Welkom op de Inspiratie sessie!

New Pedagogies Deep Learning

Welkom bij NPDL!
Wilt u meer passie voor onderwijs binnen uw school? Leerlingen en studenten
die gemotiveerd zijn? Docenten die over de inhoud van hun vak praten en
continue op zoek zijn om hun vakmanschap te verbeteren? Inschrijven voor
deze uitdagende Journey kan! Na de zomer starten we met een nieuw cohort
scholen in het NPDL partnerschap. Op 13 en 14 juni starten met een startsessies
voor nieuwe scholen. Laat u informeren en inspireren voor een nieuw stap in de
ontwikkeling van uw school of instituut We delen graag onze passie met u!

Programma inspiratiesessie
Welkom en ontvangst
Is er een urgentie tot verandering?
Wat is Deep Learning?
Wat is New Pedagogies for Deep Learning?
Hoe zien successen op deelnemende scholen eruit?
Wat houdt het partnerschap in?
Welke materialen en faciliteiten kunt u op rekenen?
Welke kansen zijn er voor uw organisatie?
Hoe ziet het programma eruit?
Wat betekent deelname voor uw school?

Locatie sessies
Turning Learning
Keizersgracht 317B
1016 EE Amsterdam

Data Inspiratiesessies
Kies de sessie die u het beste uitkomt
of vraag een op-maat inspiraties-sessie binnen
uw bestuur, netwerk of schoolorganisatie aan.
Kijk voor de meest actuele data,
en aanmelding voor een inspiratiesessie
of contact-verzoek op onze website:
www.turninglearning.nl

New Pedagogies for Deep Learning
Welkom bij NPDL!
New Pedagogies for Deep Learning is een wereldwijd
partnerschap. Deelnemende nationale en
internationale partners en scholen en Instituten
werken continu samen om met behulp van onderzoek
en de meest innovatieve middelen, succesvolle
praktijkervaringen aan te duiden die Deep Learning
vormgeven. Het wereldwijde partnerschap beweegt
van voorgenomen strategische beleidsontwikkeling
naar een wereldwijd systeem- doorbrekende,
daadwerkelijke innovatie en implementatie!
New Pedagogies for Deep Learning bouwt 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 stimuleren van informeel en formeel
leren, die −binnen een door technologie 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. Dit realiseren we door een focus te
leggen op: a) Intensief en ‘out-of the box’
samenwerken aan het creëren van oplossingen en
verdere concretisering van New Pedagogies for Deep
Learning. b) In praktijk brengen, verfijnen en valideren
van de ontwikkelingsfasen van Deep Learning.c)
Intensief inzetten van innovatieve technologie en
daarmee leerrendement versnellen en verhogen,
gericht op het realiseren van Turning Learning; het
transformeren van het onderwijssysteem.
De intentie van het wereldwijde partnerschap is
gericht op het op schalen 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.

Welkom bij
Turning Learning

Turning Learning inspireert scholen om het
onderwijs ingrijpend te innoveren. De tijd
is rijp om van 'Traditioneel leren' en
'Gepersonaliseerd leren' de stap te zetten
naar 'Gepassionaliseerd leren'.
Turning Learning is een jonge, ambitieuze
en innovatieve organisatie, die met passie
en vakkennis scholen begeleidt te
innoveren, alsmede leren van studenten
en docenten te stimuleren. Turning
Learning werkt binnen Nederland in de
sectoren PO, VO, MBO en HBO en op
mondiaal niveau samen met partners als
prof. John West Burnham, prof. Michael
Fullan, prof. Andy Hargreaves en Ewan
McIntosh. Turning Learning leidt het
cluster van het Global NPDL Partnerschap
in Nederland.
New Pedagogies for Deep Learning geeft
een mooie basis om uw visie en onderwijs
concept binnen uw school aan te laten
sluiten met de dynamische wereld om ons
heen.
Graag delen we met u innovatieve
initiatieven die de passie binnen uw
school kan doen groeien!
Informatie en contact:
contact@turninglearning.nl
marlou.van.beek@turninglearning.nl
0031-648763338
Director Turning Learning
Cluster Director NPDL the Netherlands

Be Invited to join the movement!
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