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BIJEENKOMSTEN LECTORAAT STUDIEJAAR 2022-2023 

Beste collega, 

Ons lectoraat fungeert als kennisknooppunt voor docenten, studenten, onderzoekers, 

beleidsmedewerkers, en stafmedewerkers die zich bezighouden met kansrijke 

schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Dit schooljaar organiseren we weer een aantal 

bijeenkomsten. Ook nodigen we je uit om samen met ons een lab meeting te organiseren.  

Ken je iemand die misschien (ook) interesse heeft? Deel dit bericht gerust! Iedereen kan zich 

aanmelden voor de mailinglijst en collega's van de HvA kunnen lid worden van onze Teams-

omgeving, de link is te vinden op onze website www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen.  

LKS-Lunches (*nieuw*) 

Tijdens de maandelijkse LKS-Lunches kunnen we elkaar informeel ontmoeten met ruimte voor 

bijpraten en verbinden. Deze vinden plaats op verschillende locaties van de HvA, van 12.00u 

tot 13.00u.  

Als je van plan bent om te komen, stuur dan een e-mail naar lectoraatks@hva.nl . Iedereen 

van de HvA is op elke locatie welkom. De eerst volgende LKS-lunches vinden plaats: 

• op 13 januari in KSH07A05 in het Kohnstammhuis (Wibautstraat 2-4) 

• op 3 februari, locatie n.n.t.b. 

• op 17 maart, locatie n.n.t.b. 
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Lectoraatskringbijeenkomsten 

Tijdens lectoraatskringbijeenkomsten worden inzichten uit onderzoek en good practices van 

binnen en buiten de HvA gedeeld en besproken. Hier zijn ook collega’s van buiten de HvA van 

harte welkom.  

De eerst volgende bijeenkomst vindt plaats op 2 februari 10.30-12u in KSH03A34 met 

gelegenheid tot napraten met een broodje tot 12.30u. Hier presenteren we verschillende 

onderzoeken van ons lectoraat naar studentbegeleiding en studentenwelzijn, en gaan we 

hierover met jullie in gesprek.  

Op 20 april organiseren we een bijeenkomst met een externe spreker over het thema eerste-

generatiestudenten. Nadere informatie volgt later.  

Lab meetings (*oproep*) 

Het lectoraat faciliteert de uitwisseling van ideeën en praktijken onder docenten en andere 

medewerkers, en desgewenst studenten, door middel van kleinschalige lab meetings. In een 

lab meeting kun je van gedachten wisselen over een project, vraag, idee of dilemma met 

collega’s die zich met eenzelfde onderwerp bezighouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de 

inhoud, maar wij denken graag mee en brengen de lab meeting onder de aandacht via Teams 

en de mailinglijst. 

We zijn op zoek naar collega's die dit studiejaar met ons een lab meeting willen organiseren. 

Neem contact met ons op als jij op dit moment ergens mee worstelt en graag wilt horen hoe 

andere opleidingen dit aanpakken ( lectoraatks@hva.nl ). Denk bijvoorbeeld aan 

tweedejaarsstudenten met een uitgesteld bsa, studenten die niet of nauwelijks meer naar de 

HvA komen na twee jaar corona, of die te laat/niet om hulp vragen, of hoe collega's 

vormgeven aan diversiteit en inclusie op opleidingsniveau.  

We denken graag met je mee over een concrete invulling.  

We hopen jullie snel te ontmoeten. 

Hartelijke groet, 

 

Louise Elffers 

Daphne Wiersema 

Mieke van Diepen 

Lieve de Coninck  

Jasmijn Vosbergen  
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