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online sessies

Tijdens interactieve online duo-sessies

ga je aan de slag met de vertaling naar

jouw praktijk. Je wisselt ervaring uit, 

krijg handvatten en werkt aan 

een plan van aanpak.

digitaal

PROGRESS
PACKAGE

aan de slag met je team

Na afloop ontvang je een 

multimediaal werkpakket.

Zo kun je met jouw team verder 

blijven ontwikkelen.

Vind jij het nog niet prettig 

om een live event te bezoeken? 

Schrijf je in voor het online programma 

en ga aan de slag met 

jouw ontwikkeling

» WORK IN PROGRESS > Werk jij mee aan duurzame onderwijsontwikkeling?

Het onderwijs moet wendbaarder zijn dan ooit. Dit jaar kenmerkt zich als het jaar van snelle verandering, doen en experimenteren.

Beïnvloed door technologie en de veranderende vraag van student en maatschappij zien we ook de afgelopen jaren vele

onderwijsvernieuwingen voorbij komen, maar maken deze vernieuwingen het onderwijs ook beter?

Tijdens de 23ste editie van Next step in Higher Education staat duurzame onderwijsontwikkeling centraal. Het gaat niet om

meebewegen met elke verandering, maar juist het vermogen om kritisch te kijken naar of die verandering iets zou moeten betekenen 

voor de strategie, organisatie, mensen, curricula en leerprocessen. Door verbetering centraal te stellen in plaats 

van disruptie of vernieuwing zijn we niet alleen wendbaar, maar ook weerbaar.

Toekomstbestendig zijn vraagt om onderwijsprofessionals die zichzelf, hun team, de omgeving én hun onderwijs continu 

blijven onderzoeken en verbeteren. Onderwijs is altijd work in progress.

» HYBRIDE OPZET > voor meer impact

Vol inspiratie en goede ideëen vertrek je van een congres, maar in de waan van de dag verdwijnen die plannen 

snel naar de achtergrond. Herkenbaar? Dat is niet gek. Leren doe je namelijk niet alleen en de vertaling naar de 

praktijk is moeilijk. Dit jaar heeft Next step in Higher Education daarom een unieke opzet:8 december 2020

PROGRESS
INSPIRATION

live event

Een dag vol inspiratie van experts

en praktijksprekers: hoe wil jij jezelf,

je team en je onderwijs blijven

ontwikkelen?



DINSDAG 8 DECEMBER »  LIVE EVENT »  MEDIAPLAZA JAARBEURS UTRECHT 

KEYNOTES

» EDUCATION IN PROGRESS » DIGITALISATION IN PROGRESS » CHANGE IN PROGRESS 

HOGER ONDERWIJS IN TIJDEN VAN CRISES

• Er is meer aan de hand dan Corona, maar niet elke crisis blijkt 

echt als je naar de data kijkt.

• Wat als 1 op 10 van de studenten geen feit van mening kan 

onderscheiden?

• Wat te doen? 4 mogelijke pistes

Pedro de Bruyckere, Pedagoog, onderzoeker & schrijver   

NEXT STEP IN DIGITALISATION

• Wat leert de coronacrisis ons over digitalisering  

van onderwijs?

• De kansen die technologie biedt voor flexibilisering 

& personalisering

• Waar staan we en wat zijn de next steps?

Irene van der Spoel, Expert online onderwijs, hogeschooldocent & 

expertiseleider HU  

WAT TE DOEN ALS ONDERWIJSVERNIEUWING 

LASTIG BLIJKT?

• Het hoe van een vernieuwing is vaak nog lastiger dan het wat 

of waartoe

• Krijg zowel kleine als grote veranderingen scherp met 

patroonherkenning 

• Leer al doende vernieuwing begrijpen, testen en bereiken

Hans Vermaak, Adviseur, docent en onderzoeker complexe 

veranderopgaven 

BOEK VOOR ALLE BEZOEKERS 
LIVE EVENT 
Serieuzeneuzen jong zijn 
in tijden van crisissen 
Het lijkt wel alsof jongeren constant geconfronteerd 

worden met crisissen en dat hen helpen opgroeien 

moeilijker wordt. In dit boek staan we stil bij 

wat de impact is ten goede en ten k wade van de 

huidige samenleving op onze jongeren en vooral 

hoe je als ouder, opvoeder, leraar en beleidsmaker 

hier goed kan op inspelen. Misschien zijn de echte 

crisissen die we moeten aanpakken wel andere dan 

je dacht. . .

VEILIGHEID VOOROP

Wij houden ons aan de richtlijnen van het 

RIVM zodat iedereen het congres op een 

veilige en gastvrije manier kan bezoeken. 

Is jouw situatie in december verandert? 

Wij boeken je kosteloos om naar het online 

programma.  

PEDRO DE BRUYCKERE 

SE
RI

EU
ZE

NEUZEN

JONG ZIJN IN TIJDEN VAN CRISISSEN



PROGRESS INSPIRATION WORKSHOPS

WENDBAARHEID IN

ONDERWIJSORGANISATIES:

zicht en invloed op je eigen krachten

•  Zicht op de krachten die jouw organisatie 
wendbaar maken

•  Hoe breng je organisatiestructuur en  
–cultuur samen?

•  Voorbeeldcasus voor het identificeren van 
scenario’s

Heleen Hanssens, Onderwijskundige,
veranderkundige & adviseur Hobéon
Inge Ville, Senior-adviseur Hobéon met ruime
ervaring in het onderwijs 

VAN STRATEGIE NAAR PRAKTIJK:

drie perspectieven op innovatie

• Drie perspectieven op innovatie: 
student-werkveld-opleiding

•  Hoe implementeer je een nieuw 
onderwijsconcept?

•  Verschillen en overeenkomsten tussen 
opleidingen: wat leren we van elkaar?

Ton Zondervan, Hoofddocent & onderzoeker
Windesheim
Hans Baltjes, Manager Windesheim Business
College
Ellen Kloet, Hoofddocent & onderzoeker
Windesheim

FLEXIBILISERING DEELTIJD-

ONDERWIJS: need to know, nice to

know en de next stephten

• Hoe ver zijn de verschillende opleidingen 
met flexibilisering?

•  Welke thema’s en uitdagingen houden 
opleidingen (nog) bezig?

•  Wat kan/moet de volgende stap zijn?

Rianne Versluis, Senior-adviseur Hobéon &
expert flexibilisering
Perry Coppiëns, Senior inspecteur hoger
onderwijs
Jan Willem Baten, Inspecteur Hoger Onderwijs

LANDELIJK PERSPECTIEF OF

FLEXIBILISEREN EN DE INVLOED

VAN AFSTANDSONDERWIJS

• Zicht op de 7 aspecten van flexibilisering
•  Wat leren we van het trendonderzoek 

FlexScan 2017-2020?
•  Wat leren we van het onderzoek naar 

effecten van afstandsleren (ecbo)?

Sandra Beugel, Expert flexibilisering CINOP
Ronald Ferket, Data scientist CINOP

RENDEMENTSVERSCHILLEN TUSSEN 

OPLEIDINGEN: wat kunnen we ermee?

• Krijg inzicht in de inspectiedata
•  Is rendement een aspect van kwaliteit?
•  Reflecteer op rendementen en leer van elkaar!

Martine Pol, Inspecteur Hoger Onderwijs
Boy Koning, Analist Inspectie van Hoger Onderwijs
Theo Bakker, Teamleider VU Analytics

TOETSEN OP AFSTAND:

de ins en outs van online proctoring

• Wat is online proctoring?
•  Privacy, fraudepreventie en praktische 

beperkingen
• Organisatie en communicatie

Annette Peet, Projectmanager Online en blended
onderwijs SURF

ORGANISEREN VAN VRIJHEID

ZONDER VRIJBLIJVENDHEID

zicht en invloed op je eigen krachten

• Ontwikkelingsgericht beoordelen
•  Werken aan de (leer)cultuur
•  Regels & protocollen over boord

Jochem Goedhals, Eindbaas Fontys Pulsed

DUURZAAM LEIDERSCHAP

• Hoe ga ik om met de veranderingen om mij 
heen?

•  Hoe blijf ik daarbij dicht bij de kern, bij mijn 
eigen waarden?

•  Hoe vergroot ik mijn aanpassingsvermogen 
én ben ik trouw aan mijzelf?

Thijs Vink, Bewuste veroorzaker Changekitchen
Hajo de Boer, Bewustmaker Changekitchen

UPDATE VERSNELLINGSPLAN

FLEXIBILISERING

• Update vanuit het Versnellingsplan 
Flexibilisering

•  Wat brengt 2021?
•  Wat betekenen deze resultaten voor de 

student?

Paul den Hertog, Aanvoerder Versnellingsplan SURF
& innovatieconsultant HvA

CURRICULUMKIT:

zicht en invloed op je eigen krachten

• Curriculumontwerp met de curriculumkit HO
•  Aan de slag met leeruitkomsten, toetsing  

en didactiek
•  Welke werkvormen verwerk jij in het 

curriculum?

Wessel Peeters, Onderwijskundige en 
mede-oprichter Vernieuwenderwijs



Meer informatie en 
persoonlijk advies? 

Neem contact op met:
Mariska Korewijk
Congresadviseur
mariska.korewijk@sbo.nl
040 - 2 972 751

PROGRESS TRANSLATION PROGRESS TALK

FLEXIBILISEREN AAN DE HAND VAN DE STUDENT 

JOURNEY: gaan voor kwaliteit en hoge studenttevredenheid

Sandra Beugel, Expert flexibilisering CINOP
Ronald Ferket, Data scientist CINOP

1 » 10 DECEMBER 15.30-16.30

2 » 17 DECEMBER 15.30-16.30

CURRICULUMKIT: bouw samen stap voor stap aan het 

curriculum

Wessel Peeters, Onderwijskundige en mede-oprichter Vernieuwenderwijs

1 » 11 DECEMBER 10.00-11.00

2 » 17 DECEMBER 10.00-11.00

IN GESPREK OVER IEDEREEN 

VERANDEREN 

Ga in gesprek met keynote & 
veranderexpert Hans Vermaak. Als 
voorbereiding ontvang en lees je het dunste 
boek over verandertheorie en je verzamelt 
lessen en vragen. Die neem je mee naar de 
workshop: daar krijg je geen lezing, maar 
voeren we een goed gesprek om inzichten 
te verdiepen en te verbinden met de 
praktijk.

Hans Vermaak, Adviseur, docent en 
onderzoeker complexe veranderopgaven

14 JANUARI 09.00-11.00

WENDBAARHEID IN ONDERWIJS0RGANISATIES: 

zicht en invloed op je eigen krachten

Heleen Hanssens, Onderwijskundige, veranderkundige & adviseur Hobéon
Inge Ville, Senior-adviseur Hobéon met ruime ervaring in het Onderwijs

1 » 10 DECEMBER 10.00-11.00

2 » 15 DECEMBER 10.00-11.00

DIGITALE COMPETENTIES: van thermometer, 

via het kompas naar leerroute met DigCompEdu!

Katrien Bernaerts, Coördinator Technologie Ondersteund levenslang 
Leren (TOLL-net)
Inge Donkervoort, Expert online leren DLearning & Stichting 
Passend Leren

1 »   9 DECEMBER 14.00-15.00

2 » 16 DECEMBER 14.00-15.00

DUURZAAM LEIDERSCHAP: mindset en inclusief  luisteren 

en handelen 

Hajo de Boer, Bewustmaker Changekitchen
Thijs Vink, Bewuste veroorzaker Changekitchen

1 » 10 DECEMBER 08.45-09.45

2 » 17 DECEMBER 08.45-09.45

STUDIESUCCES DOOR ONDERWIJSKWALITEIT 

Klaas Visser, Onderwijsdirecteur & auteur Studiesucces 
door onderwijskwaliteit 
Martine Pol, Inspecteur Hoger Onderwijs

1 » 10 DECEMBER 14.00-15.00

2 » 16 DECEMBER 14.00-15.00

» PROGRAMMA IN PROGRESS »              Houd de website in de gaten voor updates en nieuwe sprekers » www.nexthighereducation.nl

WEEK 50 & 51 »  ONLINE PROGRAMMA 



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Meld je aan: www.nexthighereducation.nl 

Meer informatie en 
persoonlijk advies? 

Neem contact op met:
Mariska Korewijk
Congresadviseur
mariska.korewijk@sbo.nl
040 - 2 972 751

Datum en locatie live event
8 december 2020
Mediaplaza Supernova Jaarbeurs Utrecht
Voor de routebeschrijving zie: www.nexthighereducation.nl

Jouw gegevens

Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw vakgebied. Je bent 
daartoe opgenomen in ons adressenbestand. Kloppen jouw gegevens niet of je wilt niet 
meer op de hoogte gehouden worden? Geef jouw wijzigingen door aan de klantenservice 
via www.sbo.nl. Op de website vind je ook ons Privacy Statement waarin beschreven staat 
hoe wij met jouw persoons-gegegevens omgaan.

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, 
al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande 
partners, sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we 
vertalen naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan 
game changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en 
communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in jouw vakgebied gemakkelijk. 
Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl.
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»  Als 23 jaar dé ontmoetingsplek voor  

 bestuurders, docenten en innovators die  

 the next step in onderwijs willen blijven  

 nemen!

»  Nieuwe unieke opzet voor een hogere  

 impact en vertaling naar jouw praktijk

»  Leren doe je samen, ontvang een werk- 

 pakket om aan de slag te gaan met jouw  

 team

»  Veiligheid voorop: situatie veranderd? 

 Boek om naar het online programma!* 

TICKETS

8 december 2020: live event
PROGRESS INSPIRATION

e 699

WEEK 50 & 51: online programma
PROGRESS TRANSLATION

e 199

Digitaal: aan de slag met je team
PROGRESS PACKAGE


