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Geplande
oraties
19 juni. Fred Janssen
(Universiteit Leiden).
Didactiek van
natuurwetenschappen.
Klik hier voor meer
informatie.
26 juni. Eddie
Denessen (Universiteit
Leiden). Sociaalculturele
achtergronden en
differentiatie in het
onderwijs. Klik hier
voor meer informatie.
6 oktober. Sanne
Akkerman (Universiteit
Leiden). Hoger
onderwijs.

Promotie
agenda
4 mei, Heleen
Pennings (UU),
Interpersonal
dynamics in teacherstudent interactions
and relationships.
15 mei, Rikkert van
der Lans (UvG),
Teacher evaluation
through observation.
Weet u iemand voor
deze categorie? Laat
het ons weten!

Recente
promoties
17 februari 2017,
Marloes Hendrickx
(UU), The role of the
teacher in classroom
peer relations.
13 januari
2017, Yvette Baggen
(WUR), Opportunity
Identification
Competence.
Explaining individual
and exploring team
opportunity
identification by
employees.

Beste VOR-leden,
Bij dezen ontvangt u de eerste nieuwsbrief
van 2017! In deze nieuwsbrief nodigen we
u uit voor onze voorjaarsbijeenkomst op 13
april en onze spotlightsessie op de ORD.
Hopelijk mogen we velen van u daar
ontvangen.
Met de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte van de activiteiten binnen ons
(onderzoeks)veld. Verzorgt u zelf een interessante activiteit, heeft u een boeiende activiteit
bijgewoond, een vacature binnen uw instelling, of heeft u tips, laat het ons weten
via m.l.louws@iclon.leidenuniv.nl
Hartelijke groet,
Monika Louws, Lieke Jager & Petrie van der Zanden

13 april voorjaarsbijeenkomst
Bij dezen nodigen we u uit voor onze voorjaarsdivisiebijeenkomst op 13 april aanstaande.
Tijdens deze middag staat recent promotieonderzoek centraal naar thema’s die te maken
hebben met onze divisie (leraar en lerarenopleiding). Vier recent gepromoveerde
onderwijsonderzoekers zullen hun onderzoeksinzichten delen. Zo bent u weer helemaal upto-date over recent promotieonderzoek. Verder willen we die middag stil staan bij de
betekenis van ‘vers van de pers’ promotieonderzoek voor toekomstig onderwijsonderzoek.
We hebben daarvoor NRO beleidsmedewerkers gevraagd om samen met divisieleden in
discussie te gaan over de betekenis voor de toekomstige NRO onderzoeksagenda. Een
uitgelezen kans om daar vanuit onze divisie ideeën op te werpen voor de onderzoekslijn
‘ontwikkeling van onderwijsprofessionals’ van het NRO. Aanmelden kan via deze link. Voor
meer informatie klik hier.

Spotlight sessie op de ORD
Tijdens de Onderwijs Research Dagen 2017 wordt door de divisie L&L een spotlight sessie
georganiseerd. In deze sessie wordt het boek “Weten wat werkt” (onder eindredactie van
Douwe Beijaard) in de spotlight gezet. Het doel is om op een interactieve manier opzoek te
gaan naar andere opleidingsparadigma's. Aan de hand van drie pitches gaan we in gesprek
over de bijdrage van lerarenopleidingen aan vernieuwingen in het onderwijs en hoe je
daartoe leraren opleidt resp. verder professionaliseert en welke eisen je in dit verband aan
leervermogen en -kwaliteiten van studenten mag/moet verwachten. Vanzelfsprekend staan
we daarbij ook stil bij de consequenties en intenties voor verder onderzoek en voor
ontwikkelingen in lerarenopleidingen. Deze drie pitches gaan over leerprocessen en
leerpatronen, leer- en leerlinggericht opleiden en over de beoordeling van bekwaamheden. U
bent van harte uitgenodigd voor deze speciale spotlight-sessie!

Over de ORD... een dank aan onze reviewers
Er zijn in totaal 78 ORD voorstellen binnen onze divisie ingediend. De review-ronde is reeds
voltooid, mede dankzij de inzet van veel divisieleden. Waarvoor zeer hartelijk dank!

Nieuwe site VOR
Wellicht heeft u het al meegekregen maar de vorsite heeft een nieuwe look gekregen. Als
bestuur zijn we tevens de nieuwe functionaliteiten aan het uittesten. In ieder geval vinden
jullie onze jaaragenda met uitnodigingen voor de activiteiten en de meest recente
nieuwsbrieven nu terug op onze pagina: https://www.vorsite.nl/nl/content/divisie-leraarlerarenopleiding

Jaaragenda 2017
De divisie heeft voor het komende jaar een agenda opgesteld met een overzicht van alle
geplande bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Mocht u activiteiten willen promoten via onze
nieuwsbrief, zorg er dan voor dat u dit bijtijds aangeeft bij ons.
13 april 2017

Voorjaarsbijeenkomst te Utrecht

Mei 2017

Nieuwsbrief II

28-30 juni 2017

ORD te Antwerpen

September 2017

Nieuwsbrief III

November

Najaarsbijeenkomst

December

Nieuwsbrief IV

Kort nieuws
Interview pas gepromoveerde Marloes Hendrickx
Titel proefschrift: 'The role of the teacher in classroom
peer relations'
Datum verdediging: 17 februari 2017
Universiteit: Universiteit Utrecht

Kun je kort iets vertellen over je promotieonderzoek?
Mijn project ging over hoe leraren invloed kunnen
hebben op de sociale relaties tussen leerlingen in een
basisschoolklas (groep 7). Hierbij heb ik gekeken hoe de
alledaagse interacties die leraren met leerlingen hebben
bijdragen aan hoe leerlingen zich onderling tot elkaar
verhouden. Een leerkracht staat namelijk model voor
sociale relaties; door zelf op een bepaalde manier met
leerlingen om te gaan, uit hij/zij verwachtingen over hoe
je met elkaar om hoort te gaan. Daarnaast heb ik ook
gekeken hoe leerkrachten omgaan met individuele
leerlingen en hoe dat het beeld van klasgenoten ten
opzichte van die ene leerling beïnvloedt.
Voor de implicaties van Marloes haar onderzoek,
leerzame ervaringen uit haar promotietraject en de tips die zij heeft voor promovendi kun
je hier verder lezen.

Vooruitblik
Conferenties
27 april - 1 mei 2017 AERA, San Antonio, Texas, Verenigde Staten
28-30 juni 2017 ORD, Antwerpen, België
3-7 juli 2017 ISATT, Salamanca, Spanje
22-25 aug. 2017 ECER, Kopenhagen, Denemarken
29 aug. - 2 sep. 2017 EARLI, Tampere, Finland
23-25 okt. 2017 ATEE, Dubrovnik, Croatie
29 nov. - 1 dec. 2017 EAPRIL, Hämeenlinna, Finland (Call ends 10-05-2017)

Symposia/Summerschool
10-14 Juli 2017 EERA Summer School Linz, Oostenrijk
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