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Dag Collega,
Lectorale rede 10 oktober en publicatie
Zoals al eerder aangekondigd hoop ik op 10 oktober a.s. mijn lectorale rede uit te spreken over "ICTbewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie". De officiële uitnodiging in pdf-formaat tref je aan in
de bijlage bij deze nieuwsbrief. Bij de rede verschijnt op die dag ook een boekje onder dezelfde titel
waarin het onderwerp uitgebreider aan de orde komt dan in een relatief korte rede mogelijk is. Het
boekje wordt na afloop aan de bezoekers van de bijeenkomst uitgereikt. Alle lezers van deze
nieuwsbrief en geïnteresseerde collega's zijn van harte welkom op 10 oktober.
Onderwijsvernieuwing bij ROC Aventus, Apeldoorn-Deventer-Zutphen
Het ROC Aventus is begonnen aan een groot onderwijsvernieuwingsproject in het kader van de
Regeling Innovatiearrangement 2006 tot en met 2009. Onder de titel Excellent leren - excellent
organiseren wordt de komende jaren gewerkt aan de flexibilisering van het onderwijsaanbod, zodat
deelnemers aan het onderwijs van Aventus meer op de persoon toegesneden studietrajecten kunnen
doorlopen. Een van de instrumenten die daartoe ontwikkeld zullen worden is een digitale
onderwijscatalogus gebaseerd op informatiestandaarden. Ik verheug mij erop bij het project betrokken
te zijn en hoop in een adviesrol mijn ervaring met de standaardisatie van het onderwijs op
Windesheim tot nut te kunnen maken voor Aventus en wellicht voor het verdere MBO.
2e Jaarcongres Masters, Lectoren & Onderzoek,
17 & 18 december Jaarbeurs Utrecht
Op bovenstaande dagen vindt het 2e Jaarcongres Masters, Lectoren & Onderzoek plaats, waarop tal
van onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de kennisfunctie
van de hogescholen.
Tijdens de eerste congresdag, 17 december, wordt ingegaan op de kansen van de HBO-Master.
Thema’s die o.a. aan bod komen:
• Kwaliteit- en accreditatie-eisen van de HBO-Master
• Rol van onderzoek en lectoraten in de Master
• Marktkansen voor (inter) nationale HBO-Masters
Op 18 december staan de thema’s ‘onderzoek & lectoraten’ centraal. De thema’s die op deza dag aan
bod komen zijn o.a.:
• Verbinding tussen onderwijs, onderzoek & lectoraten
• Opzet en methoden van toegepast onderzoek
• Promotietrajecten binnen hogescholen
Topsrepkers als Dr. Karl Dittrich, Prof. dr. Mia Duijnstee, Prof. dr. ir. Joan Ernst van Aken zullen u
volledig informeren en inspireren.
Meer info zie www.sbo.nl/masters&onderzoek
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