3E Congres

ECSB Entrepreneurship Education Conference
in Enschede, Nederland, 16 18 mei 2018

Call for Papers / Verzoek voor voorstellen Workshops voor het 3E congres 2018
Het 3E congres is bijzonder vanwege haar innovatieve en niet-traditionele format. In tegenstelling tot meer
traditionele congressen, richt dit congres zich op de formulering van problemen en vragen in plaats van op de
kant en klare oplossingen of de presentaties van onderzoeksresultaten. Er zijn geen keynote-sprekers om ons
de weg te wijzen, maar we effenen zelf het pad door onze gezamenlijke inspanning! Voor onderzoekers,
docenten en politici is het bij uitstek de gelegenheid om te debatteren en hun ervaringen vanuit Europees
perspectief uit te wisselen. De uitdagingen in het ondernemerschapsonderwijs en de vooruitgang ervan zijn
onderwerp van discussie.
Thema van het congres: Building for the Future – Entrepreneurship Education, Training and Policy
Sub-thema's:















Ondernemerschapsonderwijs voor niet-economische studenten
“Ondernemende klaslokalen"
Sociale- en burgerschapscompetenties in ondernemerschapsonderwijs
Pedagogische theorieën in ondernemerschapsonderwijs
Online- en blended-learning benadering
Betrokkenheid, impact en evaluatie
Innovaties in toetsen
Waarden, ethiek en kritiek in relatie tot ondernemerschapsonderwijs
Filosofieën over leren in ondernemerschapsonderwijs
Genderperspectieven in ondernemerschapsonderwijs
Ondernemende universiteiten en scholen
Student incubator initiatieven
Beleid voor ondernemerschapsonderwijs
Casestudies van ondernemerschapsonderwijs

Dit jaar zijn er twee calls; één voor researchpapers en één voor onderwijsontwikkeling workshops –
(Practitioner Development Workshops, PDWs). Elke auteur mag in maximaal 2 abstracts / voorstellen
voorkomen. De focus van de bijdragen moet liggen op vragen, uitdagingen en problemen. De ingediende
abstracts / voorstellen worden dubbel blind peer-reviewed en van feedback voorzien. De voertaal tijdens het
wetenschappelijke deel van het congres is Engels. Voor de PDW’s zijn er ook Nederlandstalige tracks.
Specifieke richtlijnen voor abstracts van researchpapers
De researchpapers moeten gericht zijn op 'Vragen waar we mee zitten’. Een prijs voor het beste researchpaper
zal worden uitgereikt voor de beste vraag. Er zijn 2 soorten researchpapers die ingediend kunnen worden.
Het ideale conceptuele paper werpt een interessante vraag op waarbij de beantwoording ervan leidt naar een
rijkere en eventueel getransformeerde uitdaging, die ons helpt de vraag in een geheel nieuw perspectief te
plaatsen. Een perspectief waar we niet eerder aan hebben gedacht.
Het ideale empirische paper formuleert een vraag die moet worden onderzocht en door de empirische
analyse laat zien dat de wereld veel rijker kan zijn of op verschillende manieren kan werken dan wij dachten.
Wellicht moeten we vragen aanpassen of nieuwe vragen stellen.
Abstracts mogen niet langer zijn dan twee (2) pagina’s met regelafstand 1 en niet meer dan 900 woorden
bevatten. De naam en informatie van de auteur(s) mogen nergens verschijnen in de abstract. Als u meer dan 2
abstracts indient, vragen wij u de additionele in te trekken.
Abstracts moeten de volgende gegevens bevatten:

het belang van het onderwerp voor ondernemerschapsonderwijs, -onderzoek en/of -praktijk

de vragen, uitdagingen en problemen die worden benoemd

de originaliteit en nieuwheid van de aanpak

Abstracts dienen met de onderstaande kopjes gestructureerd te worden:
1) 'Vragen waar we mee zitten’ (doelstelling)
2) Benadering
3) Resultaten
4) Gevolgen
5) Waarde/originaliteit
Als volgens de reviewers een abstract van een researchpapier beter past als een onderwijsontwikkeling
workshop (PDW), zal de auteur(s) worden gevraagd of ze hun bijdrage daarvoor willen aanpassen. De
auteurs(s) moeten dan hun bijdrage volgens het PDW-format voor een volledig paper indienen en een
workshopsessie voorbereiden voor het congres.
Specifieke richtlijnen voor voorstellen voor de Onderwijs Ontwikkeling Workshops (PDW)
Alle PDW voorstellen moeten gericht zijn op 'Vragen waar we mee zitten’. Een prijs voor de beste
onderwijsontwikkeling workshop zal worden uitgereikt voor de beste vraag.
In sessies moet een praktijkprobleem centraal staan, zoals de ontwikkeling en uitvoering van
onderwijs/trainingen voor ondernemerschap, ondernemendheid, de pedagogische praktijk,
leergemeenschappen, programmaontwikkeling en trajecten voor ondernemende leerlingen,
buitenschoolse initiatieven, onderwijs strategie of betrokkenheid van stakeholders. Het doel van de sessie is
praktijkervaringen te delen en discussiemogelijkheden te bieden rond het thema van de track.
Het is met name belangrijk dat workshopleiders de interactie opzoeken en de deelnemers stimuleren om een
bijdrage te leveren. Omdat dit van oorsprong een onderzoekcongres is, zijn we met name geïnteresseerd in
praktijkvoorbeelden die onderbouwd zijn door (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Dit is echter geen eis
voor indiening en mag zeker niet de belangrijkste focus zijn van de PDW presentatie op het congres.
Voorstellen mogen niet langer zijn dan twee (2) pagina’s met regelafstand 1 en niet meer dan 500 woorden
bevatten. De naam en informatie van de auteur(s) mogen nergens in het voorstel verschijnen. Als u meer dan 2
voorstellen indient, vragen wij u de additionele in te trekken.
Voorstellen moeten de volgende gegevens bevatten:

belang van het onderwerp voor de praktijk van ondernemerschapsonderwijs

vragen, uitdagingen en problemen die worden gesteld en aangepakt

hoe u van plan bent om het publiek te betrekken en welke opbrengsten een deelnemer kan
verwachten voor zijn eigen praktijksituatie.
Voorstellen dienen met de onderstaande kopjes gestructureerd te worden (maximaal 500 woorden):
1) Workshop titel
2) Workshop samenvatting (200 woorden)
3) Workshop stijl (50 woorden woorden)
4) Verwachte resultaten (50 woorden)
5) Details van verwant onderzoek (100 woorden)
6) Opbrengsten voor de onderwijspraktijk (100 woorden)
Belangrijke datums
Deadline voor abstracts / voorstellen: 1 december 2017
Kennisgeving van acceptatie: 20 januari 2018
Deadline indienen volledige papier: 20 maart 2018
Deadline Early-bird registratie: 15 maart 2018
Organisatoren
Lokale organisator: Universiteit Twente en Saxion University of Applied Sciences
Congres organisatie: Matthijs Hammer, Ruud Koopman en Aard Groen
ECSB – European Council for Small Business and Entrepreneurship
Contact: info@ECSB.org

Kijk op www.3e2018.org voor meer informatie en het indienen van uw abstract.

