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We zijn te uniek in Nederland om
niet samen te werken aan beter
bèta-onderwijs.

DUDOCnetwerk

Mijn wens is dat we aan elkaar
denken
als
we
projecten
oppakken,
dat
we
onze
samenwerking in stand houden. We
hebben een gemeenschappelijk
denk- en werkkader van waaruit
we kunnen vertrekken. Laten we
die benutten. Als voorzitter ga ik
beter mijn best doen om dat
samenwerken te stimuleren.
Doe je mee?

Goede voornemens
Ik weet niet of een ieder van jullie
aan het begin van een jaar zich
iets goeds voorneemt. Bij ons thuis
ontkom je er niet aan. Na het
gelukwensen in het kersverse jaar
komen vrijwel direct de goede
voornemens op tafel. En eerlijk
gezegd vind ik dat zelf erg prettig;
elkaar in ogen kijken en uitspreken
wat de wensen zijn en wat we
beter gaan doen.
Mag ik jullie ook (virtueel) diep in
de ogen kijken en vragen wat we
wensen en beter gaan doen met
ons DUDOC-netwerk. Is er een
wens om het netwerk in stand te
houden? En zo ja, waartoe? Wat
moeten we beter doen om
dergelijke wensen te realiseren?
Ik kan nu niet inschatten wat jullie
gedachten zijn. Wel kan ik jullie
deelgenoot maken van de mijne:

www.dudocnetwerk.nl

In deze nieuwsbrief vind je ideeën
van ons bestuur. We nodigen jullie
graag uit om constructieve en
kritische bijdragen te leveren.
Ik wens jullie, namens het hele
bestuur, hele fijne feestdagen en
een voorspoedig 2016!
Marco Mazereeuw

Nieuwjaarsborrel
Bij voldoende belangstelling wil
het bestuur een nieuwjaarsborrel
organiseren op vrijdag 15 januari
om 20:00u, ergens in Amersfoort.
De exacte plek weten we nog niet
maar we denken aan een leuke
kroeg. We kunnen elkaar dan een
goed nieuwjaar toewensen en op
informele wijze elkaar informeren.
We denken dan niet aan een echt
inhoudelijke bijeenkomst. Je kunt
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je aanmelden door een mailtje te
sturen:
S.AbrantesGarcezPalha@uva.nl

Webinar
Het aantal aanmeldingen voor onze
bijeenkomst op 22 mei jl. was
helaas niet genoeg om deze
bijeenkomst
door
te
laten.
Jammer, want we hadden een
mooi,
interessant
programma
samengesteld. Omdat het bestuur
het toch belangrijk vindt om samen
in discussie te blijven, heeft zij
een plan bedacht om elkaar op een
minder tijdrovende manier te
kunnen spreken. Een van de
oplossingen is een Webinar. Op 3
februari om 18.00 uur kunnen we
een uur lang via het internet
elkaar spreken. Doel van deze
webinar bijeenkomst is om te
kijken of we samen een project tot
stand kunnen brengen waar we
subsidie voor aanvragen. Een wild
idee is bijvoorbeeld een onderzoek
naar de daadwerkelijke effecten
van de ontwikkelde interventies
van onze promotieonderzoeken.
Hoe pakt het uit in de praktijk? En
hoe is de bijdrage aan het
overbruggen van de kloof tussen
theorie en praktijk. We kunnen de
documenten
van
Bakx
als
uitgangspunt
nemen,
maar
misschien komen we in de webinar
wel
tot
een
heel
andere
vraagstelling.
Bijvoorbeeld
vakdidactisch
onderzoek
naar
www.dudocnetwerk.nl

leerprocessen van leerlingen in een
specifiek domein (21th century
skills) of vakdidactisch onderzoek
naar
professionalisering
van
docenten in een specifiek domein.
Dus meld je aan voor de webinar
op:
3 februari van 18;00 tot 19:00.
Door een mailtje te sturen naar:
m.mazereeuw@nhl.nl.

Van de Penningmeester
Omdat de bijeenkomst niet door
ging en we nog iets over hebben
van het vorig jaar, heeft het
bestuur besloten om voor het jaar
2015 geen donaties te vragen (mag
natuurlijk wel).
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