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Welkomstwoord dagvoorzitter
Rocky Hehakaija
Rocky Hehakaija is jongerenexpert en adviseert tal van organisaties op het gebied van motivatie van jonge
mensen. Rocky is daarnaast een bekend gezicht in de wereld van straatvoetbal en voetbalde eerder bij Jong Oranje.

09.40 Shift Happens

De transformatie van onze wereld naar een volgende fase in onze beschaving heeft grote impact op het
onderwijs en de toekomst van leren. Nog nooit heeft de mensheid voor zulke grote uitdagingen gestaan als de
huidige en toekomstige generaties. De klimaatverandering met impact op onze leefomgeving, de toenemende
ongelijkheid en de herverdeling van werk en vermogen, de technologische revolutie in relatie tot maatschappelijk
nut, de globalisering en internationalisering en technologisering van arbeid. Het zijn maar een paar voorbeelden
waarom onze kinderen anders moeten leren denken en handelhandelen dan wij. Het onderwijs staat voor een
fascinerende uitdaging en zal uiteindelijk, in het belang van studenten en onze gemeenschappelijke toekomst,
drastisch transformeren, waarbij de focus verschuift van collectief onderwijzen naar gepersonaliseerd leren.len?

10.30

Kofﬁepauze met iets lekkers

11.00

Interactieve sessieronde 1

12.00

Lunchpauze
Wil je je collega’s beter leren kennen? Sluit dan aan bij de speeddates die starten om 12.15 uur

13.00 Positief Onderwijs:

gelukkige leerlingen in gelukkige scholen dankzij gelukkige docenten & ouders

De geluksprofessor Leo Bormans

De geluksprofessor Leo bormans is inspirator, sprekers en reist de wereld rond als ambassador of happiness
en quality of life. Hij voerde samen met de Universiteit van Leuven een grootschalig onderzoek uit naar de
maakbaarheid van geluk. Daaraan namen meer dan 7000 proefpersonen deel. Uit het onderzoek komen
verrassende, bruikbare en concrete inzichten naar voren. Hij is een succesrijk spreker en adviseur van regeringen,
managers, universiteiten, welzijnswerkers en leraren over de hele wereld. Bijzondere aandacht gaat naar dat deeltje
van geluk en levenskwaliteit dat ‘maakbaar’ is bij individuen, in teams en organisaties.

14.00

Interactieve sessieronde 2

15.00

Kofﬁepauze met een gezonde snack

15.30

Werksessies met studenten

16.45

Afsluiting met een wrap
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Lezing door Futurist Ruud Veltenaar
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