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Geacht hoofdbestuur, 
 

De 50PLUS partij gaat door een moeilijke periode. Het is van het grootste belang dat 
wij ons zelf herpakken voor de volgende verkiezingen. Ik wil daar graag een bijdrage 
aan leveren. 

 

Bij deze stel ik mij beschikbaar voor de functie van voorzitter van de 
programmacommissie (PC). 

 
Sinds 2017 ben ik lid van de 50PLUS partij en sinds een jaar ben ik bestuurslid van het 
wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. In de loop van mijn leven heb ik ruime 
ervaring opgedaan met bestuurlijke werkzaamheden, vooral in het verlengde van 
mijn wetenschappelijke werkzaamheden, maar ook als voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van de PvdA in mijn toenmalige woonplaats Eijsden. In die tijd heb ik ook 
bijdragen geleverd aan verkiezingsprogramma’s en strategieën. 

 

Wat betreft mijn betrokkenheid bij de 50PLUS partij is het van belang dat ik geen 
binding heb met facties en groepen binnen de partij die bepaalde belangen 
vertegenwoordigen. Ook heb ik zelf geen ambities voor een politieke functie. Als 
voorzitter van de programmacommissie zal ik onafhankelijk kunnen functioneren, 
meer als een facilitator van het proces dan als een voorzitter met een eigen agenda. 

 

Ik zie uit naar het vervolg van deze 

procedure, Met vriendelijke groet, 

 

Prof.dr. Erik de Graaff 
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Curriculum Vitae 
 

Naam: de Graaff, Erik 
Adres: ……………………… Hoogkarspel 
Geboortedatum: ………….. 
Geboorteplaats: …………… 
Burgerlijke staat: 
weduwnaar 

 

Opleiding 
– HBS B aan het Amsterdams Lyceum, eindexamen 1970. 
– Studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, hoofdrichting 

Arbeids- en Organisatiepsychologie, bijvak Didaxologie, doctoraalexamen 
1978. 

– Promotie aan de Rijksuniversiteit Limburg 25 mei 1989. 
– Postdoctorale opleiding Innovatie Manager, Academie voor 

Informatica, Universiteit van Amsterdam, 1990-1991. 
 

Werk 
– Research Instituut voor de Toegepaste Psychologie, te 

Amsterdam. wetenschappelijk assistent van 15-9-1977 / 1-6-
1979. 

– Rijksuniversiteit Limburg, te Maastricht, vakgroep Onderwijsontwikkeling en 
Onderwijsresearch, 1-6-1979 / 1-4-1990. 

– Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde, Faculteit der 
Technische Maatschappijwetenschappen, sectie Didactiek en 
Onderwijsontwikkeling, 1-4-1990 / 1-4-2011 

– Aalborg University, hoogleraar bij het Unesco Center for Problem Based 
Learning, 1-4-2011- 1-6-2017 

- Aalborg University, Adjugeret professor, 1-6-2017-present 
 

Bestuursfuncties 
– Lid (student) van het bestuur van de Vakgroep Arbeids- en 

Organisatie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, van 
1976-1978. 

– lid van het Dagelijks Bestuur van de Vakgroep Arbeids- en Organisatie 
psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, van 1977 tot 1978. 

– lid Onderzoeksthemagroep (OTG) Motivatie van 1979-1985. 
– lid van het bestuur van de vakgroep Onderwijsontwikkeling en 

Onderwijsresearch van de Rijksuniversiteit Limburg, van 1980-1989. 
– voorzitter van de Afdeling Eijsden van de Partij van De Arbeid, van 1982 tot 

1983. 
– lid van de Faculteitsraad van de Algemene Faculteit 

(Gezondheidswetenschappen) van de Rijksuniversiteit Limburg (tevens lid 
van de vertrouwenscommissie van de raad), van 1983 tot 1985. 

– lid van de Onderwijs commissie van de Faculteit de 
Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg, van 1983 
tot 1985. 

– lid van de Werkcommissie van de Examens van de van de Faculteit de 
Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg, van 1983 
tot 1986. 

– lid van het bestuur van de stichting Maffius (uitgever van de Observant, 



Informatie- en Opinieblad van de Rijksuniversiteit Limburg), van 1983 tot 1990 
(van af 1988 secretaris van het bestuur). 

– hoofd werkverband Onderwijsontwikkeling en Evaluatie, van 1989 tot 1-6- 1995. 
– adviseur Faculteitsbestuur, faculteit der Bouwkunde, van 1989 tot 1-9-1994. 
– lid redactie Pentagram (informatieblad Faculteit der Bouwkunde) van 1990 tot 1-6-

1995. 
– redacteur van de Nieuwsbrief Curriculumvernieuwing IO, van november 1993 tot 

april 1995. 
– voorzitter van de Commissie Onderwijs WTM, van november 1995 tot 

december 1997 
– member of het executive committee van Active Learning in Engineering 

Education (ALE), 2002-2013, Chairman 2013-2016. 
– member of het Nederlandse nationale commitee van de European Society for 

Engineering Pedagogy (IGIP), sinds september 2002. 
– member of the Administrative council of the European Society for 

Engineering Education (SEFI), since September 2003-2016. 
– chairman of the Curriculum Working Group (CDWG) of SEFI, 2003-2005. 
– lid van het bestuur van het CRWO (Centra voor Research van he 
– Wetenschappelijk Onderwijs) 2004-2009; chairman 2005-2007. 
– coördinator van de SIG Active learning within the European project TREE 

(Teaching and Research in Engineering education in Europe, 2005-2008. 
– vice President van de European Society for Engineering Education (SEFI), 2005-

2008. 
– lid van het Executive Committee van de International Society of Engineering 

Didactics (IGIP), 2006-2009. 
– Hoofd van de sectie Educatie en Technology (EDUTEC), faculteit TBM, Tu Delft, 

2006-2009. 
– Hoofdredacteur van het European Journal of Engineering Education, 2008- 2018. 
– Lid van de Advisory Board of the Aalborg Centre for Problem Based Learning in 

Engineering Science and Sustainability, Aalborg University under the auspices of 
UNESCO, 2015-2018. 

 
 

Publicaties 
Gedurende mijn wetenschappelijke loopbaan heb ik meer dan 200 artikelen en 
conferentie papers gepubliceerd en meer dan 70 keynotes en invited lectures gegeven 
over de hele wereld. De complete lijst kan op aanvraag worden toegezonden. 

 


