
Ochtendshow met 

Jos Kole, Wietske

Fokkinga, Jur

Koksma, Jeanette 

Mostert en

Charlotte 

Broeder

aanmelden niet nodig

Serious gaming in het 

onderwijs

Motiverende 

werkveldopdrachten

Keynote

Onderwijs maakt

het verschil

- Louise Elffers

aanmelden niet nodig

Regional learning 

research network: let’s 

get started! 

Professionaliseren met 

Kennisspel: Leer van & 

met je collega’s Waarom een taaltoets

voor alle eerstejaars

studenten van de RU?

Werken met 

verscheidenheid aan

perspectieven in de 

syllabus

Meer autonomie voor de 

student, maar hoe dan?

HILL skill tree: How to 

structure an 

interdisciplinary course 

Towards a living vision 

on Education -RU only

Lessen trekken uit het 

onderwijs in coronatijd

Extended Reality (XR): 

een richting voor 

studenten en docenten!

9.15-10.00            10.15-11.15          11.30-12.30          13.00-14.00           14.15-15.15 16.00-17.30

Ochtendshow met 

Karen Lips, 

Saskia Weijzen, 

Helma

Oolbekkink, 

Carinda Jansen 

en Erik Folgering

aanmelden niet nodig

Executieve functies in de 

klas

In goed gesprek over 

onderwijs Keynote

Op weg naar

beter

werkplekleren in 

de opleiding

- Chris Kroeze

aanmelden niet nodig

Samen werk maken van 

digitale toegankelijkheid
Werkleren van 

professionals faciliteren

Leren op de 

stagewerkplek
Inclusieve taal

Opdrachten bij

interdisciplinair

onderwijs

Hoe draag ik bij aan

gelijke kansen in de 

stage?

How it works! Ervaren

van een design thinking 

process

Leren van 

onderwijsinnovaties: wat 

kunnen we van elkaar

leren?

Optimale aansluiting van 

onderwijs en arbeids-

markt met behulp van de 

regiobarometer

Ochtendshow met 

Golan Muhyaldin, 

Kim van Zeeland, 

Timothy Stift, 

Floor Binkhorst, 

Malou Beursken, 

Esamy Elson, en

Claudia Goumans

aanmelden niet nodig

Kick-start your 

international classroom

Studentbetrokkenheid 

versterken met behulp 

van Open Pedagogy Keynote

Masterclass 

Faalkunde: Beter 

leren falen

- Remko van der 

Drift

aanmelden niet nodig

In gesprek over kansen 

van jongeren

Competentiespel 

onderwijs met ICT

Op weg naar een cur-

riculum van 65 jaar: Hoe 

draag jij als docent bij?

Peer feedback: 

Possibilities and pitfalls 

Eerst het doel, dan de 

tool

Inclusion in the

classroom 

Meer autonomie voor de 

student, maar hoe dan?

Interdisciplinair 

onderwijs: mogelijk-

heden en barrières

Ochtendshow met 

Matthijs 

Moorkamp, 

Judith Stoep, 

Constant 

Swinkels, Jan 

Bransen, Palliaki

club en Martijn 

Stevens

aanmelden niet nodig

Optimaliseer 

groepswerk met de 

toolkit coaching

Wijze woorden: retorica 

voor iedereen!
Keynote

Interprofessioneel

leren: van 

individu naar

team

- Lia Fluit

aanmelden niet nodig

Het vormgeven van een 

portfolio voor 

professionals

Eerst het doel, dan de 

tool

Verleg je grenzen met 

open onderwijs 

Richting een visie op 

blended learning

Neem regie over je 

eigen loopbaan
Maak van elke werkplek 

een krachtige 

leerwerkomgeving

Hoe kun je in MBO/HBO 

inspelen op anderstalige 

studenten?

The Future of Academia 

– how to enhance our 

societal impact?

The Write Space – Hoe 

geef ik gerichte 

feedback op 

taalvaardigheid?

Keynote

Samenwerken en

leren rondom

maatschappelijke

vraagstukken

- Wietske Kuijer-

Sieblink
aanmelden niet nodig

Interprofessioneel leren 

is co-creëren

Future Creating –

Response-able learning 

in the Anthropocene

Hoe ontwerp je een 

succesvol 

instellingsoverstijgend

project?

9.15-10.00            10.15-11.15          11.30-12.30          13.00-14.00           14.15-15.15

9.15-10.00            10.15-11.15          11.30-12.30          13.00-14.00           14.15-15.15

9.15-10.00            10.15-11.15          11.30-12.30          13.00-14.00           14.15-15.15

9.15-10.00            10.15-11.15          11.30-12.30

Themalijn: Leren op de werkplek

Themalijn: Een leven lang leren

Themalijn: Diversiteit in het onderwijs

Themalijn: Interprofessioneel leren

BLOKKENSCHEMA

WWW.RU.NL/ONDERWIJSDAGEN

Onderwijsborrel
Join us for a drink in 

the Cultuurcafé

Borrel mee in het

Cultuurcafé

RU

Onderwijsborrel
Join us for a drink near 

the Blauwe Banken

Borrel mee bij de 

Blauwe Banken

HAN

Onderwijsborrel
Join us for a drink at 

The Café 

Borrel mee bij

Het Café

ROC

Onderwijsborrel
Join us for a drink in 

the Cultuurcafé

Borrel mee in het

Cultuurcafé

RU

http://www.ru.nl/onderwijsdagen

