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Overzicht presentatie 

• Conferenties: wat, waarom en hoe

• Conferentie als onderwijsvorm: een OU casus

• Opbrengsten en aandachtspunten van het inzetten van 
conferentie als onderwijsvorm in een curriculum



Een impressie vooraf

http://picasaweb.google.com/103314004966448146327/ORD2010?feat=directlink#



Conferenties als onderdeel van dagelijks werk 

Onderzoeker (3jaar AiO, OU) 2009-2010

• Earli 2009 Fostering communities of learners
• ORD 2010 De lerende leraar als onderzoeker en ontwerper
• JURE 2010 Connecting diverse perspectives on learning and 

instruction: A conference of synergy
• Earli SIG 14 Diversity in vocational and professional education and 

training



Conferenties als onderdeel van dagelijks werk

Adviseur onderwijs & onderzoek(HBO) 2009-2010

• EAIR Vilnius over institutional research
• Surf meeting Etienne Wenger over CoP’s
• IHOL conferentie over informatievoorziening en open access
• HBO [..] studiedag over rendement van onderwijs
• HBO [..] Open Space over besturing van de Hogeschool
• HBO [..] Get2Gether onderwijsconferentie
• UTwente - Kennismanagement – Made in Holland 2 
• SBO – Masters, lectoren en onderzoek



Begripsafbakening

• Wetenschap en professies
• Bijeenkomst met kennisuitwisseling als een belangrijk doel
• Formeel en informeel

Verschillend in 
• scope: discipline-, domain-, themaspecifiek of overstijgend
• geografisch: van instelling tot mondiaal
• schaalgrootte: van (+-) 50 tot 50.000
• “kennisverkeer”: één en /of meerdere richtingen
• Expertise niveau van deelnemers: van beginners tot experts 

(Bedoeld als) een belevenis





Doelen conferentiedeelname

• Share & collect: eigen werk presenteren eigen werk en  kennis 
nemen van trends, ontwikkelingen (werk van anderen)

• Join & participate: meedoen aan (academisch) debat

• Be visible: netwerken in je professie /domein opbouwen en 
uitbouwen

• Experience: nieuwe ervaringen opdoen

• Learn ?!! 



Conferentie in een opleidingscurriculum: OW

Wat? 
• Jaarlijks 2 (dag) miniconferenties 
• Voor studenten en belangstellenden
• Wissellende thema’s

Waarom?
• Kennisverrijking & flexibele aanbod
• Academische setting
• Netwerkvorming stimuleren

Hoe?
• Onderwijsontwerp met conferentie als middelpunt
• Conferentiemanagement
• Benutten van CELSTEC /OU netwerken



Doelen opleiding

Aanbod verrijken en flexibiliseren
• Nieuwe thema’s of verdieping  bestaand curriculum
• Bronnen, inzichten, experts: “standing on the shoulders of giants”
• Onderzoek doen leven

Academische setting in de afstandsopleiding
• Academische habitus
• Kritische reflectie
• Academisch debat: bijwonen en meedoen

Netwerkvorming
• Student(en) – wetenschap – beroepsdomein - opleiding





Onderwijsontwerp

• Flexibiliteit aan banden gelegd (tijd, inhoud, werkvormen)

• Assessment gebaseerd op de kwaliteit van reflectie (recensie)
• Sandwich model: voorbereiding – deelname – reflectie (3 cycli) 

ter ondersteuning van student als conferentiedeelnemer
• Zelf geformuleerde leervraag als kapstok
• (Gezamenlijke) voorbereiding en uitwisseling van meningen en 

ervaringen via een ELO
• Videoregistraties: ondersteuning verwerking en reflectie

• Docent: ontwerper, organisator, moderator, beoordelaar van 
recensies, spreker en “matchmaker”



Recensie: beoordelingskader

• Informatie
• Interpretatie: boodschap van de spreker
• Evaluatie: 

– structuur, interne samenhang
– kennisverrijking, nieuwe inzichten
– kritische blik van een inhoudsdeskundige

• Leervraag & terugkoppeling
• Gebruik van bronnen en ervaringen
• Onderbouwing van aannames en stellingen
• Redenering



* Ontvangst, pauzes, borrel



www.trends.ning.com



Opbrengsten

• 14 conferenties in 7 jaar
• Deelnemers komen terug
• Studenten op ORD, EARLI etc
• Artikel in OI (2009)

• Doorstroom studenten

• Videomateriaal
• Didactische scenario’s 

en instructiemateriaal
• Voorbeelden van recensies

Sociale aspecten van CSCL

Nieuwe vormen van assessment

Expertiseontwikkeling

Onderwijsinnovatie

Multimedia learning

Cognitivisme vs constructivisme debat

Mobile learning

Netwerkleren

Evidence based onderwijs

Werkplekleren

Onderzoek in onderwijspraktijk



Aandachtspunten

• Curriculum:
• student op de conferentie: van actief luisteren naar meedoen
• programma aanbod vs eigen keuzes
• informele contacten en netwerkvorming
• de sturing van de opdracht (doelen – instructie - assessment) 

• Conferentiesetting in de opleiding:
• authentiek? ontworpen? 
• open? besloten? 
• relevantie nu en in de toekomst?
• kosten en baten



Deelname aan conferenties in de opleiding:

• ondersteunt het leren op en van conferenties in de professie of in de 
academische loopbaan;

• is een gedegen voorbereiding op actief meedoen aan conferenties 
(principe van legitieme perifere participatie, Lave & Wenger, 1991)

• is een verrijking van een opleidingscurriculum

• vereist een onderwijskundig ontwerp & constructive alignment van 
doelen, instructie en  assessmentvormen



Dank voor jullie aandacht!

olga.firssova@ou.nl

www.ou.nl/miniconferentie
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