
 

Exclusief en gratis voor medewerkers van MVW-lidbedrijven! 
 

Symposium  
Trends in het hoger onderwijs 

 
Dit symposium biedt uitgevers een update van en insights in trends in het hoger 
onderwijs(proces). Na een inleiding over de trends presenteren opleiders, facilitators en uitgevers 
cases waarin wordt ingegaan op hun ervaringen met nieuwe studietoepassingen. De uitsmijter is 
een blik op de toekomst van virtual reality in het hoger onderwijs.  
 
PRAKTISCH 
Voor wie?  Uitgevers voor hbo en wetenschappelijk onderwijs 
Wanneer?  Donderdag 15 september 2016, 10.00-17.00 uur 
Waar? LET OP WIJZIGING 

IBFD, Rietlandpark 301,1019 DW Amsterdam. Een routebeschrijving vind 
je op de site van IBFD. Wij adviseren je gebruik te maken van het OV; in de  
directe omgeving vind je diverse openbare parkeergarages (betaald)  

Kosten?  Exclusief en gratis voor medewerkers van MVW-lidbedrijven 
Aanmelden?  www.nuv.nl/agenda  
 
INFORMATIE 
Voor meer informatie neem je contact op met Nineke van Dalen n.dalen@nuv.nl , telefoon 020 - 
430 91 54 of 06 22 44 87 83. 
 
PROGRAMMA 
Moderator: Marieke Cambeen, Managing Director Springer Media 
 
10.00 Ontvangst  

 
10.30 Trends in het hoger beroepsonderwijs 
Carola Hageman, plaatsvervangend directeur Vereniging Hogescholen, presenteert in vogelvlucht 
de voor uitgevers belangrijkste trends in het hoger beroepsonderwijs, zoals blended learning, 
moocs, flexibilisering, Leven Lang Leren, praktijkgericht onderzoek en internationalisering.  

 
11.00 Opleiders aan het woord 
 
11.00  
Didactiek en organisatie in de blended leeromgeving door Marlies Bakker-Van den Heuvel, senior 
opleider VUmc Amstel Academie.  
Aan de hand van eigen praktijkervaringen maakt Marlies inzichtelijk waaraan studiemateriaal in 
een blended leeromgeving moet voldoen qua didactiek, contentorganisatie en technische 
inbedding en waaraan de docent behoefte heeft. De Amstel Academy is sinds 2009 aan de slag 
met digitaal onderwijs. Marlies presenteert de ontwikkeling naar blended leren en de impact voor 
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https://www.linkedin.com/in/marieke-cambeen-a3170b2
https://nl.linkedin.com/in/carola-hageman-60b5733
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(de inrichting van) het leerproces van de student; voor de rol van de 
docent; voor de leerresultaten. Wat zijn de voor- en nadelen van blended learning; lessons 
learned en next steps? Welke tips heeft zij eventueel voor uitgevers van studiemateriaal? 
 
11.30 Pauze 
 
11.45  
Een leven lang leren: op weg naar duurzame professionals door Cor Vink, Chief Commercial Officer 
NCOI Opleidingen, de grootste particuliere opleidingsinstelling van Nederland.  
Voormalig uitgever Cor Vink geeft een overview van de NCOI-activiteiten en zoomt in op 
(inter)nationale ontwikkelingen in de markt van onderwijs op afstand. Aansluitend werpen we 
een blik in de keuken van NCOI: over de backbone, organisatie, didactiek, contentorganisatie en 
validatie die o.a. modulair en ‘carrousel’ leren mogelijk maken. En wat is de impact van e- en 
blended leren op student, docent en content? Tot slot een praktijkvoorbeeld hoe uitgevers en 
particuliere opleiders samenwerken. 
 
12.15  
Online education en innovatie bij de Erasmus Law College door Farshida Zafar, Projectleader Online 
Education & Innovation, Erasmus University Rotterdam (EUR). 
Farshida: ‘Als projectleider én docent Innovatie & Recht ben ik gegrepen door de mogelijkheden 
van de inzet van techniek in het onderwijsproces – maar ICT is zeker niet de oplossing voor alles.’ 
Farshida deelt haar visie op de ontwikkeling van ICT en de randvoorwaarden voor een succesvolle 
implementatie ervan in het onderwijsproces. Welke aanpak creëert kansen en wat zijn de 
valkuilen? Wanneer zet je welke toepassing in? Bij de EUR worden zowel online platform, gaming 
als streaming ingezet. Vraag is waarom zet je wat en wanneer in en hoe kom je tot effectieve 
toepassingen? Farshida: ‘Aan de Erasmus University werken we aan een nieuw onderwijstijdperk 
in een gloednieuw Innovation Lab. Aan mij de uitdaging om visie te ontwikkelen op online 
educatie 3.0.’ Samen met een aantal juridische MVW-uitgevers werd de ELC-library ontwikkeld. Ze 
deelt haar inzichten in kansrijke samenwerking tussen hoger onderwijs en uitgevers.  

 
12.45 Lunch  

 
13.45 Facilitators aan het woord 
 
13.45  
Toegevoegde waarde(n) van een online social kennis- en leerplatform door François Walgering van 
MOOCFactory. 
François neemt je mee in de trend van Massive Open Online Courses (MOOCs) en Small Private 
Online Courses (SPOCs). Tevens laat hij online praktijkvoorbeelden zien van MOOCs en SPOCs die 
gebaseerd zijn op social learning: het delen van kennis en ervaringen met elkaar aan de hand van 
content!  
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14.15  
Gebruiken is het nieuwe hebben  door Jeff van der Laan, co-founder en CEO, en  Bertus Jan Epema, 
CFO, beide van BUKU.  
Uitgaande van dalende bestedingen en nieuwe distributiemodellen is BUKU een nieuwe speler 
die samen met de uitgeverswereld een nieuw platform wil introduceren waar uitgevers hun 
content kunnen presenteren, studenten een abonnement op  studiemateriaal kunnen nemen en 
waar hoger onderwijsinstellingen op worden aangesloten.  
   
14.45 Uitgevers aan het woord 
 
14.45  
Vormen van blended learning vormen bij BSL/Springer Media door uitgever Anja Heida van 
BSL/Springer Media.  
BSL heeft voor diverse doelgroepen vormen van blended learning ontwikkeld. Anja zal in haar 
presentatie de positionering in de portfolio toelichten en maakt ons deelgenoot van de impact die 
de invoering van blended learning heeft op de organisatie en processen en de marktacceptatie. 
Anja vertaalt haar ervaringen in praktische tips voor de deelnemers. 
 
15.15 Pauze 
 
15.45  
Het online leerplatform Sofia en leren in de 21ste eeuw door Bart de Prins, innovatiemanager bij 
uitgeverij ACCO.  
De tijd van ‘jong geleerd oud gedaan’ is helemaal voorbij. Blokken voor een diploma maakt plaats 
voor levenslang leren. Leren uit eigen beweging, waar en wanneer het uitkomt. En dat vraagt om 
andere leerstrategieën en aanpakken dan die van de laatste vijftig jaar.  
 
16.15  
Virtual reality voor medische opleidingen door Avinash Changa, founder & ceo virtual reality start-
up WeMakeVR.  
Deze jonge VR-publisher ontwikkelt VR-toepassingen gericht op een schaalbaar verdienmodel. In 
dat kader presenteert Avinash de recent gelanceerde toepassing voor medische opleidingen die 
een toename van de efficiency in termen van kwaliteit, didactiek en tijd voor opleidingen 
geneeskunde en hun studenten belooft. 

 
16.45 Paneldiscussie 
 
17.00 Borrel 
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