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Een nieuw bestuur 

Het is gelukt! Zoals jullie wisten heeft Marco 
het te druk om voorzitter van DUDOCnetwerk 
te blijven. Gelukkig wilde Lesley het stokje 
over nemen. Dus presenteer ik hier Lesley als 
de nieuwe voorzitter. Lesley alvast bedankt en 
veel succes. Marco blijft voorlopig wel in het 
bestuur als algemeen bestuurslid. Sonia heeft 
ook te kennen gegeven te stoppen. Dus 
hebben we nog een vacature. Voorlopig ben 
ik, Adri, zowel penningmeester als secretaris.  
Graag bedank ik Sonia voor al het werk dat zij 
voor de stichting heeft gedaan. Dit geldt 
uiteraard ook voor Marco, maar dieis nog niet 
klaar!  

Tot slot wil ik namens het bestuur (zowel oud 
als nieuw) iedereen fijne feestdagen 
toewensen en een voorspoedig succesvol 
(onderzoeks)nieuwjaar. 

Adri 

Van de voorzitter  

Bijna zeven jaar geleden verdedigde ik mijn 
proefschrift voor een commissie van wijze 
dames en heren. Een natuurkundedocent uit 
het VO die onderzoek doen leuk bleek te 
vinden. De VO-school van toen voelde niets 
voor een ommezwaai naar meer 
onderzoeksondersteund lesgeven. Daar waren 
ze toen nog niet klaar voor. De brugfunctie 
waar ik toen niet aan toe kwam, vervul ik 
ondertussen als vakdidacticus en UD. 
Docenten uit het VO melden zich met wensen 

voor een DOT, ze kloppen aan voor coaching 
bij een NRO promotie beurs aanvraag en een 
nieuwe generatie DUDOC – bèta is aan het 
tweede en derde jaar bezig, waarbij ik één van 
de begeleiders mag zijn. Op landelijke schaal 
werken scholen in VO-netwerken steeds meer 
samen met onderzoekers bij het realiseren 
van modern onderwijs. De kloof tussen 
onderwijs onderzoek en onderwijs praktijk 
lijkt kleiner geworden.  

Het DUDOCnetwerk kan een bijdrage leveren 
aan deze onderwijs- en onderzoekspraktijken. 
Alle DUDOCers hebben immers ervaring met 
de unieke combinatie van docent in het 
middelbaar onderwijs en onderzoek. Zoals je 
verder in de nieuwsbrief kunt lezen is er hard 
gewerkt aan het binnenhalen van een 
Europese onderzoekssubsidie, waar het 
voorstel op de reserve-positie is geëindigd. 
Andere mogelijkheden waar het netwerk 
onderdeel van kan uitmaken zijn: 
samenwerken met scholen die hun onderwijs 
willen evalueren en veranderen met behulp 
van onderzoek, het bieden van een klankbord 
aan docenten die een promotieonderzoek 
doen naast hun baan, het combineren van 
onze onderzoeksideeën tot een groot 
projectvoorstel binnen (bèta) 
onderwijsonderzoek. 

Ik hoop als voorzitter van het netwerk wat 
initiatieven te kunnen opzetten en realiseren, 
maar dit kan ik niet alleen! Dus heb je een 
idee wat ligt te versloffen, zijn je plannen voor 
een onderzoeksvoorstel nog niet concreet 
genoeg, maak gebruik van je DUDOCnetwerk 
om verder te komen door ook buiten je 
school, instituut of studeerkamer met mensen 
te praten. We horen van elkaar! 

Groeten,  

Lesley de Putter 
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Erasmus aanvraag 

Zoals jullie wellicht weten hebben we met een 
aantal DUDOCnetwerkers en externe partners 
in Europa een subsidie-aanvraag bij Erasmus+ 
ingediend. Doel van de aanvraag was om 
studenten van lerarenopleidingen te 
stimuleren de 
vakdidactische ‘body of 
knowledge’ die er is te 
gaan gebruiken. We weten 
immers dat er veel kennis is 
maar ook dat het een behoorlijke klus kan zijn 
om die kennis operationeel te maken in 
lessen. Het idee was dat we in de 
participerende lerarenopleidingen (Engeland, 
Duitsland, Nederland, Polen) interventies 
zouden ontwikkelen die studenten daarbij 
helpen. Het consortium van 
lerarenopleidingen zou vervolgens samen 
zoeken naar de ontwerpkenmerken van zo’n 
professionaliseringsomgeving. Ook hadden we 
in het plan opgenomen om studenten na hun 
studie te volgen en te kijken hoe het gebruik 
van deze ‘body of knowledge’ zich verder 
ontwikkelde. 

DUDOCnetwerk bood een platform voor het 
netwerk van lerarenopleidingen in Science 
Education en zou de verschillende 
professionaliseringsomgevingen digitaal 
ontsluiten. 

Helaas heeft de beoordelingscommissie zowel 
vorig jaar als dit jaar besloten om de subsidie 
net niet aan ons toe te kennen. Wel komen 
we elk jaar een stukje dichterbij. Vorig hadden 
we de drempel ruimschoots gehaald maar 
was het onvoldoende om een kans te maken 
(74 punten). De reden was dat ons 
disseminatieprogramma zo briljant was dat zij 
de schoonheid er niet van inzagen. Afgelopen 
keer zijn we op de tweede plaats in de 
reservelijst terecht gekomen (76 punten). We 
hadden eigenlijk alles goed gedaan. Helaas, 

was de concurrentie beter. Volgend jaar 78 
punten, vermoed ik. Dat gaat dus lukken. 

Hartelijke groet, 

Marco 

Bijeenkomst  

Vorig jaar hadden we een, volgens mij, 
zeer geslaagde bijeenkomst. Via een 
datumplanner schijnt het toch mogelijk te 
zijn elkaar te ontmoeten. Vandaar dat het 
bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is 
in maart weer een bijeenkomst te 
organiseren. We zullen weer een 
datumprikker rondsturen. 

Begin 2019 sturen we een korte enquete 
rond over mogelijke/gewenste activiteiten 
van het dudocnetwerk. En uiteraard de 
datumprikker voor een diner&drinks in 
maart. 

Communicatie 

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. 

Echter, er schijnt ook al sinds 2011 een 
LinkedIn-groep te zijn. Dit is vast handiger 
dan de forummogelijkheden op onze 
website. Wij verzoeken jullie dan ook om 
indien mogelijk jezelf aan te melden. Lukt 
het niet dan stuur ik graag een link. 

Adri 
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Oproep 

We zoeken een secretaris of evt. 
penningmeester voor het bestuur van de 
stichting DUDOCnetwerk. Het gaat om 
een zeer beperkt aantal uren per maand, 
we schatten in 2. Daarnaast past het voor 
de meeste ex-DUDOCers naadloos bij hun 
huidige werkzaamheden. Wie meld zich 
aan? Voor meer informatie kun je terecht 
bij Lesley of Adri. 

Donaties 

Omdat er afgelopen jaar weinig kosten 
zijn geweest, heeft het bestuur besloten 
ook voor 2019 geen donaties te vragen. 
Uiteraard is het niet verboden . 

Activiteiten 

Een symposium op de ORD is leuker dan 
een losse presentatie. Onderzoek aan het 
leren van docenten blijft een van mijn 
onderzoeksontwerpen. Via onze whatsapp 
groep heb ik contact gekregen met 
onderzoekers uit Leiden (ICLON) en 
Groningen. We proberen het symposium 
met de werktitel 'Interventies om 
bètastudenten in het leraarsberoep te 
krijgen en te behouden’ onder de VOR 
divisie leraar en lerarenopleiding 
geaccepteerd te krijgen. Met dank aan 
Michiel Dam en Micha Ummels voor het 
meedenken en koppelen.  
Zie ik jullie op de ORD in Heerlen? Dan 
doen we een koffie of een biertje. 

Groetjes, Lesley 
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