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DUDOCnetwerk 

Op 17 april j.l. ben ik (Marco) op 
bezoek geweest bij DUDOC-alfa. Een 
groep promovendi vakdidactiek van 
de geesteswetenschappen. Deze 
ontmoeting heeft mij opnieuw laten 
nadenken over de doelen die wij als 
DUDOCnetwerk nastreven. Niet alleen 
omdat ik als voorzitter gevraagd ben 
hierover uitleg te komen geven, maar 
ook omdat ik er over nadacht hoe wij 
deze groep zouden kunnen 
ondersteunen in hun komende 
traject. De agenda van de komende 
bijeenkomst op 22 mei (zie hieronder) 
gaat niet toevallig over plannen die ik 
op de DUDOC-alfa bijeenkomst heb 
toegelicht. De ontmoeting heeft mij 
opnieuw overtuigd dat we een unieke 
groep zijn met een belangrijk doel.  

Bestuurideeeën 

Om de de visie van DUDOCnetwerk tot 
uitvoering te brengen wil het bestuur 
in de volgende bijeenkomst op 22 mei 
2015 met de aanwezigen nadenken 
over concrete voorstellen om de 
DUDOCnetwerk  brugfunctie te 
verstreken en benutten. 

Het bestuur denkt aan: 

1. Producten promotieonderzoek 

In veel promotieonderzoeken zijn 
interventies ontwikkeld. Deze zijn in 
de praktijk onderzocht en veelal in 
wetenschappelijke publicaties 
verschenen. Het bestuur denkt dat 
het goed is om de interventies en  
publicaties toegankelijk te maken 
voor de onderwijspraktijk, zoals voor 
andere docenten. We denken 
bijvoorbeeld aan publicaties voor 
Didactief en ECENT. 

2. Samenwerken 
 
Graag wil het bestuur bijdragen aan 
samenwerking tussen  vakdidactiek in 
heel  Nederland.  Hiermee bedoelen 
we bijvoorbeeld ook vreemde 
taaldidactiek en 
geschiedenisdidactiek. We denken 
aan gezamenlijke aanvragen bij NRO 
(zie verder) en deelname aan ORD 
2016. 

Het bestuur overweegt om tijdens de 
ORD 2016 een Round table te 
organiseren. We denken aan een 
vakdidactische invalshoek waarbij we 
van gedachten kunnen wisselen over 
in hoeverre (DUDOC) onderzoek heeft 
geleid tot het verbeteren van de 
lespraktijk.  
 

Het bestuur denkt dat onze stichting 
iets kan betekenen voor docenten die 
vakdidactischonderzoek doen. Dit is 
ook één van de onderwerpen die 
tijdens de bijeenkomst besproken kan 
worden. 
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Uitnodiging 22 mei 
 

De volgende DUDOCnetwerk-
bijeenkomst zal plaats vinden op 22 
mei 2015 om 16:00 u bij se7en, 
Mariaplaats 7, 3511 LH te Utrecht. 

Naast de inhoudelijke onderdelen is  
Carla van Boxtel (Hoogleraar aan de 
UvA en betrokken bij de DUDOC-Alfa)  
aanwezig, om aan deze middag ook 
een inhoudelijk karakter mee te 
geven. 

Na de bijeenkomst lijkt het ons fijn 
om weer samen te eten. Het diner zal 
op hetzelfde adres plaatsvinden (35 
euro incl. drankjes, zelf te betalen) 
bij Restaurant  Se7en  

Informatie NRO 

De omschrijving van thema’s voor 

praktijkgericht, beleidsgericht en 
fundamenteel onderzoek voor 2015 
zijn bekend.  

Thema’s die binnen onze expertise 

vallen en daardoor tot een 
gezamenlijke aanvraag uitgewerkt 
kunnen worden zijn:  

• Onderwijsaanbod en curriculum. 

• Opleiden en professionaliseren van 
onderwijsprofessionals 

• Onderwijsvernieuwing en de rol 
van onderzoek.  

Met name deze laatste lijkt ons 
bijzonder interessant, omdat het gaat 
om de rol die onderzoek bij 

onderwijsvernieuwingen kan 
vervullen: 

Volgens de missie van het NRO is het 
van belang dat er inzicht is in de 
manieren waarop 
onderwijsvernieuwing plaatsvindt. 
Het perspectief richt zich op 
evidence-informed-aanpakken, 
gebaseerd op kennis over hoe 
lerenden leren, hoe docenten de hun 
ter beschikking staande data 
verwerken en keuzes maken en hoe 

onderwijstechnologieën en methoden 

daar op in kunnen spelen. Volgens de 
NRO zijn de (mogelijke) functies van 
onderzoek en onderzoeksresultaten in 
het onderwijs eveneens van belang. 
Vragen naar dit onderwerp zijn met 
name relevant voor praktijkgericht 

onderzoek” 

DUDOCnetwerker in schijnwerpers 

Marc van Mil heeft naast het winnen 
van de docenttalentprijs van het jaar 
2014 opnieuw hoge ogen gegooid. In 
de week van 30 maart t/m 3 april 

2015 verscheen bij ‘De Universiteit 

van Nederland’ (UvNL) elke avond een 

nieuw college van Marc. Via de 
Universiteit van Nederland geven de 
beste docenten van Nederland gratis 
college op internet. Elke werkdag 
komt er een nieuw college online. 
Iedere week is er een andere docent 
die in de spotlights wordt gezet. Heb 
je de colleges van Marc gemist? Kijk 
ze terug via  
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http://www.universiteitvannederland
.nl/college/wat-doet-dna-nou-
eigenlijk-precies/ .  
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