DAGPROGRAMMA 15 NOVEMBER 2017

8.45 – 9.30 Registratie en inloop
9.30 – 9.40 Opening dagvoorzitter Frénk van der Linden
9.40 – 10.20 Openingslezing Polle de Maagt incl. Q&A
10.20 – 10.45 Koffiepauze
10.45 – 12.15 Sessieronde 1
1. Wat komen we te weten als we data gaan verbinden? Hoe spelen we hierop in als het aankomt op studiekeuze en
studiesucces? Welke data laten we liggen en kunnen we toch gebruiken? – Theo Bakker
2. Het strategisch inzetten van social – Sylvia van Gils
3. Diversiteit en studiesucces – Machteld de Jong
4. Studeren met psychische klachten en de rol van het onderwijs – Sietske Sportel

12.15 – 13.05 Lunchpauze
13.05 – 13.55 Lezing Jelle Jolles incl. Q&A
13.50 – 14.50 Sessieronde 2
1. Welke onderwijs- en persoonsfactoren spelen een rol bij het studiesucces van de Hogeschool Rotterdam? – Ellen Klatter
2. Studiesucces en de rol van de docent – Daniel van Middelkoop
3. Van instroom naar customer journey: hoe kun je studenten aan je blijven binden nadat ze zich hebben aangemeld, maar
nog niet zijn gestart? – Wesley Put
4. Het succesvol binden van alumni: hoe doe je dit? – Mechteld Bous
5. Langstudeerders op het juiste spoor – Irene Witteman en Jacqueline Hoogenboom

14.50 – 15.20 Koffiepauze
15.20 – 16.20 sessieronde 2
1. Hoe bouw je een relatie op met internationale alumni? – Lisanne Evers
2. Strategisch werven van de internationale student – Frederika Cazemier
3. Hoe zet je vlogs op een juiste manier in bij je communicatie? – Nick Rensen en Henrieke Bruins
4. Uitwisseling met studentenvakbonden - LSvB, JOB en ISO
5. Hoe kunnen mbo- en hbo-instellingen ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van techniek? -Marijn van Dongen

16.20 – 16.50 Afsluitende keynote Aljan de Boer
16.50 – Afsluiting congres Dagvoorzitter +The (Next) Student borrel

