
Donderdag 23 september 2010,
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

Datum en locatie
De studiedag Het lectoraat 2.0: naar de juiste balans tussen 
onderwijs en onderzoek vindt plaats op 23 september. De 
masterclass Excellentie in het HBO: hoe excelleert ú in 
excellentie? vindt plaats op 6 oktober. De locatie voor beide 
bijeenkomsten is Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, 
Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn, Tel. 055-5221477, 
www.orpheus.nl

Kosten en annuleringsvoorwaarden
De kosten voor het bijwonen van de studiedag Het lectoraat 
2.0. bedragen € 395,- p.p. (excl. BTW). De kosten voor het 
bijwonen van de masterclass Excellentie in het HBO bedragen 
€ 495,- p.p. (excl. BTW). Indien u beide bijeenkomsten 
bijwoont betaalt u slechts € 795,- p.p. (excl. BTW). Bij 
schriftelijke annulering tot drie weken voor de masterclass 
en/of studiedag brengen wij € 50,- administratiekosten in 
rekening. Indien u binnen drie weken voor aanvang van de  
studiedag en/of masterclass annuleert, wordt het gehele 
bedrag berekend. Bij verhindering kunt u uiteraard een 
plaatsvervanger laten deelnemen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website 
www.facta-organiseert.nl of via het aanmeldings– 
formulier (indien bijgevoegd). Na ontvangst van uw  
aanmelding sturen wij u een factuur, welke tevens uw 
bevestiging en toegangsbewijs is. Houdt u er rekening  
mee dat de factuur voor aanvang van de studiedag betaald 
moet zijn, anders kunnen wij uw reservering niet  
garanderen.

Programma en organisatie
Facta BV – Marjolein van der Naald – Eegracht 9, IJlst – 
Postbus 31, 8650 AA IJlst. Tel: 0515 – 533477,  
fax: 0515 – 533503, e-mail: info@facta-organiseert.nl,  
website: www.facta-organiseert.nl

Onjuiste adresgegevens
Aangezien Facta adresgegevens vanuit diverse bronnen  
betrekt, is het mogelijk dat u meer dan een brochure 
ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een  
exemplaar aan een collega door te geven? Eventuele  
onjuistheden kunt u schriftelijk of via e-mail aan ons 
doorgeven, zodat deze in de toekomst worden vermeden.

Een digitaal 
abonnement op 

ALLE 
congresmappen 

van Facta?

Wilt u graag weten wat  
iemand op een van onze 
studiedag heeft verteld? 
Of heeft u een specifieke 
vraag die wellicht is 
beantwoord op een Facta-
studiedag waar u niet bij 
kon zijn?  

Vanaf nu kunt u een 
digitaal jaarabonnement 
nemen op alle lezingen die 
tijdens Facta-studiedagen 
worden gehouden. Dat kan 
een complete PowerPoint 
presentatie zijn, maar 
ook een samenvatting. 
Een jaarabonnement kost 
slechts € 195,-. U kunt 
dan een jaar lang iedere  
lezing downloaden waar u 
in geïnteresseerd bent! 

www.facta-organiseert.nl
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ExtrA mAstErcLAss 

Excellentie in het HBO

6 oktober 2010

12:00  Workshops: excelleren in excellentie

Na de inspiratie van de twee inleiders is het tijd om van denken naar doen te gaan. Aan 
de hand van ervaringen van andere hogescholen zullen verschillende mogelijkheden tot 
het inrichten van excellentieprogramma’ s de revue passeren. Wat zijn de knelpunten 
die u kunt tegenkomen? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende manieren 
om een excellentieprogramma vorm te geven?

De parallelsessies vinden plaats in twee rondes. Tijdens elke ronde kunt u kiezen uit 
sessie A,B,C of D. U kunt dus twee van de vier sessies bezoeken.

ronde 1

Sessie A: Excellentieprogramma instellingsbreed vormgeven
Margriet Kat, projectleider excellentieprogramma, NHL Hogeschool 

Sessie B: Excellentieprogramma koppelen aan de beroepspraktijk
Sandra Storm-Spuijbroek, programmamanager excellentie in onderwijs, Hogeschool 
Rotterdam

Sessie C: Excellentie in het licht van 
academisering
Rita Smaniotto, coördinator Honoursprogramma, 
Stenden hogeschool

Sessie D: Een breed excellentieprogramma: alle 
studenten uitdagen om het beste uit zichzelf te 
halen
Hilleke van der Reijden, projectleider Excellentie, 
Hogeschool Utrecht 
Vincent de Bijl, lid projectgroep Excellentie, 
Hogeschool Utrecht
 
13:00 Lunchpauze

14:00 2e ronde workshops
   
15:00 Afsluitende column door Joop Hazenberg, oprichter Denktank Prospect

Informele borrel
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studiedag 
Het lectoraat 2.0: naar de juiste balans tussen onderwijs en  
onderzoek
23 september 2010, Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

Waarom deze studiedag?
Het praktijkgericht onderzoek door lectoraten levert nog niet altijd het gewenste rendement 
op. Hoe kunt u de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek verbeteren? Hoe ziet 
de financiële positie van lectoraten er in de toekomst uit? Wat betekenen lectoren 
eigenlijk voor studenten en wat is hun positie in de onderwijsorganisatie? Allerlei relevante 
vragen die voor ú als onderwijsprofessional van wezenlijk belang zijn bij het vormgeven 
van het lectoraat van de toekomst.

Wilt u dat de lectoraten binnen uw instelling meer rendement opleveren? Dan mag u dit 
congres waarin al uw vragen over het lectoraat 2.0. worden beantwoord niet missen! In 
één dag komen alle actualiteiten over de toekomst van toegepast onderzoek voorbij. 

Voor wie is deze studiedag bedoeld?
Dit congres is met name bedoeld voor opleidingsdirecteuren, lectoren, onderzoekers, 
leden van kenniskringen en beleidsmedewerkers van hogescholen.

Programma

10:00 Opening door dagvoorzitter
  PG Kroeger, hoofdredacteur Science Guide

10:15 Inspiratielezing: De lector voor de klas!?
  -   Een betere verbinding tussen lectoren, onderzoek en het onderwijs
   Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen,  

voormalig lid Commissie Veerman

10:45  Interactieve dialoog tussen lectoren, studenten en deelnemers: Een 
optimale wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek:hoe kunnen 
lectoren de vertaalslag tussen toegepast onderzoek en het onderwijs 
maken?

  -  Welke rol speelt de lector in de optimalisering van de wisselwerking tussen 
onderwijs en onderzoek?

  -  Hoe kunnen ook studenten hierbij betrokken worden?
   De dagvoorzitter gaat in gesprek met 2 van de 5 beste lectoren van Nederland 

en de voorzitter van studentenorganisatie ISO: 
   Rineke Smilde, lector Lifelong Learning in Music & the Arts, Hanzehogeschool 

Groningen en Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Den Haag
   Frits Oosterveld, lector Gezondheid en Bewegen, Saxion Hogescholen
  Guy Hendricks, voorzitter bestuur ISO

11:30	 Koffiepauze

12:00  Discussie: Positie en betekenis van de lector in de onderwijsorganisatie
 - Uit de ivoren toren, op naar de praktijk
 - Wat is de toegevoegde waarde van een lector voor de gehele organisatie?
 - De betekenis van de lector voor studenten in het HBO
  Klaas-Wybo van der Hoek, vice voorzitter College van Bestuur,  

Stenden hogeschool 
  Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling, 

Hogeschool Utrecht

12:45 Lunch

13:45	 Interactief	debat:	Lectoraat	2.0:	financieel	onafhankelijk?
 - Is economische zelfstandigheid van lectoraten realistisch?
 - Verschillen tussen bedrijfstakken; wat mag u waarvan verwachten?
  Ton Schurgers, lector bedrijfskundig management in het MKB, Fontys 

Hogescholen en directeur United Brains
 Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur, Windesheim

14:30  Professionalisering van het personeel: promotietrajecten voor non-
academici

  -  Promoveren voor HBO docenten: Wetenschappelijk relevant en aantoonbare 
bijdrage voor de beroepspraktijk.

  -  Leiden zulke promotietrajecten ook tot verbetering van het praktijkgericht 
onderzoek?

  - Is een dergelijk promotietraject wel de juiste weg voor HBO docenten?
   Inleiding van Adriaan in ’t Groen, directeur Centrum Regionale Kennisontwikkeling, 

Universtiteit Leiden
  Co-referent: Hans de Wit, lector internationalisering, Hogeschool van 

Amsterdam

15:15 Afsluiting, gevolgd door informele borrel

Het programma in deze congresbrochure is onder voorbehoud. Door onvoorziene omstandigheden is het 

mogelijk dat het programma op de studiedag zelf iets afwijkt van het programma in de congresbrochure.

masterclass  
Excellentie in het HBO: hoe excelleert ú in excellentie?
6 oktober 2010, Schouwburg en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

Waarom deze masterclass?
De internationale concurrentiepositie van het  
Nederlands onderwijs moet worden versterkt. De 
kwaliteit en de differentiatie van het hoger onderwijs 
zijn daarvoor een wezenlijke voorwaarde. Ook de 
Commissie Veerman legt daar de nadruk op. 

Om die reden zijn HBO instellingen bezig met het 
ontwikkelen en uitvoeren van excellentieprogramma’s. 
Maar hoe doet u dat nu concreet? Wat kunt u uw  
studenten bieden en wat vereist dat van uw staf, zowel 
in onderwijstaken als in management? 

Voor wie is deze masterclass bedoeld?
Dit congres is met name bedoeld voor  
opleidingsdirecteuren, lectoren, onderzoekers, leden 
van kenniskringen, docenten en beleidsmedewerkers 
van hogescholen en universiteiten.

Programma

10:00 Opening door dagvoorzitter
 PG Kroeger, hoofdredacteur Science Guide

10:15 Excellentie in het Nederlandse onderwijs
 - Excellentie in Nederland: hoe staan we er momenteel voor?
 -  Zesjescultuur in Nederland? Hoe verhoudt Nederland zich eigenlijk tot  

andere landen?
 -  Waar liggen de uitdagingen voor het Hoger Onderwijs?
  Marca Wolfensberger, lector Excellentie in hoger onderwijs en samenleving, 

Hanzehogeschool Groningen

11:00  Een cultuur van excellentie: de noodzakelijke cultuuromslag binnen de 
onderwijsinstelling

 -  Professionalisering van het (onderwijzend) personeel: hoe zorgt u ervoor dat 
zij (mogelijke) excellentie herkennen?

 - Hoe creëert u ook bij de studenten een ambitieuze studiecultuur?
 -  Van talent herkennen en naar verdere talentontwikkeling
  Stephan Saaltink, directeur Willem de Kooning Academie, Hogeschool 

Rotterdam

11:30	 Koffiepauze


