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Boeklancering

INSPIRED
TO CHANGE

a kaleidoscope of transitions in higher education

Woensdag 30 mei 2018
14.30-17.30
De Haagse Hogeschool
Speakerscorner

De manier waarop we samen werken en leven verandert snel, in welke sector
we ook actief zijn. Als gevolg van digitalisering, robotisering en globalisering
verschuiven waardeproposities van bedrijven, organisaties en ook die van

hogeropgeleiden zelf. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt

hoe de leerwerkomgeving van hogeropgeleiden verandert. Vanaf het moment
dat ze hun opleiding volgen totdat ze afscheid nemen van de beroepspraktijk.
Hoe verandert hun manier van werken, op welke 21st century skills wordt er een beroep gedaan,
en wat betekent dat voor het onderwijs? Een leven lang leren wordt steeds belangrijker, maar hoe
zetten we dat principe innovatief en effectief in? En, als in een hoog tempo bestaande beroepen
sterk veranderen of zelfs verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan: hoe kunnen opleidingen dan
toekomstbestendig zijn? Daar doen we onderzoek naar. Hogeschoolbreed, maar ook daarbuiten.
Verschillende onderzoeken zijn nu gebundeld in het boek ‘Inspired to change: a kaleidoscope of
transitions in higher education’. Elk kenniskringlid heeft, in een aantal gevallen met anderen, een
hoofdstuk geschreven over zijn/haar inzichten en ervaringen op het gebied van onderwijsvernieuwing
en talentontwikkeling van studenten, docenten en andere professionals.
Graag nodigen wij je hierbij uit voor de officiële boeklancering op 30 mei. Tijdens deze lancering willen
wij jou inspireren, ontmoet je de auteurs en discussiëren we over de toekomst van onderwijs.

Programma
14.30
15.00
15.05
15.20
15.30
16.05
16.15

Inloop
Opening door Simone Fredriksz, faculteitsdirecteur Business, Finance & Marketing
Toelichting op het boek door Ellen Sjoer, lector Duurzame Talentontwikkeling/leading
lector onderzoeksplatform Connected Learning
‘Elementen in de omgeving die onderwijsvernieuwing haalbaar maken’ door
Lonneke Frie, kenniskringlid lectoraat Duurzame Talentontwikkeling/hogeschooldocent
opleiding Human Resource Management
Debat ‘Waarom lukken onderwijsvernieuwingen wel of niet?’
Overhandiging van het boek
Napraten onder het genot van een hapje & drankje in het Lighthouse Café

Na afloop ontvangt elke deelnemer een exemplaar van het boek.
Je kunt je via deze link aanmelden.
Voor vragen kun je contact opnemen met: Merel Hillen.
We zien je graag op 30 mei!
Met vriendelijke groeten,
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Locatie
De Haagse Hogeschool
 ohanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag
J
Voor route informatie klik hier
070 445 73 61
M.Hillen@hhs.nl

