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Promoveren door medewerkers van het hoger 
b eroepsonderwijs: een verdere verkenning 
Steeds meer medewerkers in het hbo beginnen een 
promotietraject. Vrijgesteld voor andere taken voor 
meestal twee dagen per week, proberen zij binnen 
vier jaar de doctorstitel te behalen. Dit explorerend 
onderzoek geeft een beeld van deze promovendi en 
schetst hun p roblemen.
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Evaluatie van een professionaliseringsprogramma 
voor beginnende docenten
Uit de literatuur is  bekend dat het niet eenvoudig is 
om onderwijsgedrag van docenten blijvend te veran-
deren. In dit artikel wordt beschreven wat het effect is 
van een basisopleiding didactiek voor hbo-docenten 
en waar dit aan toe te schrijven is.
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Artikel
Leerpunten uit talentprogramma’s in het bedrijfsle
ven voor honoursprogramma’s in het hoger onder
wijs: een verkenning 
Hoe kunnen talentprogramma’s uit  het bedrijfsleven 
gebruikt worden als inspiratie bron voor ontwikkeling 
en uitvoering van honoursprogramma’s in het hoger 
onderwijs. 
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onderzocht kunnen worden. De auteurs adviseren om 
honoursprogramma’s te verbinden met de cultuur en het 
werkveld van de opleiding, studenten meer individueel 
maatwerk te bieden en de voordracht door docenten 
onderdeel te maken van het selectieproces.

Rob Kayzel
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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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