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Marius Bilkes werd door het traineeship ‘Eerst de Klas’ gegrepen door het onderwijs. Tijdens (en na) dit trai-
neeship heeft hij gewerkt als leraar en behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid maatschappijleer. Hij is 
mede-initiatiefnemer van het Expertisecentrum Hybride Docent. Daarnaast is hij betrokken bij meer projec-
ten rondom werken in het onderwijs.

Marianne Boogaard is senioronderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Ze is gespecialiseerd in praktijkge-
richt en ontwerponderzoek samen met leraren en houdt zich daarnaast bezig met een breed terrein aan 
onderzoeksvragen, van kinderopvang tot hoger onderwijs. Het inhoudelijk accent ligt daarbij op onderwijs-
vernieuwing, onderwijsachterstanden, diversiteit, burgerschap, taal en interactie.

Jurriën Dengerink was tot zijn pensioen in 2018 medewerker onderwijsontwikkeling bij het Universitair 
Centrum voor Gedrag en Bewegen van de Vrije Universiteit. Tevens was hij secretaris van de Interuniversitaire 
Commissie Lerarenopleidingen ICL. Zijn aandachtsgebied is de professionele ontwikkeling van leraren en 
lerarenopleiders. Hij was co-auteur van Een beroepsbeeld voor de leraar (2017).

Esther van Dijk doet promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht naar expertiseontwikkeling van leraren 
aan de universiteit. Hiervoor was ze projectleider kwaliteitsbeleid bij een scholengroep in het voortgezet 
onderwijs en medewerker bij een onderwijskundig adviesbureau.

Luc Dorenbosch is zelfstandig toegepast onderzoeker bij debaaningenieurs.nl (een spin-out van TNO). Hij 
helpt bedrijven en organisaties met job engineering en nieuwe baanvormen. Samen met het Expertisecen-
trum Hybride Docent verkent hij de kansen en keerzijdes van het hybride werken in het onderwijs en andere 
sectoren.

Albert Kampermann is assistant professor Duurzaam strategisch HRM aan de Open Universiteit. Hij houdt 
zich bezig met onderwijs over en onderzoek naar duurzaam strategisch HRM. 

Manon Kluijtmans is hoogleraar Onderwijs ter verbinding van onderzoek en beroepspraktijk aan het Univer-
sitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast is ze vice-rector Onderwijs en wetenschappelijk directeur van het 
Centre for Academic Teaching aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gericht op het opleiden van pro-
fessionals die twee of meer gebieden verbinden, zoals leraar-onderzoekers of zorgverlener-onderzoekers. Hier-
bij hebben identiteitsvorming en ontwikkeling van boundary crossing competenties haar bijzondere interesse.

Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar Leeromgeving en Leerloopbanen aan de Open Universiteit. Ze 
heeft een eigen onderneming, CarPe CarrièrePerspectief, en is directeur/bestuurder van het trainingsbureau 
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Loopbaangroep. Ze is in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties. In 2008 is ze 
onderscheiden met de Johan van der Sanden erepenning door de Stichting Platforms Vmbo.

Monika Louws is universitair docent bij de afdeling Educatie van de faculteit Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek onderzocht ze professionaliseringsbehoeften van leraren 
in het voortgezet onderwijs. Momenteel doet ze onderzoek naar de leercultuur van scholen en de rol van 
schoolleiders in het ondersteunen van professionele ontwikkeling.

Susan McKenney is hoogleraar Docentprofessionalisering, Schoolontwikkeling en Onderwijstechnologie 
aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op deze thema’s in relatie tot curriculumvernieuwing. 
Ook bestudeert ze synergetische vormen van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. 

Jacobiene Meirink is programma- en beleidsmedewerker bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonder-
zoek (NRO). Tot juni 2019 was ze universitair docent bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, On-
derwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van Universiteit Leiden. Professionele ontwikkeling van leraren, 
en in het bijzonder leren in interactie, is de focus van haar onderzoek.

Ietje Pauw is lector Narratieve Professionele Identiteit aan Katholieke Pabo Zwolle en coördinator van het 
KPZ Kenniscentrum. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit van (aan-
staande) leraren, zoals die zichtbaar wordt in hun verhalen. Een tweede onderzoeksthema is de leraar als 
leesbevorderaar.

Marieke van der Schaaf is hoogleraar Onderzoek en ontwikkeling van onderwijs in de gezondheidszorg aan 
de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ze is direc-
teur van het expertisecentrum van onderwijs en opleiding in het UMCU. Haar onderzoek richt zich op feedback 
in interactie, expertiseontwikkeling en learning analytics bij professionals, in het bijzonder zorgprofessionals.

Judith Semeijn is hoogleraar Duurzaam HRM aan de Open Universiteit. Speerpunten in haar onderzoek zijn 
duurzame inzetbaarheid en loopbanen, duurzaam beleid en een leven lang ontwikkelen. Ze is research fellow 
bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Maastricht.

Marco Snoek is lector Leren en innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hoge-
school van Amsterdam. Van 2014 tot 2018 was hij projectleider van het project Junior Leraar dat gericht was 
op het ondersteunen van startende leraren in het Amsterdamse po en vo. Hij was co-auteur van Een beroeps-
beeld voor de leraar (2017).
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Jan van Tartwijk is hoogleraar Toegepaste onderwijswetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschap-
pen van de Universiteit Utrecht en directeur van de Graduate School of Teaching (GST) van de UU. In zijn 
onderzoek en onderwijs richt hij zich onder meer op de communicatie tussen leraar en leerlingen in de klas, 
op de ontwikkeling van expertise van leraren en andere professionals, en de bijdrage die opleidingen zoals 
de lerarenopleiding daaraan kunnen leveren.

Kees van der Velden werd door het traineeship ‘Eerst de Klas’ gegrepen door het onderwijs. Tijdens (en na) 
dit traineeship heeft hij gewerkt als leraar maatschappijleer. Hij is mede-initiatiefnemer van het Expertise-
centrum Hybride Docent. Daarnaast is hij betrokken bij meer projecten rondom werken in het onderwijs.

Marc Vermeulen is hoogleraar (Onderwijs-)sociologie bij Tias School for Business and Society Tilburg Univer-
sity. Hij houdt zich onder meer bezig met de waardering van de kwaliteit van publieke dienstverlening en de 
rol van de professionals die deze diensten verlenen (zoals leraren). Eerder was hij leraar en lerarenopleider. Nu 
is hij onder meer toezichthouder in het (beroeps-)onderwijs.

Adrie Visscher is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente (ELAN, vakgroep Docentontwikke-
ling) en hoogleraar Opbrengstgericht werken in het onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onder-
zoek is gericht op het meten en verbeteren van leskwaliteit en hij is onder meer betrokken bij projecten 
rondom differentiatie, formatieve evaluatie en het digitaal meten van leskwaliteit met de Impact! tool.

Bas de Wit is teamleider Professionele schoolorganisatie bij de VO-raad. Hij houdt zich onder meer bezig met 
thema’s als het opleiden van leraren en hun loopbaanontwikkeling, organisatieontwikkeling in het onderwijs 
en met strategisch personeelsbeleid. Hij was co-auteur van Een beroepsbeeld voor de leraar (2017).


