Welkom door Monique Lamine (Regieorgaan SIA) en voorzitter werkconferentie
Jaaroverzicht uit het Netwerk Learning Communities door Frans Grobbe (netwerkcoördinator)
Werken aan een kennissynthese over Learning Communities door Tijmen Schipper (namens de werkgroep kennisbasis)

START
09.00

Uitnodigingen door de inbrengers van de deelsessies

RONDE 1
10.00 10.40

RONDE 2
10.50 11.30

RONDE 3
11.40 12.20

SESSIE 1

SESSIE 2

SESSIE 3

SESSIE 4

SESSIE 5

Rik Grasmeijer
Field lab Industriële Robotica
www.fieldlabir.nl

Onderzoek door Practoren in Learning
Communities

Willem den Ouden
www.deltaplatform.nl

John Blankendaal
www.brainportindustries.nl

Hoe onze samenwerking (organisatorisch)
te verduurzamen met de grote variëteit aan
partijen en onderzoeksvragen?

Beroepsoriëntatie
Wat is er nodig om leerlingen/studenten
verplicht kennis te laten maken met de
belangrijkste sectoren in hun regio.
Is dit wenselijk en haalbaar?

Mariëlle Stevens (Fontys) en
Lia Platel (Health-Holland)
Lectoraat Professionele werkplaatsen | Fontys
Hogescholen | Fontys
Hoe kan gezamenlijk leren onderdeel worden
van het verpleegkundig team van het Elkerliek
Ziekenhuis?

Welke businessmodellen verduurzamen onze
opschaling?

SESSIE 6

SESSIE 7

SESSIE 8

SESSIE 9

SESSIE 10

Stephan Corporaal (Saxion) en Ellen Sjoer (HHS)

Bart Kleine Deters
www.ecbo.nl

Jorick Scheerens
www.practoraten.nl

Tijmen Schipper, Menno Vos (Windesheim),
Chris Wallner (Hogeschool Leiden)

Digital Learning Communities

Hoe positioneren we de practoraten in
regionale samenwerkingsverbanden van lerenwerken-innoveren?

Scilla van Cuijlenborg en Daniëlle de Boer
(mbo-raad)
www.mboraad.nl/themas/
onderzoek-en-innovatie

Tussentijdse resultaten van de NWO
onderzoeken over Learning Communities
www.nwo.nl/en/researchprogrammes/humancapital/learning-learning-communities
Hoe kunnen we de kennis vanuit deze
NWO-projecten over learning communities
combineren, benutten en ontsluiten in
instrumenten?

Welke LC’s willen deelnemen in ons
actieonderzoek naar versterking van de
kennisbasis en -circulatie m.b.v. digitale
leerinterventies?

Hoe stimuleert het Europees perspectief de
doorontwikkeling van Learning Communities in
Nederland? Kansen en ontwikkelingen.

Hoe kunnen we het position paper van het
Netwerk LC verrijken met perspectieven van
andere belanghebbenden om daarmee meer
gemeenschappelijke taal te spreken over het
inrichten, begeleiden en verduurzamen van
LCs?

SESSIE 11

SESSIE 12

SESSIE 13

SESSIE 14

SESSIE 15

Rini Romme (mbo-raad) en Lex Sanou
(Regieorgaan SIA)

Ellen Sjoer (HHS) Stephan Corporaal (Saxion) en
Roy Enkhuizen (Katapult)

Chris Wallner (Hogeschool Leiden), Menno Vos,
Tijmen Schipper (Windesheim)

Jan Lauwerijssen
Tech College in Nieuwegein | ROC Midden
Nederland (rocmn.nl)

Wat is nodig om de impact van de
samenwerkingen tussen mbo en hbo in
LC’s te verduurzamen in de bestaande
onderwijsorganisaties?

‘Een instrument betekent niets, totdat het
gebruikt wordt’

Harm van Lieshout, Arjen Edzes
(Hanzehogeschool)
Talent in de regio (hanze.nl)
Werken aan Ontwikkeling

Welke rol spelen mensen in het toegankelijk
maken en het toepassen van instrumenten in
LC’s in deze digitale wereld?

Hoe kunnen leerkringen de ontwikkeling naar
een lerende regio faciliteren?

12.20

Reflectie door NWO & Topsectoren en Netwerkpartners

12.30

Sluiting door de dagvoorzitter

Hoe kunnen we meer structuur aanbrengen
in de grote verscheidenheid aan (opvattingen
over) Learning Communities om daarmee de
dialoog over de inrichting, de begeleiding en
verduurzaming van LC’s te bevorderen?

Hoe brengen we onderzoeksvragen uit ons
bedrijvennetwerk Duurzame Energie onder in
een nieuw op te richten Learning Community?

