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Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
De vierde Nederlandse Lesson Study-conferentie zal plaatsvinden in een internationale omgeving! Van 3
tot en met 5 september 2019 komt de internationale conferentie van de World Association of Lesson
Studies (WALS) namelijk naar de Johan Cruijff ArenA. De Nederlandse conferentie organiseren we in
samenwerking met deze conferentie onder de naam “Holland Dag”.
De Holland Dag op 4 september 2019 is bedoeld voor alle leraren (PO, VO, MBO en HO), lerarenopleiders,
schoolleiders en onderwijsonderzoekers met interesse in Lesson Study in het Nederlandse taalgebied. We
organiseren workshops voor zowel mensen die nog onbekend zijn met Lesson Study als voor diegenen die er
wel ervaring mee hebben en meer willen leren.
Op de conferentie krijgt u een compleet beeld van de actuele ontwikkelingen rondom Lesson Study in
Nederland en Vlaanderen, en van de toepassingsmogelijkheden in uw eigen onderwijspraktijk. Aanmelden voor
de Holland Dag geeft mede toegang tot alle Engelstalige presentaties van de WALS op die dag, waardoor u
ook kennis kunt maken met internationale onderzoeksprojecten en praktijken.
Programmacommissie
De programmacommissie van de Holland Dag bestaat uit:
Prof. dr. Wouter van Joolingen
Dr. Sui Lin Goei
Dr. Siebrich de Vries
Dr. Willemijn Schot

Lesson Study NL is in 2016 opgericht als samenwerkingsverband tussen vier kennisinstellingen
in Nederland, inmiddels is de Universiteit Utrecht hieraan toegevoegd.

Programma Holland Dag
•

Openingskeynotes
Prof. Motoko Akiba (Engelse presentatie)
Florida State University, US
Prof. Monique Volman (Nederlandse presentatie)
Universiteit van Amsterdam, NL

•

Eerste ronde workshops met onder andere:
o Demonstratie van een live Lesson Study onderzoeksles
o Hoe begeleid je een Lesson Study-team?
o De school als lerende organisatie
o Lesson Study als middel voor differentiatie

•

Lunch

•

Tweede ronde workshops met onder andere:
o Nabespreking van de demonstratieles: wat leren we van Lesson Study?
o Observeren van een (onderzoeks)les
o Lesson Study als organisatieroutine in een school
o Lesson Study in Vlaanderen

•

Interactieve postersessie (open inschrijving, zie hieronder)

•

Afsluitende keynotes:
Prof. Klaas van Veen (Engelse presentatie)
Rijksuniversiteit Groningen, NL
Prof. Martijn Meeter (Engelse presentatie)
VU Amsterdam, NL

•

Borrel

Aanmelden voor de conferentie kan via deze link.

WWW.WALS2019.COM

Oproep tot deelname
U kunt deelnemen aan de Holland Dag als bezoeker, maar u kunt ook uw eigen ‘good or bad practices’ of
onderzoek presenteren aan de Nederlandse en internationale gemeenschap in de vorm van een Nederlands- of
Engelstalige poster. Tijdens een postersessie presenteert u uw project waarna u in gesprek kunt gaan met
belangstellenden voor uw poster. Engelstalige posters kunnen ook bezocht worden door de internationale
deelnemers van de WALS 2019. Het maximum formaat van de poster is A0 (84,1 x 118,9 cm), staand.
Indienen van voorstellen
Postervoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2019. Het indienen van een voorstel verloopt
via de congreswebsite van de WALS 2019 conferentie. Het voorstel zal in eerste instantie gebruikt worden voor
beoordeling en selectie door de programmacommissie. Na acceptatie wordt de tekst ook opgenomen in de
informatie voor de deelnemers van de WALS en de Holland Dag.
Elk voorstel bevat de volgende informatie:
• Namen en e-mailadressen van alle auteurs (deze zullen niet worden gecommuniceerd naar de
commissie, om een anonieme beoordeling te garanderen)
• Titel van het voorstel (maximaal 100 tekens, incl. spaties)
• Trefwoorden die de inhoud van de posterbijdrage beschrijven (minimaal één, maximaal drie
trefwoorden)
• Samenvatting (maximaal 400 woorden, exclusief referenties, figuren en tabellen) dat de volgende
punten adresseert, indien van toepassing:
o

Doel van het onderzoek/het project/de praktijk

o

De praktijk of context waaruit het werk voortkomt

o

Relevantie voor educatie

o

Conclusies en discussie

Beoordeling
Beoordeling van de voorstellen gebeurt door de programmacommissie van de Holland dag.
Beoordelingscriteria hebben betrekking op:
• Duidelijkheid van het doel/formulering/conceptualisering
• Kwaliteit van schrijven
• Relevantie van de poster voor de Holland dag /deze conferentie
De indieners van een voorstel ontvangen uiterlijk 16 mei 2019 uitsluitsel over het resultaat van de beoordeling.
Inschrijven noodzakelijk
In geval van acceptatie wordt verwacht dat de indiener of een vervanger zijn/haar poster zal presenteren tijdens
de Holland Dag op 4 september 2019. Sprekers worden NIET automatisch ingeschreven voor de Holland Dag
van WALS 2019. U dient zich uiterlijk 30 mei 2019 via het online registratieformulier in te schrijven als deelnemer
voor de Holland Dag of voor de WALS 2019 conferentie.
Indien u zich niet op tijd heeft ingeschreven, zal uw bijdrage niet worden opgenomen in de definitieve
programmering. Sprekers ontvangen geen vergoeding of korting op de conferentieprijs.
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