UITNODIGING CONFERENTIE
“Onderzoek en onderzoekend vermogen
in het hoger onderwijs ”
Dinsdag 5 juni 2018
Tijd: 08.00 – 17.00
Locatie: UoC – Aula B
Dr. Daan Andriessen, key-note speaker van deze conferentie, wijst
op het belang van kwaliteit van onderzoek en onderzoekend
vermogen in het hoger onderwijs.
Het ‘onderzoekend vermogen’ is thans een ‘hot item’ in het hoger
onderwijs.
Opleidingen
hebben
naast
hun
specifieke
eindkwalificaties ook te maken met de algemeen geldende
eindkwalificatie ‘onderzoekend vermogen’ en proberen onderzoek
een plek te geven in het curriculum. Wat is ‘onderzoekend
vermogen’ precies? Welke plek heeft onderzoek in een opleiding
die studenten voorbereidt op een specifiek beroep? Hoe moet
onderzoek concreet vormgegeven worden in een curriculum?
Welke rol speelt onderzoek bij het afstuderen?
Dr. Daan Andriessen beantwoordt deze vragen aan de hand van de
volgende onderwerpen.
1. Onderzoek en onderzoekend vermogen in het hoger
onderwijs
2. Afstudeerprogramma in het hoger onderwijs
3. Begeleiden van het afstuderen in het hoger onderwijs
Doel
De UoC beoogt met deze conferentie onderwijsinstituten in het
hoger onderwijs, faculteiten en opleidingen, landelijk en regionaal,
toe te rusten met recente kennis over onderzoek en het
onderzoekend vermogen van studenten in het hoger onderwijs. De
conferentie biedt duidelijke handvatten over het ontwerpen van
gedegen afstudeertrajecten en de begeleiding van het afstuderen in
het hoger onderwijs. Voorts omvat de conferentie concrete
inleidingen, interactieve werkgroepen, presentaties en discussies
over de genoemde onderwerpen.
Voor wie
De UoC verwelkomt onderwijsdirecteuren, decanen, opleidingsmanagers, docenten, afstudeerbegeleiders en kwaliteitszorgmedewerkers om te participeren aan deze conferentie. Ook
vertegenwoordigers uit het werkveld (overheid en bedrijfsleven)
zijn van harte welkom, aangezien zij de afzetmarkt van
afgestudeerden van het hoger onderwijs vormen.
Kosten
De kosten voor deelname zijn gesteld op US$ 100, – (ANG 182,-)
per
deelnemer.
Dit
bedrag
is
inclusief
6%
O.B,
conferentiemateriaal, lunch en borrel.
Aanmelden
De Department of Quality Assurance(DQA) van het UoC is belast
met de organisatie van deze conferentie
U kunt zich tot uiterlijk 1 juni aanmelden via de volgende link:
www.uoc.cw/conferentie Na aanmelding ontvangt u nadere
informatie over het programma en ook de betalingsprocedure.
Voor
nadere
informatie
kwaliteitszorg@uoc.cw.

kunt

u

mailen

naar:

Dr. Daan Andriessen is verbonden aan de
Hogeschool Utrecht en sinds 2013 lector
Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit
lectoraat houdt zich bezig met de verdere
professionalisering van het praktijkgericht
onderzoek in het hbo. Het lectoraat doet
onderzoek naar goede methoden en technieken voor
praktijkgericht onderzoek. Ook wordt onderzocht wat goede
manieren zijn om studenten en docenten te leren onderzoek te
doen.
Daan Andriessen was tien jaar lector Intellectual Capital aan de
Hogeschool Inholland. Methoden van onderzoek zijn altijd een
belangrijk aandachtspunt voor hem geweest. Hij is lid geweest van
het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek dat drie jaar fungeerde
als platform voor de lectoren in Nederland. Thans is hij vicevoorzitter van de Vereniging van Lectoren. Binnen de vereniging is
hij verantwoordelijk voor vraagstukken rond de methodologie van
onderzoek en doorwerking van onderzoeksresultaten. Onder zijn
verantwoordelijkheid is er in 2010 een Gedragscode voor
Praktijkgericht Onderzoek in het hbo opgesteld en in 2017 heeft hij
meegeschreven aan een nieuwe gedragscode voor al het
wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Hij treedt heel
regelmatig op als spreker op congressen en geeft trainingen en
workshops aan docenten over onderzoek en onderzoekend
vermogen.
Naast zijn rol als lector bij de Hogeschool van Utrecht, begeleidt hij
bachelor-, master- en PhD-studenten bij het opzetten en uitvoeren
van onderzoek.
Daan Andriessen is in 2003 gepromoveerd aan Nyenrode Business
Universiteit op een proefschrift over de waarde van kennis.
Voordat hij lector werd, was hij twaalf jaar organisatieadviseur bij
adviesbureau KPMG.

