
Open Universiteit 

Beleid en bestuur

Antwoordnummer 4409

6400 VC  HEERLEN

Het College van bestuur van de Open Universiteit 

nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de oratie van

 prof. dr. Joseph Kessels 

 benoemd tot hoogleraar Opleidingskundig leiderschap, in het bijzonder  

 het verbinden van lerende professionals in een kennismaatschappij 

 bij het Ruud de Moor Centrum

 Zijn inaugurele rede heeft als titel: 

 Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte 
 Over het verbeteren van het onderwijs door talent te ontwikkelen en 

 af te rekenen op prestatieafspraken.

    

Oratie
vrijdag 30 maart 2012

Uitnodiging
prof. dr. Joseph Kessels
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Leraren spelen een hoofdrol in de kwaliteit van het onderwijs. De leraar legt contact met leerlingen en 
studenten, biedt een veilige omgeving, organiseert betekenisvolle leeractiviteiten, legt uit wat de  
bedoeling is, helpt degenen die het moeilijk vinden, en geeft iedereen het gevoel de moeite waard te 
zijn. Wie van mening is dat de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren zal daartoe activiteiten  
ondernemen zoals doelen stellen, aansturen, monitoren, prestaties meten, corrigeren wat afwijkt, de 
kennisbasis versterken, bijscholen en vakbekwaamheid registreren. Welke invloed kan de leraar zelf 
uitoefenen door samen met collega’s lastige vraagstukken aan te pakken, ervaringen te delen, nieuwe 
bekwaamheden te verwerven en te onderzoeken hoe iets beter, sneller of slimmer kan? 
In zijn rede verkent Joseph Kessels vormen van gespreid leiderschap waarin het sturen op prestaties 
en het bevorderen van ontwikkeling zich met elkaar verzoenen.

De oratie vindt plaats op vrijdag 30 maart 2012 in de aula van het vergadercentrum Pretoria 
van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177, 6419 AT  Heerlen. 
Aanvang: 16.00 uur precies. Ontvangst vanaf 15.30 uur.
Een receptie vindt aansluitend plaats in ons bedrijfsrestaurant La Cour.

Namens het College van bestuur,
prof. mr. Anja Oskamp
rector magnificus

Heerlen, februari 2012

Antwoordkaart*            (gelieve vóór 23 maart 2012 te reageren)

Ik wil graag de oratie van prof. dr. Joseph Kessels bijwonen en verzoek hierbij om reservering van

    plaats(en) in de zaal
   één coronaplaats (geldt alleen voor hoogleraren)

naam

organisatie

adres

postcode    woonplaats

* Aanmelding kan ook via de website: www.ou.nl/uitnodiging

Bereikbaarheid centrale vestiging Open Universiteit, 
Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen,  
telefoonnummer 045-5762222, internetadres www.ou.nl
of ga naar www.ou.nl/heerlen-route voor de route-
beschrijving. 

Per openbaar vervoer:
– Vanaf het busstation vertrekken meerdere bussen per uur 

namelijk de buslijnen 20, 21, 24, 40, 52 en 58. Uitstappen  
bij de halte Hogeschool Zuyd aan de weg Nieuw Eyckholt.  
U loopt vanaf hier vijf minuten naar de Open Universiteit.

– Bij het NS-station kunt u ook een taxi nemen.
– Vanaf het busstation of NS-station is het ongeveer  

30 minuten lopen.
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