De verzekering voor een
succesvolle toekomst

6-daagse collegereeks

Learning & Development
De strategische rol van Learning & Development
De trends binnen Learning & Development (L&D) maken een effectieve leer- & ontwikkelfunctie belangrijker
dan ooit. Om het meest uit investeringen in leerprogramma’s te halen, moeten HR(D)-professionals een
bredere strategische rol binnen de organisatie aannemen. Alleen op die manier kun je een sleutelrol blijven
spelen in de ontwikkeling naar meer wendbaarheid en het succes van medewerkers en het bedrijf.

Leer van de experts
Tijdens de collegereeks Learning & Development delen de beste hoogleraren en praktijksprekers op
L&D-gebied hun kennis, ervaringen en visie vanuit hun eigen expertise.

Na de collegereeks Learning & Development:
 Ken je de nieuwste ontwikkelingen rondom leren en ontwikkelen.
 Vernieuwde waardevolle inzichten in L&D-strategieën.
 Weet je een cultuur van continu leren te creëren.
 Heb je inzicht in hoe je leren op de werkplek stimuleert.
 Haal je het beste uit de organisatie, teams, individuen en jezelf.

Certiﬁcaat
Inclusief deelnamecertificaat van PW. academy na een succesvolle afronding.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/learningdevelopment

Learning & Development
De volgorde van de colleges kan verschillen per editie. Houd de website in de gaten voor het actuele programma.

College 1
Strategisch leren: hoe sluiten opleiding
& ontwikkeling effectiever aan op de strategie?
Voor- en najaar

Annette Balk
Founder LearnXL

Dit interactieve college behandelt de complexe dynamiek rond strategieen organisatie-ontwikkeling, en de rol van de L&D-professional bij het relevant
maken ervan voor opleiding en ontwikkeling. Tenslotte wordt aan de hand van
een werkopdracht inzicht verkregen in wat nodig is om mensen en organisatie
in beweging te krijgen.

College 2
Het nieuwe leren: de rol van HRD:
Learning at the speed of business
Voor- en najaar

• De strategische role van L&D • L&D-strategie • Levenlang leren
Prof.dr. Nick van Dam
Hoogleraar Corporate
Learning & Development,
Nyenrode Business
Universiteit.

Om het meest uit investeringen in leerprogramma’s en curriculumontwikkeling te
halen, moeten L&O-leiders een bredere rol binnen de organisatie aannemen en een
ambitieuze visie voor hun functie formuleren. In dit college zal Prof. Dr. Nick van Dam
ingaan op een L&O-strategie model dat gebruikt wordt door onder andere McKinsey
& Company. Tevens zal hij ingaan op mindsets voor lifelong learning.

College 3
Tussen professionalisering en professionaliteit:
Leren veranderen
		
Voor- en najaar

Drs. Eric Mooijman
Organisatieadviseur
HR & LD.

Tijdens dit college leer je over de 21e-eeuwse L&D trends en hoe je deze kunt
vertalen naar de eisen aan de 21e-eeuwse L&D-professional. Daarnaast leer je over
de kenmerken van de 21e-eeuwse leercultuur en de rol van de manager daarbij.
Je meet de leercultuur van je eigen organisatie via een assessment.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/learningdevelopment

Learning & Development
De volgorde van de colleges kan verschillen per editie. Houd de website in de gaten voor het actuele programma.

College 4
De toekomst van het werk vaardigheden en de impact op het leren
Voor- en najaar

Han Mesters
Sectorbankier ABN AMRO

Veel rollen en functies van vandaag zullen verdwijnen, en nieuwe komen naar voren.
Deze rollen zullen meer gericht zijn op sociaal-creatieve en digitale vaardigheden.
Wat betekent dit voor het bedrijfsleven en op welke manier kunnen organisaties
zich voorbereiden op de toekomst?

College 5
Het nieuwe leren: de rol van de werknemer
Voor- en najaar

• Hoe organiseren werknemers hun eigen leren?
• Hoe kan de organisatie dit bevorderen?
• Het belang van de werkinhoud en werkomgeving
Prof. dr. Rob Poell
Hoogleraar HRM,
Tilburg University.

De werknemer zelf speelt een cruciale rol in het vormgeven van het nieuwe leren.
Tenslotte is de werknemer zelf de enige die iets kan leren. Anderen (HRD’ers,
managers, collega’s enz.) kunnen slechts proberen dit proces te beïnvloeden,
stimuleren of faciliteren. Maar hoe organiseren werknemers dan hun eigen leren?

College 6
Collectief leiderschap
Voor- en najaar

Britta Gielen
Manager en partner bij
Twynstra Gudde. Zij heeft
ruim twintig jaar ervaring
als adviseur van organisaties die veranderen
en ontwikkelen.

In de afgelopen jaren heb ik samen met mijn team leiderschapscollectieven
geholpen om vorm te geven aan die transities. De groepen leiders zijn tussen de
60 en 120 en bestaan uit 3 of 4 lagen. Samen geven zij leiding aan de verandering
die nodig is. Ik neem jullie graag mee in de aanpak van deze trajecten en deel
onze ervaringen. Wat zijn de randvoorwaarden en hoe pak je het aan?

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/learningdevelopment
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Algemene informatie

Learning & Development
Data en locatie
De collegereeks wordt meermaals per jaar aangeboden. Bekijk de website voor de eerstvolgende
startdatum en -tijd. De colleges worden gegeven bij VMN media | Utrechtseweg 44 | 3704 HD Zeist.

Voor wie is het interessant?
Deze reeks richt zich op HR(D)-professionals, L&D-professionals, opleidingsmanagers, -directeuren, managers
met HR/L&D in hun portefeuille en HR-adviseurs die zich verder willen ontwikkelen tot HR-businesspartner.

Je investering
De kosten bedragen slechts € 2.395,- p.p. inclusief boekenpakket* of € 2.195 p.p. exclusief boekenpakket.
De prijzen zijn exclusief 21% BTW. *Bij deze collegereeks wordt een aanvullend boekenpakket aangeboden.

Inschrijven
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier pwacademy.nl/learningdevelopment
Of email: inschrijven@vmnmedia.nl

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze klantenservice: klantenservice@vmnmedia.nl of bel met onze
administratie 088 58 40 888.

Inclusief gratis
boek Nick van Dam

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/learningdevelopment

