
 
 

Uitnodiging Masterconferentie Master(s) van de Toekomst 

 
De inschrijving voor de jubileumeditie van de landelijke Masterconferentie is 
geopend! Met het thema Master(s) van de toekomst richten we ons op de 
toekomst door middel van inspiratiesessies en challenges, met 
vertegenwoordigers en deskundigen vanuit alle domeinen van het hbo. Het 
gaat deze keer niet om het delen van wat we altijd al doen, maar juist om het 
bedenken hoe het in de toekomst zal zijn, hoe we dat willen en hoe we dat 
samen kunnen vormgeven met het werkveld. Door de aanwezigheid van 
werkveld, alumni en andere betrokkenen en door verschillende werkvormen 
willen we een gedeeld beeld van de toekomst schetsen. 
 
Met dit thema sluiten we naadloos aan op de Strategische agenda hoger 
onderwijs en onderzoek: Houdbaar voor de toekomst van het Ministerie van 
OCW en op Professionals voor morgen, de strategische agenda 2019-2023 van 
de Vereniging Hogescholen. 
 
Wees er daarom bij om uw visie op de professionele master(s) van de 
toekomst te delen! 
 
Meld je aan via https://masterconferentie-hanzehogeschool.yellenge.nl 
Lees onder meer informatie over het programma en de keuzeonderdelen en 
over het volgen van het Futures Literacy Lab op 27 maart 2020, die aan 
deelnemers van de masterconferentie wordt aangeboden. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/02/bijlage-1-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-houdbaar-voor-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/02/bijlage-1-strategische-agenda-hoger-onderwijs-en-onderzoek-houdbaar-voor-de-toekomst
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/arbeidsmarkt-bovenaan-agenda-hogescholen
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/arbeidsmarkt-bovenaan-agenda-hogescholen
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmasterconferentie-hanzehogeschool.yellenge.nl&data=02%7C01%7Cm.t.u.e.ceelie-loeffen%40pl.hanze.nl%7C16dea0e4e5914f6eca4308d778b0bf49%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637110572836352873&sdata=dnHqKTBQMob6ad0DZRPWWgC7H898FRrYIBuXOSxup5k%3D&reserved=0


Globaal programma 26 maart 2020 
09.30 Inloop en registratie 

10.00 Welkom en De Wereld Draait door 

11.00 Ronde 1 interactieve sessies 

13.00 lunch 

14.00 Ronde 2 interactieve sessies 

15.30 Plenaire terugkoppeling, borrel en afsluiting 

16.00 Fit voor de Toekomst (facultatief) 

 

Interactieve sessies 
Excursie Health Hub Roden Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen in de 

Health Hub Roden. Health Hub Roden staat midden in de 
wereld van medische technologie en healthy ageing en vormt 
als ‘hub’ een verbindende schakel tussen ondernemers, 
kennisinstellingen en de overheid. Deelnemers aan de excursie 
worden per touringcar vervoerd. Meer informatie over Health 
Hub Roden 

Tentgesprekken In besloten sessies met maximaal 10 deelnemers zoeken we 
verdieping op inhoudelijke thema’s zoals co-creatie met het 
werkveld, responsiviteit van de arbeidsmarkt, responsief leren 
en kennis construeren en wicked problems. Je neemt deel aan 
twee gesprekken over verschillende thema’s. 

Cross-over challenges Met 20 deelnemers ga je de uitdaging aan om samen de master 
van de toekomst te creëren. De procesbegeleiders gaan aan de 
hand van design thinking en KAOS/Vision backcasting met jullie 
aan de slag. Voor deze uitdaging worden gemêleerde groepen 
samengesteld. 

Human Libraries In een carrousel van ‘levende boeken’ ga je in gesprek met 
experts met verschillende achtergronden om gezamenlijk een 
ideaalbeeld of toekomstbeeld te schetsen. Thema’s zijn 
bijvoorbeeld: Welke gamechangers komen er aan? Wat 
betekenen smart industries voor onderwijs en werkveld? Wat is 
de waarde van een masterdiploma in de toekomst? In groepjes 
van zes deelnemers heb je drie of vier gesprekken. 

Facultatief: Fit voor de toekomst 
Heb jij zin om na deze intensieve dag nog even gaan te sporten? Het 
SportGezondheidsCentrum van de Hanzehogeschool heeft speciaal voor deelnemers aan de 
Masterconferentie een verrassings-work-out samengesteld! 

Een tipje van de sluier; we zullen tijdens de work-out met verschillende sportvormen aan de 
slag gaan. De verrassings-work-out is voor ieder niveau toegankelijk. 

https://healthhub-roden.nl/
https://healthhub-roden.nl/


Futures Literacy Lab op vrijdag 27 maart 2020 
Op vrijdag 27 maart nodigen we je van harte uit voor 
een inspiratiesessie waarin we aan de slag gaan met 
een verkenning van de toekomst van het 
masteronderwijs in 2060. Wat heeft de toekomst in het 
verschiet als het bijvoorbeeld gaat om systemen van 
kenniscreatie, de aard van ons werk of de invloed van 
technologie? En wat vinden we daarvan? 

De dag wordt verzorgd door Hanze-collega’s van de UNESCO Chair Futures Literacy. Zij 
hanteren de methodologie van een Futures Literacy Knowledge Lab, ontwikkeld door 
UNESCO, die ons leert de toekomst te gebruiken om het heden te innoveren.  

Bekijk dit filmpje of lees dit artikel voor meer informatie over Futures Literacy. 

Het Futures Literacy Lab wordt aangeboden voor deelnemers aan de masterconferentie 
2020 voor € 200,- per persoon. Aanmelden en betalen gaat via het inschrijfformulier van de 
masterconferentie. 

 

Globaal programma Futures Literacy Lab 

8.45  Inloop 

9.00  Welkom en introductie UNESCO Chair FL 

 Fase 1: Reveal - voorspellingen, dromen, waarden en overtuigingen 

12.00 Lunch 

12.45 Fase 2: Reframe - inzicht in anticipatie op de toekomst in dagelijks denken en doen 

14.15 Fase 3: Rethink - nieuwe inzichten en nieuwe vragen  

15.00 Afscheid 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbinged.it%2F2Nah9Ij&data=02%7C01%7Ce.m.kazemier%40pl.hanze.nl%7Cd583e80951c14a2eb54408d75de8d49c%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637081126887191113&sdata=ikkOBBqYFp0Hn7VJWbry8firgPPJR9qtvryWLG1UsKw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F272739756_Futures_Literacy_-_Embracing_Complexity_and_Using_the_Future&data=02%7C01%7Ce.m.kazemier%40pl.hanze.nl%7Cd583e80951c14a2eb54408d75de8d49c%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637081126887201109&sdata=8xRm%2FXfWjDLluID84NuufNXF0PyCjWPdmK%2FCCoSDuV8%3D&reserved=0
https://masterconferentie-hanzehogeschool.yellenge.nl/


Overige informatie 

Aanreizen 

Vanwege bouwwerkzaamheden op de Zernike Campus zijn er geen parkeerplaatsen vrij voor 
gasten. Komt u daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Groningen. Komt u 
toch met de auto, dan kunt u parkeren op de diverse P+R terreinen rondom Groningen. 
Zowel vanaf het hoofdstation als vanaf de P+R terreinen bereikt u de Zernike Campus in circa 
30 minuten per bus. 

 

Overnachten 

Komt u met de trein naar Groningen dan kunt u overnachten in het centrum van Groningen. 
Vanuit het centrum reist u in maximaal 30 minuten met de bus naar de Zernike Campus.  

Komt u met de auto naar Groningen, dan is Van der Valk Hoogkerk een prima 
overnachtingsplek, vanwege de nabijheid van P+R Hoogkerk. De reistijd naar de campus is 
vanaf P+R Hoogkerk circa 30 minuten met de bus.  

 

 


