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Bijeenkomst DUDOCnetwerk
Het bestuur kijkt terug op een goede
constructieve bijeenkomst van 09-052014. Er waren twaalf geïnteresseerden
aanwezig. Volgende keer hopen we
(bestuur) op nog meer mensen. Ook was
het diner achteraf succesvol te noemen.
Wel willen we een volgende bijeenkomst
meer inhoudelijk maken. Op dit moment
zijn er plannen om op 22 mei 2015 weer
een bijeenkomst te organiseren. Het
bestuur wil dan een specialist op een
raakvlak van “ons” werkgebied vragen om
een lezing te geven en een inhoudelijke
discussie daarover te leiden. Het moet
voor ons allen niet alleen een gezellig
weerzien worden, maar ook dat we
inhoudelijk meer uitgedaagd worden.
Noteer dus (ondanks dat het nog niet
helemaal vast staat): 22 mei 2015!

Ontwerpers/onderzoekers gezocht
Marco is een onderzoekaanvraag aan het
opstellen en zoekt Dudoccer’s die
interesse hebben om hierbij aan te sluiten
of samen denken. Het gaat hierbij om het
volgende:

www.dudocnetwerk.nl

NHL Hogeschool is op dit moment bezig
met
het
voorbereiden
van
een
subsidieaanvraag voor praktijkonderzoek.
Het onderzoek richt zich op het
ontwikkelen van de competentie om te
innoveren. Het idee is dat veranderingen
in een beroepsgroep of in de maatschappij
individuele bedrijven uitdagen om mee te
vernieuwen (bv. plantenveredeling in de
glastuinbouw). Dergelijke vernieuwingen
zijn nodig voor een bedrijf om stand te
houden of uit te breiden. Vooral voor
kleine bedrijven is het vernieuwen echter
niet zonder risico’s. Eén manier om deze
risico’s te beperken is door in te zetten op
medewerkers die competent zijn in het
omgaan met de vernieuwingen in de
beroepsgroep. NHL Hogeschool wil helpen
bij de professionele ontwikkeling van
dergelijke medewerkers. Er is binnen de
hogeschool al veel onderzoek gedaan naar
wat de competentie om te innoveren
inhoudt. Het onderzoek in deze aanvraag
richt zich op de vraag hoe je studenten
(mbo en hbo) en zittend personeel kan
ondersteunen om tot die competentie te
komen.
Heb je interesse om mee te ontwerpen en
onderzoeken? Laat het me weten
(m.mazereeuw@nhl.nl).

Uitnodiging Kick-Off Postdoc-VO
Het Postdoc-VO project (Praktijkgericht
Onderwijsonderzoek in School door
Docenten)
stelt
gepromoveerde
bètadocenten (bi, sk, na, wi) in de
gelegenheid een deel van hun aanstelling
te besteden aan het uitvoeren van een
toegepast
(vakdidactisch)
onderwijsonderzoek in het belang van de
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schoolorganisatie. Het doel van PostdocVO is de onderwijspraktijk en onderzoek
dichter bij elkaar te brengen. In totaal zijn
er 11 docenten die deelnemen aan deze
pilot. Meer informatie over Postdoc-VO is
beschikbaar via http://www.postdocvo.nl/

U wordt van harte uitnodigen voor de
kick-off bijeenkomst van Postdoc-VO op
donderdag 30 oktober vanaf 13:30 uur in
Utrecht (De Uithof). Tijdens deze kick-off
zal het Postdoc-VO project worden
gepresenteerd en belicht vanuit het
perspectief
van
school,
onderwijsonderzoek en beleid. Daarnaast
is er ruim aandacht voor kennismaking
met de docent-onderzoekers en hun
onderzoek. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Het programma voor
de kick-off staat op http://www.postdocvo.nl/agenda.html . Via deze pagina kunt
u zich ook aanmelden.

Het
bestuur
van
de
Stichting
DUDOCnetwerk is op het ogenblik bezig
een brief aan het opstellen om “onze”
stichting bij DUDOC-alfa bekend te maken.
Misschien volgt hier een samenwerking
uit.

Website Stichting DUDOCnetwerk
Zoals ieder weet is de website
www.dudocnetwerk.nl al enige tijd in de
lucht. Op de pagina “Community” kunnen
de
aangesloten
donateurs
hun
profielverwijzing laten plaatsen (denk aan
LinkedIn) en hun expertise laten
vermelden. Vergeet dus niet je gegevens
door te geven (adridierdorp@gmail.com)
als je nog iets wilt veranderen of
aanvullen. Ook informatie voor de
nieuwsrubriek is altijd welkom.

Promotie Micha Ummels
DUDOC-alfa
DUDOC-ALFA is een programma dat
bevoegde
VO-docenten
en
lerarenopleiders de mogelijkheid biedt om,
naast hun baan in het voortgezet of hoger
onderwijs,
vier
jaar
lang
een
promotieonderzoek uit te voeren op het
terrein van de vakdidactiek van de
geesteswetenschappen. Concreet gaat het
hier om de didactiek van de schoolvakken:
klassieke talen, Nederlands, de moderne
vreemde talen, geschiedenis, CKV,
godsdienst/levensbeschouwing, filosofie,
en muziek. Zij worden hier aangeduid met
de term ‘alfavakken’.
www.dudocnetwerk.nl

Op 28 november 2014 verdedigt Micha
Ummels zijn proefschrift
Promoting conceptual coherence within
biology education based on the conceptcontext approach.
Het vindt plaats om 12.30 te Nijmegen
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