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Alweer een nieuw jaar  

Hoewel het niet een heel druk jaar voor 
de Stichting was, is er toch van alles 
gebeurd. Zoals jullie weten heeft een 
groepje DUDOCnetwerkers met externe 
collega’s een Erasmus plus aanvraag 
gedaan. Helaas zijn we niet gekozen.  
Ook hebben we een heel gezellige 
bijeenkomst in Utrecht gehad. Onze 
grootse plannen worden de Stichting zijn 
inmiddels wel behoorlijk afgezwakt, maar 
we geven het voorlopig nog niet op. Zeker 
aan het eind van een jaar is er tijd voor 
reflectie en besloot het bestuur om 
misschien een nieuwe poging bij Erasmus 
te gaan doen.  

In deze nieuwsbrief houden we jullie weer 
op de hoogte.  

Dus veel leesplezier en alvast fijne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

Adri (namens het bestuur) 

 

 

Erasmus aanvraag 
 

Inmiddels is er weer een eerste 
verkenning geweest om alsnog de eerder 
genoemde Erasmus + aanvraag 
gehonoreerd te krijgen. We houden jullie 
op de hoogte. Een van de kritiekpunten 
was dat het project te Nederlands is. Daar 
wordt nu druk aan gewerkt.  

 

 

Bijeenkomst  

Ik praat, pardon: schrijf natuurlijk voor 
mijzelf, maar vind echt dat we in 
november een zeer geslaagde 
bijeenkomst hadden. We zaten met twaalf 
personen aan het diner. Het was fijn weer 
de verhalen te horen waar iedereen mee 
bezig is.  
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Leuk was ook dat Tjeerd erg verrast was 
toen hij uitgeroepen werd  tot 
ereDUDOCnetwerker bij de Stichting 
DUDOCnetwerk voor het leveren van 
uitzonderlijke prestaties als 
leidinggevende, deskundige en vooral als 
meelevende motivator tijdens het 
DUDOCproject! Het bestuur had dit al een 
lange tijd in het hoofd, maar door de 
steeds niet doorgaande bijeenkomsten, 
kwam het er niet van. Eindelijk kreeg 
Tjeerd zijn welverdiende certificaat 
overhandigd, samen met een pen welke 
de gravure “ereDUDOCnetwerker” heeft. 
Het is hem van harte gegund. 

 

 

 

Een bijeenkomst plannen met behulp van 
een digitale planner schijnt dus beter te 
werken. Er waren maar enkele 
afmeldingen op het eind. Dus, volgend 
jaar opnieuw een datumprikker. 

Adri 

Whatsapp groep 

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht is er 
spontaan een DUDOCnetwerk whatsapp-

groep gemaakt. Zijn er relevante zaken te 
melden dan kan dat via de whatsapp- 
groep. Wie zich nog niet heeft aangemeld 
kan dat bij Adri (06 488199775) kenbaar 
maken. 

Oproep 

Voorzitter Marco Mazereeuw heeft helaas 
te kennen gegeven om zijn 
bestuurslidmaatschap neer te leggen. 
Bent u geïnteresseerd in een 
bestuursfunctie mail dan naar Adri 
(a.dierdorp@uu.nl) 

 

Saskia van der Jagt 

Saskia is door de minister officieel 
benoemd om als vervolg op rapport 
Onderwijs 20132 mee te werken aan een 
nieuw onderwijscurriculum voor Mens & 
Natuur.  

Het ontwikkelteam buigt zich over de 
vraag wat leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs moeten kennen en 
kunnen. Met de opbrengst van dit 
ontwikkelproces zullen kerndoelen en 
eindtermen worden geactualiseerd. Zie 
ook bv.: 

 http://curriculum.nu/mensennatuur/ 

 

 

Donaties 

Omdat er afgelopen jaar weinig kosten 
zijn geweest heeft het bestuur besloten 
ook voor 2018 geen donaties te vragen. 
Uiteraard is het niet verboden . 
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