
 

 

Beste collega, 

For English, please see below.  

Hieronder vind je de oproep voor bijdragen voor de volgende NACV-dag (voorheen “NACV-

Expertmeeting”). We hopen je hiermee te inspireren om een voorstel te doen. 

 

16e NACV-dag: Utrecht, 17 januari 2020 
Oproep voor Bijdragen / Call for Contributions 
Lessons Learned: The Good, The Bad & The Ugly 

 

2020 – een bijzonder getal. Zes collega’s van de Universiteit Utrecht slaan de handen ineen om van 

de volgende NACV-meeting een bijzondere dag te maken. Op 17 januari 2020 zijn we te gast op de 

International Campus Utrecht in de voormalige Kromhoutkazerne.  

In de afgelopen jaren hebben we ons tijdens NACV-Expertmeetings gebogen over onderwijs-

ontwikkelingen als digitalisering, globalisering, internationalisering, diversifiëring en technologische 

vernieuwingen. Voor 2020 willen we niet alleen vooruitkijken maar ook terugblikken: wat hebben 

we de afgelopen jaren allemaal geleerd als het gaat om (onderwijs in) academische communicatieve 

vaardigheden? We zijn daarom op zoek naar:  

- The Good: wat helpt onze studenten om beter te presenteren, te schrijven, te luisteren of te 

lezen? Hoe werken we goed samen met elkaar en met vakdocenten in het curriculum? Wat zijn 

onderwijs-succesnummers gebleken en waar is dat succes aan te danken? Hoe overtuigen we 

beleidsmakers om verbeteringen te ondersteunen en wat voor moois doen we met de 

vrijgekomen kwaliteitsgelden?   

Maar zeker ook naar: 

- The Bad and the Ugly: van welke projecten denk je: “dit nooit weer?” Welke inspanningen 

bleken vruchteloos? Waar en waarom lukte het niet om samenwerkingen op te zetten, 

financiering te regelen of dezelfde taal te (leren) spreken als vakdocenten, andere collega’s en/of 

beleidsmakers?  

Kortom: we vatten het congresthema ruim op, maar willen wel graag inzetten op leerzame kennis en 

ervaringen. En soms zijn het juist de bloopers, geflopte projecten of fouten die ons verder helpen. 

Daarom willen we een ieder uitnodigen ook die ervaringen te delen. We nodigen je van harte uit om 

een voorstel te doen voor een bijdrage aan de NACV-dag. Bijdragen over mondelinge ACV zijn zeer 

welkom! 

Uitnodiging  

Je kunt kiezen voor een van de drie ‘traditionele’ vormen (lezing, workshop, discussie) maar we 
stellen ook een aantal alternatieven voor die je hopelijk inspireren:  



• Lezing (max. 30 minuten presentatie, minimaal 10 minuten voor vragen en discussie); deel 
informatie over je onderzoek, project en methode 

• Workshop (40 minuten); laat collega’s actief kennismaken met iets wat je ontwikkeld hebt. 
• Discussie (intro van 5 minuten, daarna 35 minuten discussie); vraag je collega’s mee te denken 

over een bepaalde vraag of een probleem 
• Versterk mijn project (20 of 40 minuten): je bent bezig met een project en je wilt vooral graag 

input van collega’s. Pitch je project in max. 5 minuten en nodig collega’s uit om samen aan de 
slag te gaan om je plan naar een hoger niveau te tillen. 

• Gebruik mijn expertise (15 minuten): bied je aan om in een Q&A-sessie bevraagd te worden over 
een bepaald onderwerp. Omschrijf in maximaal 150 woorden wat je expertise is en wat de ander 
bij je kan halen.  

• Lessons Learned in het kort (15 minuten); deel in 10 minuten met maximaal 5 visueel 
opgezette slides je geflopte of succesvolle project. Aansluitend is er 5 min. voor vragen/om door 
te praten. We combineren 3 bijdragen tot 1 sessie maar je kunt ook als drietal een gezamenlijk 
voorstel doen.  
 

De voorstellen omvatten maximaal 300 woorden en bevatten in ieder geval de titel, het type 
bijdrage, het onderwerp, het doel van je bijdrage en voor wie je bijdrage interessant kan zijn. Geef 
bij een workshop aan hoe de interactieve component vorm zal krijgen. Geef bij een discussie aan 
hoe de discussie georganiseerd zal worden (bijv. met een panel). Vergeet ook niet de naam, 
instelling en contactgegevens van de auteur(s) in het document te zetten. Afhankelijk van de taal 
van het abstract zullen wij uitgaan van een Engelse of Nederlandse bijdrage.  
 
Graag ontvangen wij je abstract uiterlijk 1 oktober 2019. Je kunt daarvoor het volgende formulier 
gebruiken.   
 
Halverwege november laten wij weten of je abstract wordt geaccepteerd. Meerdere bijdragen van 
eenzelfde instelling zijn toegestaan, maar bij de selectie zullen wij streven naar een zo adequaat 
mogelijke spreiding. 
 
Inschrijving  
Rond december ontvang je de officiële uitnodiging voor de NACV-dag 2019 met het programma en 
informatie over de inschrijving. Wij willen erop wijzen dat ook sprekers zich moeten inschrijven. Dit 
kan als NACV-lid of (voor een hoger tarief) als niet-lid. Lidmaatschap kost € 60 per jaar, niet-leden 
betalen € 70 voor deelname aan de NACV-dag.  
 
 
Wij kijken uit naar je voorstel!  

Met hartelijke groet,  
 
Het organisatiecomité van de 16e NACV Dag:  
 
Joy de Jong (Skills Lab UU) 
Mario de Jonge (Onderwijsadvies & -Training SW) 
Annemieke Meijer (Writing & Skills Centre UCU) 
Marily Mensink (Skills Lab UU) 
Judith Schippers (Skills Lab UU) 
Elma Zijderveld (Onderwijsadvies & -Training SW) 
 
English 

https://docs.google.com/forms/d/10sxZR_Q4eW8ymjPnLbXe04L2tZJo9wD5QvP7ez87GVw/edit


16th NACV day: Utrecht, January 17, 2020 

Call for contributions 

16th NACV-meeting, Utrecht, January 17, 2020 

Lessons learned: the Good, the Bad and the Ugly 

Dear colleagues, 

2020 – a special number. Six colleagues from Utrecht University have been working together to 

make the next NACV meeting a special one. On January 17 we are pleased to welcome you to 

University College Utrecht. 

Over the past years, NACV meetings have focused on a wide variety of developments in the field, 

from globalization and internationalization to diversity and technological innovations. In 2020 we 

would like to look ahead as well as look back: what have we learnt so far about the teaching of 

academic communicative skills? What are best practices in helping our students improve at 

presenting, writing, listening and reading? What, in retrospect, turned out to be bad ideas? What are 

effective and not-so-effective ways of collaborating with content teachers in the curriculum? What 

works when it comes to persuading policy makers to support our initiatives, and what doesn’t?  

In other words: we present a broad conference theme, and are keen to concentrate on sharing 

knowledge and experiences. Reflecting on failures, mistakes and bloopers can be highly valuable, 

which is why we hope you’ll be willing to share those experiences too. We warmly invite you to 

submit a proposal for a contribution to this NACV day. Contributions on oral skills are particularly 

welcome! 

Contributions  

You can choose from three ‘traditional’ formats as well as a number of new ones: 

•         presentation (30 minutes plus 10 minutes for questions and discussion): share information 
about your research, project and method  

•         workshop (40 minutes): give your colleagues hands-on insight into something you have 
developed  

•         discussion (intro 5 minutes, followed by 35 minutes discussion): ask your colleagues to think 
through a particular question or problem 

•         project input (20 or 40 minutes): pitch your project in 5 minutes max. and use your colleagues’ 
input to develop it further  

•         expert session (15 minutes): offer your expertise in a particular field and be prepared to answer 
questions from colleagues 

•         lessons learned (15 minutes): present the success or failure of your project in max. 5 slides with 
little text and discuss it with colleagues (3 contributions will be combined into 1 session; you can also 
choose to propose a session together with two colleagues)   
  
Your proposal should not exceed the limit of 300 words, and should contain the title, the type of 

contribution, the aim of your contribution and an indication of the target audience. If you submit a 

proposal for a workshop, please also indicate how you will make it interactive. If you submit a 

proposal for a discussion, please indicate how you will organize the discussion (for instance with a 

panel). Remember to include the name, affiliation and contact details of the author(s). Depending on 

the language of the abstract, we will assume an English or Dutch contribution. 



The deadline for submitting your abstract is 1 October 2019. You can submit by sending using the 
following form.  
  
We will let you know by mid-November whether your proposal has been accepted. Multiple 
contributions from the same institute are allowed, but we will strive for a spread across the 
institutes for the final programme.  
  

Registration  
The official invitation for the NACV day, including the programme and information about 
registration, will be sent out in December. We would like to point out that both speakers and regular 
participants need to register. NACV members pay no fee. Membership of the NACV costs € 60, non-
members pay € 70 for the day.  
   
Kind regards, 
The organizing committee of the 16th NACV day: 

Joy de Jong (Skills Lab UU) 
Mario de Jonge (Educational Consultancy & Professional Development, UU) 
Annemieke Meijer (Writing & Skills Centre UCU) 
Marily Mensink (Skills Lab UU) 
Judith Schippers (Skills Lab UU) 
Elma Zijderveld (Educational Consultancy & Professional Development, UU) 
 

    

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1hdbl3ttj5fpVnaokh-sRBOe6MnyJseZmwt_S0EGBIHk/edit

