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Aannames identificeren
Problemen analyseren
Ecosystemen ontwerpen
Business modellen
ontwerpen
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Datum: 1 t/m 3 aug 2022, van 09.00u tot 15.00u
Waar: Jheronimus Academy of Data Science (JADS), 's-Hertogenbosch

Bij onze Academy of Innovation weten we als
geen ander hoe lastig het is om gedurende
het jaar voldoende tijd te vinden om in jezelf
te investeren. Daarom bieden wij de Summer
School aan. Voor innovatieve young
professionals die hun vakantie goed willen
benutten en hun carrière na de
zomervakantie een flinke boost te geven

De innovatiemethodiek 'Design Thinking' is
langzaam de wereld aan het veroveren.
Binnen elk innovatieteam van grote
corporates zal je deze term wel een keer
voorbij horen komen, en terecht. 

Design Thinking is een perfecte methode om
tot succesvolle innovaties te komen. Echter
zien we ook dat alleen de term noemen en
wat Google-zoekwerk niet voldoende is om
deze techniek goed toe te passen. Nee,
hiervoor heb je keiharde skills nodig, zoals
ecosystemen ontwerpen, prototypes bouwen
en pitchen. Wat centraal staat in deze
Summer School is het zelf ervaren van deze
vaardigheden, om ze vervolgens zelf te
kunnen uitoefenen. 

Leren door te doen!

Low-tech/digitale
prototypes bouwen
Interviewen
Pitchen

SKILLS DIE JE PER DAG GAAT LEREN:

DE SUMMER SCHOOL VAN DIT
JAAR STAAT IN HET TEKEN VAN
DESIGN THINKING  

UITDAGINGEN
VERKENNEN

CONCEPTEN EXPERIMENTEREN

Inleven in je klanten
Creatief denken
Ideeën genereren

https://academyofinnovation.nl/summer-school-design-thinking/
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INSCHRIJVEN 

Yes! De zomervakantie staat weer voor de deur!
De tijd van het jaar om lekker op vakantie te
gaan en een paar mooie festivalletjes te
bezoeken. Helaas duurt je vakantie vaak geen 8
weken en is het in de weken die je wél aan het
werk bent toch net wat rustiger door de
vakantie van je zakenrelaties. Dit is dan ook hét
moment waarop je ineens tijd hebt om die leuke
cursus te doen die al maanden op je lijstje staat.

In onze Summer School ga jij met een (of je
eigen) team aan de slag om binnen 3 dagen te
komen tot een nieuwe innovatie. Hierbij krijg je
elke dag veel ruimte om de skills die hiervoor
nodig zijn uit te testen en te ontwikkelen onder
begeleiding van een expert. Je gaat dus niet
alleen leren over deze methode, je gaat het
ervaren!

Omdat ieder bedrijf wat zich innovatief
noemt niet afhankelijk moet zijn van alleen
hun innovatie managers/team. Hoe meer
mensen innovatiekennis in een bedrijf
hebben, hoe innovatiever het bedrijf wordt!
Omdat de vaardigheden uit deze
summerschool je zullen helpen om een
beter beeld te krijgen van de behoeftes van
je klanten waardoor je een betere
service/producten kan bieden.
Omdat jij de vaardigheden die je hier leert,
ook kunt overbrengen op je collega’s.

1.

2.

3.

Die zichzelf graag ontwikkelt
Die op zijn werk te maken heeft met
innovatieve projecten? Of die graag meer
met innovatie zou willen doen?
Die al design thinking wil kunnen toepassen?
Die zijn zomer goed wil gebruiken?
Die ervan houdt om in een leuke gezellige
groep mensen samen te leren?
Die graag hands-on te werk gaat?

BEN JIJ IEMAND DIE:AAN HET EIND VAN DEZE
SUMMER SCHOOL, WEET JIJ
PRECIES WELKE SKILLS JE NODIG
HEBT OM DESIGN THINKING TOE
TE KUNNEN PASSEN IN JOUW
WERK EN WAAR JE JEZELF NOG
VERDER IN KUNT ONTWIKKELEN. 

3 REDENEN WAAROM DEZE
SUMMER SCHOOL TRAINING
INTERESSANT IS VOOR JOUW
BEDRIJF:
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