KOM OVER DE BRUG!
Op 25, 26 en 27 mei 2016 vinden in Rotterdam de Onderwijs Research Dagen plaats. Op ORD2016
presenteren onderwijsonderzoekers hun werk. Het thema is Koersen op Kennis in de grote stad.
Rotterdam probeert de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten door een brug te slaan tussen
de ORD en het onderwijsveld.
Kom over de brug! is een speciaal programma voor onderwijsprofessionals waarin u kennis maakt met
het onderwijsonderzoek van de ORD. Op vrijdag staat Kom over de brug! geheel in het teken van het
Hoger Onderwijs. Onderzoekers presenteren hun nieuwste bevindingen en bespreken samen met u de
implicaties voor de praktijk van Hoger Onderwijs.
Datum
Doelgroep
Locatie
Kosten
Gratis
Inschrijven
Informatie

Vrijdag 27 mei
Professionals uit hbo en wo
Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam Kralingse zoom
€ 90,voor Rotterdamse onderwijsprofessionals
www.ord2016.nl > brugprogramma
Cursus- en conferentiebureau CED-Groep, 010-4071504

Programma
11.30 uur
12.00 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.30 uur
17.00 uur

Ontvangst en aanmelden - Van der Goot-building
Keynote Dr. Dominique Sluijsmans - Auditorium Hogeschool Rotterdam Kralingse Zoom
Ronde 1 - Mandeville-building
Pauze
Ronde 2 - Mandeville-building
Hapje & drankje met ORD-deelnemers Van der Goot-building 1e etage

Keynote Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs
over de dynamiek, dilemma’s en duizelingen wanneer theorie en praktijk elkaar ontmoeten
door Dr. Dominique Sluijsmans, Hogeschool Zuyd
Aan de hand van voorbeelden en vijf bouwstenen van professioneel beoordelen licht Dr. Sluijsmans de
dynamiek van het werken in een context toe waarin het verweven van onderzoek en praktijk centraal
staat. Ze staat stil bij de dilemma’s die onderzoek in en met de praktijk met zich meebrengen en de
buikpijn die dat soms oplevert. Haar bijdrage is geslaagd als ze de toehoorders bewust heeft gemaakt
dat meerdere perspectieven nodig zijn – zowel vanuit de theorie als praktijk - om onderwijs te realiseren
waarin alle actoren – in het bijzonder de studenten en docenten - in worden (h)erkend.

KOM OVER DE BRUG!
Op vrijdagmiddag 27 mei gaan onderwijsonderzoekers in gesprek met de (Rotterdamse) onderwijspraktijk.
Vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent is het volgende programma samengesteld:

RONDE 1 13:15-14:15 uur
Curriculum

Curriculum

Opleiden

Curriculumwijzigingen in het
hoger onderwijs:
Bespreken en beleven

Klaar voor de toekomst? Verkenning van de publieke waarde van
het HBO

Ontdekkend schrijven voor
iedereen

Rob Kickert, Iris Yocarini &
Marit Wijnen
(Erasmus Universiteit Rotterdam)

Loek Nieuwenhuis &
Femke Timmermans
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Aartje van Dijk
(Hogeschool Rotterdam)

Simulatie & Discussie

Discussie

Presentatie & Opdracht

Studiesucces

Opleiden

Opleiden

Studiekeuze: check!

Kwaliteitsvol beoordelen en
feedback geven: Brengt een
comparatieve aanpak soelaas?

Aan de slag met de
`flipped classroom`

Martijn Peters
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Marije Lesterhuis
(Universiteit Antwerpen)

Ruth Boelens
(Universiteit Gent)

Discussie

Presentatie & Opdracht

Presentatie & Discussie

Studiesucces
Blended Learning en studiesucces:
Welke student profiteert het
meest?
Nynke Bos
(Universiteit van Amsterdam)
Ontwerpopdracht & Discussie

Pauze

RONDE 2 14:30-15:30 uur
Curriculum

Studiesucces

Opleiden

Honoursonderwijs:
Hoe, wat en waarom?

Uitval en rendement in het hoger
onderwijs: Kan een bindend
studieadvies helpen?

Flipping the classroom binnen
jouw onderwijspraktijk!
De do’s and don’ts

Jolise `t Mannetje
(Saxion Hogeschool)

Eline Sneyers
(Universiteit Maastricht)

Debby Weerlink &
Estella Griffioen
(Fontys Hogeschool)

Presentatie & Discussie

Presentatie & Discussie

Presentatie & Discussie

Studiesucces

Opleiden

Opleiden

De student experience: De rol van
betrokkenheid en tevredenheid in
onderwijskwaliteit en studiesucces

Goed geregeld !? Wie stuurt
bij dNP: wij of de student?

Ontwerpgericht onderzoek in de
master: Hoe faciliteren we dat?

Marieke Meeuwisse
(Erasmus Universiteit Rotterdam)

Marcel Gijsen
(deNieuwstepabo Sittard)

Presentatie & Discussie

Presentatie & Discussie

Wenckje Jongstra, Ietje Pauw en
Susan McKenney
(Katholieke Pabo Zwolle &
Universiteit Twente)
Presentatie & Discussie

