Verderop in deze krant:
Promoveren in de praktijk. Voorzitter van de Programmaraad
Tjeerd Plomp had er vertrouwen in.
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Failure de snelste weg naar succes. ‘Use to learn’ in plaats van
‘learn to use’, daar gaat het om bij ICT in het onderwijs, aldus
Christian Bokhove.
			
pagina 3

Effectiviteit en bewustwording. Het Coornhert Gymnasium
voorziet een grote rol voor DUDOC’er Saskia van der Jagt.
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DUDOC
Special

In een
notendop
DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar vernieuwing
van de bètavakken) is een programma waarmee enkele docenten een
promotieonderzoek doen naar vernieuwingen in de bètavakken.
Het is in 2007 ingesteld door het Platform Bèta

in het eerste jaar van hun onderzoek gestopt,

Techniek met steun van het Ministerie van OCW.

vijf later in het traject. Deze krant staat vol
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Pareltjes
“Bijzonder getalenteerd. Het zijn
leuke, slimme, betrokken mensen
met een hart voor het onderwijs. Ze
hebben een enorme drive, het zijn
echt toppers. Het zijn de pareltjes
van het voortgezet onderwijs.”
Anouke Bakx van de Technische
Universiteit Eindhoven, die het
DUDOC-programma evalueert, is
lovend over de DUDOC’ers.
Drie jaar lang onderzoekt Anouke Bakx hoe
het programma loopt. Ze interviewt
DUDOC’ers, hun dagelijkse begeleiders, promotoren, schoolleiders en de leden van de
Programmaraad. Twee derde van het onderzoek is inmiddels klaar. “De bedoeling is uiteraard dat we optimaal kunnen profiteren
van de ervaringen met het DUDOCprogramma. Wat zijn succesfactoren, wat zijn
valkuilen, wat kunnen we toekomstige, soortgelijke programma’s meegeven?” Anouke
heeft elke promovendus twee keer uitgebreid
geïnterviewd, waarbij elke promovendus op
hetzelfde is bevraagd. “Zo hoop ik bijvoorbeeld trends te kunnen vinden.”

Strak plannen
“De gemiddelde leeftijd van de docentonderzoekers is 35 jaar. Ze ervaren de
combinatie van banen over het algemeen
heel positief, maar vinden het wel zwaar.
Allemaal leveren ze een extra inspanning,
want het lesgeven en onderzoek doen redden ze niet in een werkweek van 40 uur.

Delen in vreugde
Anouke Bakx heeft in de literatuur succes
factoren en valkuilen bestudeerd. “Heel vaak
wordt communityvorming genoemd als belangrijke voorwaarde voor succes. Als je mensen hebt op wie je kunt terugvallen, inhoudelijk of sociaal, helpt het om door te gaan als
het even wat moeilijk is. Als je iets heel moois
kwijt wilt, en anderen snappen waarover je
het hebt, kun je met elkaar delen in de vreugde. Men heeft daaraan goed gedacht bij de
opzet van het programma DUDOC! Bewust is
een scholingsprogramma opgezet voor alle
promovendi samen: daarmee zijn de voorwaarden gecreëerd voor communityvorming.
DUDOC’ers zien de community als iets onder-

steunends; sommigen noemen het letterlijk
een ‘lotgenoten-groep’. De community maakt
het bovendien relatief makkelijk om ingangen
te hebben bij promotoren van anderen. Toch
zoeken ze elkaar fysiek niet zoveel op buiten
de verplichte scholingsdagen. Wel hebben ze
contact met elkaar via een linked-in groep.”
Schooljaar 2010/2011 zijn vier onderzoekers
gestopt, schooljaar 2011/2012 is er één gestopt (van de 19). “Opmerkelijk”, zegt
Anouke, “want ze waren al lang bezig met
hun onderzoek, zo’n drie jaar ongeveer.
Onderdeel van de evaluatie is te achterhalen
wat de redenen waren om te stoppen en hoe
het komt dat dat nog zo laat is gebeurd.”
Zaken als promoveren en bredere loopbaan-

De docent-onderzoekers en hun onderzoek.
Een overzicht.		
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mogelijkheden leven momenteel erg onder
docenten. Onlangs zijn er meer dan 220
aanvragen gedaan voor de lerarenbeurs
om te promoveren, terwijl er slechts tien
plaatsen voor waren. Anouke Bakx: “De
beschikbare promotieplaatsen zijn uitgebreid naar 33 plaatsen. Voor een dergelijk
programma kan de DUDOC-evaluatie
waardevolle informatie opleveren. Ik hoop
dat men profiteert van de ervaring die bij
DUDOC is opgedaan. Wat mij betreft is het
toe te juichen als promotiemogelijkheden
voor docenten worden gestimuleerd,
want ik zie de enorme meerwaarde
bij DUDOC!”

Wel zijn ze er in de loop van de tijd handiger in geworden: ze plannen hun tijdsbesteding strak. Dat is vooral nodig in de fase
van de dataverzameling, wanneer ze observeren of interviews afnemen.” Anouke concludeert dat een programma als DUDOC
over het algemeen minder verstandig zou
zijn voor een beginnend docent. “Je zou
dan tegelijkertijd twee ontwikkelingsprocessen doormaken: tot docent en tot onderzoeker. Ik ben van mening dat je toch wel
zeker vijf jaar ervaring moet hebben als docent. Maar natuurlijk hangt het ook samen
met persoonlijkheidskenmerken. Ook dat
ben ik aan het onderzoeken.”

Wetenschap en schoolpraktijk
Sommige DUDOC’ers presenteren hun artikelen op school of bespreken ze met collega’s in de lerarenkamer. Anderen passen
naar aanleiding van hun onderzoek een lessenserie aan, die hun collega’s op school
gebruiken. “Zo verbinden ze de wereld van
de wetenschap aan de schoolpraktijk”, vertelt Anouke. “Alle leidinggevenden van scholen zijn enthousiast over de professionalisering en groei van hun DUDOC-promovendus.
Sommigen zitten door hun onderzoek in een
bepaalde commissie, zoals een profielwerkstukcommissie, of zijn voorzitter van een
onderzoeksgroep. DUDOC laat zien dat er
meer loopbaanmogelijkheden zijn voor docenten. Dit zal een bepaalde groep docenten aanspreken: het maakt voor hen het docentenberoep aantrekkelijker. Maar het
heeft ook een keerzijde: sommige
DUDOC’ers geven aan liever fulltime onderzoeker te worden en het onderwijs – een
tijdje – te willen verlaten.”

Anouke Bakx vindt DUDOC een mooi initiatief, juist vanwege het met elkaar verbinden
van de wetenschap en onderwijspraktijk:
“DUDOC’ers werken als docent van een bètavak. Ze zijn samengebracht in een onderzoeksprogramma met een generiek thema:
vernieuwingen in het bètaonderwijs. Iedere
onderzoeker draagt bij aan dat grotere geheel. Een aantal DUDOC-onderzoeken is ondersteunend geweest voor de vernieuwingscommissies, die in 2011 advies hebben uitgebracht aan de minister van Onderwijs
over de nieuwe examenprogramma’s.
Andere onderzoeken kunnen een bijdrage
leveren aan de professionalisering van docenten of nascholing bij de implementatie
van de nieuwe examenprogramma’s. Groot
voordeel van een generiek thema als ‘vernieuwingen in het bètaonderwijs’ is dat het
voor de onderzoekers interessant en mogelijk is om onderling kennis te delen.
Bovendien is er een koppeling tussen veel
DUDOC-onderzoeken, onder meer op inhoud (biologie, scheikunde, Natuur Leven en
Technologie), vakdidactiek en concept-context onderwijs. Ik vind dat een meerwaarde
boven individuele promotieonderzoeken. Het
is natuurlijk prachtig dat de onderzoeken
worden ingezet voor de kwaliteitsverhoging
van het onderwijs. We weten bijvoorbeeld
meer over concept-context onderwijs bij biologie.” De onderzoeksgroep bètavakdidactiek in Nederland is relatief klein. “DUDOC
is met veertien onderzoeken echt van meerwaarde voor deze onderzoeksgemeenschap”, aldus Anouke Bakx. “Ze publiceren
in wetenschappelijke bladen en geven presentaties op internationale conferenties en
op conferenties voor docenten.”

Anouke Bakx presenteert haar evaluatie aan DUDOC’ers
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pend gesprek gehad over de uitwerking van
de oorspronkelijke onderzoeksvoorstellen,
waarbij we kanttekeningen hadden. Dat
heeft elke keer geleid tot bijstellingen, ofwel
in het denken van de Programmaraad ofwel
in de onderzoeksvoorstellen of -uitvoering.
Gedurende het hele DUDOC-traject is er bewust veel afgestemd met de begeleiders. We
zorgden er ook voor de verslagen van de
functioneringsgesprekken op de universiteit
te ontvangen om zo de vinger aan de pols
te houden. Elk jaar waren de begeleiders
uitgenodigd bij de tweedaagse scholing in
januari. Dat heeft iedereen ervaren als
positief.”

Community of professionals
Tjeerd Plomp is vooral tevreden over de realisatie van een ‘community of professionals’:
“Vlak na de start van DUDOC hebben we
met de dagelijks begeleiders uitgebreid
onze plannen besproken. We wilden een
‘community of professionals’ ontwikkelen
van mensen die zich verdiepen in bètavakvernieuwing en bètadidactisch onderzoek.
Het was een unieke kans! Er was een groep
van mensen die in dezelfde situatie verkeerden, die dezelfde ambities hadden en die
Tjeerd Plomp heet DUDOC’ers welkom bij een scholingstweedaagse

Tjeerd Plomp, voorzitter van de Programmaraad van DUDOC, constateert
dat DUDOC een succesvol programma is. Vooral in het ontwikkelen van
een ‘community of professionals’ is men erg geslaagd. Tjeerd Plomp
gaat in op enkele specifieke (eigen)aardigheden van DUDOC en de wijze
waarop de Programmaraad hierop heeft geanticipeerd.
Vooraf stond vast: er is een tijdslimiet van
vier jaar voor de DUDOC-onderzoeken. De
docent-onderzoekers hadden vier jaar een
aanstelling van 0,6 fte voor onderzoek aan
de universiteit en van 0,4 fte voor werkzaamheden op school. Het lijkt bijna onmogelijk. Toch was Tjeerd Plomp er bij de start
van het programma niet pessimistisch over:
“Natuurlijk heeft de Programmaraad zich
afgevraagd of het haalbaar zou zijn. Ik had
er wel vertrouwen in - sowieso dat de meesten erin zouden slagen om te promoveren al ging ik ervan uit dat niet iedereen het zou
halen binnen de tijd. Dat vertrouwen was
gebaseerd op mijn ervaring op Universiteit
Twente met het begeleiden van promovendi.
Buitenpromovendi zijn zeer gemotiveerd!
Mits ze een begeleiding zouden krijgen die
goed aansluit op wat ze nodig hebben, leek
het me heel wel mogelijk voor de
DUDOC’ers om dicht bij die vier jaar uit te
komen. Bovendien voorzag ik een tijdwinstfactor vanwege het feit dat ze de praktijk
waarnaar ze onderzoek zouden doen, goed
kennen. Het geeft ze een aanzienlijke voorsprong op beginnende onderzoekers op dit
terrein die zelf geen praktijkmensen zijn.”

Kritische onderzoekers
Kenmerkend voor DUDOC is dat de docentonderzoekers een vakdidactisch –sociaalwetenschappelijk– onderzoek doen. Dergelijk
onderzoek is anders van aard dan bètawetenschappelijk onderzoek. Tjeerd Plomp beaamt dat de Programmaraad hierover wat
zorgen had: “Met sociaalwetenschappelijk
onderzoek waren de DUDOC’ers niet of
nauwelijks in aanraking geweest. Het vergt
een andere manier van denken, waarmee
we hen vertrouwd moesten maken. Onze
zorg was met name of we erin zouden slagen om ze tot kritische onderzoekers te maken. Bij de vormgeving van het scholingsprogramma heeft de Programmaraad, die
grotendeels bestaat uit vakdidactische onderzoekers, heel bewust aandacht besteed
aan dit aspect. In de beginfase van de schoDudoc Special | pagina 2

ling zijn de docent-onderzoekers een behoorlijk deel van de tijd bezig geweest met
de vraag wat het is om sociaalwetenschappelijk of onderwijskundig onderzoek te
doen. Waarin verschilt dat van bètawetenschappelijk onderzoek?
Bètawetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld per definitie positivistisch (toetsend),
terwijl sociaalwetenschappelijk onderzoek
daarnaast ook beschrijvend of ontwerpend
kan zijn. Daarbij hoeft de methodologie niet
kwantitatief te zijn; deze kan ook kwalitatief zijn of een combinatie van beide.
Bètawetenschap is vaak deterministisch, het
gaat om causale theorieën: als dit dan dat...
In de sociale wetenschappen is onderzoek
over het algemeen probabilistisch: is de
kans groot dat… Ik meen dat het ons is
gelukt om de DUDOC’ers die andere manier
van denken en onderzoeken bij te
brengen.”

De Programmaraad DUDOC bestaat uit Tjeerd Plomp (Universiteit Twente), Chris van
Weert (Universiteit van Amsterdam), Harrie Eijkelhof (Universiteit Utrecht), Leen van de
Oever (Nederlands Instituut voor Biologie), Anne van Streun (RU Groningen) en Martin
Goedhart (RU Groningen). Gjalt Prins (Universiteit Utrecht) coördineert het
DUDOC-programma.

Waar sta ik nu en
waar wil ik naartoe?
Talitha Visser is een DUDOC’er van tranche 2007. Haar onderzoek gaat
over het leren van docenten bij vakoverstijgende samenwerking bij
het invoeren en verzorgen van een NLT-module (Natuur, Leven en
Technologie). Op 25 oktober 2012 zal ze haar proefschrift verdedigen
op Universiteit Twente. Ze blikt terug op het scholingsprogramma.

Afstemming
Alle docent-onderzoekers volgden gezamenlijk het DUDOC-scholingsprogramma en kregen begeleiding vanuit hun universiteit.
Tjeerd Plomp: “Het scholingsprogramma
hebben we opgesteld in overleg met de directe begeleiders van de promovendi. De
Programmaraad heeft onderwerpen en vaardigheden geselecteerd waaraan vrijwel alle
docent-onderzoekers iets zouden hebben,
zoals academisch schrijven, schrijven in het
Engels en ontwerponderzoek. Ook kreeg
elke DUDOC’er een basisbibliotheek en
zorgden we voor gerenommeerde sprekers
die de DUDOC’ers op de hoogte brachten
van de meest actuele ontwikkelingen in de
vakvernieuwingen.”
Naast het verzorgen van het scholingsprogramma had de Programmaraad een rol als
een bewaker van de voortgang van de onderzoeken. Tjeerd Plomp: “We gaven hierover geregeld feedback aan de DUDOC’ers
en de begeleiders. In de beginfase hebben
we met een aantal begeleiders een ingrij-

dezelfde vakdidactische taal spraken. De
onderzoekerstaal zouden ze met elkaar
gaan leren. Het scholingsprogramma vormde een geschikte basis voor de community.
Die scholing veranderde van karakter: naarmate het DUDOC-programma verder vorderde, werd de scholing meer vraaggericht.
De docent-onderzoekers reikten zelf onderwerpen aan, verzorgden zelf scholing voor
elkaar, stelden vragen aan elkaar en werden
steeds meer elkaars sparringpartner. Dat is
goed voor een community! Achter het ontwikkelen van de community zat ook de idee
om een soort compensatie te organiseren
voor het feit dat de docent-onderzoekers
nooit voor 100% deel zullen uitmaken van
de onderzoeksgroep op de universiteit
waarin een proefschrift wordt voorbereid.
Ze worden meestal toch gezien als een
soort buitenbeentje, een gast. Ik ben ervan
overtuigd dat de community uitermate belangrijk is geweest voor de DUDOC’ers om
elkaar te bemoedigen en aan te scherpen.
Zonder dat zouden we meer uitvallers hebben gehad. Enkele DUDOC’ers hebben het
op zich genomen om een DUDOC-netwerk
op te zetten dat na afloop van het programma DUDOC doorgaat. Ik verwacht dat een
aantal DUDOC’ers en andere docent-onderzoekers zich beschikbaar zullen stellen om
ervaringen mee uit te wisselen. Dat vind ik
een goede gedachte! Er spreekt ook waardering uit voor wat DUDOC’ers zelf
meemaken.”
Op pagina 8 kunt u meer lezen over het
nieuwe DUDOC-netwerk.

nimaal naar drie van de zes scholingsdagen.
Het vierde jaar kon je zelf bepalen of en
naar welke scholingsdagen je zou gaan.
Eén keer per jaar was er een tweedaags
programma met een diner en overnachting.
De allereerste scholingsbijeenkomst was
een tweedaagse. Dat was fijn, we hadden
alle gelegenheid om kennis met elkaar te
maken. Verder waren er inleidende sessies
over het opzetten van een onderzoek.
Iedereen kreeg een bibliotheek met een
stuk of tien boeken, die heel relevant zijn
voor het doen van een onderzoek. Ik heb
tijdens de eerste scholingsbijeenkomst veel
geleerd over methodologie van onderwijskundig onderzoek. Ik weet nog dat ik er
toen achter kwam dat onderwijskundig onderzoek, wat we zijn gaan doen, heel anders is dan bètawetenschappelijk onderzoek. Het duurde even voordat het echt
voor me ging leven.

Hetzelfde schuitje

Talitha Visser op scholingsbijeenkomst

“De scholing kende een goede afwisseling tussen inhoudelijke sessies en sessies
waarin we met en van elkaar leerden over
het combineren van lesgeven en onderzoek doen. Ook voor de communityvorming is het scholingsprogramma goed,
gewoonweg omdat je elkaar ziet. Het
maakt het daarna makkelijk om elkaar
even per mail ‘lastig te vallen’ met een
vraag.

ik naartoe? Het was heel goed om dit soort
presentaties te geven. Eigenlijk was het een
soort intervisie. Bij sommige scholingsdagen
waren ook de begeleiders aanwezig. Ik vond
het erg prettig dat ook andere begeleiders
hun expertise gaven door te reageren op de
presentaties en te reflecteren op de onderzoeken. Dat was heel leerzaam! De begeleiders zijn echt geïnteresseerd in de andere
DUDOC-onderzoeken omdat sommige voor
hen ook interessant zijn.

Leerzaam
Binnen het scholingsprogramma was veel
ruimte om met en van elkaar te leren. We
legden elkaar onze onderzoeksvragen
voor en presenteerden aan elkaar. Wat
heb ik gedaan, waar sta ik nu en waar wil

Heel anders
Het scholingsprogramma bestond de eerste
twee jaar uit zes verplichte bijeenkomsten
per jaar. Het derde jaar was niet het hele
scholingsprogramma verplicht: je moest mi-

Vooral in de beginfase van DUDOC vond ik
het prettig om met de andere DUDOC’ers te
kunnen praten over zaken als evenwicht vinden tussen het werk op school en het onderzoek. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ik
heb echt een ontwikkeling doorgemaakt
waarin ik leerde ‘nee’ te zeggen tegen dingen, omdat er gewoonweg geen tijd voor
alles is. Dat was in het begin wel moeilijk
voor me. Het meest leerzame vond ik de sessies waarbij je zelf actief aan de slag moest
en die direct van nut waren voor je eigen
onderzoek. Dit soort sessies vond pas later
in het scholingsprogramma plaats. Wat mij
betreft had dat al meer gekund helemaal
aan het begin van het scholingsprogramma.
Al met al kijk ik heel tevreden terug op het
scholingsprogramma, zeker ook de tweedaagse programma’s. Het voordeel is dat je
dan ook tijdens de avond de tijd en rust
hebt om helemaal gefocust te blijven op
DUDOC.”

Persoonlijke ontwikkeling sinds DUDOC…

Professionalisering
in ontwerpteams

Tijdens mijn eerstegraads lerarenopleiding natuurkunde kreeg ik wel wat theorieën over
leren. Maar dat was een selectie van de voorkeur van die opleiding. Nu heb ik gezien hoe
enorm veel leertheorieën er zijn. Ik heb mijn hele pedagogische en didactische achtergrond
veel sterker gemaakt en sta nu heel vrij voor de klas. Als ik lastige situaties tegenkom, heb
ik sneller het idee dat niet de kinderen vervelend zijn, maar dat ik gewoon eens een andere stijl zou moeten kiezen. Ook het voorbereiden van de lessen gaat heel anders. Ik kijk
naar het onderwerp en naar de klas, zoek dan een manier van lesgeven uit die passend is,
waarmee het overkomt.
Voor de meeste onderzoekers gaat het bestuderen van literatuur niet verder dan ‘wat betekent dat voor mijn onderzoek’. Als docent in de praktijk ga je er anders mee om. Lees ik
iets lees over leersituaties, dan vraag ik me af of ik het herken. Vaak heb ik een open deurgevoel: moest men daar nu een onderzoek naar doen? Maar ik haal ook heel waardevolle
dingen uit onderzoeken en ik ga kritischer om met informatie die via de media tot me
komt. Bijvoorbeeld het pleidooi voor apart onderwijs voor meisjes. Uit de literatuur blijkt
dat het effect daarvan op termijn nihil is en dat het juist voor jongens beter is om in één
klas te zitten. Iets anders waarover ik bijvoorbeeld kritisch ben is het voorstel van de minister om kinderen vanaf twee jaar naar school te laten gaan. Er is geen enkel onderzoek dat
zegt dat dat zin heeft.

Op 6 maart 2012 promoveerde Lesley de Putter op haar onderzoek naar het professionaliseren van docenten
die materiaal maken voor concept-in-context onderwijs (context-based lesmateriaal). Hoe heeft ze haar
onderzoek aangepakt? Wat kwam er uit? Lesley vertelt.
“Toen ik met mijn onderzoek begon, had ik
het plan om een groep docenten te coachen
bij het ontwikkelen van dit lesmateriaal. Al
snel werd me duidelijk dat ik eerst zou moeten weten wat de docenten die inmiddels
contextrijk lesmateriaal hebben gemaakt,
geleerd hebben. En wat de context-based
approach is en betekent voor een docent.
Wat is er anders aan ten opzichte van bijvoorbeeld de methode SysNat natuurkunde?
Ook heb ik in de literatuur gezocht naar (ingrediënten voor) instrumenten die meten in
hoeverre docenten context-based lesgeven.

Ontwikkeling meetinstrument
Met die kennis ben ik mijn meetinstrument
gaan ontwikkelen. Bij acht docenten natuurkunde, biologie, NLT en scheikunde die lesmateriaal hebben ontwikkeld voor de desbetreffende vernieuwingscommissies, heb ik
een interview afgenomen (‘geef je contextbased les’), hun leerlingen geënquêteerd
(‘geeft je docent context-based les’) en lessen geobserveerd (‘in hoeverre vind ik het
terug in de les’). Uit de interviews, de scores
op de vragenlijsten en de observaties destilleerde ik de indicatoren. Ik heb mijn meetinstrument gecontroleerd: passen de schalen
goed bij elkaar, meet het instrument wat
gemeten moet worden, et cetera.

Meten en analyseren
Daarna heb ik 25 andere docenten geïnterviewd die lesmateriaal hebben ontworpen
voor nieuwe biologie, nieuwe scheikunde,
NLT en nieuwe natuurkunde, en de vragenlijsten afgenomen. Dat heb ik ook gedaan bij
acht collega’s die geen lesmateriaal hebben
ontworpen. Ik heb een correlatiestudie gemaakt om te bekijken of en in hoeverre de
factor ‘ontwerper zijn’ van invloed is op hoe
docenten lesgeven, los van een aantal andere
zaken (zoals leservaring). Dat blijkt het geval:
docenten die hebben ontworpen - bij voorkeur in combinatie met het geven van lessen
met context-based lesmateriaal – geven sterker context-based les dan anderen.
Daarnaast heb ik de 25 ‘ontwerpende’ do-

centen bevraagd op hun ideale omstandigheden om te leren: wat waren de kenmerken
van je ontwerpteam, waardoor heb je goed
geleerd, in hoeverre heeft het volgens jou iets
te maken met het ontwerpen? Ook heb ik uit
literatuurstudie afgeleid wat wel en wat niet
werkt bij professionalisering van docenten,
plus wat daarbij typisch context-based is.

Professionaliseren in een
casestudy
De volgende fase van mijn onderzoek was
een casestudy van docent-professionalisering
via een cursus waarin docenten leren context-based lesmateriaal te ontwikkelen in
een ontwerpteam, en dit materiaal uitproberen in hun lessen. Zes bètadocenten zaten in
de casestudy, van wie er één later door omstandigheden is gestopt. Zij zijn geworven
via advertenties en flyers. De cursus bestond
uit drie centrale bijeenkomsten en één lesobservatie bij een andere docent. De groep is
gecoacht door een expert en kreeg veel
ruimte voor feedback en reflectie op elkaar.
Iedere docent heeft zijn eigen lesmateriaal
ontwikkeld. Tijdens de eerste bijeenkomst
moesten ze daarvoor een idee aanleveren:
welke leervragen staan centraal en welke
context wil je hanteren? Iedereen heeft met
elkaar meegedacht en gedurende de cursus
hebben ze elkaars materiaal becommentarieerd. Van iedereen is één les op video opgenomen, deze is voor- en nabesproken. Zo
was er een docent die regelmatig van leerlingen te horen kreeg dat ze afdwaalt. Door de
video-opname zag ze het ook zelf. De groep
heeft besproken hoe ze dit kan voorkomen
(‘eerst je verhaal afmaken, daarna pas vragen van leerlingen behandelen’). Uiteraard
kregen de deelnemers ook informatie over
de concept-context benadering: hoe ziet het
er in de praktijk uit, wat wordt er van je verwacht, wat is er anders aan. Daarover hebben ze vaak gediscussieerd. Ze hebben uiteindelijk goed inzicht gekregen in hoe het
werkt en een contextgerichte lesmodule gemaakt. Met een voor- (hoe gaven ze les) en
nameting (hoe geven ze nu les) heb ik goede

Lesley de Putter geeft workshops op NLT-conferentie voor docenten

leereffecten geconstateerd. Ook de docenten
gaven dit aan.
In mijn proefschrift staat een beschrijving
van de leertrajecten van deze docenten. Het
proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken,
waarvan een aantal is geaccepteerd voor
een wetenschappelijk tijdschrift of een boek.
Centraal staat hoe een context-based learning environment er uitziet. Ik toon aan hoe
je contextrijke omgevingen voor leerlingen
kunt maken, die leerlingen ook als zodanig
ervaren. En ik kan aangeven hoe je docenten het best kunt trainen om context-based
les te geven. Bovendien kan ik laten zien dat
ze dan bepaalde competenties binnen dat
context-based spectrum ontwikkelen.”

Lesley de Putter op een scholingsbijeenkomst

Failure de snelste weg naar succes
Op 12 december 2011 verdedigde
Christian Bokhove als eerste DUDOC’er
zijn proefschrift ‘Use of ICT for acquiring,
practicing and assessing algebraic expertise’ in het Academiegebouw van
Universiteit Utrecht. Er werden veel vragen op hem afgevuurd, onder andere:
wat is het belangrijkste voordeel van ICT
ten opzicht van pen en papier? Je hebt
ICT onderzocht als feedbacktool voor
algebraonderwijs, niet als rekentool of
simulatietool; is ICT de beste tool om
begrip te realiseren? Zie je ook een
gevaar in het gebruik van technologie?
Christian somt een aantal voordelen op
van ICT: “Groot voordeel voor de docent
is dat hij alles kan zien wat de leerlingen
doen en de voortgang van al zijn leerlingen eenvoudig kan bijhouden. Als je de
voortgang goed kunt volgen, kun je ook
feedback geven wanneer je wilt.
Bovendien heb je meer mogelijkheden
om leerlingen fouten te laten maken. En
daar leren ze van!” Feedback is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.
Christian legt uit. “De lessenreeks is zo
ontworpen dat leerlingen in het begin
veel feedback krijgen en aan het eind
weinig. Zo’n afbouw werkt goed voor de
overdracht van kennis en vaardigheden
bij leerlingen: aan het eind kunnen ze op
eigen benen staan. Zonder afbouw zie je
dat leerlingen er sterk op blijven vertrou-

wen dat er feedback gegeven wordt. John
Keats, een beroemde Engelse dichter in de
19e eeuw, zei al ‘Failure is de snelste weg
naar succes’. Met de ICT-tool kun je bewust
crisismomenten voor leerlingen inbouwen:
ze lopen vast op een wiskundig probleem.
Crises zorgen voor een beter begrip van wiskundige processen en objecten. Een leerling
die een keer zo’n crisis heeft meegemaakt,
zal die processen en objecten een volgende
keer herkennen en beter handelen. ”
Met het statement “use to learn versus
learn to use” geeft Christian aan dat er inderdaad een gevaar is in het onderwijs dat
er teveel aandacht uitgaat naar het leren
gebruiken van ICT in plaats van naar het
gebruikmaken van ICT om beter te kunnen
leren. “Dus is het zaak om de tool zo

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.”
Na Christians verdediging gingen de opponenten in beraad. Prof.dr. Jan van Maanen,
Christians promotor, sprak vervolgens: “Ik
verklaar u te bevorderen tot doctor, met alle
rechten en plichten. Gefeliciteerd!” Paul
Drijvers, Christians co-promotor, stak de
loftrompet af: “Je mag trots zijn. Je hebt
een veelzijdig onderzoek gedaan. Je bent
begonnen met een kwalitatief onderzoek en
kleinschalige pilots, en hebt deze daarna op
grotere schaal gekwantificeerd. Ik wil je bedanken voor onze bijzondere samenwerking.
Heel positief vind ik dat je steeds zelf de
regie hebt gehouden en open hebt gestaan
voor kritiek. Geniet van je succes en ik hoop
dat je docent en onderzoeker blijft.”

Promotie Christian Bokhove
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Brug tussen
theorie en
praktijk

Ontwerpgericht
onderzoek

Vijf DUDOC’ers die onderzoek doen naar een wiskundig onderwerp,
gingen met elkaar in gesprek tijdens een scholingsdag op Universiteit
Utrecht. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, zoals de
bijdrage van het onderzoek aan de eigen professionele ontwikkeling en
het combineren van onderzoek doen en werken op school.

Micha Ummels is nu drieënhalf jaar bezig
met zijn promotieonderzoek aan de
Radboud Universiteit bij het Instituut Leraar
en School. Micha Ummels: “Het doel van
mijn onderzoek is na te gaan welke onderwijsleeractiviteiten op welke wijze moeten
worden vormgegeven opdat leerlingen stappen maken in hun conceptuele ontwikkeling. Daarnaast onderzoek ik componenten
uit twee strategieën die ondersteunend zijn
bij het leerproces: de probleemstellende
strategie, die ingaat op hoe je leerlingen aan
de hand van een overkoepelend probleem
meeneemt in verschillende contexten, en de
jojo-strategie die leerlingen verschillende
niveaus binnen de biologie met elkaar laat
verbinden.”

Aan het woord zijn Adri Dierdorp, Christian
Bokhove, Anneke Verschut, Sonia Palha en
Joke Zwarteveen. Adri Dierdorp geeft aan
dat hij door zijn onderzoek van een tamelijk
intuïtief opererende wiskundeleraar, die relatief onbewust keuzes maakte, een veel
bewuster opererende wiskundeleraar is geworden. “Dat komt met name door het lezen van literatuur en het uitproberen van
ontwikkelde materialen. Het doen van onderzoek heeft voor mij het verband tussen
theorie en praktijk veel meer versterkt dan
ik van tevoren had verwacht.” De anderen
herkennen dit. Christian Bokhove: “Door zelf
onderzoek te doen ben ik de waarde van
allerlei theorie voor de lespraktijk gaan zien.
Ik had eerst een beeld dat onderzoek te theoretisch was en de leraar te praktisch, vooral
aan het werk voor de korte termijn.
Onderzoek biedt de brug tussen de theorie

derzoek te komen. Sonia stelt bovendien:
“Doordat je niet steeds op school bent, mis
je dingen. Als ik aan een artikel werk, en dat
vergt veel tijd en concentratie, kan ik school
er eigenlijk ‘niet goed bij hebben’. Door mijn
ervaring als leraar lukt het me wel om de
noodzakelijke schoolzaken snel en efficiënt
te regelen. Ik merk dat ik als onderzoeker als
het ware een tweede identiteit ontwikkel,
naast die van leraar. Het grootste verschil
tussen die twee identiteiten is misschien dat
je bij onderzoek van veel meer mensen afhankelijk bent dan bij je onderwijs, waar je
alles zelf in de hand hebt. Anneke vult aan
dat er een andere, afstandelijkere relatie met
je collega’s ontstaat, wat Joke bevestigt. Voor
Christian, die ook die afstand tot zijn collega’s ervaart, hoort dit er nu eenmaal bij: “Je
hebt voor je onderzoek gekozen, maar je
moet je collega’s er wel regelmatig aan hel-

Alle DUDOC-onderzoeken zijn gebaseerd op ontwerpgericht onderzoek.
Micha Ummels, docent biologie aan de Nijmeegse Scholengemeenschap
Groenewoud (NSG) vertelt hoe dat in zijn werk gaat bij zijn onderzoek
naar het effect van combinaties van onderwijsleeractiviteiten op de
samenhang in de kennis van leerlingen.

Vlnr: Bert Zwaneveld (interviewer), Daan van Smaalen (gast-DUDOC’er die aan scholingsprogramma deelneemt), Adri Dierdorp, Sonia Palha,
Theo van den Bogaart (betrokken bij vernieuwingscommissie wiskunde), Christian Bokhove, Anneke Verschut en Tjeerd Plomp

derzoek doet en de eigen woonplaats. Joke
zou met de collega de plussen en minnen,
ook de praktische, op een rij zetten. Adri bepleit een positieve benadering: “Het is niet

Adri Dierdorp
“Mijn onderzoek beslaat het ontwerpen
van lesmateriaal dat gebruikt wordt bij
NLT (Natuur, Leven en Technologie). In dit
materiaal is statistiek de link tussen wiskunde en de natuurwetenschappen.
Leerlingen krijgen een redelijk beeld van
hoe wiskunde in de praktijk gebruikt
wordt en meer inzicht in de wiskundige
achtergrond van statistiek.”

Twee identiteiten
Allen geven aan dat de combinatie onderzoeker-leraar een lastige is als je op school
bent ‘want school gaat dan altijd voor’. En
als je eenmaal een tijdje je school hebt laten
voorgaan, wat soms gewoon moet, is het
lastig en tijdrovend om weer goed in je onDudoc Special | pagina 4

zet van het domein statistiek binnen
havo wiskunde A beoogt onder andere
dat leerlingen meer overzicht hebben
over de basisconcepten die in de statistische onderzoekscyclus een rol spelen en
dat ze kunnen beoordelen in welke situatie ze welk statistisch gereedschap moeten inzetten. Docenten zullen in hun lessen activiteiten moeten aanbieden die de
vorming van dit soort kennis
bevorderen.”

Christian Bokhove

Anneke Verschut

en de praktijk. Verder heeft mijn onderzoek
me in contact gebracht met collega’s in het
buitenland. Dat is echt een verrijking.”
Anneke Verschut: “Ik heb een bredere kijk
op het onderwijs gekregen doordat theorie
en praktijk nauwer op elkaar betrokken worden.” Sonia Palha benadrukt een ander aspect. “Voor mijn onderzoek bestudeer ik
hoe leerlingen abstracte of formele begrippen construeren. Ik heb veel meer aandacht
gekregen voor en dieper inzicht gekregen in
het denken van de individuele leerling. Bij
klassikaal lesgeven blijft dat te veel onderbelicht. Door mijn onderzoek heb ik internationale contacten opgedaan, die hebben
geleid tot een heel nieuw netwerk van professionals.” Joke Zwarteveen stelt dat ze
heeft geleerd bewuster op te reflecteren op
haar eigen didactisch handelen als
wiskundeleraar.

promotie is al goed, bijvoorbeeld een onderzoek in je eigen klas bij een bepaald vakdidactisch probleem. Eigenlijk zou iedereen
dat met enige regelmaat moeten doen.”

Highlights uit de onderzoeken

“Ik heb in mijn onderzoek ICT en algebra
geïntegreerd, zowel de vaardigheden als
het inzicht. Mijn onderzoek brengt een
goede balans in vaardigheden en begrip,
geeft inzicht in welke eigenschappen een
digitale tool voor algebra het beste kan
hebben, en geeft aanbevelingen hoe de
digitale tool goed in te zetten is.”

“Mijn onderzoek ging over de rol van de
docent bij het bevorderen van samenhangende statistiekkennis bij havoleerlingen. De door de vernieuwingscommissie
voor wiskunde voorgestelde nieuwe op-

Rechtsachter Joke Zwarteveen

alleen een grote verrijking voor je eigen onderwijs, maar ook voor de school als er leraren promoveren op een vakdidactisch onderwerp. Ook een bescheidener doel dan een

Sonia Palha
“In de huidige onderwijspraktijk van de
bovenbouw ligt de nadruk op procedurele vaardigheden en wordt er te weinig
aandacht besteed aan het ontwikkelen
van conceptueel begrip. In mijn onderzoek ontwerp ik opdrachten die, als aanvulling op de gebruikte wiskundemethode, leerlingen in groepjes aan het denken zetten. In zes scholen worden de
ervaringen met deze opdrachten gevolgd
en geanalyseerd. Leerlingen blijken met
geschikte opdrachten in staat om wiskundig te redeneren en de betrokken
docenten krijgen naar eigen zeggen

meer inzicht in het denken van hun
leerlingen.”

Joke Zwarteveen
“Ik doe een onderzoek naar het begrijpen van het concept differentiaalvergelijkingen. De nadruk ligt op het (zonder
ICT) modelleren tot een differentiaalvergelijking. De vernieuwingscommissie
voor wiskunde vindt het belangrijk dat
de leerlingen leren een differentiaalvergelijking te analyseren. Het zelf opstellen van een differentiaalvergelijking lijkt
daarvoor een voorwaarde te zijn. Met
mijn onderzoek hoop ik dit ook aan te
tonen. Ik hoop dat de vernieuwingscommissie deze uitkomst serieus neemt, zodat het opstellen van differentiaalvergelijkingen in zeer verscheiden situaties in
het curriculum zal worden opgenomen.
De deelnemende docenten aan mijn onderzoek vonden vanuit wiskundig en
didactisch oogpunt (voorbereiding op
technisch vervolgonderwijs) het aanleren van het opstellen van een differentiaalvergelijking aan leerlingen een
verrijking.”

Voorstudie en ontwerpen
Micha Ummels legt uit hoe zijn onderzoek
verloopt. “Allereerst heb ik via literatuurstudie en een vooronderzoek criteria geïdentificeerd voor veelbelovende onderwijsleeractiviteiten en deze vervolgens geselecteerd.
Het gaat om activiteiten die leerlingen actief
laten oefenen met het leggen van relaties
tussen concepten. Daaruit kwamen: onderwijsleergesprekken, concept-mapping en
schrijfopdrachten. Vervolgens heb ik zelf lesmateriaal ontwikkeld voor havo-4 leerlingen. Deze module over fotosynthese bestaat
uit elf lessen.”

Leefwereld context en
onderwijsleergesprek
Een docent die bekend was met de conceptcontext benadering heeft het lesmateriaal in
twee ronden uitgeprobeerd bij havo-4 klassen van het Notre Dame des Anges in
Ubbergen. “Bij de eerste ronde werd de module uitgevoerd in twee klassen. Bij de eerste klas ging het voornamelijk om het testen

pen herinneren dat er nu minder een beroep
op je gedaan kan worden. Ik zeg altijd maar:
kiezen is verliezen.”
Anneke, die inmiddels gestopt is met haar
onderzoek, noemt een nadeel van de combinatie onderzoeker-leraar. Doordat ze minder
aanwezig is op school en minder lessen
geeft, is ze niet alleen minder aanwezig voor
haar leerlingen, maar ook minder bezig met
de inhoud. Joke noemt een ander nadeel:
“De dagelijkse hectiek op school met korte
termijn deadlines gaat onverminderd door.
Ook al ben je veel minder op school, je ontkomt niet aan bijvoorbeeld proefwerken die
op een bepaalde datum gegeven en nagekeken moeten worden.”

Persoonlijke ontwikkeling sinds DUDOC…
Micha Ummels laat een collega en twee leerlingen hier graag
iets over zeggen.
Peer Kennis, docent biologie NSG:
“Micha is veranderd en is anders dan
zijn collega’s. Bij vergaderingen heeft
hij een andere benadering en een an-

Collega’s stimuleren?
Zouden de DUDOC’ers hun collega’s een
promotietraject in combinatie met lesgeven
aanraden? Iedereen zegt dat dit sterk afhangt van de persoon. Christian: “Als je inschat dat de collega het kan en wil, dan zou
ik het zeker aanraden.” Anneke zou wijzen
op de dubbele wereld waarin je terecht
komt. Ze noemt ook praktische punten als
de afstand tot de universiteit waar je je on-

Links: Lisa Suidman, rechts: Marlijn van de Ven

dere kijk op dingen. Soms verschillen
we in visie op hoe dingen moeten. Heel
interessant voor ons is juist weer de
concept-context benadering. Micha is in

Beroepscontext

een aantal dingen echt de initiator bij ons
op school, meer nog dan voor hij onderzoek deed. Bijvoorbeeld de projectweken.
Eigenlijk draaien we daarin mee op hem.”
5 VWO leerlinge Marlijn van de Ven:
“We hebben nu twee jaar les van Micha.
Hij doet een onderzoek naar het leren en
past een lesmethode aan. Je merkt dat hij
een docent is die voorafgaand aan een les
dingen al goed heeft bedacht. Als het dan
in de les niet werkt en leerlingen het niet
begrijpen, vindt hij dat niet leuk omdat hij
het zo goed heeft voorbereid. In voortgangstoetsen stopt hij ook meer inzichtvragen dan andere docenten. Andere klassen krijgen toetsen die meer uitgaan van
het boek.”
5 VWO leerlinge Lisa Suidman:
“Micha probeert op verschillende manieren
dingen voor je duidelijk te maken. Andere

van het lesmateriaal en het bekijken hoe de
docent het gebruikt. Na afloop van elke les
heb ik met de docent doorgesproken wat hij
beter anders zou kunnen aanpakken bij de
tweede klas. In die tweede klas verzamelde
ik de data. Ik observeerde de lessen, maakte
video-opnames, hield interviews en verzamelde producten van leerlingen, zoals opdrachten en toetsen. Uiteindelijk heeft deze
eerste ronde geleid tot de ontwikkeling van
een meetinstrument om de samenhang van
conceptuele kennis van leerlingen in kaart te
brengen. Bovendien heeft het veel informatie opgeleverd voor herontwerp van de module voor de tweede ronde het jaar erna.
Bijkomend voordeel was dat door deze
aanpak de betreffende docent in die tweede
ronde perfect in staat was de module uit
te voeren zoals bedoeld.
Bij het ontwerpen heb ik gebruik gemaakt
van drie contexten die met elkaar in verband
staan: een leefwereldcontext, een beroepscontext en een wetenschappelijke context.
De lessenreeks begon met een herkenbare
leefwereld context. Enkele leerlingen voerden een keukentafelgesprek in een rollenspel. Ze kregen daarvoor een script en
moesten zelf de non-verbale communicatie
bedenken. De andere leerlingen uit de klas
moesten kijken en luisteren. Daarna volgde
een onderwijsleergesprek met de leerlingen.
Het was een discussie over vlees eten. Het
onderwijsleergesprek ging over zaken als:
met welk personage ben je het eens en in
welke argumenten kun je je vinden.
Vervolgens werden er YouTube-filmpjes getoond om de discussie verder in te kaderen
tot ‘wat betekent vlees eten voor het milieu’,
dat wil zeggen landbouwgrondgebruik en
CO2-uitstoot. Leerlingen toonden grote betrokkenheid en werden als het ware meegezogen in de context. Het was voor hen helder dat de (probleemstellende) hoofdvraag:
mogen we nog wel vlees eten? nog niet zo
makkelijk te beantwoorden was en dat meer
biologische kennis nodig is.

docenten volgen vaak precies het boek,
Micha gaat wel een beetje verder.
Marlijn en ik zijn net begonnen met ons
profielwerkstuk over vroeggeboorte en
neonatale zorg. Micha is onze profielwerkstukbegeleider. Van de ene kant
zijn we een beetje bang dat hij erg de
diepte in zal gaan en hoge eisen zal
stellen. Van de andere kant denken we
dat het in ons voordeel zal werken dat
Micha ook onderzoeker is en dus veel
afweet van onderzoek doen.”

Daarna werd een stap gemaakt naar de beroepscontext, waarin de rol van een milieuadviseur aan bod kwam. Leerlingen kregen
te zien wat het beroep inhoudt en wat het
te maken heeft met broeikasgassen en landbouwgrondgebruik. Bij de eerste ronde
bleek dat leerlingen daarna eigenlijk nog
geen beeld hadden van zijn werkzaamheden. Ze kwamen niet verder dan ‘hij moet
rekenen’. Voor de tweede ronde heb ik
daarom een tekenaar ingeschakeld die de
context met behulp van een kijkplaat heeft
weergegeven. Op de kijkplaat wordt de productieketen uitgebeeld van de groei van sojaplanten, de verwerking van sojabonen tot
sojaburgers of tot vleesvoer en daarna tot
hamburgers. Leerlingen moesten aangeven
waar er CO2 bij vrijkomt in de keten en wat
de productie betekent voor de benodigde
hoeveelheid landbouwgrond. In de tweede
ronde bleken leerlingen door die visualisatie
heel goed in staat om de context en de rol
van de milieuadviseur te plaatsen. Ook kon-

den ze aangeven waar in de productieketen
CO2 vrijkomt of wordt opgenomen.
Vervolgens verdiepten leerlingen zich in de
biologische kennis die de milieuadviseur nodig had om een advies te schrijven. Hierbij
ging het om metabole processen op celniveau: fotosynthese, aerobe dissimilatie (verbranding) en voortgezette assimilatie. De
concepten vormden de ‘conceptuele kern’
van de module.

tweede ronde heb ik een taakverdeling toegevoegd aan concept-mapping. Ook heb ik
de onderwijsleeractiviteiten meer gestructureerd vormgegeven.

Wetenschappelijke context
Na het schrijven van een voorlopig advies
verplaatsten leerlingen zich in de rol van
teeltonderzoeker. Deze had als taak sojaplanten te bestuderen met de vraag: hoe

aan. Bij elke stap in zo’n scenario staat ook
op welke manier je de data verzamelt.
Uiteraard moet je controleren of de gegevens kloppen, waar er afwijkingen zijn en
wat deze afwijkingen betekenen. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat de docent iets niet
heeft uitgevoerd zoals het was bedoeld.
Ik ben nu bezig met de data-analyse aan de
hand van de interviews met de leerlingen,
de producten van leerlingen, zoals de

Kijkplaat waarin onder andere de rol van milieuadviseur, consument en teeltonderzoeker wordt weergegeven. Tekenaar: Horst Wolter

Moeilijke schrijfopdracht
Bij de eerste ronde werd er daarna de stap
gezet naar een volgende context, bij de
tweede ronde liet ik leerlingen eerst een
voorlopig advies schrijven van de milieuadviseur. Een dergelijke schrijfopdracht was
bedoeld om de conceptuele samenhang
voor leerlingen te bevorderen. Reden om
deze opdracht naar voren te halen in de
module, was dat tijdens de eerste ronde
bleek dat leerlingen het erg moeilijk vonden
om in één keer een advies te schrijven. In de
tweede ronde heb ik een aantal stappen
ingebouwd in de schrijfopdracht plus overlegmomenten opgenomen.

Concept-mapping
Concept-mapping was een belangrijke onderwijsleeractiviteit om verbindingen te leggen tussen de eerder genoemde concepten
uit de ‘conceptuele kern’ waartussen je de
leerlingen verbanden wilt laten leggen.
Leerlingen gaven aan dit een nuttige activiteit te vinden, de discussies van leerlingen
bij concept-mapping waren ook van behoorlijk hoog niveau. Met concept-mapping waren leerlingen twee lessen bezig. In de

kan ik de plant optimaal laten groeien zodat
deze zoveel mogelijk sojabonen levert oftewel biomassa opbouwt. Ze bestudeerden
sojaplanten die ik had laten opkweken in
kassen: ze keken naar huidmondjes en wogen alle sojabonen van één plant. Hierbij
werd voortdurend met hulp van de docent
een stap gemaakt naar de conceptuele kern,
de processen op celniveau. Uiteindelijk rekenden leerlingen uit dat er voor 1 kg plantaardig eiwit uit sojabonen acht keer zoveel
landbouwgrond nodig was als voor 1 kg
dierlijk eiwit afkomstig van kippenvlees. Met
al deze informatie moesten leerlingen hun
definitieve milieuadvies schrijven.

Meten met scenario en referentie
conceptmap
Belangrijk kenmerk van ontwerponderzoek
is dat je je ontwerpprincipes baseert op
vooronderzoek en literatuur, en een scenario
schrijft waarin je precies aangeeft wat je
verwacht dat de docent doet en wat je verwacht dat de leerlingen kunnen. Ook geef je
precies de didactische functie van elke stap

schrijfopdracht, de concept-mapping opdracht en toetsen, en de video-opnamen. Ik
ben ook bezig met de vraag ‘hoe meet je
samenhang’. Immers, je wilt weten hoe je
een conceptuele ontwikkeling zichtbaar
kunt maken. Ik heb daartoe een meet
instrument ontwikkeld, gebaseerd op een
referentie conceptmap om elke propositie
(verbinding) tussen twee concepten terug
te vinden, zoals ‘zonlicht is nodig voor fotosynthese’. Voor de twaalf proposities in de
module ben ik nagegaan of deze terug te
vinden zijn in de producten van leerlingen.
Vervolgens heb ik in kaart gebracht in hoeverre leerlingen die proposities tonen en op
welk moment. Ik weet nu welke proposities
moeilijk zijn (zoals energiebegrip) en meer
aandacht vragen in het herontwerp van de
module. Op deze manier hoop ik aanwijzingen te vinden om een verband leggen tussen de ontwikkeling van samenhangende
conceptuele kennis van leerlingen en de
hieraan voorafgaande
onderwijsleeractiviteiten.”
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Effectiviteit en
bewustwording
Docente Saskia van der Jagt doet sinds 2008 een DUDOC-onderzoek aan
de Vrije Universiteit. Het heeft haar ‘tot een bewustere docent’ gemaakt.
Het creëren van bewustere docenten is precies wat rector Marco
Oehlenschläger voor ogen heeft met zijn school. Hij voorziet dat Saskia
daarin een grote rol krijgt op het Coornhert Gymnasium in Gouda.

Momenteel analyseert ze ze. “De eerste resultaten laten zien dat het zelfbeoordelingsinstrument bruikbaar is voor het beoogde
doel. Het ziet ernaar uit dat leerlingen
steeds beter in staat zijn de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid en validiteit in verschillende natuurwetenschappelijke onderzoeks
contexten te evalueren.”
Eind 2012 hoopt Saskia van der Jagt te promoveren. “Vanaf september geef ik weer
vier dagen les. Mijn planning is om in augustus een draft van mijn proefschrift af te
hebben. Dat is behoorlijk snel, maar het
helpt dat ik dit schooljaar geen lesgebonden
taken heb. Met de schoolleiding heb ik dat
kunnen regelen. Wel begeleid ik leerlingen
bij hun profielwerkstuk. De eerste drie jaar
van mijn onderzoek, toen ik wel lesgaf, was
het behoorlijk schipperen om het onderzoek
met het lesgeven te combineren. Op school
heb je altijd te maken met harde deadlines
en klassen die dingen van je verwachten.”

Wetenschapsbureau op school
Het Coornhert Gymnasium wil volop profiteren van het onderzoek van Saskia van der
Jagt en van haar professionele ontwikkeling.
Rector Marco Oehlenschläger: “Het is de
bedoeling dat Saskia volgend schooljaar
collega’s gaat coachen bij het inzetten van
haar instrumenten in de lessen. Daarnaast
voorzie ik een grote rol voor Saskia in een
‘wetenschapsbureau’ van de school.” Hij

Saskia van der Jagt en Marco Oehlenschläger

Saskia van der Jagt heeft er al ideeën over:
“Docenten doen er verstandig aan om zich
af te vragen of bepaalde dingen bij hen
én hun klassen passen, zodat ze bewuster
didactische keuzes maken. We zijn een
Bèta Excellent school, maar je kunt leerlingen natuurlijk alleen laten excelleren als je
docenten excellent genoeg zijn. Bij excellent lesgeven hoort ook dat je als docent
de effectiviteit van je gedrag in beeld hebt,
dit kunt evalueren en vervolgens kunt bijstellen. Uiteraard zijn er heel goede ideeën
bij onze docenten. Maar dat wil niet altijd
zeggen dat je ook weet hoe je het didactisch voor elkaar kunt krijgen. Ik wil daar
graag mijn bijdrage aan leveren.”

onderzoeken een voorbeeld kan zijn voor
universiteiten: “Het is spijtig dat er nog
maar weinig onderwijsonderzoek vanuit
universiteiten in de volle breedte in het onderwijs terechtkomt. Er zijn weliswaar middelen voor pilots, maar nadat die zijn uitgevoerd stopt het. Het is zo zonde dat er geen
mensen van de universiteit er een vervolg
aan geven met een invoeringstraject. Ik zie
hierbij een enorm toegevoegde waarde van
docent-onderzoekers voor universiteiten.
Het hoeft niet per se te gaan om promotieonderzoeken. Het kan ook gaan om docenten die in een langdurig traject betrokken
zijn bij onderzoek en dit in het onderwijs
kunnen implementeren. Daarnaast lijkt het

Ik stond vier jaar voor de klas, toen ik met mijn onderzoek begon. Ik wilde al langer
meer dan alleen voor de klas staan. Mijn ontwikkeling als docent is sinds DUDOC in
een stroomversnelling geraakt. Ik ben bewuster geworden van wat ik voor de klas doe,
meer gaan nadenken over hoe ik iets aanpak in de les en waarom, en ben leerlingen
meer individueel gaan bedienen. Maar ik weet niet in hoeverre ik dat kan toeschrijven
aan mijn onderzoek. Het kan ook de ‘gewone’ ontwikkeling zijn die iedere beginnende
docent doormaakt.

Testen
De docente biologie en onderzoeken & ontwerpen heeft in het kader van haar onderzoek een startmodule ontwikkeld, waarin
leerlingen zowel de rubics leren te gebruiken als leren over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek. “Na de startmodule volgen leerlingen
een onderzoeksmodule biologie en een onderzoeksmodule natuurkunde. Ook deze heb
ik ontwikkeld, in samenwerking met bèta
docenten. De instrumenten heb ik in twee
rondes getest. In de eerste ronde testte ik of
de rubics en modules op de juiste manier
werkten. Daarna heb ik ze verbeterd. De
bijgestelde versie heb ik op mijn eigen
school getest. In deze tweede ronde lag de
nadruk op het in kaart brengen van de leeropbrengst en het leerproces van leerlingen.”
Tot februari 2012 heeft Saskia van der Jagt
de data voor haar onderzoek verzameld.

legt uit: “Ik wil een wetenschappelijk onderzoeksbureau opzetten dat onderzoek doet
naar de effecten van ontwikkelingen in het
onderwijs op school. Zo’n bureau kan docenten helpen zich bewuster te worden van
zaken als ‘als wat zijn we eigenlijk aan het
doen’ en ‘is dat congruent’. Het bestaat uit
docenten met de hoogste functieschaal, de
LD-docenten, en iemand die er leiding aan
geeft. Saskia zou daar heel geschikt voor
zijn. Zij heeft wetenschappelijk gevoel en
een bepaalde expertise die ik denk te
missen op school: onderzoek doen naar
de effectiviteit van onderwijsontwikkeling.
Saskia kan collega’s op het juiste spoor
zetten van ‘hoe evalueren we dit’ en ‘is het
instrument dat we daarvoor gebruiken wel
valide?’ Daarbij is ze ook een soort ‘geweten’
van het bureau en kan ze collega’s coachen
in met name het wetenschappelijk denken
over onderwijsontwikkeling.”

Voorbeeld van een Rubic
Hoe ver ben je?
Omcirkel het
HET THEORETISCH KADER…
behaalde
niveau
1

is gebaseerd op informatiebronnen uit het dagelijks leven.

2

is gebaseerd op één wetenschappelijke bron

3

is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen

4

is gebaseerd op informatie uit verschillende wetenschappelijke
bronnen die verwerkt zijn tot een samenhangende tekst, waarin
het centrale onderzoeksonderwerp duidelijk naar voren komt.

5

is gebaseerd op informatie uit verschillende wetenschappelijke
bronnen die verwerkt zijn tot een samenhangende tekst,
waardoor het onderzoeksonderwerp vanuit verschillende
onderzoeksrichtingen bekeken wordt.
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VOORBEELDEN
Ik zag in Studio Sport een interview met een wielrenner over de
invloed van sporten op zijn hartslag.
In de wetenschapsbijlage van de krant las ik dat Jansen in 2008 het
verband tussen sporten en hartslagfrequentie heeft onderzocht.
Jansen (2008) gaat in op de relatie tussen sporten en hartslag
frequentie. Hij heeft onderzocht dat…. Ook Owen (2004) heeft
onderzoek gedaan naar dit verband en haar conclusies zijn…..
Wanneer je de conclusies van Jansen (2008) vergelijkt met die van
Owen (2004) dan blijkt dat uit het ene onderzoek komt dat door
sporten de hartslagfrequentie verlaagd wordt en uit het andere
onderzoek komt dat er geen verband is tussen sporten en de
verandering van hartslagfrequentie.
Uit het onderzoek van Contador (2005) hebben we afgeleid dat de
meetapparatuur uit het onderzoek van Jansen (2008) en Owen (2004)
waarschijnlijk niet tot vergelijkbare resultaten leidt.

Postdoc cursus lerarenopleidingen
Marco Oehlenschläger en Saskia van der
Jagt lijkt het verstandig als de resultaten van
de DUDOC-onderzoeken hun weg vinden
naar lerarenopleidingen, wellicht als postdoc
cursussen. Saskia vertelt: “Alle DUDOC’ers
doen een onderzoek dat interessant is voor
de onderwijspraktijk. De implementatie
heeft volgens mij vooral zin bij docenten
met enkele jaren onderwijservaring, niet zozeer bij studenten op de lerarenopleidingen.
Die zijn er nog niet aan toe en allang blij als
ze na het eerste jaar onderwijservaring
‘overeind blijven’. Ik heb zelf ervaren dat
een aantal aspecten van mijn college ‘leren
onderzoeken’ bij vakdidactiek biologie op de
Vrije Universiteit nog een brug te ver was
voor aankomende docenten. Wel denk ik dat
er nog behoorlijk wat kwaliteitswinst te behalen is via cursussen op lerarenopleidingen
voor docenten, die een of meerdere keren
een jaarcyclus op school hebben doorgemaakt. Dan kunnen ze zich onder begeleiding verbeteren als docent, bijvoorbeeld met
academische vaardigheden om te kunnen
didactiseren met een smartboard.” Marco
Oehlenschläger gaat nog een stapje verder:
“Je hebt zo’n zes jaar ‘vlieguren’ nodig
voordat je echt docent bent. Beginnende
docenten zouden verplicht moeten worden
om hun ontwikkeling te onderhouden op de
lerarenopleiding. Certificeer iemand na de
opleiding tot docent, maar houdt de docent
alleen gekwalificeerd als hij of zij nog enkele
jaren professionaliseringscursussen doet.”

Onderwijspraktijk op universiteit
Saskia van der Jagt is ervan overtuigd dat
het implementatiegerichte van de DUDOC-

Druk

Hilde Boer en Tjeerd Plomp op scholingstweedaagse

Anders onderzoeken

Persoonlijke ontwikkeling sinds DUDOC…

Met haar onderzoek ‘Een vakoverstijgende
leerlijn voor leren onderzoeken in de bètavakken’ wordt kennis ontwikkeld over hoe
leerlingen op effectieve wijze kunnen leren
onderzoeken in de bovenbouw van het
vwo. Saskia van der Jagt licht toe: “Ik heb
onder andere rubics ontworpen waarmee
leerlingen zelf de kwaliteit van hun onderzoek en hun vorderingen in het doen van
onderzoek kunnen evalueren. Bij kwaliteit
gaat het om nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit. Ook de docent gaat met
behulp van de rubics na hoe een leerling
zich erin heeft ontwikkeld. Samen bespreken ze op welke aspecten ze die ontwik
keling anders evalueren en waarom, en
hoe de leerling op een hoger niveau kan
komen. Bijvoorbeeld door het onderzoeksplan aan te passen. De gedachte is dat
leerlingen zo meer inzicht krijgen in hun
leren.”

ontwerpen van probleemgestuurd onderwijs. Daaraan deed het me een beetje denken. Ook kon ik niet zo inschatten wat de
hoeveelheid werk zou zijn. Je weet dat je
drie dagen per week krijgt gedurende vier
jaar. Maar wat dat betekent, kon ik van
tevoren niet goed inschatten. Ik wist ook
niet hoe lang het zou duren voor je ‘echt’
bepaalde dingen zou kunnen doen. Eerst
moest ik me het onderzoeksplan eigen maken en het onderwijsontwerp inrichten. Ik
ben vrij lang bezig geweest met de theorie,
het kader van mijn onderzoek. Dat viel me
een beetje tegen. Ik wilde goed begrijpen
waar het om ging. En met de vakinhoudelijke terminologie moet je heel precies
zijn. Je moet van tevoren heel goed weten
wanneer je welke termen moet gebruiken.
Het scholingsprogramma van DUDOC heeft
me op methodisch vlak geholpen.
Vakdidactisch wat minder, dat is toch best
wel specifiek. Daarvoor had ik mijn begeleiders. Vanuit je begeleiders krijg je veel
informatie over hoe je zaken kunt beschrijven en definiëren. Dat luistert heel nauw
in dit vakgebied.”

Hilde Boer is docent biologie op het Vechtdal College in Hardenberg en doet haar promotieonderzoek
‘Samenhang tussen de schoolvakken scheikunde en biologie binnen een uitwerking van de context concept
benadering’ aan de Universiteit Utrecht. Ze is heel positief over DUDOC, al vindt ze de combinatie van drie
dagen onderzoek doen en twee dagen lesgeven best zwaar.

me zinvol om een link te hebben naar onderwijsbeleid, bijvoorbeeld bij het Ministerie
van Onderwijs. Het gaat ook om vragen als:
hoe krijg je een algemene geldigheid van
resultaten van de onderwijsonderzoeken?
En: hoe vertaal je die naar de implementatie in de praktijk? Docent-onderzoekers die
op een school werken, zoals bij DUDOC,
zijn bij uitstek geschikt om die bruggen te
slaan.”

Breed opzetten
Marco Oehlenschläger is heel tevreden over
het feit dat door het DUDOC-programma
gedegen onderzoek wordt gedaan naar
onderwijsinnovaties. Hij ziet ook mogelijk
heden bij de talen: “Net als andere scholen
is het Coornhert Gymnasium bezig met de
invoering van het Europese Referentiekader.
Dit is een systeem van niveaubeschrijvingen
voor alle moderne vreemde talen dat een
gemeenschappelijke basis biedt voor de uitwerking van lesprogramma’s, leerplanrichtlijnen, examens en leerboeken in heel Europa.
Als scholen meer wetenschappelijke kennis
hebben over en een wetenschappelijke basis
kunnen plaatsen onder de referentiekaders,
dan zijn ze ook meer geneigd erin mee te
gaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van waar de
referentiekaders vandaan komen en het
summatieve beoordelen van taal. Het
Ministerie van Onderwijs doet er verstandig
aan om een programma als DUDOC in den
brede op te zetten. Op allerlei niveaus komt
dat het onderwijs ten goede. Saskia is de
eerste docent van het Coornhert Gymnasium
die een promotieonderzoek doet. Hopelijk
volgen er meer om zo ons onderwijs nog
beter te maken.”

DUDOC’ers bij de tweedaagse scholing in september 2011

Hilde de Boer vertelt waarom ze het promotieonderzoek wilde gaan doen. “Als biologiedocent constateerde ik dat een groot deel
van de biologie moleculaire biologie is, vooral in de bovenbouw havo en vwo. In feite is
dat gewoon scheikunde. En ik ervoer dat
leerlingen lang niet altijd merkten dat ze dingen al weten, die ze al gehad hadden bij
scheikunde. Dat was voor mij een reden om
te solliciteren op het promotieonderzoek. Het
gaat over de samenhang tussen de schoolvakken scheikunde en biologie en dan met
name vanuit de optiek van de leerlingen.”

Onderwijsontwerp
De docent-onderzoeker doet haar onderzoek door middel van een ontwerpgericht
onderzoek. “Ik heb lesmateriaal ontwikkeld
vanuit een idee hoe je die samenhang voor
leerlingen zou kunnen bevorderen.
Daarmee bedoel ik echt in de hoofden van

de leerlingen door middel van onderwijsleeractiviteiten. De bedoeling is dat het lesmateriaal voor zowel biologie als scheikunde kan worden gebruikt. Uiteindelijk kan
het misschien ook ingezet worden als NLT
(Natuur, Leven en Technologie)-module. Ik
heb gekozen voor het uitgangspunt ‘interactie tussen een biocide en een bacterie’,
het bestrijden van een schadelijke bacterie
door middel van een biocide. De module is
een lessenreeks van tien tot elf lessen, inclusief een toets aan het eind. De reeks is
gebaseerd op een context, een handelingspraktijk. Van daaruit zijn onderwijsleer
activiteiten ingericht met behulp van theorie
over het bevorderen van samenhang. In de
toets krijgen leerlingen vergelijkbare opdrachten, maar meer compact en vanuit een
andere context. Zo ga je na of leerlingen
ook in staat zijn om te recontextualiseren:
het toepassen van geleerde concepten en

vaardigheden in een andere context.”
De module is op drie scholen getest in
5 vwo. “Het onderzoek is uitgevoerd op
leerlingen. Natuurlijk heb ik wel audio- en
videomateriaal van docenten. Ik heb ze ook
geïnterviewd ‘voor, na en tijdens’ om te
horen wat hun ervaringen waren en hoe zij
tegen dingen aankeken. Van tevoren heb ik
de docenten uitgelegd wat de bedoeling
was, ik heb ze een inleiding met achtergrondinformatie gegeven over de module
en een uitgebreide instructie. Dit omdat het
voor de meeste docenten ook een nieuwe
manier van lesgeven is. Ik heb de module
getest bij biologie- en NLT-lessen, niet expliciet bij scheikunde. Wel waren bij de NLTlessen, naast een biologiedocent, twee
scheikundedocenten betrokken. Het bleek
dat ze aardig met het materiaal uit de
voeten konden.”

Verwachtingen
Voordat ze met haar promotieonderzoek
begon, wist Hilde Boer niet wat ze kon verwachten van een sociaalwetenschappelijk
onderzoek. “Ik wist natuurlijk wel iets van
onderzoek doen. Dat had ik tijdens mijn
studie biologie ook gedaan. Maar die manier van onderzoek doen was wel anders.
Het leek me lastig om conclusies te trekken
op basis van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Bij mijn eerstegraads lerarenopleiding heb ik me bezig gehouden met het

Hilde Boer vindt de combinatie van drie
dagen onderzoek doen en twee dagen
lesgeven best zwaar. “In het begin worstelde ik erg met het omschakelen van school
naar universiteit en omgekeerd, en voelde
ik de druk van school. Later liet ik mijn prioriteit meer bepalen door deadlines. Had ik
een deadline voor mijn onderzoek, dan
kwam school op het tweede plan, had ik
een deadline voor school dan ging school
voor. Zo doe ik het nu nog steeds. En ik
werk in het weekend, anders red ik het
niet. Het is jammer dat ik heel wat reistijd
kwijt ben naar de universiteit. Over het geheel genomen ben ik heel positief over
DUDOC. Mijn begeleiders hebben steeds
hun vertrouwen uitgesproken in mijn
onderzoek. Dat stimuleert natuurlijk
ook!”

Persoonlijke ontwikkeling
sinds DUDOC…
Als docent ben ik best veranderd. Ik was altijd al kritisch; dat is toegenomen. Ik merk
dat ik bepaalde dingen nu ook inhoudelijk beter kan beargumenteren. Over het algemeen waarderen mijn collega’s dat ook. Als het gaat om vernieuwingen en onderzoek
doen op school, vragen collega’s: hoe doe je dat, hoe werk je daarmee en hoe zou je
bepaalde problemen op school kunnen aanpakken? Ik wil heel graag nog meer doen op
school met de kennis die ik heb opgedaan. Mijn interim-directeur denkt er ook zo over.
Hij zegt: ‘We hebben je vier jaar lang uitgeleend. Daarvan willen we dingen terug de
school in halen’. We inventariseren nu samen wat er mogelijk is, zodat de school er een
graantje van mee kan meepikken.

Resultaten
“Het is nog te vroeg voor echte conclusies”,
zegt Hilde Boer, “maar het lijkt erop dat de
metacognitieve strategie die we ontwikkeld
hebben en die eronder ligt, inderdaad werkt.
Dus dat leerlingen door middel van die strategie meer inzicht krijgen in samenhang tussen scheikunde en biologie. En dat ze dat
ook benoemen en verbanden aangeven en
beschrijven tussen verschillende begrippen.”
Ze verwacht dat de module gebruikt kan
gaan worden bij NLT. “Maar je zou hem ook
kunnen gebruiken als raamwerk om met behulp van andere contexten een stuk van je
onderwijs in te richten. Er zijn ook al docenten die dat gedaan hebben. Die het achterliggende, abstracte idee, hebben toegepast
in het lesmateriaal dat ze zelf hebben gemaakt. Dat vind ik heel leuk!”
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De docent-onderzoekers
en hun onderzoek
Onderzoek

Docent-onderzoeker

start

Modelgestuurd leren ontwerpen van
concept-context onderwijs door
biologiedocenten

Nienke Wieringa
Zandvlietcollege, Den Haag

2007

Universiteit Leiden
Leren van docenten bij vakover
stijgende samenwerking bij het
invoeren en verzorgen van een
NLT-module

Talitha Visser
CSG Het Noordik, Almelo

2007

Universiteit Twente
Participatie van docenten in ontwerpteams: professionalisering als
ontwerper en uitvoerder van concept-context gebaseerd materiaal

Lesley de Putter
Heerbeeck College, Best

2007

Technisch Universiteit Eindhoven
Statistiek als brug tussen wiskunde
en natuurwetenschappen

Adri Dierdorp
College Hageveld, Heemstede

2007

Universiteit Utrecht
ICT voor het verwerven en toetsen
van doorstroomrelevante wiskundige
vaardigheden

Christian Bokhove
St. Michael College, Zaandam

2007

Universiteit Utrecht
Recontextualiseren in de
concept-contextbenadering

Menno Wierdsma
oud-docent Krimpenerwaard College in Krimpen
aan den IJssel, docent Science-biologie op PA(BO)
Hanzehogeschool en vakdidacticus RUG
Universiteit Utrecht

2007

Ontwikkeling van een leerlijn wetenschappelijk argumenteren binnen het
vwo

Marcel Koeneman
Kandinsky College, Nijmegen

2007

Rijksuniversiteit Groningen
Een vakoverstijgende leerlijn voor
leren onderzoeken in de bètavakken

Saskia van der Jagt
Coornhert Gymnasium, Gouda

2008

Vrije Universiteit Amsterdam
Het effect van combinaties van onderwijsleeractiviteiten op de samenhang in de kennis van leerlingen

Micha Ummels
Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud

2008

Sonia Palha
Het Oosterlicht College, Nieuwegein

2008

Universiteit van Amsterdam
Succesgestuurd en leereffectgericht
invoeren van concept-context biologie onderwijs

Michiel Dam
Scala College, Alphen aan den Rijn

DUDOC community
van experts
Een jaar geleden startten Adri Dierdorp, Paul Logman, Michiel Dam en
gast-DUDOC’er Daan van Smaalen het initiatief om een community op te
zetten die doorgaat nadat het DUDOC-programma is afgelopen. Tijdens
DUDOC-scholingsdagen hebben zij sessies georganiseerd, waarin
DUDOC’ers met elkaar van gedachten wisselden over zo’n community.
Een team met ook Sonia Palha, gastDUDOC’er Marco Mazereeuw en voorzitter
van de Programmaraad DUDOC Tjeerd
Plomp, heeft de uitkomsten bestudeerd en
besproken. Adri Dierdorp: “Het lijkt ons heel
zinvol nog meer te doen met de expertise en
ervaring van de DUDOC’ers, ook nadat onze
onderzoeken zijn afgerond. Iedere DUDOC’er
is een expert op zijn onderzoeksgebied en
heeft veel ervaring opgedaan met het organiseren en uitvoeren van bepaalde innovaties
in het onderwijs. We kunnen en willen nog
veel van elkaar leren. Maar ook willen we
onze kennis en ervaringen beschikbaar stellen aan anderen die een praktijkgericht didactisch onderzoek (willen) doen aan een
universiteit. Verder denken we dat ook universitaire onderzoeksgroepen er veel aan
kunnen hebben, zeker de onderzoeksgroepen
die in hun onderzoek de verbinding met de
onderwijspraktijk willen versterken. Ook zou
onze expertise interessant kunnen zijn voor
organisaties en onderwijsinstellingen die didactisch onderzoek willen initiëren of ondersteunen. Bij dat alles zien we de DUDOC
community als een netwerkorganisatie die
een brugfunctie kan vervullen tussen de wereld van onderwijsinstellingen en van didactisch onderzoek. En mogelijk is de DUDOC
community van meerwaarde voor organisaties die zich bezighouden met de beleidsmatige kant van onderwijsinnovaties.”

Ambities

Radboud Universiteit
Het ontwerpen en inzetten van
schakelopdrachten voor wiskundig
discussiëren, redeneren en
niveauverhoging

Michel Dam en Adri Dierdorp in overleg over community

2008

Alle DUDOC’ers hebben aangegeven het op
prijs te stellen als er een netwerkorganisatie
komt voor docent-onderzoekers, ex-docentonderzoekers en aanstaande docent-onderzoekers. Adri Dierdorp: “Het idee is om te beginnen met een community die bestaat uit de
docent-onderzoekers die aan het DUDOCprogramma hebben deelgenomen, inclusief
de gast-DUDOC’ers die ook een promotieonderzoek doen en hebben meegedraaid in het

scholingsprogramma van DUDOC. Een kleine
groep van twee à drie mensen zal dit opzetten. We zijn van plan om twee keer per jaar
een bijeenkomst te organiseren met een formeel en een informeel programma. Hierbij
valt te denken aan scholing en uitwisseling
van ervaringen. Binnenkort komt er in ieder
geval een website, www.dudocnetwerk.nl,
waarop de promoties en andere successen
staan, evenals presentaties en aankondigingen voor bijeenkomsten of activiteiten.”
De DUDOC community heeft uiteenlopende
ambities en wil volgens Adri Dierdorp actief
‘de boer op gaan’. “We willen schoolbesturen stimuleren om didactisch onderzoek een
plaats te geven op hun scholen. Daarvoor
sturen we een delegatie naar landelijke
bestuurdersdagen en willen we iets als een
themamiddag organiseren. Als een onderwijsinstelling ons vraagt om workshops te
verzorgen of andere input te geven om
didactisch onderzoek te initiëren en/of te
ondersteunen, zullen we daar zoveel mogelijk op ingaan. Er zijn ook DUDOC’ers die al
hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor
een rol als praktijkcoach of copromotor.
Mochten er nieuwe regelingen komen vanuit de overheid om docenten te laten promoveren, bieden wij aan om een bijdrage te
leveren aan startsessies of om nieuwe
docent-onderzoekers te ondersteunen en
begeleiden tijdens hun onderzoek. De community zal aansluiting zoeken bij bestaande
onderzoeksscholen of verenigingen, zoals
het Interuniversitair Centrum voor
Onderwijskundig Onderzoek (ICO) en de
Vereniging Onderwijs Research (VOR).
Hierbij ligt de focus op docent-onderzoekers
en onderzoekers die gericht zijn op de brugfunctie tussen onderwijs en onderzoek.
Want dat is precies wat ons maakt tot een
DUDOC-community van experts.”
De site van de community kunt u binnenkort hier vinden: www.dudocnetwerk.nl
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