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Onderzoek van Onderwijs is gericht op doceren 
en studeren in het hoger onderwijs, WO en HBO 
en bevat berichten en artikelen over onderwijs-
research en -vernieuwing in het hoger onderwijs. 
Het blad stelt zich tot doel te bevorderen dat 
resultaten, producten, systemen en strategieën 
van onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, 
onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie alsmede 
voorbeelden van onderwijsontwikkeling onder 
de aandacht komen en/of worden gebruikt in de 
praktijk van het HBO en WO. 
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Cultuurspiegels: op zoek naar evenwicht 
in management en organisatiecultuur in het 
hoger onderwijs
In dit artikel worden een aantal fundamentele 
managementparadoxen besproken waar een 
instelling voor hoger onderwijs mee worstelt. 
Aansluitend bespreken we een methodiek om in 
het onderwijsteam hierover te re#ecteren en te 
dialogeren.
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Dit artikel laat zien hoe in het Honours College 
Geowetenschappen van de Universiteit 
Utrecht middels een interventie bestaande 
uit re#ectietalentenworkshops met de focus 
op successituaties, geprobeerd is om de 
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