwijd systeem doorbrekende,
daadwerkelijke innovatie en implementatie!

We bouwen hierbij voort op succeservaringen
van innovatieve scholen die door het stimuleren
van betrokkenheid van leerlingen, het
organiseren en inrichten van effectieve
lespraktijken en uitdagende lesomgevingen,
ervaringen opgedaan hebben met Deep
Learning. Binnen het partnership verkennen
deelnemers nieuwe werkvormen, nieuwe
onderzoeksresultaten en nieuwe vormen van
organiseren en het stimuleren van informeel en
formeel leren, die −door een technologisch
ondersteunde samenleving− leiden tot
optimaal leerrendement voor iedereen. Het
NPDL Partnerschap nodigt partners uit om
mede richting te geven aan een wereldwijde
onderwijs paradigma-shift. De intentie van het
wereldwijde partnerschap is gericht op het
opschalen en verduurzamen van succes
ervaringen, door deze om te zetten in breed
toepasbare nieuwe modellen van leren. Deze
zullen een solide wetenschappelijke basis
vormen voor een effectieve en holistische
onderwijstransitie.
Kijkt u uit naar de resultaten?
Het mondiale partnerschap richt zich op het
wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame oplossingen voor
zowel leerlingen als leraren. Oplossingen waarbij
het lesgeven niet centraal staat maar het leren.
Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid
krijgen ten aanzien van de organisatie, de
planning en resultaten van het eigen
leerproces. Waar met behulp van ICT de
ontwikkeling van kinderen en hun leren
automatisch voor leerlingen én docenten in
kaart gebracht wordt en het leren van
leerlingen en leraren door middel van ICT
zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en
daarmee effectiever wordt. Scholen waar
leerlingen en leraren vanuit een intrinsieke flow
gemotiveerd zijn om steeds meer vanuit
samenwerking en creatie complexe vraagstukken te exploreren en samen op te lossen!
Spreekt het u aan?
Spreekt Deep Learning u aan en wilt u uw
onderwijs innoveren? Word dan lid van het
partnerschap en start uw journey met leerervaringen die er echt toe doen!
Het Idea Lab is open voor iedereen die
belangstelling heeft en kan een mooie eerste
stap zijn. Voor de NPDL scholen en de alumni
scholen brengt het Idea Lab een inspirerende
verdieping op alle ‘Deep Learning’ wat al in
scholen te zien is.

Be Welcome!
Wilt u een stap verder met
Deep Learning?
Wees dan welkom op ons
NPDL Deep Learning Lab!
De toekomst van ons onderwijs is aan een

ingrijpende paradigma shift toe. We staan
voor een uitdaging die groter is dan ooit.
Hoe kunnen we pedagogisch didactische
vernieuwing realiseren? Hoe kunnen we
succesvol zijn als in onderwijs 7 van de 10
innovaties mislukken? Wat weten van
Generatie-Z en wat zij nodig hebben?
Kan diep leren een antwoord geven op dat
wat onze leerlingen en studenten in de
toekomst nodig hebben?
Wat ons betreft gaat het niet alleen om het
aanschaffen van innovatieve IT faciliteiten
maar zeker ook om het investeren in mensen
en hun zelf-ontwikkelend en innovatief
vermogen. Investeren in de groei van
ambidextere teams die zowel innovatief als
effectief en omgevings- en wereld-bewust zijn.
Turning Learning organiseert
een Idea Lab voor haar huidige NPDL
deelnemers, alumni NPDL, belangstellenden
en potentieel nieuwe deelnemers. Kortom
iedereen uit PO, VO, MBO en HBO die niet stil
wil blijven zitten maar innovatie daadwerkelijk
wil realiseren, en daar zelf een actieve
bijdrage aan wil leveren.
In een inspirerende Deep Dive in the Future,
ervaart u input van het Nederlandse NPDL
Cluster en haar scholen, dr. Jos Ahlers,
Prof. John West Burnham en als klapper op
de vuurpijl een unieke en exclusieve
Keynote van prof. dr. Michael Fullan.
Van harte welkom; docenten, teamleiders,
directeuren cluster-directeuren, bestuurders en
beleidsmedewerkers.
Graag tot 15 maart!

Marlou van Beek MMC CMC
Turning Learning, Amsterdam

Together we think,
we wonder, we are
confused, we learn
and we realize
Mondi Great
Deep Learning!

Carrousels
Design Your Own Future
Hoe kan onderwijs aansluiten op Generatie Z?
Hoe kunt u zelf onderwijs van de toekomst creëren?
Kan Deep Learning richting geven aan onderwijsinnovatie?
Wat zijn Nederlandse succesverhalen van Deep Leren?
Hoe koppelt de generatie Z Artificial Intelligence aan Human Intelligence?
Kan Community Intelligence bestaan zonder Social, Cultural and Mondi
Great Capital?

Leaders Carrousels
Prof. John West Burnham
dr. Jos Alhers
Marlou van Beek MMC CMC
Leaders NPDL scholen
e.a.

Bezoek aansluitend
aan het Deep Learning Idea
Lab een van de open dagen
van onze NPDL scholen.
Kijk voor actuele info op:
www.mondigreatlearning.com

Programma
10.00 Opening and Welcome
Keynote GENERATIE Z
JONGE MENSEN VAN DE TOEKOMST
dr. Jos Ahlers
11.30 Morning Carrousel
12.45 Lunch
13.45 After Lunch Carrousel
15.00 Coffee break
15.30 Afternoon Carrousel / Panel
16.45 Walking Diner
18.00 Keynote
GO DEEP OR GO HOME
Prof. dr. Michael Fullan,
Global Director Deep Learning

19.30 Closing

Generatie Z
Wat gaat er gebeuren
vanaf 2025?
Voor u het weet is het zover. Bent u er klaar voor?
We kunnen nu alles vooraf bezien en dat is beter
dan 'achteraf bekeken'. Generatie Z is nu aan
het opgroeien en vanaf 2025 zal deze generatie
de maatschappij overnemen. Hoe denken deze
jongeren over de wereld? Over politiek en
(af)leren? Over de Vierde Industriële Revolutie?

Jos Ahlers en René Boender beschrijven in hun

spraakmakende en uiterst leesbare boek
‘Generatie Z’ de opkomst van een onstuitbare
netwerkgeneratie. Op basis van uitgebreid
onderzoek wagen zij zich aan een serie
voorspellingen over het gedrag van deze jonge
digitale generatie. Een generatie die altijd en
overal online is. Voor wie sociale media geen
ontdekking zijn, maar noodzaak. Wat zijn hiervan
de consequenties op maatschappelijk gebied?
Dit boek is onmisbaar voor iedereen die
Generatie Z wil leren kennen. Motiveren lukt niet
meer, maar inspireren des te meer. Op naar een
leukere wereld!

Doe de test

Hoe bezig bent u
met de toekomst
van onderwijs en
de wereld om u
heen?

dr. Jos Alhers
Dr Jos Alhers
Jos Ahlers begon zijn carrière aan de Universiteit
van Amsterdam (UVA). Na zijn promotie tot
doctor in de Psychologie met het proefschrift
‘Similar Differences and Different Similarities’
maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven. In
zijn loopbaan als strateeg adviseerde hij talloze
bedrijven en instellingen op het gebied van
positionering en communicatie. Daarnaast gaf
hij gastcolleges aan de UvA, VU, Nyenrode en
de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel
werkt hij als zelfstandig adviseur en houdt hij zich
bezig met de ontwikkeling van ‘Collaborative
Communities’.

Keynote dr. Jos Alhers

De keynote van Jos Ahlers is gebaseerd op zijn
interesse in sociaal gedrag, maatschappelijke ontwikkelingen en de snelle technologische
vooruitgang. De wereld zoals wij die kennen,
is aan het kantelen en dat vraagt nieuwe
inzichten en nieuwe oplossingen. In tegenstelling
tot veel van zijn generatiegenoten, heeft Jos
Ahlers een optimistisch beeld van de toekomst
en vertrouwt hij erop dat de jongeren van
vandaag een positieve bijdrage gaan leveren.
In zijn lezing “generatie Z en de vierde industriële
revolutie’ neemt Jos u mee in de wereld van
Generatie Z. Wie is generatie Z? Wat verwachten
ze van de wereld? Hoe kijken ze naar bedrijven,
verenigingen, vakbonden, politieke partijen,
overheid en scholen? Wat hebben ze nodig om
succesvolle volwassenen te worden?

Carrousel dr. Jos Alhers

In de carrousel legt Jos een connectie tussen de
Generatie Z en onderwijs. Wat betekenen deze
kenmerken voor onderwijs? Hoe heeft generatie
Z onderwijs ervaren of kijkt ze nu tegen het
huidige onderwijs aan? Op welke wijze hebben
we last van de kernmerken van onze eigen
generatie en wat kunnen we doen om potentie
te benutten en verschillen te vieren? Hoe kan
onderwijs innovatie hierbij helpen en waar
denken we dan aan?

Keynote Michael Fullan
Keynote
Go DEEP OR GO HOME
“The problem is that school is
incredibly boring for students, and
as it turns out, it’s pretty boring for
teachers as well, because neither
group is learning in the traditional
school model.” – Michael Fullan,
Canada
‘In the most school systems students are extremely
bored’. The traditional way of teaching needs a
paradigma shift. Michael Fullan says: ‘Deep learning
for us is not another 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’
“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.

Carrousel Deep Learning

Kan Deep Learning
richting geven?
“Deep Leren geeft richting aan een wereldwijde paradigmashift in het onderwijs maar ook in Nederland, waarbij
ambidextere teams het innovatief en adaptief vermogen
binnen hun onderwijs vergroten. NPDL scholen ervaren
een spannende reis met veel Diep Leer ervaringen vol
gepassionaliseerd leren. Het recent in het Nederlands
vertaalde boek Deep Learning geeft mooie voorbeelden hoe
leerlingen eigenaarschap voor hun eigen leren nemen.”
Wat zijn de Nederlandse voorbeelden? Hoe ziet de opbouw van Diep
Leren er uit? Wat zijn de hefbomen van NPDL? Hoe kan je tot een
volledige systeemverandering komen en wat zijn leeromstandigheden
die Deep Learning bevorderen? Wat is de toegevoegde waarde van de
6 C’s en onderzoek? En hoe ziet zo’n transitie er op een NPDL school uit?

Generation Z = AI + HI?
Marlou van Beek MMC CMC
Carrousel
Hoe benut Generation Z
Artificial Intelligence en
Human Intelligence?
‘The future is about pairing the artificial intelligence with cognitive and
emotional skills and values of human beings.’ (Andreas Schleicher, World
Class, OECD 2018). The Mondi Great Learning Platform offers an
interactive learning environment in which knowledge enriches the lives of
educators and students. Cultural History, Geography, Human Awareness,
Social Justice, Global Citizenship & Cultural Understanding are topics that
make students, of every age, more aware. It will also give them the
opportunity to reflect on dynamics in our society, themselves, others, and
connections between them. In an interactive way of learning with peers
and using devices, students learn about the world and the many
different cultures, customs, backgrounds and lifestyles of the people who
live there. Artificial Intelligence will be paired to Human Intelligence by
bringing students to a next level of Learning.

Marlou van Beek MMC CMC is CEO and driving force
behind Turning Learning. She is continuously in contact
with partners looking for opportunities and making
changes to create engaging education, for all our
students, leaders, teachers and parents. Marlou has
experience within different roles
in education and
consultancy. She worked as a teacher, principal,
superintendent,
senior
consultant
and
managing
partner. She has given lectures in Toronto, Seattle, Abu
Dhabi,
Vienna,
Tampa and other places.
Marlou
graduated from the Free University in Amsterdam with
an international
certificate
for
Management
Consultancy. She collaborates already for many years
with professor John West Burnham, professor Michael
Fullan, and the global partnership to realize the NPDL
dream off the best education for everyone. Marlou is
bringing, together with her well respected partners, the
theorie of Deep Learning and professional development in
practice by materials as the Deep Learning Succes Survey
en Personal Capital.

Knowing more about
Social Justice,
Social Innovation,
Global Citizenship &
Cultural Understanding,
creates a better world
with more tolerance!

Carrousel AI + HI needs CI
Prof. John West Burnham
Hoe kunnen we investeren in de groei van ambidextere
onderwijs-teams die zowel innovatief, effectief als
omgevings- en wereld-bewust zijn? Wat betekent
omgevings- en wereld-bewustzijn in de maatschappij van
snelle techniek en enorm veel data (AI)? En hoe kunnen
we bouwen op bestaande basis factoren (Social en
Community Capital) kunnen we op bouwen?
Can we connect Artificial Intelligence to Human
Intelligence without Community Intelligence, and could
Social and Community Capital be the basis?
When we are able to connect Artificial Intelligence to Human Intelligence by bringing students
to a next level of Learning, would this Human Capital have impact without Community
Intelligence? Community intelligence may be defined as knowledge, or information acquired
directly or indirectly from a variety of sources across the community and a range of agencies
and other communities, which when processed is used to understand the issues affecting a
community including their views, needs, problems and expectations and to reduce the level of
uncertainty and of opportunities to help decision makers achieve community objectives. What
would be the role of Community Intelligence and how can you foster it in your School? Is there
a connection from Community Intelligence with Social Capital and Community Capital?
What is the Social Capital in Schools Families and the Generation Z? And how can we come to
a new Community Capital or Mondi Great Capital were alle Generations collaborate together
in a Mondi Great World? What does this question mean for education?

Prof. John West Burnham
is a highly experienced
independent inspirator, teacher and writer, and with Turning
Lear ning collaborating as leadership development
consultant. John is professor in Educational Leadership at St
Mary’s University, London.
His current research interests
include the learning centered school, ‘Closing the gap’moving from good to outstanding; leading teaching &
learning; transformational leadership, leadership learning &
development; collaborative leadership & educational
leadership in the community. John is a highly experienced
and successful facilitator. He has over 25 years of experience
in leadership development, working with many diverse
groups. He has worked with senior policy makers at
government level, the full range of school staff; students;
young children; and with people from many different ethnic
and cultural backgrounds. He has taught and examined at
doctoral and masters level and has designed and led masters
and doctoral programs.

Among other things, citizens with
good networks of relationships have
fewer mental problems, recover faster
from illness, smoke less and live
longer. They are also less likely to
commit crime or to be the victim of
crime. A society rich in social capital
should therefore be better off in many
ways, not least because it should need
to spend less money on hospitals,
prisons and antidepressant drugs.”
Martin, P. (2005:87) Making Happy People,
London: Fourth Estate

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.
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