




Iedereen wil veranderen



Iedereen wil veranderen
alleen niemand wil veranderd worden



Trends en ontwikkelingen in de nabije toekomst

en.. 

WMIDM? 



Testvraag..



Blended learning overdag. 



Blended learning ‘s nachts. 



Maak je geen zorgen.. 

.. wat morgen ons brengt. 



Maak je geen zorgen.. 

.. wat morgen ons brengt. 

Alles komt en gaat weer.. 

.. anders dan je denkt. 



De Vier Vragen in Veertig Minuten



Wat is de grootste verandering die onze markt nu 
(stilletjes) ondergaat?

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en 

docent/trainer/bedrijf? 

Hoe beoordeel ik nieuwe methodes en technologie voor 
mijn bedrijf? 

Blended learning ‘s nachts, kan dat? 



1) Wat is de grootste verandering die onze
markt nu (stilletjes) ondergaat?



Welke merken/bedrijven zijn 
blended goed bezig? 



2) Wat is de grootste verandering die onze
markt nu (stilletjes) ondergaat?



Volgende vraag



Van vaste momenten in de week 
naar 24/7 continue en wisselend contact 



Naar school gaan, een bedrijfsopleiding
volgen, werkend leren 



L&D









Over the next two decades, computers will fail to rival us in these three purely 
human characteristics: empathy, passion, creativity. 

The good news, people love them. 



Webstores personalize, humans make it personal

Computers predict, humans surprise 

Computers confirm, humans smile

Computers deliver, humans over-deliver 



The digital relationship adds
•The human relationship adds

•Automation + data •Empathy + creativity + passion

learner
intimacy

emotional connectionsdigital connections



Step 1 
Learning companies need to build a digital-first 
relationship with their clients 

Step 2

Learning companies need to rethink the human side of 
business 

•this is where we come in..

•omnichannel 



Hoe vind je nu de juiste verhouding tussen 
fysiek contact en leertechnologie?

•billion dollar question!



Van vaste momenten in de week 
naar 24/7 continue en wisselend contact 

Een voorbeeld..









Interviews door het 

land…
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Inzichten



Personen



ik wil gemotiveerde 

leerlingen

ik wil in weinig tijd 

begeleiden

ik wil deel zijn van 

de groep

ik wil respect, 

ik wil aandacht

ik wil inzetbare 

leerlingen

ik wil leerlingen die 

echt het vak leren

ik wil tevreden 

garagebedrijven

ik wil weinig extra tijd 

kwijt zijn

LM
leerling

docent

baas



ik wil gemotiveerde 

leerlingen

ik wil in weinig tijd 

begeleiden

ik wil deel zijn van 

de groep

ik wil respect, 

ik wil aandacht
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leerlingen
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docent
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sociaal leerklimaat



3) Wat doet deze nieuwe verhouding met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en 

docent/trainer/bedrijf? 



van product naar dienst 





Voor elke leerinterventie zijn tegenwoordig genoeg
technieken te vinden. 

Het gaat erom dat je het op de juiste manier inricht en mét 
de juiste verwachtingen













Waarom volg je eigenlijk een opleiding? 

''Ik studeer zodat ik later een goede kans kan maken op een baan'‘

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Waarom geef je eigenlijk een opleiding? 

“Ik geef les omdat ik het leuk vind om na te denken hoe je les kunt geven zodat 
studenten er wat van leren en misschien ook wel onthouden. 
Ik geniet van de sporadische momenten dat studenten aangeven het onderwerp
interessant of belangrijk vinden. Het leukste aan het lesgeven vind ik de 
combinatie van onderwijsontwikkeling en lesgeven."

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Wat gebeurt er rondom de klas? 

Wat verwacht jij van een theorieles? 
Wanneer is het goed volgens jou?

"Als het interactief is en het aansluit op wat ik wil in het leven'‘



Wat gebeurt er rondom de klas? 

Wat verwacht jij van een theorieles? 
Wanneer is het goed volgens jou?

“Een theoretische les is goed wanneer het een basis biedt om er op 
praktische wijze iets mee te gaan doen. Een theoretische les is goed wanneer 
studenten zich er een beeld bij kunnen vormen. In de meest ideale situatie 

komt het onderwerp ook in de praktijk aan de orde.” 



Op welke momenten in de week leer jij vaak het meest?

''Als ik zelf initiatief neem om te gaan leren, hier bedoel ik geen 
huiswerk mee maar als ik bijvoorbeeld tijd over heb, en toch wat 

opdrachten eerder ga maken, dan heb ik het gevoel dat ik veel meer 
leer als ik mijzelf aan het leren zet, en dit gebeurd heel willekeurig 

door de weeks.

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Op welke momenten in de week heb je het meeste effect?

'De momenten bepalen niet het effect maar de inhoud van mijn les. 
Wanneer mijn les niet interessant is voor studenten geven zij al gauw 

het tijdstip de schuld (vrijdagmiddag, vakantie, Sinterklaas etc.). 

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Op welke plekken en/of tijden ervaar jij de grootste 
mismatch tussen student en docent?

"Dit ervaar ik bij oude leraren weleens dat ze niet open staan voor 
verandering, of dat de docent zich niet genoeg verplaatst in studenten''

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Op welke plekken en/of tijden ervaar jij de grootste 
mismatch tussen student en docent? 

“Op de momenten dat ik een uitgebreide presentatie ga geven zonder 
interactie met de klas.”

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Wat verwacht je precies van een docent die jou begeleidt?

''Dat de docent oog heeft voor behoeftes van een student en 
leerprocessen niet probeert te forceren.”

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



Wat verwacht je precies van een student als je hem of haar 
begeleidt? 

“Ik verwacht dat zij in ieder geval willen luisteren, al is het maar om 
het goede fatsoen. Vervolgens verwacht ik dat door de interactie tussen 
docent en leerling er een leerbehoefte ontstaat en dat hierdoor de 
student uiteindelijk komt met een leervraag.”

Wat doet dit met de relatie tussen
leerling/student/deelnemer en school/studie/bedrijf?



De meeste mensen.. 



zijn Andere mensen. 



De meeste van onze uitdagingen ..



komen voort uit gedrag..

.. niet technologie.  



Het gaat niet alleen om een technische verandering. 

Het gaat voornamelijk om een gedragsverandering. 



Mensen hebben geen behoefte aan online
onderwijs. 

Mensen hebben behoefte aan interactief en 
activerend onderwijs.



Ko Doncker, conrector op de Katholieke 
Scholengemeenschap Hoofddorp:

‘Tegenwoordig moet je een beetje een SBS6-stijl hebben. Het 
moet niet te lang duren, je moet heel veel verschillende 
vormen toepassen en het vergt veel meer creativiteit van je 
als het vergelijkt met het onderwijs van 30 jaar geleden.”



De rol van de trainer/docent in leertrajecten verandert, wordt
meer gefocussed op het ontwikkelen van iemands
leervaardigheid als dienst.  

Didactiek, didactiek, didactiek..



Docent/trainer – student interactie Student – student interactie

Student – content interactie

Tools
Plaatsen
Spaces



Wat doen ze als ze ‘s ochtends opstaan?
Hoe laat vertrekken ze gemiddeld naar huis?

Wat zijn hun wensen en dromen voor de toekomst?

Wat is hun uitgavenpatroon?
Waar werken ze waarom met wie?

Welke devices gebruiken ze?
Wat verwachten ze van je?

etc

etc

etc

etc



4. Hoe beoordeel ik op een nieuwe methodes en 
technologie voor mijn bedrijf? 



Welke twee factoren zorgen 
voor een succesvolle leerbeleving?



Identificatie? 

Relevantie…       





Identificatie

Relevantie



Identificatie

Relevantie







Identificatie? 

Relevantie…       



Neem je paraplu mee

tussen 14.00 en 15.00!





Identificatie

Relevantie



Identificatie.. 

Relevantie…       



Blended learning ‘s nachts. 



fysiek / virtueel / mobile / bioengineering 



Tomorrow is now! 



Wisdom is the sum of your experience..

.. and experience is the sum of your memories





immersive learning



Synthetic dreaming 











Blended learning ‘s nachts. 







I the Other
empathy



The virtual world can help us understand 

each other better  in the real world. 















Artificial intelligence & Natural intelligence 





Wisdom is the sum of your experience..

.. and experience is the sum of your memories





Step 1 is that you can look at yourself

Step 2 is that you can look at the Other

Step 3 is that you coincide with The Other

Step 4 is that you forget that you are yourself. 



















Our mission with Synthetic Memories is to 

improve the lives of patients suffering from 

Alzheimer’s Disease by visualizing their 

memories using virtual reality. We take a 

human-centered design approach in 

recreating these memories for positive 

psychological outcomes. 





•

•



•



Bye-bye presumptions, hello reality!



Maak je geen zorgen.. 

.. wat morgen ons brengt. 

Alles komt en gaat weer.. 

.. anders dan je denkt. 


