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1. In gesprek met primor, practor en lector: Oriëntatie op het beroep 
In deze ronde tafel maak je kennis met verschillende carrièrepaden na je PhD. Na 
een korte pitch van een primor, practor en lector verken je in een ronde tafel wat 
deze beroepen inhouden en waarom het een leuke job is om in gedachten te 
houden. 
 
Korte introductie sprekers:  
Primor: 
Caroline Verschoor-Plomp is werkzaam als Intern Begeleider en Primor bij Stichting 
BOOR, openbare scholengroep in Rotterdam. Een dag per week besteedt zij aan 
onderzoek binnen de stichting met als thema Burgerschap. Tijdens deze workshop 
licht Caroline haar werkzaamheden en onderzoek verder toe.  
 
Practor: 
Petra Poelmans is sinds 1 september 2021 Practor Leren in Hybride leeromgevingen 
bij Scalda. Daarnaast is zij sinds kort Lector Motiverende leeromgevingen bij 
Hogeschool Rotterdam. Vanwege deze bijzondere dubbelrol, kan Petra in deze 
workshop toelichten wat voor haar belangrijke verschillen en overeenkomsten zijn 
tussen beide functies. 
 
Lector:  
Miranda Snoeren is Lector Professionele Werkplaatsen bij Fontys Hogescholen in 
Eindhoven. Zij houdt zich bezig met (onderzoek naar) interorganisationele 
samenwerkingen en het leren en ontwikkelen in en van beroepspraktijken binnen de 
domeinen gezondheid, zorg en welzijn. Ze neemt je in deze workshop graag mee in 
wat deze functie van lector voor haar betekent.  
 
Door:  

Caroline Verschoor-Plomp | Intern Begeleider | 
Primor | Stichting BOOR 

 

Petra Poelmans | Practor Leren in Hybride 
Leeromgevingen | Scalda 

 

  
 

Miranda Snoeren | Lector Professionele Werkplaatsen | Fontys Hogescholen 
 

 



 
2. Complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk doorgronden: 

Broedplaatsen voor docenten en de rol van vraagarticulatie en 
onderzoek 

Onderwijsprofessionals komen in hun dagelijkse werkpraktijk complexe vraagstukken 
tegen en lopen daarbij aan tegen systeemgrenzen. Deze vraagstukken vragen soms 
om andere perspectieven en een grondiger verdieping dan afgaan op je ervaring en 
eerste idee. 
In deze workshop gaan deelnemers met de drie begeleiders actief aan het werk met 
een complex vraagstuk. Hoe verken je het vraagstuk, hoe benut je verschillende 
perspectieven, wat is de rol van vraagarticulatie en wat kan onderzoek bijdragen? 
Jos en Marga van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) geven een toelichting op de 
ontwikkeling van een werkwijze vanuit een ecosysteembenadering, waarbij collega’s 
vanuit verschillende scholen in “Broedplaatsen” complexe vraagstukken aanpakken 
om echt innovatieve oplossingen te ontwikkelen en uit te proberen. Een benadering 
vanuit een diversiteit aan perspectieven is daarvoor noodzakelijk. Belangrijk daarbij 
is het goed verdiepen in het vraagstuk en onder meer te verkennen of er ‘een vraag 
onder de vraag’ ligt en alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. Hier ligt Nieks 
expertise.  
Kortom: deze interactieve workshop biedt een mooie ervaring en zicht op een 
innovatieve wijze van werken aan praktijkvragen met een onderwijskundige 
verdieping. 
 
Door:  

dr. Niek van den Berg | Lector Grenspraktijken en 
o.a. kennismakelaar Kennisrotonde | Aeres 

Hogeschool Wageningen en Strix Aluco – onderzoek 
& innovatie 

Marga van der Zanden | Strategisch adviseur | 
Bureau Ons Middelbaar Onderwijs 

 

 

 

 

 
 

Jos Kusters | Voorzitter Raad van Bestuur | Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
 

 
  



3. De laatste horde: hoe bereid je je proefschriftverdediging voor? 
Welke vragen heb jij over de voorbereiding en het verloop van je 
proefschriftverdediging? 
Dit is je kans om die te bespreken met andere promovendi/ doctorandi en twee 
onlangs gepromoveerden.   
Wil je zeker zijn dat jouw vragen aan bod komen, stuur die dan een week van 
tevoren in via vor.vpo@gmail.com  
 
Je kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen: 

• Het proefschrift: afronden, redactie, drukwerk 
• Lees- en promotiecommissie 
• De verdediging zelf: anticiperen op vragen, reageren op vragen 
• De rest van de dag  
• Planning/ tijdspad 

 
Andere vragen mogen natuurlijk ook! 
 
Jullie vragen zullen centraal staan tijdens de workshop met dr. Mariëtte Hingstman 
(Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Nore Wijns (KU Leuven, winnaar dissertatieprijs 
2021). Zij zijn onlangs gepromoveerd en delen graag hun ervaringen met en 
perspectieven op hun promotie met ons. 
Extra interessant is dat we op deze manier verschillen en overeenkomsten tussen 
Belgische en Nederlandse promoties kunnen bespreken.  
 
Door: 

Nore Wijns | Postdoctoral researcher | KU Leuven 
 

Mariëtte Hingstman | Docent/ onderzoeker | 
Rijksuniversiteit Groningen 

 

  
 
  



4. Hoe schrijf je een kansrijke subsidieaanvraag? 
De concurrentiestrijd om subsidiëring van innovatieve onderzoeksideeën is er eentje 
die vaker wordt verloren dan gewonnen. Daarom zijn handvatten voor het schrijven 
van een goed onderzoeksvoorstel essentieel. Wil jij meer weten over subsidies en 
aanvraagprocedures? Kom dan naar de workshop van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). 
  
Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met 
kennis uit onderzoek.. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en 
te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid 
en onderzoek te verbeteren. 
  
Deze workshop biedt inzicht in de verschillende activiteiten van het NRO met daarbij 
ruime aandacht voor de NRO-subsidierondes en aanvraagprocedures. Duik met 
twee NRO beleidsmedewerkers in de wereld van het schrijven van aanvragen en leer 
waar reviewers op letten. Je krijgt onder andere tips over het indienen van een 
subsidieaanvraag en ontvangt feedback op een eigen geschreven tekst! 
https://www.nro.nl/ 
 
Door: 

dr. Ruud Strijp | Uitvoerend secretaris Stuurgroep | 
NRO 

Sofie Schouwenburg, MSc. | Beleidsmedewerker | 
NRO 

  
  



5. ‘Relight your Fire’: hulpbronnen voor ontspanning & vitaliteit bij stress 
en burnout 

In deze presentatie zal Suzanne Bindels (Room For) aan de hand van haar 
persoonlijke verhaal over burnout en herstel van chronische stress ingaan op de 
volgende onderwerpen:  
 
• Wat doet chronische stress in ons lichaam en onze geest en wat is burnout nou 
precies?  
• Welke hulpbronnen hebben we tot onze beschikking om te zorgen voor (herstel 
van) onze vitaliteit?  
• Welke ‘vitaliteitsgewoonten’ zijn essentieel om je hoofd boven water te houden en 
je benen op de grond, in deze 24/7 maatschappij met een oneindig aantal prikkels?  
 
Suzanne geeft je praktische handreikingen om zelf mee aan de slag te gaan. Tijdens 
de presentatie zijn er korte interactieve momenten en er is ter afronding ruimte voor 
een Q&A-moment. 
 
Door: 

Suzanne Bindels | Zelfstandig trainer & coach, organisatiepsycholoog, zelfstandig ondernemer | Room For 
 

 
 
 

 


