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Wat sprong eruit tijdens deze conferentie? 
Wat mij het meeste bij blijft is de rijkdom van het totale plaatje: collega studieadviseurs uit Nederland (beter) 
leren kennen, ontzettend veel verschillende soorten onderwerpen voorbij zien komen (“Oh, dat kun je ook nog 
doen als je tijd over hebt?!”), kennis maken met Chinese collega’s (“We doen over de hele wereld hetzelfde, 
vanuit ook dezelfde betrokkenheid, wauw?!”), Dublin zien, afstand nemen van je eigen werkplek en ons 
werkveld in een prachtig breed perspectief kunnen aanschouwen. Wat gebeurt er veel! Wat weten we 
inmiddels al veel! Zeer bemoedigend en inspirerend. 
Daarmee slaat ook ongeveer de paniek toe …. Oh dear. Dat moeten we eens gaan bijstellen … dat moeten we 
toch ook eens gaan introduceren … dat en dat moeten we gaan koppelen aan … als we nu eens ook ….. 
De meest indrukwekkende uitspraak hoorde ik tijdens een pre-conference workshop over Data Analytics, 
namelijk “A conversation is NOT a data point!” Dan ga je toch wel even anders naar je jaarverslag kijken. Want 
inderdaad, wat zegt het nu heel dat je ‘ook dit jaar weer een derde van de totale populatie hebt gesproken’? 
Twee buitengewoon aanstekelijke en zeer onderwijsgepassioneerde Engelse heren op leeftijd die deze 
workshop verzorgden. En waar het wel om gaat, als richtlijn voor het verzamelen en analyseren en visueel 
weergeven van data? “HAVE. THEY. LEAEAEAEAEARNED????” Heerlijk!!!! Heb dit al een paar keer gebruikt 
daarna in mijn VU-project Student Analytics. Ook heb ik tijdens deze workshop Emily Mc  
Wat heb ik opgestoken dat nuttig is voor: 
 
Mijn eigen professionele ontwikkeling? 
De bevestiging hoe belangrijk het is om mogelijkheden te creëren om met elkaar te delen en samen te groeien. 
Er is de afgelopen jaren landelijk en internationaal echt een slag gemaakt richting verdere professionalisering. 
De plenaire lezing van Oscar met een oproep tot investering in onderzoek was daar een onderdeel van: 
prachtig! En dus dat we het ene jaar een bijeenkomst gaan organiseren met de belangrijkste vier 
proefschriften inclusief voordachten en het andere jaar een themadag over een inhoudelijk theoretisch 
onderwerp als Self-Determination Theory, Self-Regulation Behavior, Goal Orientation Theory, Goal Setting 
Theory? 

Oh. Ennuhh… dat het tijd wordt dat ‘Nog Slimmer’ ook in het Chinees verschijnt? 😊 Kent iemand een Chinese 
studieadviseur die kan helpen duiden of dat qua inhoud en vorm en toon een goed idee is? 
 
Mijn instelling? 
Een blije werknemer die er heerlijk even tussen uit is geweest en hoe ontzettend nodig dat even was. 
 
De LVSA? 
Een blij lid dat er heerlijk even tussen uit is geweest en hoe ontzettend nodig dat even was en al eerder 
bedacht had dat ik ook maar eens wat meer aan de bak mag landelijk. 
Ik heb drie blaadjes daar volgeschreven met Acties. De meeste zijn uitgevoerd (informatie en presentaties 
downloaden, specifieke kwesties navragen, materialen en tips opsturen, nader onderzoek op onderwerpen 
plegen, filmpjes downloaden om te gebruiken in eigen presentaties). Een aantal acties is nog niet (helemaal) 
uitgevoerd. Dat komt nog. Er mag iets in het vat blijven… :) 
Hartelijke groet en ontzettend bedankt voor het faciliteren van deze mogelijkheid! 
 

 


