
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uitnodiging voor inhoudelijke conferentiebijdragen 
Deadline 31 januari 2023 

 
 
Kwaliteit van het onderwijs is vandaag een ‘hot topic’. Allerlei opinies over hoe de kwaliteit kan 
worden bevorderd doen de ronde, maar over één zaak is iedereen het eens: de leerkracht doet 
ertoe. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de belangrijkste determinant van de kwaliteit van het 
onderwijs de kwaliteit van de leraar is. Een leraar die beschikt over de juiste pedagogische en 
didactische vaardigheden bereikt veel betere resultaten met leerlingen dan wanneer dat niet het 
geval is. Een goede opleiding van aankomende leraren en adequate professionele ontwikkeling 
van wie in het onderwijs al aan de slag is, blijken dus cruciaal.  
 
Dit jaar zoomt de jaarlijkse Velov-conferentie in op wat tot de kern van de lerarenopleiding 
behoort: het verwerven van de juiste didactische vaardigheden. Welke didactiek is het meest 
passend gegeven uiteenlopende doelen en contexten? Hoe leren we een onderbouwde didactiek 
aan? Hoe verschilt didactiek volgens niveau of doelgroep?  
 
Algemene richtlijnen 

 
• Vanaf 15 december 2022 kan u hier abstracts indienen voor de Velov-conferentie 2023. 
• Maximale lengte van het abstract: 400 woorden zonder referenties. Aan de indieners wordt 

gevraagd de tekst kernachtig en gestructureerd in te vullen. 
• Onderwerpen: We verwelkomen op de eerste plaats abstracts die passen binnen de 

themalijnen die voor deze conferentie werden geselecteerd. In onze tool zal u gevraagd 
worden om de themalijn te selecteren die het beste past bij elk abstract. Er zijn drie opties: 

1. Algemene didactiek 
2. Vakdidactiek 
3. Digitale didactiek 

Daarnaast is het mogelijk om desgevallend ook een niveau of doelgroep aan te geven (kleuter, 
lager, secundair, buitengewoon, hoger, volwassenenonderwijs, andere).  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xTzTd7TJZkeVx-1bUV4czvPsCxkKsTZOlFf0PmeMNf5UNElZQVJOWE9HSE1BUENNTkhTVE5VSzlHSiQlQCN0PWcu


Presentatievormen 
 
In de tool zal u eveneens per abstract moeten aangeven welke presentatievorm uw voorkeur 
geniet. Deze presentatievormen zijn slechts indicatief. Op basis van het leggen van de 
programmapuzzel, kan er vanuit de programmacommissie mogelijk een alternatief voorstel 
komen. Er zijn vijf opties waaruit u kan kiezen: 

1. Presentatie (30′): Een voorstelling van (lopend) onderzoek of praktijk 
2. Poster: Een laagdrempelige, visueel ondersteunde en beknopte toelichting van (lopend) 

onderzoek of praktijk voor een wisselend publiek 
3. Workshop (90′): Een activerende sessie waarbij de deelnemers onder begeleiding van de 

sessiegever aan de slag gaan met de aangeleverde inhoud 
4. Kampvuursessie (45′): Een interactieve sessie waarbij de sessiegever een aanzet voor 

onderzoek, een in ontwikkeling zijnde praktijk, een nieuwe didactische aanpak… toelicht 
met het oog op het ontvangen van feedback 

5. Symposium (90′): Een bundeling van minimum 3 en maximum 5 presentaties die samen 
een thema uitdiepen 

Kernwoorden: Per abstract wordt ten slotte gevraagd om minimum 3 en maximaal 5 kernwoorden 
op te geven. 
 

Tijdspad 
 

• Deadline indienen abstracts: 31 januari 2023 
• Feedback aan auteurs van abstracts: 7 maart 2023 
• Registratiedeadline voor auteurs van geaccepteerde abstracts: 15 maart 2023 
 
 


	Algemene richtlijnen
	Presentatievormen
	Tijdspad

