UITNODIGING BIJEENKOMST
Studiesucces en Diversiteit
EN WAT HBO-DOCENTEN DA ARMEE TE MAKEN HEBBEN

11 februari 2014 van 15:00-17:00 in FLOOR, Wibautstraat 2-4.
Lectoraat Human Resource Management

Centre for Applied Research on
Economics and Management (CAREM)
Hogeschool van Amsterdam
Economie en Management / HES
Gebouw KroonState
H.J.E. Wenckebachweg 14 4-148
1114 AD Amsterdam – Duivendrecht

CREATING TOMORROW

‘Studiesucces en diversiteit,
en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben’
Op dinsdag 11 februari van 15:00-17:00 organiseert het Lectoraat HRM in
samenwerking met FLOOR, een bijeenkomst naar aanleiding van de recent
verschenen publicatie ‘Studiesucces en diversiteit, en wat hbo-docenten
daarmee te maken hebben’. Aanleiding hiervoor is een drie jaar durend
onderzoek, waarin gesprekken werden gevoerd met 25 docententeams
van de hogescholen van Amsterdam en Rotterdam.
In de publicatie komen vooral docenten aan het woord.
Duidelijk wordt wat hun visie is op studiesucces en diversiteit en wat
dat te maken heeft met de kwaliteit van het onderwijs.
Voor wie:

De bijeenkomst is bedoeld voor docenten &
beleidsmakers van de Hogeschool van Amsterdam
en voor geïnteresseerden in het onderwerp
studiesucces en diversiteit.

Datum en tijd:

11 februari 2014 van 15:00-17:00.

Waar:

FLOOR, Kohnstammhuis,
Wibautstraat 2-4.

Aanmelden:

Aanmelden kan tot 6 februari 2014.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Graag aanmelden via carem@hva.nl.

Meer informatie:

Eline van der Steen, secretaresse CAREM,
0205952312 of
Najat Bay, Projectmanager lectoraat HRM,
n.bay@hva.nl/ 0205952543

PROGRAMMA
15:00-15:10 Welkom door Martha Meerman, Lector HRM
15:10-15:15 Column over studenten en studiesucces door Nico Keuning,
schrijver en docent
15:15-15:35 Presentatie onderzoek door Daniel van Middelkoop,
onderzoeker en Martha Meerman, lector.
15:35-15:45 Reflectie op de onderzoeksresultaten door Huib de Jong, Rector
CvB
15:45-16:30 Vragen uit de zaal/interactief panel
16:30-16:45 Overhandiging van de publicaties aan docenten
16:45-17:00 Terugkoppeling en afsluiting
17:00-18:00 Borrel

Wil je zelf je stem laten horen en kennis nemen van de opvattingen van je
collega’s over studiesucces en diversiteit, kom dan naar deze bijeenkomst.
Alle aanwezigen ontvangen uiteraard de publicatie.

