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HET GEWETEN
Kennis delen op de werkplek gaat niet 
lukken. Status staat ons in de weg.

KEYNOTE: prof. Margriet Sitskoorn
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IN VALLEY’S
KEYNOTE: Mien Segers, 
Corporate Learning Maastricht University
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LEREN IN ZORG-
ORGANISATIE 2020
KEYNOTE: Anja Schouten, 
Bestuursvoorzitter van Zorgbalans en 
Zorgmanager van het jaar 2015
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HIGH IMPACT 
LEARNING
Filip Dochy, 
Universiteit Leuven
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DE HAPPY DIY-LEARNER! 
KEYNOTE: Leo Bormans 
Inspireert over inspireren!
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PERFORMANCE 
SUPPORT TRACK
De ‘70’ in 70-20-10. 
Vaak is training niet de oplossing. 
Wat kan L&D bijdragen?

KEYNOTE: Marc Rosenberg

TRENDING TOPIC 
>> 70-20-10 
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DESIGN 
THINKING 
Tijd voor nieuwe leerconcepten

Marijn van der Poll, 
Design Academy Eindhoven

LEARN
IN

G

LEARNING 
COMMUNITIES
Daniel Jones, 
Communitymanager, Zürich Insurance Group

ROBOTS NEMEN 
ONZE BANEN OVER!?
Leren=programmeren

Ontmoet Zorgrobot ZORA

KEYNOTE: Marc Rosenberg

TRENDING TOPIC 

19 april 2016 | 1931 Congrescentrum Den Bosch

WWW.NEXTLEARNING.NL



WHITE LABEL POINT >>
Je hebt een vraag. Je wil je oriënteren. Je wil weten welke 
oplossingen er zijn. Je wil naar huis met een concreet antwoord. 
Een gesprek over jouw vraag zonder aan een specifieke tool 
vast te zitten. Neem de regie over jouw eigen leervraag op 
het nieuwe White Label Point. Een onafhankelijke adviseur, 
herkenbaar aan een witte jas, staat klaar om jou te helpen op 
het White Label Point van de Learning Playground.

Kijk op www.nextlearning.nl 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

PERFORMANCE
SUPPORT TRACK >>
Leren ontwikkelt zich van ‘organiseren’ naar een echte waarde. 
Leren kan sneller, makkelijker, maar vooral prestatieverhogend.
Wat is de business impact van HRD en L&D?
Hoe breng je leren naar de werkplek?
Volg keynotes, expertsessies en Learning Tables en sluit je aan
bij de Learning Circle 70:20:10.

Kijk in het programma op www.nextlearning.nl

SPECIALE ZORG ROUTE >>
Het leren in de zorg verandert razendsnel. Zorgprofessionals 
en patiënten maken steeds vaker en gemakkelijker gebruik van 
technologie (apps, VR-brillen, online consults etc.). Dat heeft 
effect op het leren. Maar ook steeds hogere eisen van inspecties 
en certificerende instanties dwingen om anders om te gaan met 
leren. Het leren moet echt anders! Voor alle leerprofessionals in 
de wereld een zeer interessante sector om te volgen.

LEARNING BOOTCAMP >>
15 maart 2016
HRD, breng het leren naar de werkplek!
Welk leiderschap, welke talenten en welke cultuur past bij een 
transitie naar leren op de werkplek? 
Welke rol kan L&D spelen in deze disruptieve ontwikkeling. 
Deze Learning Bootcamp houdt je een spiegel voor - want ook 
L&D zal zelf in de transitie mee moeten gaan.

Donald H Taylor, 
Chairman, Learning and Performance Institute, 
zal ons inspireren met een keynote speech over:

The future role and impact of L&D to bring learning to the 
work place.

Naast het heerlijke 3-gangen diner trakteren wij je op interactieve 
gesprekken met andere HRD en L&D beslissers van multinationals 
en corporates uit heel Nederland tijdens iedere gang.

Om een indruk te krijgen van de voorgaande Learning
Bootcamps, kijk op opwww.nextlearning.nl 

INVITATION ONLY!

LEERSAFARI >>
Durf jij tijdens Next Learning 2016 zélf je eigen leerervaringen
te bepalen? Wij zorgen voor de ‘scaffolding’ - jij bepaalt je 
persoonlijke leerroute om je leervragen beantwoord te krijgen.

Leersafari voor Bedrijfsteam >>
Kom jij met meer collega’s uit één organisatie. Dan is de 
leersafari dé manier om het maximale uit dit event te halen.
Organisatie en voorbereiding gebeurt op de dag zelf. 
Dus veel tijdswinst en hoog resultaat.

Als ingeschreven deelnemer aan het congres kun je je 
aanmelden voor deze Do-it-yourself-Leer-Safari bij 
Ank Dierckx via email: a.dierckx@sbo.nl

LEARNING CIRCLES >>
Sluit aan bij een informeel en persoonlijk mini-netwerk: je leert 
sneller via deelnemers, experts en thought leaders rondom 
dezelfde leervraag. Leren van én met elkaar! Doel: een hogere 
leeropbrengst én een kwalitatieve uitbreiding van jouw 
netwerk. Er zijn 3 circles: 1. 70:20:10  2. Social Learning  
3. Gepersonaliseerd Leren & Big Data

Meld je aan bij Ank Dierckx: a.dierckx@sbo.nl

EMPOWER JE MENSEN >>
EMPOWER JE ORGANISATIE
Persoonlijke ontwikkelingen, teamontwikkeling, 
talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. Leer de mensen 
binnen jouw organisatie op verschillende niveaus samen te 
werken, problemen op te lossen, met elkaar te communiceren 
en te innoveren. Creëer groei van het individu, het team en de 
organisatie en maak daarmee je organisatie succesvoller.

Hoe? Doe inspiratie op tijdens de Empower track en leer van de 
diverse best practices, expertsessies en learning tables.

LEARNING PLAYGROUND >>
Leren is proberen, ontdekken en ervaren.
Het fout doen en het nog eens proberen. In je zoektocht 
naar kennis moet je het soms aanraken en moet je er mee 
kunnen spelen. Dit is de Learning Playground, zie het als een 
interactieve speeltuin! Op de Learning Playground nemen de
partners van het event de deelnemers mee met nieuwe ideeen.

Kijk voor het programma op www.nextlearning.nl
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PERFORMANCE 
SUPPORT TRACK >>

TRENDING TOPIC
>> 70:20:10
Leren kan sneller, makkelijker, maar vooral 
prestatieverhogend. 
Wat is de business impact van HRD en L&D?
Hoe breng je leren naar de werkplek?

KEYNOTE
Wat kan de toegevoegde waarde van 
L&D zijn bij Performance Support?

Marc Rosenberg, Expert in Performance Improvement

KEYNOTE 
Stimuleren van succesvol 
gedrag op de werkplek

Prof. dr. Margriet Sitskoorn, 
Hoogleraar, Universiteit Tilburg en 
directeur, Top Performance Lab

70:20:10 DEBAT
Wat is de waarde van het 70:20:10 
Model in de praktijk?

Ga in debat met Jos Arets en Ger Driesen op het
Pitch-Podium van de Learning Playground.

De hobbelige weg naar 70:20:10 
in de echte praktijk

Sarah Brantjes en Merle van der Voorde,
Senior adviseurs, Ministerie Buitenlandse Zaken

Efficiënter en effectiever leren en werken! 

Praktijkervaring van Infolearn en hun klant Liemerije. 

KEYNOTE
We moeten in de zorg op een volstrekt 
andere manier naar leren gaan kijken!

Anja Schouten, Bestuursvoorzitter, Zorgbalans en zorgmanager 
van het jaar 2015



SOCIAL 
LEARNING >>
Leren van en met elkaar. Kun je dat meten? 
De business gaat al van start en omarmt 
leernetwerken als noodzakelijke leer-/
werkvorm bij innovatie in de agile wereld.

DESIGN >>
Design van de classroom. 
Design van de leer-/werkvorm. 
Design van het leren in organisaties.
Durven we radicaal anders over leren 
te gaan denken? 
Durven we los te laten?

Knowledge sharing: dé kritieke factor 
voor een vitale organisatie!

Isabel de Clercq, Trendcatcher, Wolters Kluwer

How to build a Learning Community?

Daniel Jones, Learning Community Manager, 
Zürich Insurance Bank

KEYNOTE
Hoe bouw je succesvolle netwerken 
tussen onderwijs en bedrijfsleven? 

Prof. Mien Segers, Hoogleraar Corporate 
Learning, Maastricht University

Overstappen naar ander LMS?

Ruud Gaasbeek, Contentmanager Digitale 
Leeromgeving, Spaarne Gasthuis Academie

Flipped  leren op grote schaal!  

Jaan Couvreur, Learning Consultant, Kluwer

Gamification - nieuwsgierigheid en 
plezier als motor in leerprocessen. 

Espérance Blaauw, Educatief ontwerper met een passie 
voor leren vanuit plezier, nieuwsgierigheid en waardering.

Design Thinking - Creativiteit is 
geen talent, het is een vaardigheid.
Leer Conceptueel Denken!

Marijn van der Poll, Docent, Design 
Academy Eindhoven

Prof. Filip Dochy
Auteur van het boek 
“Bouwstenen van HILL 
>> High Impact Learning that lasts

High Impact Learning anno 
2022 - 7 bouwstenen

CIRCLE SOCIAL LEARNING
Informeel en persoonlijk mini-netwerk: je leert sneller via
deelnemers, experts en thought leaders rondom hetzelfde thema.

Meld je aan via Ank Dierckx | a.dierckx@sbo.nl

Dommel Valley Leernetwerk van 
HighTech Bedrijven - Hoe werkt dat?

Michel Koonen, Manager, Knowledge Management & 
Learning Methods, ASML en lid Dommel Valley Groep
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BIG DATA >>
Big Data wordt de grootste trend in leren 
en zorgt dat we grote stappen gaan maken. 
We meten steeds meer!

EMPOWER 
TRACK >>
De kracht van performance zit in je mensen. 
In leiderschap. In talent.
Empower je workforce.

Learning Analytics voor 
gerichte feedback en een 
beter leerresultaat

Jocelyn Manderveld, Projectleider Learning 
Analytics, SURFnet

Learning Analytics tbv leerresultaat 
en performance bij NS

John May, Learning Technology Consultant, 
Nederlandse Spoorwegen

Big Data en eigen lesmateriaal
in het Hondsrugcollege
Kees Versteeg, Directeur-bestuurder, 
Hondsrugcollege

KEYNOTE
De Happy DIY-Learner! 

Leo Bormans – Inspireert over inspireren!

Een nieuwe lerende cultuur bij Zorgbalans 
>> blije cliënten én medewerkers!

Sophie Kramer, Hoofd opleidingen en 
Peter van Hesse, Manager HRM, Zorgbalans

Te oud om te leren? 
Zeker niet!

Miriam Boer, Manager AVL 
Academie, Antoni van Leeuwenhoek

De toekomstige rol van de L&D 
leader. Wat werkt in de praktijk?

Nick van Dam, Global Chief Learning Officer & Adviseur,  
McKinsey & Company



EENVOUDIG AANMELDEN VIA INTERNET: 

WWW.NEXTLEARNING.NL  

U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Kies voor direct online betalen via iDeal of via credit card. 
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 974 888 
of stuur een email naar: inschrijving@sbo.nl.

EENVOUDIG AANMELDEN VIA INTERNET: 

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Partners:
UW INVESTERING
Learning Congres (vrije toegang, dus inclusief Learning Playground)* € 799,-

Learning Playground € 99,-

Kom je met 3 of meer collega’s? 
Informeer dan naar de interessante collega-korting bij Sandra Donkers: 040 - 2 972 770!
Deze prijzen zijn exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en waardevol digitaal naslagwerk.

MEER INFORMATIE
Persoonlijk congresadvies 
Sandra Donkers
s.donkers@sbo.nl 
040 - 2 972 770

(sbo-69301)

i.s.m.

(sbo-69301)

Eenvoudig 

online 
inschrijven!

DATUM EN PLAATS
19 april 2016 - 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch
Voor routebeschrijving zie www.nextlearning.nl

 
e-learning en blended learning

PARTNER WORDEN?
Jezelf presenteren aan een enthousiaste doelgroep die wil zien, proeven, voelen, horen en beleven? 
Laat jouw bedrijf dan op de meest innovatieve en creatieve manier zien op Next Learning. 
Om de diverse mogelijkheden te bespreken neem je contact op met Sharon van Rooij: 
06 - 2024 7567 | s.van.rooij@sbo.nl 

Je gegevens
Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied. Je bent daartoe opgenomen 
in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Je gegevens kunnen verstrekt 
worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen je gegevens niet of wil je niet dat anderen deze 
gebruiken? Geef je wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar 
events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten 
zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke opleidingen en 
innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers op het podium, leading topics en 
disruptieve markten worden besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in 
uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl 

Kom je uit België? Dan is jouw vervoer geregeld!
Wolters Kluwer verzorgt voor alle Belgische deelnemers het busvervoer vanuit Antwerpen 
naar Den Bosch (en vice versa). Wil je graag mee? Stuur na je aanmelding een e-mail naar 
Ingrid Alewaeters: ingrid.alewaeters@wolterskluwer.be of bel haar op +32 15 45 34 37.

e-learning
Précon

playful learning since 1997

WWW.NEXTLEARNING.NL
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