Nieuwsbrief September 2021
Voorwoord van de voorzitter
Beste VPO’ers,
Daar zijn we weer! Het academisch jaar is in sneltreinvaart van start gegaan, hopelijk na een periode van rust en
ontspanning. De ontwikkelingen rondom werken en activiteiten op locatie lijken positief: dat geeft de promovendi
moed! Dit jaar zullen er vanuit VPO weer een aantal leuke en leerzame activiteiten worden georganiseerd. Houd de
nieuwsbrieven dus goed in de gaten als je zin hebt om deel te nemen. In deze nieuwsbrief zijn zowel vaste als nieuwe
rubrieken te vinden met o.a. de eerstvolgende activiteit, de tip van de professor en een kijkje in het persoonlijke
fotoalbum van het VPO-bestuur. Er zijn wat wisselingen geweest in het bestuur, maar met een mix van ervaren
krachten en nieuw elan staat het bestuur als een huis.
De VPO-sneltrein ’21/’22 heeft de eerste stop op 15 oktober – halte Utrecht. Wellicht zien jullie onze nieuwe
bestuursleden Simone en Maria daar, zij stellen zich ook voor in deze nieuwsbrief. Dus heb je zin om andere VPO’ers
weer eens in levenden lijve te ontmoeten, lees dan verder en vergeet je vooral niet in te schrijven.

We wensen iedereen veel inspiratie toe dit jaar, en hopelijk tot snel op een van onze activiteiten!

Namens het hele bestuur,

Max Kusters
Wil je nog meer weten over VPO? Kijk eens op vorsite.nl/nl/vpo
Heb je suggesties of vragen? 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 preconference 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

Oproep PhD-lid divisiebestuur Onderwijs & Samenleving
De divisie Onderwijs en Samenleving is op zoek naar een VPO-lid van het divisiebestuur. We zijn
dringend op zoek naar jeugdig elan en een frisse wind door onze divisie.
We vergaderen twee maal per jaar. We organiseren onder meer de divisiebijdragen aan de ORD,
studiedagen met internationale gasten en bijeenkomsten in het kader van onderzoeksprojecten van
onze leden. Wie we zijn en wat we nog meer doen, kun je vinden op onze website:
https://www.vorsite.nl/nl/content/onderwijs-samenleving
Heb je zin om ons te komen versterken, stuur dan een mail naar de voorzitter van deze divisie, Eddie
Denessen (mailto: eddie.denessen@ru.nl)

Even voorstellen.. Twee nieuwe bestuursleden!
Komend jaar zullen Simone & Maria het VPO-bestuur komen versterken, en nemen we afscheid van Kevin
& Boukje. Simone & Maria stellen zich hier aan jullie voor.

Mijn naam is Simone Rijksen, 30 jaar en ik woon in Leiden. Het komende
jaar mag ik het penningmeesterschap overnemen van Boukje bij het
VPO. In september 2019 ben ik begonnen aan mijn duaal
promotietraject bij het ICLON van de Universiteit Leiden en sta ik met
veel plezier nog twee dagen in de week voor de klas in het
basisonderwijs. In mijn vrije tijd doe ik graag aan zingen, klarinet spelen,
skeeleren en lezen. Ik kijk ernaar uit om na een wispelturig coronajaar
weer activiteiten te helpen organiseren voor promovendi in het
onderwijsonderzoek met thema’s als ‘goed je PhD doorkomen’ en ‘wat
is er na het leven als promovendus’? � Graag tot snel bij één van onze
activiteiten!

Ik ben Maria Custers en ik ben net voor de zomervakantie aangesloten
bij het bestuur van het VPO. Het lijkt me leuk om meer promovendi te
ontmoeten die onderwijsonderzoek doen en actief bij te dragen aan het
versterken van dit netwerk. Zelf ben ik nu een jaar bezig met mijn PhD
bij de Universiteit Twente. Het is een ontwerpgericht onderzoek over en
voor teams die samen leeromgevingen ontwikkelen op de grens van
onderwijs- en beroepspraktijk in het hbo. Dat sluit mooi aan bij mijn
‘hybride’ achtergrond: ik heb een master in bedrijfswetenschappen en
onderwijskunde, heb eerst jarenlang in de profit sector gewerkt, daarna
de overstap gemaakt naar docentschap bij Fontys Hogescholen. Daar
werk ik nu nog steeds, inmiddels als consultant onderwijsinnovatie.
Samen met John en onze dochters Amber (2 jaar) en Eva (6 maanden),
woon ik in Noord-Limburg. We hebben daar op het platteland van Oirlo
[Oerloo] een hobbyboerderijtje met koeien, schapen, geiten, kippen,
duiven en katten. Heel fijn om daar gewoon met m’n handen aan het
werk te zijn. Dit jaar ben ik gestart met een groentetuin. Kansloos
echt…maar de bieten en courgettes zijn gelukt ;-)

Het VPO zoekt input!
Eens in de paar maanden sturen we jullie deze nieuwsbrief en we zijn heel benieuwd hoe jullie
dit ervaren. Willen jullie ons helpen de nieuwsbrief beter op jullie wensen aan te sluiten? Vul dan
onze korte vragenlijst in: https://forms.gle/rsegSuh7WN3FPuvRA. Je kunt hier ook suggesties
achterlaten voor mogelijke activiteiten die we voor jullie kunnen organiseren. Dankjewel alvast!

Tip van de promotor: prof. dr. Nadira Saab – Universiteit Leiden
Een van de redenen waarom ik ben gaan promoveren was nieuwsgierigheid en een
soort honger naar kennis: ik wilde meer leren, meer te weten komen, diepere
betekenissen vinden en verbanden kunnen leggen tussen verschillende ideeën. Wat
was er mooier dan dit tijdens werktijd te kunnen doen? Mijn kennishonger werd
gedeeltelijk gestild door het lezen van artikelen en boeken. Maar wat daarnaast hielp
bij het dieper nadenken over zaken en het leggen van verbanden, waren de gesprekken
met collega’s en medepromovendi. Ik sprak met directe collega’s over dagelijkse zaken
die te maken hadden met ons onderzoek, maar ik sloot ook aan bij clubjes in het land
waar een bepaald onderwerp bediscussieerd werd. Zo voerde ik interessante
verdiepende discussies en leerde ik ook promovendi en onderzoekers kennen die niet
in hetzelfde onderzoeksdomein werkzaam waren als ik. Dit bood nieuwe inzichten
want soms geeft een blik buiten je eigen discipline net een nieuwe kijk op waar je zelf
mee bezig bent. Natuurlijk helpt het al om actief lid te zijn van het VPO. Via het VPO
kun je al in aanraking komen met promovendi uit diverse onderzoeksgebieden. Als er
in jouw omgeving geen discussieclubs zijn, is het natuurlijk ook mogelijk zelf het
initiatief te nemen en een club op te richten waar er over een bepaald onderwerp
gepraat kan worden. Dit kan een theoretisch onderwerp zijn maar ook
methodologisch. Elke twee maanden een bijeenkomst is meestal wel realistisch. Klein
beginnen, met een paar geïnteresseerden, is ook prima, uitbreiden kan altijd nog en is
eigenlijk niet noodzakelijk. Mijn tip is daarom: zorg voor gespreks- en sparringpartners.
Dit kunnen directe collega’s zijn, maar kijk vooral ook verder dan directe collega’s en
onderzoek of er andere clubs zijn waar je bij aan kunt sluiten om van gedachte te
wisselen. Neem zelf initiatief als je niet vindt wat je zoekt. Kortom: zorg voor een mooi
(kennis)netwerk wat verder reikt dan de afdeling waar je werkt.

Iets te delen met je collega’s?!
Stuur je bijdrage voor de
volgende nieuwsbrief naar
vor.vpo@gmail.com

Op vakantie met het VPO-bestuur
We hopen dat jullie net zo genoten hebben van de zomervakantie als wij, en weer met frisse
moed aan de slag gaan met jullie onderzoek!

