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Nieuwsflits Juni 2022
Upcoming events
Volg ons op social media en mis niets: LinkedIn & Twitter

Onderwijs Research Dagen 2022: (5), 6, 7 & 8 juli @ Hasselt
Dinsdag 5 juli 2022: meet your peers @ Hasselt
Op dinsdagavond zijn wij al in Hasselt en organiseren we een sociale activiteit voor alle PhDs die er ook al
zijn! Heb je je ingeschreven voor de promovendi pre-conferentie? Dan kun je je aanmelden via het Google
formulier dat je per mail hebt ontvangen. Heb je je niet ingeschreven voor de promovendi pre-conferentie,
maar wil je wel mee op dinsdagavond? Mail dan naar vor.vpo@gmail.com om je aan te melden.

Woensdag 6 juli 2022: promovendi pre-conferentie ORD @ Hasselt
Op 6, 7 & 8 juli 2022 vinden de Onderwijs Research Dagen plaats in Hasselt! Traditiegetrouw organiseert
het VPO op de woensdagochtend (6 juli) een pre-conferentie voor promovendi, voorafgaand aan de
aftrap van de conferentie zelf. Dé kans om andere promovendi te ontmoeten uit Nederland en Vlaanderen
die met hetzelfde type onderzoek bezig zijn. Het programma ziet er als volgt uit:
9.30 inloop
10.00 opening & welkom
10.30 workshop naar keuze
12.30 lunch (hier komen ook de reguliere ORD-deelnemers naartoe)
Wanneer je je inschrijft voor de ORD, kun je je voor 30 euro extra aanmelden voor de pre-conferentie. Na
de inschrijvingen krijg je een mail om je voorkeur door te geven voor een workshop! We bieden 5
workshops aan:

- In gesprek met primor, practor en lector. Oriëntatie op het beroep.
- Complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk doorgronden: Broedplaatsen voor docenten en de rol
van vraagarticulatie en onderzoek
- De laatste horde: hoe bereid je je proefschriftverdediging voor?
- Hoe schrijf je een kansrijke subsidieaanvraag?
- ‘Relight your Fire’: hulpbronnen voor ontspanning & vitaliteit bij stress en burnout

Vergeten aan te melden voor de pre-conferentie tijdens je inschrijving voor de ORD? Je kunt je nog
aanmelden door te mailen naar vor.vpo@gmail.com.

Woensdag 6 juli: uitreiking VPO begeleidersprijs
Tijdens de Onderwijs Research Dagen in Hasselt reikt het VPO de jaarlijkse Begeleidersprijs uit. De
prijsuitreiking is op woensdagmiddag 6 juli van 17.00 - 18.30. Een jury van recent gepromoveerde
onderzoekers dr. Nore Wijns (KU Leuven), dr. Marij Veldman (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Loes de
Jong (Universiteit van Amsterdam) koos uit alle inzendingen de volgende genomineerden:
•
•
•

prof. dr. Wilfried Admiraal (OsloMet, Centre for the Study of Professions)
dr. Tjark Huizinga (Hogeschool Saxion)
dr. Roeland van der Rijst (Leiden Universiteit, ICLON)
prof. dr. Wim van den Noortgate (KU Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences)
prof. dr. Katrien Struyven (Universiteit Hasselt, School for Educational Studies)

Donderdag 7 juli: buitenpromovendi lunch meet-up
Tijdens de lunch op donderdag 7 juli wordt er een tafel gereserveerd voor buitenpromovendi.
Zoek het bordje met VPO-logo en ‘buitenpromovendi lunch’, en ontmoet andere
buitenpromovendi!

Andere activiteiten in het najaar
Woensdag 5 en donderdag 6 oktober: VPO Schrijfdagen
Na een geslaagde eerste versie van de VPO Schrijfdagen in januari, organiseren we dit opnieuw
in oktober. We zorgen voor een aantal interessante schrijfworkshops, en zorgen voor een goede
balans tussen online en offline samenwerken. Zet de data dus vast in je agenda!

Donderdag 17 november: werkbezoek NRO @ Den Haag
Op 17 november brengen we een bezoek aan de NRO in Den Haag. Het programma wordt nog
bekendgemaakt, maar zal plaatsvinden tussen 15.30 en 17.30 met aansluitend de mogelijkheid
tot borrelen en eten met VPO.

