
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Voorwoord van de voorzitter 
Beste VPO’ers 

Dat was het dan, het academisch jaar zit er alweer op en hopelijk gaat iedereen de komende tijd een 
welverdiende vakantie nemen. Wij hadden het idee dat zo vlak voor, of misschien al tijdens een vakantie, de 
nieuwsbrief niet te lang moest zijn. Vandaar een korte nieuwsbrief met daarin niet de rubrieken die jullie van 
ons gewend zijn, maar een korte terugblik op de activiteiten van de afgelopen week tijdens de ORD (en een paar 
kleine vragen/activiteiten waar we graag jullie aandacht toch nog even voor willen stelen).  

Het voorwoord van deze nieuwsbrief is ook mijn laatste als VPO-voorzitter (en bestuurslid). Na twee jaar draag 
ik vol vertrouwen het stokje over aan Max. De afgelopen twee jaar heb ik heel fijn mogen samenwerken met 
een club zeer enthousiaste en bevlogen collega’s, die ik hoop ook buiten de context (en activiteiten, bijvoorbeeld 
15 oktober) van het VPO nog vaak tegen te komen. Naast mij nemen ook Boukje en Joris afscheid van het VPO, 
ik wil hen ook bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.  

Dan rest mij niets dan te zeggen dat ik iedereen een fijne vakantie wens!  

Vriendelijke groet,  

Namens het hele bestuur,  

Kevin Zweeris 

 

 

Nieuwsbrief Juli 2021 
 



 

 

Het VPO zoekt een nieuw bestuurslid!  
Als lid van het VPO-bestuur organiseer je samen met de andere bestuursleden werkbezoeken, 
workshops en verschillende activiteiten tijdens de Onderwijsresearchdagen (ORD). Een diverse en 
veelzijdige uitdaging waarin je nieuwe collega-onderzoekers leert kennen! Voor balans in het bestuur 
moedigen we met name onze Vlaamse collega’s aan om te solliciteren, maar ook de Nederlandse zijn 
zeker welkom.  

 

Lijkt jou dit wat? Stuur dan een mail naar vor.vpo@gmail.com.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Upcoming events 
Volg ons op social media en mis niets: LinkedIn, Twitter, en Facebook  

 

 

15/10 VPO-ICO PhD Day!  
On Friday the 15th of October VPO and ICO will organize a PhD Day together! It will replace the pre-
conference of the Onderwijs Research Dagen, which could not take place this year. We are happy to 
welcome all PhD's in Utrecht, where we will have a day full of live discussions, workshops and drinks 
afterwards. The day starts around 11.00 and will cost approximately 15 euros. Use this link to sign 
up: https://forms.gle/p8SHb7qqda6qVy4eA  

 

 

Meer weten over onze activiteiten? Check onze social media of mail naar: vor.vpo@gmail.com  

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 



 

 

Podcast ‘Goed Gebekt Intellect’ 
 

In maart 2021 is de podcast ‘Goed Gebekt Intellect’ gelanceerd. In deze podcast 
praat Hajo Meijer (promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen) met 
promovendi over bijzondere onderzoeksprojecten en de beslommeringen van 
het promoveren. Ook komen er ’specials’ uit met journalisten, onderzoekers en 
organisaties (zoals het Promovendi Netwerk Nederland) over promotie-
gerelateerde onderwerpen, zoals werkdruk en welzijn van promovendi. De 
podcast is te beluisteren via Spotify (https://spoti.fi/3stZV9a), Apple podcasts 
(https://apple.co/2P0YG3s) en Google Podcasts (https://bit.ly/3sxs8M4). 
Daarnaast is ‘Goed Gebekt Intellect’ te volgen op Twitter: 
https://bit.ly/2RWy98G. Veel luisterplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets te delen met je collega’s?! 
 

Stuur je bijdrage voor de  
volgende nieuwsbrief naar 

vor.vpo@gmail.com 
 



 

 

Terugblik Onderwijs Research Dagen 2021 
De conferentie 
Vorige week vond de ORD plaats, waar we met een heel goed gevoel op 
terugkijken! Er waren veel interessante sessies, prachtige keynotes en natuurlijk 
het gezellige ORD-café. Ondanks dat we elkaar natuurlijk liever in het echt 
hadden ontmoet, hebben wij genoten van een mooie conferentie.  

 

De begeleidersprijs 
De begeleidersprijs werd dit jaar uitgereikt aan dr. Joke Torbeyns van de KU 
Leuven, van harte gefeliciteerd! Zij was genomineerd door Nore Wijns, die als 
klap op de vuurpijl ook nog de dissertatieprijs mee naar huis nam. Dat moet een 
goede samenwerking zijn!  

 

Dit waren de genomineerden: 

  

 
 
 



 

 

VPO’s Crazy 50!  
Geheel in het teken van 50 jaar ORD is er 
door het VPO ter afsluiting van de eerste 
dag ORD een VPO’s Crazy 50 
georganiseerd. In verschillende 
studentensteden (Amsterdam, Utrecht 
en Maastricht) gingen promovendi in 
groepjes de strijd met elkaar aan en 
probeerden binnen twee uur zo veel mogelijk challenges te voltooien. Zo is er 
gezongen, zijn er foto’s gemaakt met honden en zijn willekeurige onbekenden 
op straat onderwijskundige inzichten bijgebracht. Bovenal was het vooral een 
fijne manier om metgezellen te ontmoeten na meer dan een jaar lang virtueel 
achter de computer te hebben doorgebracht.  

Uiteindelijk kon er maar een groepje de winnaar zijn en was het Team 
Maaskantje Zuid uit Maastricht die de meeste opdrachten kon afvinken.   

We willen alle promovendi die hebben deelgenomen graag bedanken. Ook als 
moderators hebben wij erg gelachen om de content die jullie ons hebben 
opgestuurd. We hopen jullie na de zomer wat vaker in het echt te kunnen 
treffen. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pubquiz live vanuit de studio 
Tot welke tijd werd het record Domtorenlopen aangescherpt? Welke divisies van 
de VOR ken je? Wie was de belangrijkste wetenschapper van de 20e eeuw? 
Een kleine greep uit de hersenkrakers waar de 7 deelnemende teams van de 
PubQuiz zich over moesten buigen. 

De vragen uit de eerste twee rondes 
– thema Utrecht en 50 jaar ORD – 
waren uiterst lastig. De 
presentatoren kregen van kritiek 
gelukkig niets mee omdat zij veilig in 
de ORD- studio stonden. Een zeer 
ontspannen situatie dus, al was dat 
niet af te zien aan de glimmende 
voorhoofden… Maar al doende leert 
men, want de laatste ronde werd 
ruimschoots het best gemaakt door 
alle teams. 



 

 

Tijdens het ORD- café op vrijdag werd de uitslag bekend gemaakt en kon een van 
de presentatoren het niet laten om lichtelijk sadistisch te vermelden dat team 
weet ik veel…? INTERACTIE had gespeld met de letters INTERVISIE. Zijn ze er toch 
weer ingetuind. Desondanks leverde het dit team een mooie 2e plek op, op 6 

punten achterstand van het 
winnende Dreamteam. Nogmaals 
van harte proficiat! 

Deelnemers bedankt! Als je niet 
alle antwoorden wist, heb je er 
hopelijk iets van opgestoken! 
(weten jullie bijvoorbeeld nog 
wanneer de VPO werd opgericht of 
welke vraag bij het antwoord Oog 
in Al hoort…?) 

 

 
 
 
Het VPO-bestuur wenst jullie een fijne 
vakantie! 



 

 

Neem even rust van 
werk, richt je op ontspanning in plaats van onderzoek, en dan zien we je fris en 
fruitig in het nieuwe academiejaar! 


