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Conferentie Leren en doceren 
met technologie 
Theor ie  en prakt i jk  ontmoeten elk aar

Als onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek de krachten bundelen om de uitdagingen 
van de 21e eeuw aan te gaan, staan ‘evidence informed’ implementaties van innovatief 
onderwijs garant voor succes. Dat is de insteek van de conferentie ‘Leren en doceren met 
technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar’ die het Welten-instituut op 7 november 
2014 organiseert bij het Evoluon in Eindhoven. 

Leren in een digitale wereld
Het ondersteunen van het leren van kinderen, adolescenten en volwassenen in onze hedendaagse digitale wereld 
en het daartoe ontwerpen van geschikte met technologie verrijkte leeromgevingen is een continue uitdaging voor 
de onderwijspraktijk. De centrale vraag is hoe we het onderwijs kunnen inrichten, waarbij we gebruikmaken van de 
nieuwe technologische mogelijkheden en tegelijkertijd rekening houden met bekende en nieuwe valkuilen. 

State-of-the-art
In de plenaire sessie gaat keynotespreker prof. dr. Joseph Kessels in op de state-of-the-art wat betreft technologie in 
het onderwijs en het belang van een goede koppeling tussen theorie en praktijk. Daarnaast gaat hij in gesprek met de 
programmaleiders van het Welten-instituut over hun onderzoekslijnen, de relevantie ervan voor de onderwijspraktijk, 
en de samenwerking tussen onderzoekers en professionals uit het onderwijsveld.

Markt en workshops
Hoe de samenwerking tussen onderzoekers en professionals er in de praktijk uitziet en wat het oplevert, kunt u ervaren 
op de markt en in de workshops. Hier maakt u kennis met projecten van het Welten-instituut en de opbrengsten ervan. 
De betrokken onderzoekers en docenten geven u uitleg over het project, het proces en het resultaat. Zo ziet u aan de 
hand van concrete projecten hoe het Welten-instituut de samenwerking aanpakt en hoe theorie en praktijk elkaar 
ontmoeten en versterken. 

Uw vraag centraal
Een bijzonder onderdeel van de conferentie zijn de vraagverhelderingssessies. In een 1-op-1 gesprek van 20 minuten 
helpt een expert van het Welten-instituut u om uw vraag uit te werken tot een onderzoekbare vraag. Hoe kunnen we 
uw vraag verbinden aan onderzoek en theorie? Welke praktijkkennis kan dat uiteindelijk opleveren waar u direct iets 
mee kunt? En welke generaliseerbare kennis levert het op waar andere partijen en scholen uiteindelijk ook wat aan 
hebben? 

Voor wie?
Deze conferentie richt zich op docenten en bestuurders van onderwijsinstellingen (van basisonderwijs, voortgezet 
middelbaar (beroeps)onderwijs tot hoger onderwijs), onderwijsonderzoekers en studenten Onderwijswetenschappen.
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Meer weten?
Voor meer informatie en aanmelding, kunt u terecht op de website: 
www.ou.nl/conferentie-welten-instituut

Praktische informatie
Datum:    7 november 2014 van 10.00-17.15 uur
Plaats:    Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven
Twitter hash tag:   #OU_OW.
Kosten:    € 150,- voor externe belangstellenden; 
   € 50,- (of 3 OpenU creditpoints) voor studenten; 
   € 135,- voor wie een leertraject volgt.
Aanmelden  Via www.ou.nl/conferentie-welten-instituut 

Welten-instituut

Het Welten-instituut is het Onderzoekscentrum 
voor leren, doceren en technologie van de Open 
Universiteit. Het is op 1 januari 2014 ontstaan 
uit de integratie van het Center for Learning 
Sciences and Technologies (CELSTEC), het 
Wetenschappelijk Instituut Lerarenonderzoek 
(LOOK) en het onderzoeksprogramma van de 
Lerarenuniversiteit (LU).


