BIJEENKOMST LECTORAAT
Wanneer? Woensdag 18 mei 10:30u

Bekijk online

Waar? Kohnstammhuis negende verdieping, Wibautstraat 2-4, Amsterdam

KANSRIJKE SCHOOLLOOPBANEN IN EEN DIVERSE
STAD: WE PAKKEN DE DRAAD WEER OP!
We nodigen je van harte uit op woensdagochtend 18 mei voor een bijeenkomst met de
betrokkenen bij ons lectoraat, in de Kohnstammzaal in het Kohnstammhuis, 9de verdieping.
We gaan graag met je in gesprek over onze focus voor de komende periode. Na de plenaire
opening kies je terplekke twee themahoeken naar keuze. Iedereen die betrokken is bij de
thema’s is van harte welkom, dus voel je vrij deze uitnodiging te delen.

Programma

10:00u. Inloop
10:30u. Welkom - Kansrijke Schoolloopbanen: we pakken de draad weer op!
(Louise Elffers)
11:00u. Met elkaar in gesprek in vier themahoeken (2 rondes):
(a) Samen werken aan aansluiting: lijntjes uitgooien
(Mieke van Diepen en Lino Boekelman)
(b) Loopbaanbegeleiding van en voor iedereen: studenten op sleeptouw nemen?
(Daphne Wiersema)
(c) Diversiteit en inclusie aan de HvA: hoe knopen we de eindjes aan elkaar?
(Lieve de Coninck)
(d) Valkuilen op de route van studentsucces: voor de draad ermee
(Jasmijn Vosbergen)
11:50u. Afsluiting: hoe ziet de draad er nu uit?
(Louise Elffers)
12:00u. Lunch met broodjes

De themahoeken

(a) Samen werken aan aansluiting: lijntjes uitgooien
(Mieke van Diepen en Lino Boekelman)
Hoe kan er in de toekomst meer ‘onderzoekend’ gewerkt worden aan aansluiting tussen
vo/mbo en hbo? De HvA heeft ‘aansluitgelden’ van OCW ontvangen om de aansluiting met het
toeleverend onderwijs te verbeteren. Ons lectoraat heeft samen met het Netwerk Aansluiting in
kaart gebracht welke aansluitingsprojecten hebben plaatsgevonden en wat we hiervan kunnen
leren voor de toekomst (Van aansluiten naar ophalen). Mieke en Lino nemen jullie mee in
interventies die zijn ontwikkeld en blikken met jullie vooruit naar de komende periode.
(b) Loopbaanbegeleiding van en voor iedereen: studenten op sleeptouw nemen?
(Daphne Wiersema)
De komende jaren zal ons lectoraat zich meer gaan verdiepen in vragen op het gebied van
loopbaanbegeleiding. Hoe kan loopbaanbegeleiding bijdragen aan toegankelijker hoger
onderwijs? Wat hebben docententeams nodig om leerlingen of studenten te helpen passende
keuzes te maken in hun loopbaan en hoe kunnen docenten geholpen worden om dit te doen?
Hoe wordt loopbaanbegeleiding op de HvA vormgegeven? Daphne neemt jullie mee in wat we
al weten en blikt met jullie vooruit naar de komende periode.
(c) Diversiteit en inclusie aan de HvA: hoe knopen we de eindjes aan elkaar?
(Lieve de Coninck)
Vele stemmen roeren zich in de publieke debatten rond diversiteit en inclusie. Maar spreken zij
dezelfde taal? En hoe verhouden de debatten en beleidsdoelen zich tot de praktijk in het
klaslokaal? Lieve neemt jullie mee in de vraag wat docenten ermee kunnen, willen, moeten en
doen.
(d) Valkuilen op de route van studentsucces: voor de draad ermee

(Jasmijn Vosbergen)
Begint langstuderen in jaar 5 of al bij de studiekeuzecheck? Wat is succesvol: stoppen,
switchen of doorgaan? Komt differentiëren voor of na de studentendecaan of de
examencommissie? Jasmijn gaat met jullie in gesprek over valkuilen op de route van
studentsucces.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar lectoraatks@hva.nl met je naam, functie,
en organisatie. Wil je ook vermelden of je van plan bent een broodje mee te eten na afloop?
We stellen het op prijs als je dit zo snel mogelijk, liefst vóór dinsdag 10 mei 16.00u, doet,
zodat we voor voldoende koffie, thee en broodjes kunnen zorgen.
We hebben ontzettend veel zin om jullie weer te zien.
Hartelijke groet,
Louise Elffers
Daphne Wiersema
Mieke van Diepen
Jasmijn Vosbergen
Lieve de Coninck

