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Global & Inclusive Learning

EEN LEVEN LANG LEREN
Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creëren en
rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global & Inclusive Learning
(GIL) onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de
processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een
inclusieve samenleving. We ondersteunen ieder lerend persoon in zijn
talentontwikkeling, zodat hij zich ontwikkelt tot verantwoordelijke
professional en kritische burger.
We studeren, werken en leven in een complexe en globale samenleving
waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een samenleving die
voortdurend onderhevig is aan verandering, onder andere door
technologische ontwikkelingen en waarin veel ‘wicked’ issues spelen
als klimaatadaptatie, migratie en integratievraagstukken. Het
onderwijs moet daarop inspelen en loopt vaak achter op de feiten.
Dat moet veranderen. De Haagse Hogeschool fungeert als
broedplaats, denktank en laboratorium hoe leren en ontwikkelen
hierin een rol kunnen spelen. Met onder andere praktijkgericht
onderzoek, debat, dialoog en out-of-the-box denken stimuleert
het kenniscentrum
Global &Inclusive Learning leerprocessen en stelt verborgen
veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak.
Het kenniscentrum streeft duurzame innovatie na binnen het
onderwijs en daarbuiten door het accent te leggen op thema’s
als wereldburgerschap, talentontwikkeling, inclusief onderwijs,
internationalisering at home en praktische wijsheid binnen de
beroepspraktijk. Alles staat in het teken van professionele en
persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.
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MISSIE

DOELEN

Het kenniscentrum wordt gedreven door vier maatschappelijke
‘driving forces’ die nu en in de toekomst
het “leren” kenmerken of beïnvloeden:
1. Diversiteit en sociaal-culturele en economische
ongelijkheid;
2. Globalisering, internationalisering en wereldburgerschap;
3. Digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen;
4. Verandering als constante: de noodzaak voor transformatief
leren;

Wij willen niet alleen een onderzoekscentrum zijn, maar hebben
ook de ambitie om ons te ontwikkelen tot een laboratorium voor
onderwijsvernieuwing op de thema’s wereldburgerschap,
inclusiviteit, global learning en een leven lang leren. Dit betekent
dat we de volgende drie doelen willen nastreven:

De genoemde maatschappelijke ontwikkelingen dragen alle in
meer of mindere mate bij aan ongelijkwaardigheid binnen
onderwijs en samenleving. Wij geloven dat educatie tegenwicht
kan bieden en een grote rol kan spelen in het creëren van
gelijkwaardige kansen en het tegengaan van sociale ongelijkheid.
Daarom hebben we in de loop van 2020 besloten om ons te
committeren aan de volgende missie:

1. Stimuleren van leven lang leren binnen inclusieve
leeromgevingen;
2. Inzichten verschaffen in de ontwikkeling van transversale
vaardigheden;
3. Adresseren van complexe maatschappelijke vraagstukken;

“

Het onderzoeken van de processen die ten
grondslag liggen aan het creëren en rechtvaardigen
van gelijkwaardige kansen voor studenten, burgers en
professionals, en het actief bevorderen van inclusief
onderwijs en een inclusieve samenleving.

”
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HET TEAM
Jos Beelen

Leading lector kenniscentrum GIL
Lector Global Learning
Jos behaalde zijn doctorsgraad aan het Centre for Higher Education Internationalisation
(CHEI) van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan. Hij werkte als docent bij de
Hogeschool Inholland en als international officer, beleidsmedewerker internationalisering
en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.
Zijn onderzoek richt zich op internationalisation at home, vooral op de vaardigheden van
docenten om curricula te internationaliseren. Daarvoor maakt hij vooral gebruik van
kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Jos is lid van de Publications Committee en senior trainer voor de European Association
for International Education (EAIE). Van deze organisatie ontving hij in 2018 de President’s
Award voor zijn bijdrage aan internationalisation at home.
Jos is Visiting Professor bij het Centre for Global Learning van de Universiteit van
Coventry.

Laurence Guérin

Leading lector kenniscentrum GIL
Lector Wereldburgerschap
Laurence Guérin is gepromoveerd op burgerschapsvorming en het vertalen van een visie
op burgerschap in didactische principes en in leermateriaal. Ze is projectleider van Bèta
Burgerschap (een project van TechYourFuture) waarin een nieuwe vorm van
burgerschapsvorming is ontwikkeld op basis van haar proefschrift. Tevens is ze practor
Burgerschap in het ROC van Twente waar ze de werkplaats Burgerschap leidt (NRO
project). Op De Haagse Hogeschool gaat haar lectoraat zich richten op het verder
handen en voeten geven aan wereldburgerschap, met name de betekenis ervan in het
beroepsonderwijs. Haar vertrekpunt is wereldburgerschap als controversieel onderwerp:
verschillende visies op wereldburgerschap leiden tot verschillende implementaties in
curriculum, didactiek en organisatie.

Carien Verhoeff

Associate Lector Wereldburgerschap
Carien werkt sinds oktober 2020 als associate lector bij De Haagse Hogeschool. In deze
bijzondere functie geeft zij leiding aan het onderzoeksproject Student Voice binnen het
lectoraat Wereldburgerschap. Ook vóór oktober 2020 deed zij al onderzoek naar de winst
die er voor het onderwijs te behalen is, wanneer leerlingen en studenten zich meer
eigenaar gaan voelen van hun eigen leerproces. “Op de hogeschool zeggen we dat
studenten zich moeten kwalificeren. Dat zij moeten socialiseren. Veel belangrijker is het
als zij emanciperen.” Als associate lector geeft zij daar inhoudelijk richting aan. Maar dan
wel op haar eigen manier: “Ik wil er graag aan bijdragen dat we als docenten en studenten
op De Haagse wat losser met elkaar omgaan.”
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HET TEAM
Ellen Sjoer

Lector Duurzame Talentontwikkeling
Na haar promotie aan de Universiteit Leiden is Ellen Sjoer bij de Faculteit Techniek,
Bestuur en Management van de TU Delft gaan werken. Ze is projectleider geweest van
diverse onderzoeksprojecten over (e-)leren en kennismanagement in het hoger onderwijs
en bedrijven (o.a. Shell). Ze is ook actief in Europese projecten, onder meer Learn RDM
(Research Data Management) in het MKB. Haar eerste lectoraat bij De Haagse Hogeschool was getiteld Kennisinfra-structuur voor Wetenschap en Techniek. Momenteel is
Ellen lector Duurzame Talentontwikkeling en daarnaast werkzaam bij de TU Delft als
projectleider ‘Collaborative PhD projects’ waarin de samenwerking tussen universiteit en
bedrijfsleven centraal staat. Ze maakt deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM
Lectorennetwerk en de board van de Association for Continuing Engineering Education
(IACEE).

Chris Detweiler

Lector Filosofie & Beroepspraktijk
Christian Detweiler is sinds mei 2020 lector Filosofie en Beroepspraktijk. Daarnaast is
hij hogeschooldocent bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design (faculteit IT &
Design)  en lid van de curriculumcommissie. Voordat hij naar De Haagse Hogeschool
kwam, werkte hij als social designer en onderzoeker. Hij promoveerde aan de TU Delft
bij de onderzoeksgroepen Values, Technology and Innovation en Interactive Intelligence.
Hij heeft een MSc in Media Technology van de Universiteit Leiden en een BA in
Media Studies van de Universiteit van Amsterdam

Naomi van Stapele

Lector Inclusive Education
Naomi van Stapele is sinds januari 2021 lector Inclusive Education. Zij werkte onder
andere als Diversity & Inclusion Chair en Assistant Professor Urban Governance and
Development Policy bij het International Institute of Social Studies (ISS/ EUR). Naomi is
cum laude gepromoveerd in antropologie aan de Universiteit van Amsterdam met haar
proefschrift getiteld ‘Illegal Respectability–Gangs, Masculinities and Belonging in a Nairobi
Ghetto’.  Naast haar bijdrage aan vele nationale en internationale wetenschappelijke
samenwerkingsprojecten op het gebied van inclusief onderwijs in het HBO en WO, heeft
zij ruime ervaring met praktijkgericht onderzoek, participatief onderzoek en het
begeleiden van PhD studenten. Naomi heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en
een duidelijk beeld van hoe dit binnen De Haagse Hogeschool verder vorm kan krijgen.
Haar ambitie is om samen met studenten en docenten te onderzoeken hoe de ervaringen
van diegenen die uitsluiting ervaren als leidraad kan worden genomen in de transformatie
naar inclusief onderwijs.
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HET TEAM
Wâtte Zijlstra

Kwartiermaker en senior onderzoeker studentsucces
Wâtte Zijlstra is sinds 2015 betrokken bij het kenniscentrum, eerst als programmacoördinator van het platform Connected Learning, daarna als programmadirecteur om de
transitie naar het kenniscentrum te begeleiden. Nu is hij kwartiermaker en senior
onderzoeker studentsucces, inclusie en lerende organisaties. Binnen De Haagse stond hij
aan de oorsprong van institutional research en in 2008-2012 heeft hij een grote rol gespeeld
in de monitoring van de studiesuccesprogramma’s van de vijf grote hogescholen en
universiteiten in de Randstad. Deze ervaringen neemt hij mee in de verkenning naar een
nieuw programma studentsucces. Wâtte werkt intensief samen met ECHO,
expertisecentrum diversiteitsbeleid, en hij heeft in verschillende nationale en internationale
onderzoeksprojecten geparticipeerd, waaronder #Multinclude, een Erasmus+-project,
waarvan hij projectcoördinator was.

Olivier Bello
Coördinator

Olivier Bello begon zijn carrière in de natuurkunde bij het Science Park in Amsterdam,
dook daarna de praktijk in als milieukundig ingenieur bij CE Delft om zich daarna volledig
toe te wijden aan de integratie van duurzaamheid en innoverende leervormen in het hoger
onderwijs bij het netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs (Universiteit van Amsterdam) en bij
Wageningen  Universiteit & Research. Olivier werkt sinds 2019 bij het kenniscentrum
Global & Inclusive Learning als kwartiermaker, en sinds 2021 als programmacoördinator,
waarbij hij de leading lectoren ondersteunt in het gestalte geven aan de missie en doelen
van het kenniscentrum.

Jolanda van der Toorn
Beleidsmedewerker

Voordat Jolanda bij De Haagse Hogeschool kwam werken, werkte zij 25 jaar bij een
besturenorganisatie voor onderwijs. In 2010 maakte zij de overstap naar De Haagse
waarvan zij de laatste drie jaar werkzaam is voor het kenniscentrum Global & Inclusive
Learning. Zij organiseert onder andere de onderzoekslunches, schrijft mee aan
documenten voor het kenniscentrum, denkt mee over onderwerpen die spelen binnen
het kenniscentrum, vertegenwoordigt het kenniscentrum in verschillende strategische
overleggen. Jolanda participeert in het project Faith in Human Rights (initiatief van het
Lectoraat Wereldburgerschap) en  het Erasmus+ project ‘International Educators’, een
consortium van zeven partners in Europa en de Verenigde Staten.

Cindy de Witt

Senior Management Assistent
Cindy kwam in 2014 bij De Haagse werken als management assistent voor de PABO.
Daarvoor deed zij in deze functie onder andere ervaring op in de maatschappelijke
opvang en bij LURIS (Leiden University Research & Innovation Services).
Naast haar werkzaamheden voor het kenniscentrum Global & Inclusive Learning,
ondersteunt Cindy sinds 2021 ook heet Lectoraat Wereldburgerschap. De thema’s
van het kenniscentrum spreken haar aan en zij vindt het fijn om als een spin in het
web haar steentje te kunnen bijdragen.
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WAT DOEN WE

ONDERZOEKSTHEMA’S
Het kenniscentrum Global & Inclusive Learning focust zich op de volgende drie onderzoeksthema’s:

3. Engagement with Technology

1. Transformative Teaching & Learning

Dit onderzoek omvat o.a. nieuwe perspectieven op leren in
verschillende contexten zoals een leven lang leren, het gebruik
van technologieën en de condities om dit type leren te faciliteren
(omgeving, didactiek, begeleiding). Lees hier meer.

Dit onderzoeksgebied richt zich op onderzoek naar de
impact van techniek op (levenslang) leren, beroepen en
beroepsidentiteit, wereldburgerschap en de samenleving.
Lees hier meer.

2. Participation & Inclusion

Deze onderzoekslijn ontwikkelt interventies ten behoeve van
participatie en inclusie binnen en buiten De Haagse Hogeschool.
Met participatie bedoelen we economische, sociale en/of
politieke betrokkenheid en inzet, maar ook het leerproces
(studentsucces). Lees hier meer.

Learning outcomes

TRANSFORMATIVE
TEACHING &
LEARNING

PARTICIPATION &
INCLUSION
Pedagogies & didactics

Learning environments & organisations

ENGAGEMENT
WITH
TECHNOLOGY

Contribution to knowledge development
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OUTPUT/OUTCOMES/IMPACT

Professionalisation

WAT DOEN WE

PARTNERS EN NETWERK
Via de lectoraten onderhoudt het kenniscentrum veel relaties met regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden met daarnaast een aantal strategische partners op kenniscentrumniveau. Deze strategische partners richten
zich niet alleen op een lectoraat, maar zij participeren in meerdere initiatieven met meerdere lectoraten.

Hogescholen
nationaal

Universiteiten
nationaal

19

Universiteiten
internationaal

20

EXTERNE
RELATIES

Hogescholen
internationaal

Lectoraten
Platforms

16

12

KENNISCENTRUM

Faculteiten
+ Academie M&PC

INTERNE
RELATIES

8

GLOBAL &
INCLUSIVE
LEARNING

27

Opleidingen

16

Netwerken

41

Bedrijven
(NGO's)

(Overheids-)
instellingen

39

25

Diensten

4

(3)

Teamdagen Amsterdam, november 2021
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WAT DOEN WE

Strategische partners waarmee het kenniscentrum samenwerkt:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Gemeente Den Haag (Dienst Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen)
Onderzoek naar het verbeteren van gelijke kansen binnen
onderwijs en samenleving.
Vraagstukken rond internationalisering en wereldburger
schap.
Gezamenlijk optrekken in City Labs waar de verschillende
lectoraten onderzoek doen.
Stichting ECHO
Vraagstukken over diversiteit en inclusief onderwijs in het
hoger onderwijs.
UNESCO
Samen optrekken in verschillende projecten.
UNESCO heeft groot scholennetwerk dat zeer relevant is
voor ons kenniscentrum.
Coventry University, UK
Samenwerking met het Centre for Global Learning,
Education and Attainment.
Uit deze samenwerking zijn al verschillende projecten
voortgekomen zoals IKUDU, waarbij verschillende lectoraten
zijn betrokken.
Funded PhD studentship met een gezamenlijke begeleiding
vanuit Coventry en De Haagse.
Tampere University, Finland
Ontmoetingen en verkenningen over mogelijkheden om
gezamenlijk onderzoek te doen en trainingen te verzorgen
over internationalisering.
Universiteit Leiden
De Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool hebben
een convenant gesloten voor samenwerking in onder
andere onderzoek en masteronderwijs.

Introductieweek nieuw studiejaar, september 2021
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7.

8.

9.

Kenniscentrum Tech Your Future
Dit kenniscentrum opereert vanuit Saxion Hogeschool en
richt zich op onderwijsonderzoek in de technische sector
met als doel de economie in de regio te versterken.
Gezamenlijk oriënteren wij ons op projecten binnen de
onderzoekslijnen transformative learning en engagement
with technology.
Nuffic
Met Nuffic werken we samen op het gebied van
wereldburgerschap en internationalisation at home. Leden
van kenniskringen verzorgen samen met Nuffic trainingen
op deze terreinen.
European Association for International Education (EAIE)
Onderzoekers van het kenniscentrum GIL participeren in
Expert Communities and Committees van de EAIE.

Het kenniscentrum ontwikkelt een strategie voor samenwerking
met Europese partners.
Binnen De Haagse Hogeschool werken we samen met alle zeven
faculteiten, de vier diensten, andere zes kenniscentra, lectoraten
en The Hague Graduate School, en ongeveer de helft van de
bacheloropleidingen, waarvan met zestien structureel.
Ook in de toekomst blijven we actief op zoek naar potentiële
nationale en internationale samenwerkingspartners.

RESULTATEN 2021

ONDERZOEKSPROJECTEN
In 2021 werkten we aan ruim 40 onderzoeksprojecten met en voor externe partners, zowel nationaal als internationaal. Hieronder
noemen we, ter illustratie, 3 projecten.

PROJECT SMILES: Jongeren gaan
de strijd aan met nepnieuws
Nepnieuws of fake news bestaat al sinds mensenheugenis.
De verspeiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van
social media. Iedereen kan content plaatsen en de grenzen
tussen nieuws, nepnieuws en advertenties vervaagt. Het
wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en
een gefundeerde mening te vormen. Vooral voor jongeren die
zijn opgegroeid met internet. Het lectoraat Duurzame Talent
ontwikkeling werkt mee aan een internationaal onderzoek dat
jongeren helpt nepnieuws te herkennen. Lees verder

PROGRAMMA STUDENTSUCCES

In 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de betekenis
van studentsucces en wat de beweging van studiesucces naar
studentsucces betekent voor ons onderwijs. Op basis van deze
verkenning is een voorstel geschreven voor een programma
Studentsucces dat onderdeel is van het kenniscentrum-brede
programma Student Participation en Engagement. In het
programma Studentsucces wordt samengewerkt tussen
docenten, onderzoekers en stafmedewerkers (adviseurs OKC en
HCTL). Het richt zich via onderzoek op het creëren van nieuwe
manieren van werken en denken. Dit is nodig om de complexiteit
van het vraagstuk ‘verbetering studentsucces’ het hoofd te
bieden en om de beweging van studiesucces naar
studentsucces een impuls te geven. Via fieldlabs wordt gewerkt
aan concrete vraagstukken van opleidingen en worden
oplossingsmogelijkheden gezocht voor dilemma’s die tijdens de
verkenning naar voren kwamen. Deze dilemma’s vormen ook
input voor een reeks dialogen die vanaf mei 2022 worden
georganiseerd over waardeveranderingen in de beweging naar
studentsucces. Ook onderzoeken we in samenwerking met het
HCTL hoe we expertiseontwikkeling kunnen vormgeven die
nodig is in deze beweging op het gebied van bijvoorbeeld
veranderkunde, begeleiding en ondersteuning, en het geven van
feedback.

MENSENRECHTEN OP DE HAAGSE
HOGESCHOOL EN BINNEN DE HAAGSE

Op instigatie van en in samenwerking met de organisatie
Initiatives of Change (www.IoFC.nl) is ons langlopend project
Faith in Human Rights gestart. Naar aanleiding van het 75-jarig
bestaan van de Universele Verklaring voor de rechten van de
Mens (in december 2023) zijn binnen uiteenlopende opleidingen
studenten aan het werk met mensenrechtenthema’s die relevant
zijn voor hun toekomstig beroep (recht op wonen, recht op
gezond voedsel, recht op participatie etc). Een festival Faith in
Human Rights op de middag van 8 december 2022 is de plek
waar hun werk bijeen wordt gebracht. Het festival biedt inspiratie
en informatie voor De Haagse Hogeschool-gemeenschap, zodat
mensenrechten blijvend hun ‘logische’ plek in het denken en
werken op de hogeschool kunnen gaan innemen. Lees meer

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN ONZE PUBLICATIES UIT 2021.
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RESULTATEN 2021

INTREEREDE LAURENCE GUÉRIN,
LECTOR WERELDBURGERSCHAP
Op 18 februari 2021 hield Laurence, Lector Wereldburgerschap,
samen met leden van haar kenniskring haar online intreerede
‘Beyond Global Citizenship: working and living in the global
village’.  Laurence vertelde dat wereldburgerschap vaak eenzijdig
wordt gedefinieerd, ook in het onderwijskader van De Haagse.
Deze eenzijdigheid leidt tot reductionisme van
wat wereldburgerschap is en van de potentie ervan.

Tijdens haar rede presenteerde Laurence het
onderzoeksprogramma van haar lectoraat dat gebaseerd is op
de volgende uitgangspunten:
1. recht doen aan wereldburgerschap als omstreden concept
2. verduidelijken van de functie van wereldburgerschap in
de beroepscontext.
3. benadrukken van participatie en rechten als kenmerken van
wereldburgerschap
Na de presentatie werd verder gesproken over de implicaties van
deze drie uitgangspunten voor De Haagse Hogeschool op klas-,
curriculum- en organisatieniveau.

De intreerede terugkijken?
Klik op de link van het You Tube kanaal van
kenniscentrum Global & Inclusive Learning.

LANCERING LINK
Op 16 december 2021 lanceerde de Student Branch van het
kenniscentrum LINK, een plek waar iedereen van onze
hogeschool kan samenkomen. LINK is opgericht om een brug te
slaan tussen studenten en medewerkers van de HHS en voorziet
studenten in de mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren
of bij te wonen en om andere mensen uit De Haagse Hogeschool
te ontmoeten. Bijeenkomsten kunnen uiteenlopen van een debat
tot een filmavond. De Student Branch moedigt studenten en
medewerkers van  De Haagse aan om met hen samen te werken.
LINK is een studentgeleid initiatief omdat we geloven dat
studenten een actieve rol moeten spelen in het creëren van hun
eigen ervaring als student op een hogeschool. Met de lancering
van LINK wil de Student Branch de stem van studenten binnen de
HHS vergroten en de behoeften van studenten in kaart brengen.
LINK is te vinden bij de Student Services Office op de eerste
verdieping in het Ovaal.
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Heb je vragen over LINK?
Stuur een mail naar studentbranch@hhs.nl.

RESULTATEN 2021

HACKATHON - THE FUTURE OF
GLOBAL LEARNING
Javis Reed, studentassistent van ons Kenniscentrum, was één
van de organisatoren van de Hackathon op 20 en 21 mei 2021
met als thema: The future of Global Learning. Deelnemers vanuit
de hele wereld deden mee aan deze tweedaagse Hackathon.
Klik hier voor een samenvatting van het event.

COMMUNICATIE
In 2021 ondersteunde het kenniscentrum de lectoraten bij het
organiseren van verschillende evenementen waaronder:
● De intreerede van Laurence Guérin, lector
Wereldburgershap op 17 februari 2021
● De viering van het 10-jarig lustrum van het lectoraat
Duurzame Talentontwikkeling op 16 september 2021
We publiceerden 27 nieuwsberichten op de website van het
kenniscentrum/lectoraten waaronder:
● Interview met nieuwe lector Inclusive Education,
Naomie van Stapele
● Interview met nieuwe associate lector Carien Verhoeff

Sinds september 2021 investeren we meer in de communicatie
met externe doelgroepen via LInkedin. Het aantal volgers groeide
in deze periode met 7.7 % naar 856.
Sinds juni 2021 heeft het kenniscentrum een eigen pagina
op Medewerkersnet. Hier publiceren we nieuws van het
kenniscentrum voor medewerkers van het KC en andere
medewerkers van De Haagse. We publiceerden 36 nieuws
berichten die in totaal 865 keer werden bekeken.

Photo: © Daniel Vegel
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RESULTATEN 2021

ONDERZOEKSLUNCHES
25 januari 2021

Student Voice op De Haagse: mondigheid ontmoedigen?

31 mei 2021

The Values of Workplace Analytics

20 september 2021

Cosm-ethiek, schoonheid, gezondheid en wereldburgerschap : hoe gaat dat samen?
Klik hier om de lunchlezing terug te kijken

22 november 2021

CaRE: Caribbean Empowerment Network

BIG CONVERSATIONS
11 februari 2021

Enacting pedagogies of discomfort and empathy: Some insights for navigating through
‘difficult conversations’ in the classroom

29 maart 2021

Promise and disillusionment of the young professional

19 april 2021

Global Pandemic, Global Solutions: The UN We Need Now

20 mei 2021

How Community Service Learning can shape critical citizens and reflexive professionals

25 november 2021

To raise a global mind: connecting the local and the global

Seminar over kansenongelijkheid in het hoger onderwijs op 22 maart 2021
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RESULTATEN 2021

PUBLICATIES
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES EN PRODUCTEN

23

2021
Bijdrage
wetenschappelijk
congres 2021

4
Boeken
3 peer-reviewed
en internationaal

14

77

Lidmaaatschap
wetenschappelijke
redactie/commissie
2021

15

21

Artikelen in
tijdschriften
gericht op
onderzoekers

Hoofdstukken
in boeken

13 peer-reviewed
16 internationaal

8 peer-reviewed
9 internationaal

KENNISCIRCULATIE
2021:

14.000 deelnemers
waarvan
2579 studenten*

32

55

2021
165

288

Langdurige
samenwerkingsverbanden met
externe partners

Advies
gesprekken en
expertmeetings

Lezingen,
workshops,
masterclasses,
colleges, gericht aan
studenten/docenten
en de beroeps
praktijk

19

17

Publicaties in
sociale/populaire
media

* (bereikt via lezingen en evenementen/congressen)

14

Evenementen/
congressen, gericht
aan studenten/
docenten en de
beroepspraktijk

RESULTATEN 2021

ONDERWIJS- EN (BEROEPS)PRAKTIJK INITIATIEVEN
2021:

1463 studenten*

30

13

Ontwikkelde
onderwijs
materialen

Bijdrage aan
curriculum
vernieuwing

2021

9
15

Minoren/
keuzemodulen

Product/tool/
model

8

128

17

Begeleiding
studenten

Bijdrage
3 onderzoekslijnen
* (bereikt via minoren/keuze-modulen,
afstudeerbegeleiding en projecten)

29

7

Projecten waarbij
studenten actief
betrokken zijn in de
uitvoering van
onderzoek (anders
dan afstuderen)

Rapport
gericht op de
beroepspraktijk

VOORUITBLIK
ACTIVITEITEN 2022
7 februari 2022

Onderzoekslunch over COIL door Mark Dawson, kenniskringlid lectoraat Global Learning

16 maart 2022

Intreerede Chris Detweiler, lector Fifosofie & Beroepspraktijk (link toevoegen)

16 maart 2022

Persoonsvorming en de functie van het onderwijs: ter discussie.
Met bijdragen van Gert Biesta, Jan Masschelein en Piet van der Ploeg

12 mei 2022

Symposium Internationalisering & Wereldburgerschap….2 werelden?

30 juni 2022

Mini-symposium over ‘Nepnieuws op de Hogeschool – Hoger onderwijs en onderzoek
in de strijd tegen desinformatie’

16 september 2022

Intreerede Naomi van Stapele, lector Inclusive Education

Medio november 2022

Conferentie kinderrechten

8 december 2022

Mensenrechtenfestival ’Faith in Human Rights’
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Lectoraat Global Learning

2021 werd ook voor Global Learning bepaald door de
COVID 19-pandemie. Zo konden in bepaalde onderzoeken
geen observaties worden gedaan in fysieke international
classrooms en zijn online opties gevonden.
De pandemie bood ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek,
bijvoorbeeld daar waar online interdisciplinair werd samengewerkt.

Reflectie op de resultaten van het lectoraat aan
de onderzoekslijnen van het Kenniscentrum
De Kenniskring heeft op onderstaande manieren bijgedragen aan de drie
onderzoekslijnen van het Kenniscentrum:
1. Transformative Teaching & Learning
2. Participation & Inclusion
3. Engagement with Technology
In het kader van Transformative Teaching, hebben Karine Hindrix en Jos Beelen – in
samenwerking met onderzoekers van Coventry University en Dr. Ellen Sjoer een paper
gepubliceerd over ‘decolonising the academic self’.
We hebben het iKudu-project voor capacity building met Zuidafrikaanse universiteiten
voortgezet, hoewel de geplande trainingen voor docenten alleen online konden doorgaan.
Ook in de praktijken voor Collaborative Online International Learning (COIL) die tussen
De Haagse Hogeschool en Zuidafrikaanse partners zijn opgezet komt speelt
‘dekolonisatie’ van het curriculum een rol.
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Passend binnen de onderzoekslijn Participation & Inclusion
hebben Dr. Jos Beelen en Dr. Naomi van Stapele een
gezamenlijke paper geschreven over de inclusiviteit van
online leeromgevingen.
Op het snijvlak van Transformative Teaching en Engagement
with Technology stond Virtual Exchange in 2021 sterk in de
belangstelling. Diverse leden van de Kenniskring schreven blogs,
onder andere voor de European Association for International
Education (EAIE).
Simone Hackett, Eveke de Louw en Marloes Ambagts, samen
met Eva Haug, schreven ‘6 ingredients for online international
classrooms’, waarin ze reflecteren op onze kennis van COIL.
	https://www.eaie.org/blog/6-ingredients-onlineinternational-classrooms.html
Jos Beelen, samen met Robert O’Dowd,  schreven over de
verwarrende terminologie rond Virtual Exchange and
internationalisation at home in ‘Virtual exchange and
internationalisation at home: navigating the terminology’.
Deze blog behoorde tot de vijf best gelezen blogs van de
EAIE in 2021.
	https://www.eaie.org/blog/virtual-exchange-iahterminology.html

VOORUITBLIK OP 2022

Twee leden van de Kenniskring, Simone Hackett en Mark
Dawson, hebben in 2021 hun promotieonderzoek op het gebied
van COIL voortgezet. De laatste wordt gezamnelijk begeleid door
Dr. Jos Beelen en Prof. Katherine Wimpenny (Coventry
University).
Ook was er grote belangstelling voor professional development
op het gebied van Virtuele Internationale Samenwerking. We
hebben daarvoor sessies aangeboden aan onder andere de
Universiteit van Wenen, een consortium van Tsjechische
universiteiten en aan OsloMet University. Daarnaast hebben
leden van de Kenniskring een groot aantal workshops, keynotes,
conferentiebijdragen en lezingen verzorgd. Deze staan vermeld
in de jaarupdate van Global Learning.
Global Learning participeert in een nieuw KA2-project van de
Europese Unie: Supporting academics to become
INTERNATIONAL EDUCATORS through Professional Learning
Communities samen met Palacky University, de University of
Ostrava en de University of Hradec Králové (Tsjechië), Örebro
(University (Zweden), Jaén University (Spanje) en de University
of Minnesota (Verenigde Staten).

Dr. Laurence Guérin en Dr. Jos Beelen hebben een
position paper geschreven over de verbinding tussen
internationalisering en wereldburgerschap. Deze position
paper zal worden gepresenteerd op een symposium op
12 mei 2022. Dit symposium wordt georganiseerd in
samenwerking met Nuffic en de Nederlandse Unesco
Commissie.
Afhankelijk van de situatie zullen diverse leden van de
Kenniskring deelnemen aan de leadership meeting
van de EAIE van 25 tot 29 mei in Barcelona.
Op 13 juni 2022 zal de Kenniskring een bezoek van
Zuid-Afrikaanse en Europese docenten en beleidsmakers
faciliteren in het kader van het iKuduproject. Dit bezoek
volgt op de leadership summit van het iKudu project,
van 6 tot 8 juni in Siena.
Van 13 tot 16 september zullen leden van de Kenniskring
deelnemen aan de conferentie van de EAIE.
Leden van de Kenniskring zullen van 26-28 oktober
deelnemen aan de International Virtual Exchange
Conference (IVEC) in Valencia.
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Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk

Hoewel 2021 voor het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk ervoor
zorgde dat evenementen en onderwijs online moesten plaatsvinden,
en de kenniskring elkaar vooral via een scherm ontmoette, boden de
online omgevingen waarin het werk plaatsvond een vruchtbaar object
van studie.

Reflectie op de resultaten van het lectoraat aan
de onderzoekslijnen van het Kenniscentrum
Van de drie onderzoekslijnen van het Kenniscentrum (1. Transformative Teaching &
Learning, 2. Participation & Inclusion, 3. Engagement with Technology) heeft het lectoraat
met name bijgedragen aan Engagement with Technology en aan Participation & Inclusion.
Alex Zakkas en Dr. Chris Detweiler hebben de workshop Monday Readings georganiseerd
in samenwerking met Martino Morandi, onafhankelijk onderzoeker werkzaam bij Constant
in Brussel. In de workshop reflecteerden deelnemers door middel van close reading van
interfaces kritisch op digitale platformen die sinds de COVID 19-pandemie omarmd zijn
om het onderwijs online door te laten gaan. Door hands-on activiteiten af te wisselen met
het lezen van relevante filosofische teksten verkenden deelnemers verschillende
perspectieven op onderwijstechnologie, waarmee ze zich beter bewust werden van de
invloed van gebruikte technologieën op hun onderwijspraktijk.
Alex Zakkas deed met Dr. Tamara Lewis een studie naar video proctoring software die
tijdens de pandemie in gebruik werd genomen. Samen met studenten Law analyseerden
zij de software en adviseerden zij de faculteit het gebruik van de software te staken.
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Alex Zakkas, Alex Roidl (Civic Technology) en Dr. Chris Detweiler
zetten met studenten van de faculteit IT & Design xlab.radio op,
een online radiozender waar studenten uitzendingen maken over
kwesties rondom technologie, samenleving en (ontwerp)
onderwijs. Een groep van 8 studenten is actief bezig en de eerste
uitzending vond vlak voor de kerstvakantie plaats.
Op het snijvlak van de onderzoekslijnen Participation & Inclusion
en Engagement with Technology initieerden Dr. Laurence Guérin
(Wereldburgerschap) en Dr. Chris Detweiler onderzoek naar het
gebruik van digitale deliberatie platforms voor het bevorderen
van betrokkenheid van de achterban van studenten die
deelnemen aan medezeggenschap.
Op datzelfde snijvlak schreef Dr. Elke Müller voor het SIA
Raak-Publiekproject “Publieke Dialogen” de rapporten “Thuis in
een wijkgesprek – ervaringen tijdens de pandemie
#goedgesprek” (met Dr. Jan Bats van het lectoraat Civic
Technology) en “Bekwaam in gesprek – wijkprofessionals
experimenteren #goedgesprek” (met Dr. Gijs van Oenen van
Erasmus University Rotterdam).

VOORUITBLIK OP 2022

Dr. Bert van den Bergh schreef met Anders Petersen van Aalborg
University het hoofdstuk ‘Depression - Emotion and (or) disconnection in late modern society’ dat verschijnt in het
Routledge volume “Emotions, Everyday Life and Sociology II”
(Michael Hviid Jacobsen, red.).
Dr. Gerben Bakker verdedigde succesvol zijn proefschrift
“Veiligheidsbegeerte. Een kritiek van de veiligheidspolitieke
controlementaliteit, in de geest van Hannah Arendt” aan de
Erasmus University Rotterdam onder promotoren Prof. Dr. Marli
Huijer en Prof. Dr. Jos de Mul.
Het lectoraat verzorgde een nieuwe editie van de minor Reading
Objects, waarin studenten van technische opleidingen
alledaagse objecten onderzoeken aan hand van diverse
filosofische perspectieven die ze inzetten om die objecten te
herontwerpen.
Dr. Chris Detweiler ontving van Google een unrestricted gift voor
het onderzoeksproject “Sociotechnical Considerations of AI in
Music Technology” dat eind 2021 startte.

In juni 2022 zal Dr. Chris Detweiler bij Google in Mountain
View, Californië voor het project “Sociotechnical
Considerations of AI in Music Technology” een workshop
organiseren. Productmanagers, ontwerpers, en
ontwikkelaars bij Google zullen met musici reflecteren op
de invloed van kunstmatige intelligentie op
muziekpraktijken en de bredere cultuur daaromheen en
daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden voor
medewerkers van Google in kaart brengen.
Alex Zakkas, Martino Morandi en Dr. Chris Detweiler
werken de aanpak van Monday Readings verder uit tot een
workshopreeks, Relearning Series, waarin docenten en
studenten verschillende onderwijstechnologieën
analyseren en alternatieven verkennen.  
Alex Zakkas en Dr. Tamara Lewis (Wereldburgerschap)
zullen bij de conferentie Art Meets Radical Openness in
Linz hun werk “Looking back at the proctoring eye”
presenteren.
Alex Zakkas zal bij toekenning van zijn pre-promotie
voucher zijn promotievoorstel “Artifactual inquiries into
techno-social un-doings” verder uitwerken en indienen
voor een NWO-promotiebeurs voor leraren.
Dr. Bert van den Bergh presenteert op de conferentie
“The Social Pathologies of Contemporary Civilization”
recent werk en organiseert daar ook een workshop.
Dr. Elke Müller zal in het lectoraat Duurzame Talent
ontwikkeling deelnemen aan het project SMILES, waarin
ze zal werken aan manieren om de verspreiding van
desinformatie tegen te gaan.
In mei 2022 wordt Dr. Gerben Bakkers boek “Dansen met
de hydra – Gevaren van onze veiligheidsbegeerte”
uitgebracht bij Boom Filosofie.
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Lectoraat Inclusive Education

Het lectoraat ‘Inclusive Education’ verkent de gesitueerde
(geografische, fysieke, institutionele, sociale, culturele, etc.)
grenzen, transgressies en ander on/mogelijkheden waarrond inen uitsluitingsmechanismen zich manifesteren en worden ervaren
binnen de context van onderwijs.
Onderwijs verwijst hier zowel naar individuele scholen als naar hele ecosystemen van
georganiseerd onderwijs, zowel in Nederland als wereldwijd. Het omvat ook (formele en
informele) processen van lesgeven en leren (en ontleren) binnen, buiten en tussen het
georganiseerde onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de geschiedenis, de
perspectieven en toekomstige aspiraties van alle lerenden en leraren. Door uit te gaan van
de geleefde ervaringen en leefwerelden van lerenden en leraren, gaat inclusief onderwijs
de uitdaging aan om niet alleen te onderzoeken wie (waarom, wanneer, waar en hoe)
grenzen (zoals die zich bv. manifesteren door institutioneel racisme, seksisme, klassisme
en validisme) ervaart, betwist en overschrijdt, maar ook om te kijken waar mogelijkheden
voor non-conformiteit ontstaan. Hiermee richt deze onderzoeksgroep zich vooral op twee
van de drie onderzoeksdomeinen van het Centre of Expertise Global and Inclusive
Learning, namelijk ‘Transformative Teaching & Learning’ en ‘Participation & Inclusion’.
In het bijzonder is het kritische onderzoek van dit lectoraat gericht op het openen van
nieuwe wegen voor ‘anti-oppresive pedagogies’ om bij te dragen aan transformatief
onderwijs dat de voortdurende en vernietigende uitbuiting van alle vormen en uitingen
van leven probeert tegen te gaan.
Het onderzoek van het lectoraat ‘Inclusive Education’ vertrekt in ontologisch en
epistemologisch opzicht met name vanuit de de geleefde ervaringen en leefwerelden
van tot minderheid-gemaakte lerenden en leraren om grenzen, transgressies en andere
on/mogelijkheden binnen de context van onderwijs te verkennen, te begrijpen en
zichtbaar te maken.
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Zo ging het in de Community-led Research and Action (CLRA)
met ongedocumenteerde migranten in Den Haag over de
grenzen die deze migranten ervaren in toegang tot (betekenisvol)
onderwijs, werk, wonen en zorg, en bracht dit onderzoek ook aan
het licht hoe zij deze grenzen navigeren. Dit onderzoek verliep in
samenwerking met het International Institute of Social Studies
(ISS) en werd door de Gemeente Den Haag gefinancierd. Het
project duurde een jaar en is uiteindelijk door de communityresearchers vertaald naar beleidsadviezen die zij aan de
gemeente Den Haag hebben voorgelegd en die zullen worden
meegenomen in verdere beleidsvorming. Gerelateerd aan dit
onderzoek is de onderzoekslijn binnen het lectoraat dat werkt
aan toegang tot onderwijs voor ongedocumenteerde
migranten in heel Nederland. Het meerjarig onderzoek met
Caribisch Nederlandse studenten (Caribbean EmpowermentCarE) vertrok ook vanuit de geleefde ervaringen en leefwerelden
van deze studenten aan HHS, en was gericht op het begrijpen
van de gevarieerde ervaringen die deze studenten voor en
tijdens hun studie doormaken. Ook dit werd vertaald naar
aanbevelingen voor het onderwijs (m.n. mbo en hbo) om hun
onderwijservaring en omgeving te verbeteren. Dit project was
gekoppeld aan een groter netwerk van zes hbo-instellingen die
middels een community-approach het onderwijs beter willen
afstemmen samen met deze studenten. In dezelfde trant werkte
het Inclusive Language-project aan een door studenten geleid
onderzoeksproject dat studentenervaringenen rond exclusief
taalgebruik omzette in gelokaliseerde strategieën voor HHS
docenten om samen met studenten nieuwe context-gebonden
onderwijstalen te ontwikkelen op basis van pluraliteit en
openheid.
Ook in de minor ‘De kunst van inclusiviteit in grootstedelijke
context’ waren HHS-studenten aan zet en werkten zij samen met
mensen uit gemarginaliseerde groepen in Den Haag, zoals
sekswerkers, om uitsluitingsmechanismen in de stad vanuit
meerdere perspectieven te onderzoeken. Het doel was om de
wisselwerking beter te begrijpen tussen stigmatisering,
economische en andere vormen van uitsluiting en bestaande
wettelijke en beleidskaders om zo tot aanbevelingen te komen
die gebaseerd zijn op leefwerelden van bewoners die uitsluiting
ervaren. Deze aanbevelingen zijn ook aan de gemeente
Den Haag gepresenteerd. HHS studenten waren ook in de ‘lead’
in het door Comenius gesubsidieerde eenjarige project CareerCrafting Serious Challenge dat als doel had om samen met HSS
studenten een tool te ontwikkelen dat studenten helpt bij het
ontwikkelen van ‘career readiness-strategieën’ ter voorkoming
van uitval. Student-geleid werken in onderzoek en onderwijs
heeft ook tot een regionale samenwerking geleid op het gebied
van stagediscriminatie onder coördinatie van Inholland en
gesubsidieerd door Gemeente Den Haag. Verschillende hbo en
mbo-instellingen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en
de gemeente zelf werken aan een Haagse aanpak op dit terrein in
een meerjarig participatief actieonderzoek.
De geleefde ervaringen en deleefwerelden van Haagse
leerlingen stonden wederom centraal in twee onderzoeken met
leerlingen, studenten en leerkrachten in het basisonderwijs:
Studenten voor Educatie en Jong Escamp Onderzoekt. Via
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creatieve manieren gaven leerlingen uitingen aan hun ervaringen
met student-tutoring (eerste project) en aan hun belevingen van
alle omwentelingen sinds het begin van de COVID-19 pandemie
(tweede project). Ook deed het lectoraat onderzoek met
studenten en docenten van verschillende opleidingen naar de
relatie tussen welzijn en inclusief onderwijs en naar de on/
mogelijkheden van student-led pedagogy aan de HHS, en was
zij intensief betrokken bij een meerjarig participatief
actieonderzoek met studenten en docenten naar diversiteit en
inclusie aan 11 mbo-instellingen in heel Nederland (o.a.
gesubsidieerd door de MBO-raad). Een rode draad die
verschillende projecten van het lectoraat verbond werd gevormd
door de Inclusivity Pathway Training (IPT) waarin studenten,
docenten en andere onderwijsmedewerkers van verschillende
onderwijsinstellingen in Nederland belichaamd leren en ontleren
oefenen om zo bewuster een tussenruimte te kunnen ‘bewonen’
waarin nieuwe relationele leermogelijkheden kunnen ontstaan.
Vanuit het IPT is het meerjarige Erasmus+ project ‘Changing Our
Story: In Pursuit of Education’ ontstaan dat in 2021 is
toegekend dat als doel heeft om bij
 te dragen aan kennis en
professionalisering op het gebied van inclusief onderwijs in vier
landen: Tsjechië, Slovakije, Ghana en Nederland. Met behulp van
de methode ‘storytelling’ streven studenten,
onderwijsmedewerkers en bredere gemeenschappen uit deze
landen ernaar om het verhaal over inclusief onderwijs te
herschrijven. Zo werd er 2021 alvast een begin gemaakt aan een
online course, een art-exhibitie en een documentaire om de
uitdagingen en kansen waarmee deze instituten en landen
worden geconfronteerd te verkennen, aan te pakken en toe te
werken naar transformatieve oplossingen, ondertussen constant
rekening houdend met steeds veranderende lokale en culturele
contexten.
Het lectoraat ‘Inclusive Education’ was in 2021 ook betrokken bij
een meerjarig Community-led Research Action (CLRA) met
jongeren in Kenia naar informele leerwerk-trajecten. Dit
onderzoek werd gesubsidieerd door FCO (Foreign &
Commonwealth Office van het Verenigd Koninkrijk). Middels
onderzoek en actie, en ‘onderzoek als actie’, ontwierpen
jongeren hun eigen informele leerwerktrajecten om te
ontsnappen uit gangs, gewelddadig- extremistische groepen en
riskante vormen van sekswerk. Deze trajecten zijn door henzelf
met ondersteuning van het lectoraat gekoppeld aan formeel
beroepsonderwijs en werkveld om tot een betere samenwerking
te komen tussen informele en formele initiatieven en netwerken.

JAARUPDATE 2021

Lectoraat Wereldburgerschap

In 2021 heeft de lector Wereldburgerschap haar lectorale rede gegeven.
Tijdens de rede introduceerden de lector, Laurence Guérin, en alle
kenniskringleden van het lectoraat hun onderzoekslijnen. De lectorale
rede is hier terug te vinden: intreerede Laurence Quérin.
Vertrekpunt voor de ondersoekslijnen van het lectoraat zijn drie belangrijke uitgangspunten:
Het reductionisme van wereldburgerschap in het onderwijskader: veel wereld en weinig
burgerschap. In het onderwijskader wordt wereldburgerschap voornamelijk omschreven in termen van
interculturele vaardigheden en persoonsvorming. Persoonsvorming wordt op haar beurt gereduceerd
tot persoonlijke ontwikkeling. Daar is niks mis mee, maar wereldburgerschap is veel meer: de politieke
en juridische dimensies van (wereld)burgerschap worden genegeerd.
Wereldburgerschap in de beroepscontext. Wereldburgerschap in de beroespcontext vraagt een
andere benadering: studenten de maatschappelijke functie van hun beroep laten onderzoeken, hoe
politieke, sociaal-culurele en technologische ontwikkelingen het beroep beïnvloeden, en de daaran
gelieerde beroepsethische vraagstukken.
Participatie en rechten als kern van wereldburgerschap. De kern van wereldburgerschap is
participatie. Maatschappelijke vraagstukken en participatie worden steeds mondialer waardoor ze
transnationaal worden. Hetzelfde geldt voor bepaalde rechten en plichten. Het is van belang deze
rechten en plichten (mert name die in internationale verdragen) te bevragen, te verbeteren en aan te
passen.

Een paar onderzoeksprojecten in de spotlight
Studentpartnerschappen

In september 2021 werden NPO middelen toegekend aan het project “Participation and Engagement”
om studenten partnerschappen op te zetten en te onderzoeken. In de periode tot aan december 2021
werd het project met de titel “Participation and Engagement” voorbereid. Vier opleidingen doen mee:
Pedagogiek (SWE), Verpleegkunde (GVS), Huidtherapie (GVS) en Industrieel Product Ontwerp (ITD) en
in totaal negen docenten, drie studentenassistenten en vijf onderzoekers.

Student Voice

Studenten doen onderzoek
naar de behoefte van
professionals ten aanzien
van gebruik van het
internationale verdrag
vande rechten van het kind
en en afwegen van het
belang van het kind.
Hiervoor hebben ze
ca.≈50 professionals
geinterviewd.

In de onderzoekslijn van Student Voice wordt gewerkt aan de verbetering van de medezeggenschap
van leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Begin 2021 is een
vooronderzoek gedaan naar Student Voice (formele en informele medezeggenschap) binnen De
Haagse Hogeschool. De onderzoeksresultaten laten zien dat er nog veel werk te doen is op De Haagse
om de studenten een stem te geven in de ontwikkeling van het onderwijs. Er loopt ook een onderzoek
naar student voice in het voortgezet onderwijs. De vragenlijst is opgezet in samenwerking met LAKS
(Landelijk Actie Kommittee Scholieren). Ook zijn diverse publicaties (blog, tijdschriftartikel en
opiniestuk) geschreven door Carien Verhoeff (zie publicatielijst).

Mensenrechten op de Haagse Hogeschool en binnen de Haagse

Op instigatie van en in samenwerking met de organisatie Initiatives of Change (www.IoFC.nl) is ons
langlopend project Faith in Human Rights gestart. Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de
Universele Verklaring voor de rechten van de Mens (in december 2023) zijn binnen uiteenlopende
opleidingen studenten aan het werk met mensenrechtenthema’s die relevant zijn voor hun toekomstig
beroep (recht op wonen, recht op gezond voedsel, recht op participatie etc). Een festival Faith in
Human Rights op de middag van 8 december 2022 is de plek waar hun werk bijeen wordt gebracht.
Het festival biedt inspiratie en informatie voor De Haagse Hogeschool-gemeenschap, zodat
mensenrechten blijvend hun ‘logische’ plek in het denken en werken op de hogeschool kunnen gaan
innemen.
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Mensenrechten, dierenrechten en
natuurrechten van Tamara Lewis

Tamara Lewis schrijft op dit moment aan een raamwerk waarin de
verhouding tussen mensenrechten, dierenrechten en
natuurrechten wordt verhelderd. Doel van dit raamwerk is aan de
ene kant een theoretische basis te leggen en aan de andere kant
om toepasbare tools te ontwikkelen voor het curriculum.

Kinderrechten en de toolbox

De toolbox gaat over professioneel gebruik van het
Kinderrechtenverdrag bij beslissingen over kinderen. In
beoordelingen over wat te doen, worden ook maatschappelijke
belangen, ouderlijke belangen en belangen van anderen, dus ook
rechten van ouders en anderen, meegenomen.
Welzijnswerkers (Social Work), pedagogisch werkers en leraren
zijn doorgaans niet voldoende toegerust om dit adequaat te
doen. Ze hebben vaak weinig kennis over het internationale
verdrag van de rechten van het kind en kunnen het daardoor niet
kritisch analyseren en toepassen op beroepssituaties.
Momenteel onderzoeken en analyseren we verschillende tools
uit Noord-Amerika, Australië en Engeland en ook andere
relevante Engelstalige publicaties.

Schoonheid in Huidtherapie

Natasha Labohm werkte aan het opstellen van een nieuwe
beroepscode voor huidtherapie met het beroepenveld. Ze is
momenteel bezig met het schrijven van haar promotievoorstel
over ethisch handelen van professionals bij cosmetische vragen
van hun cliënten.

Professionele identiteit, maatschappelijke
betrokkenheid in Built Environment

Katinka Bos heeft een eerste vooronderzoek gedaan met
eerstejaars studenten en Wittenveen en Bos naar hoe
medewerkers hun beroep percipiëren en hoe ze zich
identificeren met de duurzame ambities van Wittenveen en Bos.
Op dit moment werkt Katinka Bos aan het theoretische kader van
de beroepsidentiteit van built envirnoment.

Minor Kinderchten: Praktische uitdagingen

De minor kinderrechten draait om de rechten van het kind,
vertaald en toegepast in de Nederlandse en de internationale
(rechts)praktijk. Studenten werken in interdisciplinaire teams aan
authentieke en complexe casussen. Het zijn zaken waarin de
belangen van het kind moeilijk te bepalen zijn of op gespannen
voet staan met de verwachtingen van ouders of professionals.
Voor een goede oordeelsvorming moeten deze zaken niet alleen
vanuit ethische en rechtelijke maar ook vanuit pedagogische en
educatieve inzichten en perspectieven worden benaderd.
Studenten van HBO-rechten en Social Work en Educatie werken
in kleine groepen samen en benaderen de zaken vanuit elkaars
beroepsperspectief. Door kennis te delen, kunnen studenten
elkaar aanvullen en van elkaar leren. Studenten worden zo
uitgedaagd om niet eenzijdig vanuit hun beroepsperspectief,
maar juist in het belang van het kind te denken en handelen.
Hiervoor gebruiken studenten het Internationaal Verdrag van de
Rechten van het Kind en zijn doorwerking in het Nederlandse
recht. In deze minor werken we met Defence for Children,
Onderwijsgeschillen en het NJI.
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De studenten hebben een symposium voor alle tweedejaars
pedagogiek studenten (170 studenten) over kinderechten
georganiseerd. Bruno Vanobbergen, oud Kindercommissaris
in België, was de keynote spreker. Zijn keynote ging over de
Pedagogische integriteit van het kind en zijn rechten.

Samenwerken met andere lectoraten en
kenniscentrum

Het lectoraat Wereldburgerschap werkt nauw samen met
het lectoraat Inclusive Education. De twee lectoraten werken
aan het versterken van Inclusive Participation binnen en
buiten De Haagse. Met het lectoraat Filosofie en
Beroepspraktijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een
platform om de achterban van formele
medezeggenschappen te ondersteunen. Samen met het
lectoraat Global Learning is gewerkt aan een position paper
over Wereldburgerschap en Internationalisering.

VOORUITBLIK OP 2022
● Conferentie ‘Persoonsvorming en de functie van het
onderwijs: ter discussie’ met Gert Biesta, Jan Masschelein
en Piet van der Ploeg op 16 maart 2022
● Positionpaper ‘Wereldburgerschap en internationalisering:
twee werelden?’ en het symposium in samenwerking met
Nuffic en UNESCO op 12 mei 2022.
● Pilot Versterken van de participatie in de formele
medezeggenschappen op De Haagse Hogeschool in
samenwerking met het lectoraat Filosofie en
Beroepspraktijk.
● Festival Faith in Human Rights op de middag van 8
december 2022
● Vier subsidieaanvragen in de maak:
1. NWA mobiele school met kwetsbare jongeren in
samenwerking met het lectoraat Inclusive Education.
2. INEE: University of Coventry en QTA in Jordanië.
3. Comenius Leadership over de publieke sfeer op de
Haagse Hogeschool (Controversiele onderwerpen).
4. Europeische subsidie ‘Youth led participation in formal
and informal citizenship education’.
● Zes wetenschappelijke publicaties: twee over bèta
burgerschap (publicaties in 2022 waarvan een reeds
geaccepteerd), een over student voice (geaccepteerd en
de publicatie wordt verwacht in mei of oktober 2022), een
over participatie in de beroepscontext (nog in te dienen),
Wereldburgerschap in het beroep (nog in te dienen) en
Mensenrechten (nog in te dienen).
● Onderzoeksrapport over thuiszitters.
● Mensenrechten op De Haagse.
● Toolbox ‘Het belang van het kind afwegen’ in
samenwerking met UNICEF,  met vakgroep van Toon
Liefaard en de Rijksuniversiteit Groningen.
● Expert Meeting over student als partners in higher
education op De Haagse Hogeschool.

Mei
2022

Lectoraat
Duurzame
Talentontwikkeling
JAARUPDATE 2021

Zeer geslaagd Lustrumfestival
Donderdag 30 september vierde het lectoraat Duurzame
Talentontwikkeling het 10-jarig bestaan met het lustrumfestival ‘10 jaar
op ontdekkingstocht’. Ruim 130 belangstellenden - studenten, collega’s
en samenwerkingspartners - namen fysiek en/of online deel aan de
opening, en een of twee van de 12 workshops. Het festival sloot af met een
paneldiscussie. Een gedenkwaardige dag!

Het lectoraat presenteerde tijdens het
festival ook een aantal tools waarmee
professionals en studenten hun talenten
verder kunnen ontwikkelen. Deze tools
vind je op de website van het lectoraat.

Flexperts gevraagd!
Of je nu student bent, beginnende
professional of doorgewinterde expert,
iedereen heeft te maken met
veranderingen die vragen om flexibiliteit.
Belangrijk is je vak bij te houden, en
tegelijk kennis op te doen over onbekende
onderwerpen en je knowhow zichtbaar en
bruikbaar te maken voor een nieuw
publiek. Zo lukt het om te anticiperen op
veranderingen als digitalisering en

globalisering. Deze flexibiliteit zorgt
ervoor dat je waardevolle expertise hebt
en houdt, en van waarde maakt voor je
eigen loopbaan, organisaties en de
maatschappij. Dat vraagt om een
omgeving waarin je jezelf ook kunt
vernieuwen, waarin je kansen krijgt om
iets nieuws te proberen en te leren van
fouten.
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Lonneke Frie heeft in haar promotie
onderzoek onderzocht wat iemand een
zogenaamde flexpert maakt. Met die
kennis ligt er een basis voor studenten in
het onderwijs en professionals om te
leren hoe je je expertise tijdig kunt
vernieuwen.
Meer weten? Mail naar lfrie@hhs.nl

4*4 PitStop handreiking
om learning communities
te starten
Leren in netwerken is populair. Iedereen
wil wel een learning community starten
over een onderwerp dat je na aan het hart
ligt.  Leernetwerken ontstaan evenwel niet
als vanzelf. Max Aangenendt (lectoraat DT
& the Hague Center for Teaching &
Learning, HHS) en Chris Wallner (lector
VIO, HS Leiden) ontwikkelden een
concrete handreiking waarmee elke
professional morgen een pop-up leer- en
innovatienetwerk kan starten. Ze noemen
hun methode de 4*4 PitStop. Er zijn vier
bijeenkomsten van ongeveer twee uur
verdeeld over vier fasen: 1. verkennen
& verbinden, 2. verzamelen & verdiepen,
3. verwerken & vertalen en 4. vormgeven
& veranderen. Per bijeenkomst worden
concrete werkvormen voorgesteld en
ervaringen gedeeld. Begin 2022 is deze
handreiking ook in het Engels vertaald. Zij
wordt ingezet in een ander project binnen
het kenniscentrum GIL met internationale
partners.

Methode voor
het ontwikkelen
van innovatief
ondernemerschap
Samen met kleine retailers en 240 ORM
studenten van De Haagse Hogeschool is
een methodologie ontwikkeld, gebaseerd
op wetenschappelijk onderzoek. Zij
bestaat uit een self-assessment, een
360-graden peer assessment en een
gerichte feedback op de ontwikkeling van
de individuele student. De methode is
samen met twee technologie startups en
business coaches verder door ontwikkeld
en wordt in de opleiding gebruikt.
Studenten kunnen hierdoor in hun
ondernemerschap of in een retail
omgeving leren innovatief te zijn.
De methode is niet onnodig complex en
biedt heel specifieke richtlijnen.
Meer informatie? Mail Rainer Hensel:
r.w.hensel@hhs.nl

Meer informatie:
m.t.a.aangenendt@hhs.nl

35 publicaties in 2021.
Alle auteurs gefeliciteerd!
Nieuwsgierig? Klik hier

Het lectoraat
Duurzame
Talentontwikkeling heeft

11 TOEGANKELIJKE EN
DIRECT TOEPASBARE
TOOLS ONTWIKKELD.
Bekijk hier wat jij
eruit kan halen!

Nieuwe MOOC over Teamontwikkeling een succes bij studenten HRM
Rachelle van Harn, Miranda de Hei (HHS, lectoraat DT) en Maartje
van de Mortel (Fontys) hebben in 2021 een MOOC over
teamontwikkeling gemaakt. Dit deden zij als onderdeel van het
SURF project: “Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen”. Dit is
een samenwerking tussen zes hogescholen die werken aan het
vertalen van belangrijke thema’s binnen het LLO-vraagstuk naar
MOOCs, oftewel Massive Online Open Courses. Het lectoraat DT
heeft het thema Teamontwikkeling getrokken. Waarom?
“Het werken in teams was, is en blijft een belangrijke manier om
werk te organiseren. Teams werken alleen niet ‘vanzelf’ goed
samen, dat moet je samen leren. Ook leidinggevenden en
HRM’ers krijgen te maken met vraagstukken rondom de
ontwikkeling van teams.” De ontwikkelaars.
Diverse HRM-studenten hebben meegewerkt aan het maken van
de MOOC als invulling van hun vrije ruimte. De MOOC wordt nu al
gebruikt in de opleiding HRM bij de minor Teamontwikkeling. Uit
de evaluaties onder studenten en docenten blijkt dat de MOOC
een goede theoretische basis legt en de opdrachten vragen om
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begrip en toepassing. Er worden gevarieerde, leuke bronnen
gebruikt zoals video’s en podcasts. Bruikbare feedback is
gegeven om de MOOC nog aansprekender te maken. Per
september 2022 staat de MOOC online voor iedere student
en professional.
m.s.a.dehei@hhs.nl

Omslag van de MOOC Teamontwikkeling bij HRM

Ontwerpen van sociale binding in online
en blended leergemeenschappen
Als er in flexibel onderwijs geen vaste klas
of groep meer is, ligt er een uitdagingen
op het gebied van sociale binding van
studenten met elkaar, de opleiding en de
docenten. Hoe kan een gevoel van
verbondenheid onder studenten ontstaan
als zij ieder een eigen studieroute
samenstellen die past bij hun tempo,
leervragen, kennis en ervaring? Vier
hogescholen hebben gezamenlijk
literatuuronderzoek gedaan en goede
voorbeelden verzameld over hoe
docenten sociale binding kunnen
bevorderen. Zij kwamen tot 7
ontwerpprincipes. Om de bruikbaarheid te
toetsen zijn vervolgens experimenten
gedaan via een waarderende,
ontwerpgerichte aanpak. Met een

praatplaat [link], een publicatie [link] en
verschillende presentaties, zoals op de
EAPRIL conferentie 2021 is dit SURF
project met succes afgerond.

Jongeren strijden tegen desinformatie
In het internationale Erasmus+ Project SMILES wordt
onderzoek gedaan naar manieren om jongeren van
12-15 jaar weerbaar te maken tegen nepnieuws (https://smiles.platoniq.net).
Behalve het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling zijn De Koninklijke
Bibliotheek, Instituut Beeld en Geluid en partners uit Vlaanderen en Spanje
deelnemers aan het project.
Docenten uit het voortgezet onderwijs en medewerkers van openbare bibliotheken
worden getraind in het geven van workshops aan jongeren.
In de eerste fase waarin De Haagse Hogeschool coördinator was, is een studie
uitgevoerd naar desinformatie in de drie afzonderlijke landen. In fase 2 worden
workshops ontwikkeld die vanaf september 2022 worden uitgevoerd.
Namens De Haagse Hogeschool nemen senior onderzoekers Jos van Helvoort en
Elke Müller, en lector Ellen Sjoer deel aan het project SMILES.

Symposium over nepnieuws en het hoger onderwijs: 30 juni

Op donderdag 30 juni 2022 organiseert het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling een
mini-symposium rond nepnieuws. De vraag is wat het hoger
onderwijs kan doen in de bestrijding van desinformatie. Tijdens
het symposium wordt afscheid genomen van Jos van Helvoort,
die met vervroegd pensioen gaat. Meer informatie:
a.a.j.vanhelvoort@hhs.nl
Jos van Helvoort, onderzoeker bij het lectoraat Duurzame
Talentontwikkeling maakte een podcast over nepnieuws:
https://bit.ly/3tFPBgv

“

Afstuderen bij het lectoraat heeft me meer inzicht gegeven in mijn
interesses. Het heeft voor mij bevestigd dat ik geïnteresseerd ben in
het doen van onderzoek naar wat mensen beweegt om stappen te
zetten. Ik wil in elk geval doorstuderen aan een universiteit!
David Zonnenberg, vierdejaars HRM student, De Haagse Hogeschool.

26

”

Van (net)werken op de
zolder tot promotievoucher
Janine Haenen
Een jaar thuis op een zolderkamer achter
een laptop biedt kansen. Dat klinkt gek,
maar in een jaar waarin iedereen snakt
naar contact, is een connectie met
docenten en mede-onderzoekers binnen
en buiten de Haagse snel gemaakt. Zo is
in het afgelopen jaar samen met docenten
een toolbox ontwikkeld met werkvormen
om student agency in de les te stimuleren.
Student agency wordt ook wel ‘stuur
kracht’ genoemd, wat inhoudt dat
studenten aan het roer staan van hun
eigen leerproces. Meteen werd ik
gevraagd om deel te nemen aan het
project Kritische studentparticipatie van
het kenniscentrum Global and Inclusive
learning. Contact leggen met onder
zoekers buiten de Haagse is vanaf een
zolderkamer ook goed te doen. Onder
zoekers van de HAN, het ICLON en de
Haagse werden al snel ‘the A-team’
genoemd. We hebben met een
symposium het onderzoek naar agency
op de kaart gezet op de Onderwijs
Research Dagen 2021.
De diversiteit aan perspectieven heeft
kennis en ideeën opgeleverd over verder
onderzoek naar leeromgevingen die
student agency stimuleren. Dit
onderzoeksvoorstel is verzilverd met een
promotievoucher van De Haagse
Hogeschool en een eerste
wetenschappelijke publicatie in Teaching
in Higher Education!

Stappenplan naar meer
onderzoeksintensief
opleiden
Intensief was dit innovatieproject van de
hogeschool zeker, maar het resultaat mag
er zijn! Een mooie publicatie waarin anders
denken over hbo-onderzoek centraal
staat. Studenten werken aan hun
competenties door mee te doen met de
ontwikkeling van innovatieve producten,
diensten en werkwijzen. De focus ligt op
een integratie van onderwijs en onderzoek
in het hbo. Beschreven wordt wat
literatuuronderzoek, een studie naar good
practices opleidingen en metingen bij de
proeftuin opleiding “Voeding en Diëtetiek”
aan kennis en ervaringen hebben
opgeleverd.
Klik hier voor het stappenplan.

Start van nieuw project voor een slimmere Greenport
Een gezonde, circulaire tuinbouwsector waar goed opgeleide
mensen werken, is het doel van een nieuw project dat onder de
SLIM-regeling is gestart. Het lectoraat Duurzame
Talentontwikkeling werkt mee aan het realiseren van een lerende
omgeving voor een leven lang ontwikkelen. Dat doet zij samen
met het lectoraat HRM & persoonlijk ondernemerschap van
Hogeschool Inholland. De deelnemende bedrijven zijn na een
bedrijfsscan nu aan de slag met hun eigen vraagstuk. Voor
Duijvestijn tomaten is dat leiderschapsontwikkeling. “Deze tijd
vraagt om een nieuwe manier van denken over je bedrijfsvoering
en je product” en over de mensen die het doen! Koppert,
marktleider in biologische gewasbescherming, werkt aan het
boeien en binden van medewerkers met een traineeship nieuwe
stijl. Voor meer informatie: e.sjoer@hhs.nl

Kijk op morgen
Ellen Sjoer
De krokussen bloeien weer! Na een strenge lockdown zien we elkaar vaker op de
hogeschool, op conferenties of tijdens projectbijeenkomsten. Dat is heel fijn. Alles
blijkt echter niet hetzelfde als voorheen. De wereldvrede is in gevaar. Transities naar
een inclusievere en duurzame wereld raken in een stroomversnelling. In 2022 krijgt de
term ‘VUCA wereld’ meer dan ooit betekenis. VUCA staat voor ‘volatile, uncertain,
complex, ambiguous’. Op het werk en in de studie veranderen taken, rollen, manieren
van doen door de gevolgen van Corona, door digitalisering, door globalisering. Het
zorgt ervoor dat werknemers, werkgevers, en ook onze studenten een hoge mate van
complexiteit en onzekerheid ervaren. Tegelijkertijd creëren deze veranderingen ook
weer kansen om zaken anders aan te pakken. Mensen over de hele wereld, in
verschillende organisaties voelen de aanmoediging om pro-actief met deze
veranderingen om te leren gaan. Wat kunnen wij als lectoraat daar met ons onderzoek
aan bijdragen?
Ik zeg: veel. Het lectoraat Duurzame
Talentontwikkeling doet al tien jaar
onderzoek naar de best mogelijke
leeromgeving om iedere student en
professional in staat te stellen samen te
kunnen bijdragen aan een wereld in
verandering. Ons onderzoek naar onder
meer ‘flexpertise’, ‘agency’ en
ondernemend gedrag, geeft zicht op de
kwaliteiten die nodig zijn voor transities.
De uitdaging is om elke lerende te
motiveren en toe te rusten samen invulling
te geven aan een duurzame en inclusieve
samenleving. Met de collega’s van het
kenniscentrum GIL hebben wij oog voor
systemen en verschillen tussen mensen.
Wij willen bijdragen aan het vergroten van
de kans dat mensen nu en in de toekomst
van betekenis kunnen zijn. Het creëren
van ‘warm bounded learning communities’
verhoogt bijvoorbeeld de kans op

studiesucces (Brauer & De Hei, 2021, zie
publicatielijst voor al onze publicaties).
In toenemende mate vindt leren en
ontwikkelen ook plaats in leeromgevingen
over grenzen van praktijken heen en zijn
ze gericht op innovatie.  Leren in learning
communities, labs, of netwerken met
publieke en private partners om
bestaande systemen te kunnen
veranderen, heeft in 2022 onze focus. Het
creëren van een nieuw ecosysteem
hebben we tezamen met veel partners
gedaan voor een meer ‘future proof’ retail.
Komende jaren doen we dat met
verschillende bedrijven en
kennisinstellingen in diverse andere
sectoren: energie, de tuinbouw, het
onderwijs. Er is inmiddels een landelijk
netwerk learning communities waar
kennis en instrumenten gebundeld
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worden. Zo werken we aan het
ontwikkelen van professionals die
duurzaam inzetbaar zijn en samen
waardevolle bijdragen leveren aan hun
organisaties én aan brede
maatschappelijke vraagstukken.
Ons lectoraat maakt de kennis die we met
onderzoek opbouwen toegankelijk met
praktische tools en publicaties voor
studenten, docenten en praktijk
professionals. Vorig jaar hebben we ter
gelegenheid van ons lustrum een toolbox
gemaakt met prachtige tools voor het
praktisch vormgeven van flexibel
onderwijs en een leven lang ontwikkelen.
En wat we ontwikkelen voor de praktijk is
ook waardevol voor onszelf. Als
onderzoekers vernieuwen wij onszelf
steeds weer, nemen we regie over onze
eigen ontwikkeling, en gaan we buiten de
gebaande paden samen met anderen op
zoek naar de waarde van onze expertise.  
Met onze eigen expertise en tools
brengen we ‘human capital innovation’
ook zelf in de praktijk.
Na 10 jaar onderzoek ben ik trots op ieder
kenniskringlid, iedere student, docent,
collega in het kenniscentrum GIL en
andere interne en externe partners
waarmee we samenwerken. Het zijn
mensen die samen het verschil willen
maken om wie ze zijn en wat ze doen.

PUBLICATIES 2021

Kenniscentrum Global & Inclusive Learning
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
● Aangenendt, M., & Wallner, C. (2021). 4*4 PitStop methode voor pop-up professionele (leer)
netwerken: Introductie en handreiking voor facilitators. De Haagse Hogeschool; Hogeschool
Leiden. Geraadpleegd op https://edu.nl/ectbn.
● Aangenendt, M., & Wallner, C. (2021). Value creation in pop-up professional networks – the
Learning Network Facilitator Compass. Workshop at the EAPRIL conference (European
Association for Practitioner Research on Improving Learning). 24-26 november.
● Biemans, P., Verstegen, P., Sjoer, E., Van Harn, R., & Slijper, J. (2021). Verschuivingen op de
arbeidsmarkt in Nederland. Over kansverschillen in duurzame loopbanen. In P. Biemans & E. Sjoer
(Red.), De kracht van verbinding! Loopbaanthematieken in het licht van verschuivende
beroepsbeelden. Den Haag: Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool.
● Brauer, H., & De Hei, M. (2021). Overcoming barriers of study delay by implementing a warm
bounded learning community. Higher Education Studies, 11 (1), 94-104. doi:10.5539/hes.v11n1p94.
● Brink, S.C., Carlsson, C.J., Enelund, M., Georgsson, F., Keller, E., Lyng, R., & McCartan, C. (2021).
Curriculum agility: Responsive organization, dynamic content, and flexible education.
Proceedings of the Frontiers in Education Conference, Envisioning Convergence in Engineering
Education, Lincoln, Nebraska, USA, October 13-16, 2021.
● Brink, S.C., & Kvarnbrink, P. (2021). Co-creation för att skapa en ny utbildning (under Covid-tider).
Proceedings of the Utvecklingskonferens för Sveriges ingenjörsutbildningar 2021, Karlstads
universitet, Karlstad, Sweden, November 24-25, 2021.
● Chakrabarti, S., Caratozzolo, P., Norgaard, B. & Sjoer, E. (2021). Preparing engineers for lifelong
learning in the era of industry 4.0. Diversity and ethics in education for an inclusive and
sustainable world. WEEF.IFEES.GEDC conference. 17 November.
● Corporaal, S., Thunissen, M., Biemans, P., Sanders, J., van Lieshout, H., Vos, M., Loog, B., Sjoer, E., &
van Goudswaard, A.  (2021, 15 juni). Leergemeenschappen zijn versnellers van leven lang
ontwikkelen. ScienceGuide. https://www.scienceguide.nl/2021/06/leergemeenschappen-zijnversnellers-van-leven-lang- ontwikkelen/
● Haenen, J., Vink, S., Sjoer, E., & Admiraal, W. (2021). Challenge and learning in honours education:
A quantitative and qualitative study on students’ and teachers’ perceptions. Teaching in Higher
Education. doi: 10.1080/13562517.2021.1973408
● Hensel, R., Visser, R., Overdiek, A., & Sjoer, E. (2021). A small independent retailer’s performance:
Influenced by innovative strategic decision-making skills? Journal of Innovation & Knowledge,
6 (4), 280-289. doi: 10.1016/j.jik.2021.10.002.
● Hiralal, K., & Van Helvoort, J. (2021, 3 november). 5 tips over mediawijsheid. Geraadpleegd op
https://nieuws.hhs.nl/uitgelicht-nl/5-tips-over-mediawijsheid-2/.
● Kusters, M. C. J., Schoots, A., Haenen, J., & Oolbekkink-Marchand H. (2021). Agency INterACTIE.
Paper symposium at ORD (Onderwijs Research Dagen) 2021, Utrecht: online, 7 – 9 juli.
● Langius, J., & Van Genugten, T. (2021). De ontwikkeling van onderzoeksintensieve opleidingen in
het hbo. Lessons learned vanuit een proeftuin aan De Haagse Hogeschool.
Den Haag: De Haagse Hogeschool.
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PUBLICATIES 2021

● Lengelle, R. (2021). Engaged by not curious: Vital reflections for those teaching therapeutic writing
online. Clio’s Psyche 27 (3), 338-343.
● Lengelle, R. (2021). Jezelf Schrijven in Rouw. PsychoSociaal Digitaal. Juni (1) 33-37.
● Lengelle, R. (2021): Portrait of a scientist: In conversation with Hubert Hermans, founder of Dialogical
Self Theory. British Journal of Guidance & Counselling. doi:10.1080/03069885.2021.1900779
● Lengelle, R. (2021). Writing the self in bereavement: a story of love, spousal loss, and resilience.
New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003124009.
● Lengelle, R., Den Elzen, K., & Neimeyer, R. A. (2021). Living with Loss Editorial. British Journal of
Guidance and Counselling, 49 (6), 1-4.
● Lengelle, R., Meijers, F., & Bonnar. C. (2021). Créativité poétique : la méthode d’écriture sur sa carrière
pour favoriser la réflexivité professionnelle au XXIe siècle. In N. Arthur, R. Borgen (Neault) & M.
McMahon (Eds). Théories et modèles orientés sur la carrière: des idées pour la pratique
(pp. 215- 228). CERIC.
● Nationale wetenschapsagenda NWA & Van Helvoort, J. (2021). Herken jij nepnieuws? [Interview met
Jos van Helvoort]. Kidsweek, 11 februari 2021. Geraadpleegd op 9 september 2021 op
https://tinyurl.com/5esxteez
● Sanders, J., Sjoer, E., & Vos, M. (2021). HR als best supporting actor? PW, 2021 (September), 50-52.
● Sjoer, E., & Hensel, R. (2021) The innovative skills in retail labs. In: A. Overdiek & H. Geerts (Red.),
Innovating with labs. That’s how you do it! Insights from Future-Proof Retail (pp. 22-27).
● Sjoer, E., Van Harn, R., Biemans, P., Slijper, J., & Verstegen, P. (2021). Toekomstbestendig
beroepsonderwijs. Er is altijd een grens om voorbij te bewegen. In P. Biemans & E. Sjoer (Red.),
De kracht van verbinding! Loopbaanthematieken in het licht van verschuivende beroepsbeelden.
Den Haag: Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool.
● Slijper, J., Biemans, P., Van Harn, R., Sjoer, E., & Verstegen, P. (2021). Van ladder naar klimrek. Over
keuzeprocessen en beroepsbeelden. In Biemans, P., & Sjoer, E. (Red.), De kracht van verbinding!
Loopbaanthematieken in het licht van verschuivende beroepsbeelden. Den Haag: Hogeschool
Inholland en De Haagse Hogeschool.
● Slijper, J., Biemans, P., Van Harn, R., Verstegen, P. & Sjoer, E. (2021). En de keuze is reuze!
(Jongerenmodule). In Biemans, P., & Sjoer, E. (Red.), De kracht van verbinding! Loopbaanthematieken
in het licht van verschuivende beroepsbeelden. Den Haag: Hogeschool Inholland en De Haagse
Hogeschool.
● Van den Hout J.J.J., & Davis O.C. (2021). Flow. In: V.P. Glăveanu (Ed.) The Palgrave Encyclopedia of
the Possible. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98390-5_153-1.
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cases of Schilderswijk and Spoorwijk. Den Haag: International Institute of Social Studies.
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approach to project delivery. In M. Satar (Ed.), Virtual exchange: towards digital equity in
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● Wimpenny, K., Beelen, J., Hindrix, K., King, V. & Sjoer, E. (2021). Curriculum internationalization and
the ‘decolonizing academic’. Higher Education Research &
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