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Conferentie lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Samen leren en werken/leren samenwerken
Duurzame ontwikkeling van talent, loopbaan 
en wereldburgerschap in de 21ste eeuw

Onze globaliserende wereld wordt gekenmerkt door 
toenemende onzekerheid, complexiteit en individualisering. 
Mensen moeten persoonlijke en culturele veerkracht 
ontwikkelen om goed te kunnen omgaan met kansen en 
risico’s. In het onderwijs wordt vaak gesproken over de 
noodzaak om ‘21st century skills’ te ontwikkelen. 

Het besef groeit dat sensitiviteit en zelfsturing ontwikkeld 
moeten worden bij zowel studenten als docenten via een leven 
lang leren op basis van zelfreflectie en dialoog. Onderwijs 
kan hierbij een essentiële rol spelen maar dat vraagt wel een 
benadering die bestaande routines transformeert zodat zowel 
docenten als managers samen een nieuwe professionele 
identiteit kunnen ontwikkelen.

Deze conferentie, die wordt georganiseerd door het lectoraat 
Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool 
in samenwerking met de Dialogical Self Academy, verkent 
op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit 
met creativiteit verbonden kan worden. Tijdens lezingen 
en workshops zullen professionals uit zowel praktijk als 
wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe een in- en  
externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ 
mogelijk maakt. Niet alleen als een middel tot succesvolle 
samenwerking maar ook als een middel tot verbinding en 
verzoening. Het doel van de conferentie is in lezingen en 
workshops theorie, praktijk en onderzoek te integreren.  

Tijdens de conferentie wordt het boek ‘Zelfreflectie in het 
onderwijs’ gepresenteerd. Het boek is geschreven door een 
groep docenten en onderzoekers onder redactie van Frans 
Meijers en Kariene Mittendorff. Alle deelnemers aan de 
conferentie krijgen dit boek gratis. 

De centrale lezingen worden verzorgd door:
• prof. dr. Rens van Loon  

(Universiteit Tilburg/Deloitte)  
over dialogisch leiderschap in bedrijven en

• prof. dr. Femke Geijsel (UvA) over 
dialogisch leiderschap in het onderwijs.

Er worden daarnaast workshops 
georganiseerd rond de thema’s:
• De ondernemende professional
• Zelfconfrontatie-methode en het 

dialogische zelf
• Dialogisch leiderschap
• Zelfreflectie: mogelijkheden en grenzen
• Career writing: een methode voor 

loopbaanontwikkeling

LOCATIE 
De Haagse Hogeschool

KOSTEN
€100,- incl. koffie/thee, lunch en het boek 
‘Zelfreflectie in het onderwijs’

MEER INFORMATIE
Voor algemene vragen of meer info kunt u 
contact opnemen via BFM-Lectoraten@hhs.nl. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact 
opnemen met Reinekke Lengelle 
of Frans Meijers.
 
AANMELDEN
Eind augustus wordt het definitieve 
programma verstuurd. Vanaf dat moment 
kunt u zich inschrijven.
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