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Agenda 

21-24 mei 2019
7th International Self-Determination Theory Conference in Amsterdam. 

28 mei 2019

LNO² congres. LNO²staat voor het Lerend Netwerk van OnderwijsOndersteuners. Het is een netwerk dat hogescholen 
en universiteiten in België wil verbinden rond thema’s waar de onderwijsondersteuner mee te maken krijgt. 

12 juni 2019
EHON Jaarlijkse ledenvergadering  in Utrecht.
EHON-Lezing door Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht : Juffen zijn toffer dan meesters. Deze lezing volgt na 
de ledenvergadering. 
Opgeven: stuur een mailtje naar info@ehon.nl

20-21 juni 2019
SOP-tweedaagse in Hasselt. https://www.ehon.nl/ehon/de-sop-gaat-internationaal/ .
Het thema voor deze editie is ‘Lerende onderwijsgemeenschap’.

3-6 september 2019
De internationale conferentie van de World Association of Lesson Studies (WALS) vindt plaats in Amsterdam  
https://www.wals2019.com/about-the-conference/

4 september 2019
De 4e Lesson Study NL Conferentie.
De Nederlandse conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met internationale  conferentie. Aanmelden voor 
deze Holland Dag geeft mede toegang tot alle Engelstalige presentaties van de WALS op die dag, waardoor u ook ken-
nis kunt maken met internationale onderzoeksprojecten en praktijken. https://www.wals2019.com/holland-day/

Oproep:  
We zijn op zoek naar redactieleden!
Eind 2018 is een aantal redactieleden dat de laatste jaren voor het verschijnen van OvO heeft gezorgd, ge-
stopt om zich weer op andere werkzaamheden te richten. We danken hen hartelijk voor hun inzet.
Twee redactieleden blijven aan en een aantal nieuwe gegadigden heeft zich aangemeld, maar we zijn nog op 
zoek. Het gaat om verschillende werkzaamheden zoals artikelen ter publicatie verzamelen, een interview ver-
zorgen, een blog of recensie schrijven, en aangeleverde artikelen reviewen. Maar de inhoud is niet helemaal 
in beton gegoten; de redactie heeft ook een zekere vrijheid bij de invulling van het tijdschrift. 
Kortom: wie het leuk vindt om plaats te nemen in de OvO redactie, laat het ons weten en stuur een mail naar 
Karin Smit, k.smit@uu.nl.  Ook als je vragen hebt over redactiewerk, kun je die naar genoemde mailadres 
sturen. 
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