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 Op 30 september 2011 vond in Utrecht de tweede jaar-

vergadering van het EHON plaats. Deze keer was er voor 

een programma gekozen, waarbij de jaarvergadering 

een uur zou duren, waarna een aantrekkelijk inhoude-

lijk middagprogramma werd aangeboden onder de titel 

Meer met minder.

Op de jaarvergadering waren 15 van de 136 leden aanwezig. 
Op de agenda stonden het jaarverslag, de jaarrekening van 
2009 en 2010 en de begroting voor 2011. Deze stukken zijn 
door de ledenvergadering besproken en goedgekeurd.
De belangrijkste discussie op de ledenvergadering ging 
over hoe we aantrekkelijke en actuele activiteiten kunnen 
organiseren voor en met de leden. Een factor die daarin een 
rol speelt is om via de website of een Linkedingroep snel en 
makkelijk met elkaar te communiceren. De wens werd geuit 
om de ledenlijst voor elkaar toegankelijk te maken, maar af 
te schermen van de buitenwereld. Deze punten zullen het 
komende jaar verder opgepakt worden. Hierbij zijn inzet en 
bijdragen vanuit de leden zeer welkom.
Ook is afgesproken dat de eerstvolgende studiedag voor 
de leden zal gaan over het thema: de meerwaarde van de 
onderwijsadviseur of onderwijsexpert. Dit thema is actueel 
omdat op tal van universiteiten en hogescholen de functies 
van onderwijsadviseurs of –ontwikkelaars onder druk staan. 
Meer informatie hierover volgt via de nieuwsbrief.

De vergadering gaf haar akkoord aan het continueren van 
de bestuurssamenstelling voor vijf van de leden van het 
huidige bestuur. Het gekozen bestuur kent een evenredige 
vertegenwoordiging van universiteiten en hbo-instellingen 
en is als volgt samengesteld: Carmen Peters (voorzitter, VU), 
Paul Deneer (penningmeester, RU), Maarten van de Ven (se-
cretaris, EUR), Tineke Kingma (Windesheim), Adalgard Wil-
lemsma (Stenden). Omdat er een plaats in het bestuur niet 
vervuld werd vanuit de hbo-hoek, is er een nieuw bestuurs-
lid gezocht. Dhyan Peeters van de HvA heeft zich kandidaat 
gesteld en is tijdens de vergadering geaccepteerd als zesde 
lid van het bestuur van het EHON.
Op het middagprogramma Meer met minder kwamen er 
aardig wat mensen vanuit het O&O netwerk van de hbo-
instellingen de groep versterken. Er werd een inspirerende 
inleiding gehouden door Roel Riepma over het werken 

met de kleuren van de Caluwé en Vermaak in onderwijsset-
tingen in het werk als onderwijsexpert, waarbij de onder-
wijsprofessional te maken heeft met het team, de (interne) 
opdrachtgever, omgevingsinvloeden en zichzelf. De vraag: 
hoe ga je daarin te werk? stond daarbij centraal.               
Vervolgens gingen de aanwezigen onder leiding van Hems 
Zwiers aan de slag met out-of-the-box denken, veel inspi-
rerende voorbeelden passeerden in hoog tempo de revue. 
Aansluitend werd er steeds in verschillende duo’s gedate. 
Dit was een heel levendige werkvorm, en daardoor sprak 
iedereen met mensen die men nog niet kende. 
Voor meer informatie over deze thema’s zie de website van 
EHON.
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel.

Namens het EHON-bestuur
Carmen Peters
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Oproep EHON conferentie 2012

Het EHON organiseert volgend jaar juni voor de derde 
keer in haar bestaan een conferentie. Het thema van 
de conferentie is ‘Hoger Onderwijs 3.0’..Hoe zullen 
technologische ontwikkelingen het hoger onderwijs 
in de komende jaren veranderen? Hoe gebruiken 
docenten de nieuwe technologische hulpmiddelen 
en hoe kunnen we docenten hierbij helpen?
 
De conferentie is zowel bestemd voor mensen die 
werken in het hoger onderwijs als onderwijskundig 
adviseur, beleidsmedewerker, onderzoeker en docen-
tentrainer als voor docenten met taken op het gebied 
van curriculumvernieuwing, onderwijskwaliteit en 
docentprofessionalisering.
 
Als u een workshop wil organiseren op deze 
c onferentie, neem dan contact op met  
Kathleen.Schlusmans@ou.nl.


