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Menu
• Keynote

– Saskia Brand-Gruwel (CELSTEC, Open Universiteit)
– Els Kuiper (Universiteit van Amsterdam)

• Workshops
– Amber Walraven (Universiteit Twente)
– Eliane Segers (Radboud Universiteit)
– Albert van der Kaap (SLO Enschede)
– Caroline Timmers (Saxion Hogescholen)
– Jaap Walhout (Ruud de Moor Centrum, OU)
– Ludo van Meeuwen (CELSTEC, OU; Luchtverkeersleiding NL)
– Iwan Wopereis (CELSTEC, Open Universiteit)
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U komt op het lumineuze idee om de Dom te 
beklimmen. Na hoeveel traptreden bent u boven?

2
Boven aangekomen besluit u uw dorst te lessen. U 
twijfelt tussen een gewone cola en een cola light. 
Wat is gezien de omstandigheden de beste keuze?

3
Na lessen van uw dorst bemerkt u dat de 
middagsessies van de conferentie aanstonds 
zullen beginnen. U besluit daarom om in plaats 
van de trap de lift te nemen. Na hoeveel seconden 
stapt u uit?








