
Jaarvergadering EHON &  
Lezing Harold Bekkering   
Woensdag 18 april 2018 
14.00 – 16.00 uur 
 

Locatie: Radboud Universiteit  
Erasmusgebouw 
Eramusplein 1 (19e verdieping/ ruimte E 19.08) 
6525 HT Nijmegen Routebeschrijving 

14.00 – 15.00 uur agenda Jaarvergadering  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de jaarvergadering 6 oktober 2017 (vaststellen) 
4. Financiën van de vereniging EHON 

• Jaarrekening 2016 en 2017 (zie bijlagen) 
• Verslag kascontrolecommissie (volgt ter plekke)  
• Begroting 2018, vaststelling contributie 2018  

5. Bestuurssamenstelling en verkiezing (reguliere termijn is 3 jaar) 
• Karen van Oyen en Els van Zijl – aangetreden in 2014, 2e termijn loopt af 

in 2020, treden terug tijdens de jaarvergadering 
• Noël Vergunst, aangetreden in 2012, 2e termijn loopt af in 2018, treedt 

terug tijdens de jaarvergadering  
• Jaap Mulder, 1e termijn loopt af in 2019 
• Wiebe Dijkstra, te benoemen voor 1e termijn vanaf 2018 
• Vacature 

6. Toekomst en terugblik activiteiten EHON 
• beëindiging samenwerking met O&O-netwerk 

7. Sluiting 
 
15.00 – 16.00 uur Lezing Harold Bekkering “De lerende mens” 
Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de 
Radboud Universiteit. Hij heet met Jurjen van der Helden het boek De 
lerende mens geschreven. In zijn lezing gaat Bekkering in op wat we 
weten van hoe het brein werkt en hoe dit van invloed is op het leren 
van de mens. Hij gaat ook in welke implicaties dat kan hebben voor 
het inrichten van het onderwijs. 
 
16.00 uur borrel 
 	



Kandidaat-bestuurslid	Wiebe	Dijkstra	(TU	Delft)	
 
Mijn naam is Wiebe Dijkstra en ik ben aspirant bestuurslid voor de 
EHON. Ik ben werkzaam op de TU Delft als onderwijsadviseur op het 
gebied van Blended Learning. Hierbij help ik docenten en 
docententeams met het ontwerpen en ontwikkelen van hun (blended) 
vakken. Sinds ik werkzaam ben als onderwijsadviseur ga ik met veel 
plezier naar de SOP (Studiegroep Onderwijskundige 
Professionalisering) bijeenkomsten. Daarnaast heb ik in 2017 het 
EHON ontwikkeltraject voor docentopleiders afgerond. Binnen het 
EHON-bestuur zal ik mij richten gaan op communicatie en de website. 
 
 
 


