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

Woensdag 6 april 2022: bezoek aan de Inspectie van het Onderwijs @ Utrecht
Wil je weten hoe het is om bij de Inspectie van het Onderwijs te werken? Doe dan woensdag 6 april mee
met een werkbezoek in Utrecht! Om 15 uur starten we met een korte plenaire introductie die geopend
wordt door Matthijs van der Berg, directeur van de directie Kennis. De directie Kennis van de Inspectie van
het Onderwijs verzamelt, verwerkt, ontsluit en analyseert gegevens ten behoeve van het toezicht op het
Nederlandse onderwijs. Naast de uitvoering van thematisch onderzoek en landelijke peilingen ontwikkelt
de directie informatieproducten, zowel voor het toezicht op individuele scholen en schoolbesturen als
voor het toezicht op het onderwijsstelsel als geheel.
Na de opening zullen alle aanwezige medewerkers zich voorstellen en wat over hun belangrijkste
werkzaamheden vertellen. Dit zijn van de directie Kennis Harry Heemskerk (afdelingshoofd), en
wetenschappelijk medewerkers Matthias Sjerps en Eveline de Zeeuw. Ook maken we kennis met
Inspecteur voortgezet onderwijs Erik Thoonen. Na de introductie gaan we in twee groepen uiteen om
verder te praten over de werkzaamheden van de directie Kennis of over de werkzaamheden van de
Inspecteur voortgezet onderwijs. Dit gesprek wordt gebaseerd op de vragen die jullie van te voren en ter
plekke stellen, aangevuld met voorbeelden en casussen uit de praktijk.
Om 17 uur kun je nog even napraten met een drankje en een nootje. Wie wil, kan om 18 uur op eigen
kosten aansluiten bij een diner in de binnenstad van Utrecht (wij zullen reserveren). Meld je uiterlijk
woensdag 30 maart aan via https://forms.gle/5kW1Z6DUrEFJtbw18 .
Inloop tussen 14.30 en 15 uur.
Adres: St.-Jacobsstraat 200, Utrecht

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! De workshops hebben
te maken met alles rondom promoveren (bijvoorbeeld voorbereiden van je verdediging, praktijkgericht
onderzoek, carrières na je PhD).

Nomineer je supervisor
Begeleidersprijs!

voor

de

VPO

Tijdens de Onderwijs Research Dagen op 6, 7 & 8 juli in Hasselt reikt het VPO de jaarlijkse Begeleidersprijs
uit. Is jouw promotor / begeleidingsteam een rots in de branding, staan ze altijd voor je klaar, of hebben
ze iets anders bijzonders gedaan? Dan kun je ze nu nomineren voor deze prijs via:
https://forms.gle/6vAJKX6my5hEEt1J7
De nominatie is in het Engels, dus ook internationale collega’s kunnen hun begeleidingsteam nomineren.
Stuur je nominatie in vóór 1 mei 2022. Een jury van recent gepromoveerden zal uit de geanonimiseerde
inzendingen een winnaar kiezen, die de prijs krijgt uitgereikt op één van de ORD-dagen.

Wij kijken terug op drie geslaagde VPO
Schrijfdagen in januari. Bedankt dat jullie er
waren! In het najaar zullen we dit weer
organiseren.

