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Geachte relatie, beste collega,
Namens de DUDOC‐Programmaraad nodig ik u hierbij van harte uit om deel te nemen aan de DUDOC
manifestatie op 9 mei 2012 ter gelegenheid van de officiële afronding van het programma. Het
thema van de manifestatie is:
Lesgeven en promoveren: een gouden combinatie?
Het DUDOC‐programma
Het programma is opgezet door het Platform Bèta‐Techniek (PBT) om de implementatie van het werk
van de VO‐vakvernieuwingscommissies voor biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en NLT
onderzoeksmatig te ondersteunen. Ca. 20 eerstegraads docenten hebben gedurende 4 jaar 0.6 fte
promotieonderzoek uitgevoerd in deze context. Deze docentonderzoekers zijn verbonden aan een
universitaire onderzoeksgroep waar zij begeleiding krijgen. Daarnaast hebben de DUDOC‐
onderzoekers geregeld deelgenomen aan landelijke scholingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten
waren gericht op het creëren van een ‘community’ van (vakdidactische) onderzoekers.
Inmiddels hebben de eerste promoties plaatsgevonden en er zullen nog vele volgen. Via
www.dudocprogramma.nl kunt u meer informatie over het DUDOC‐programma vinden.
De DUDOC‐manifestatie.
Officieel wordt het DUDOC‐programma aan het einde van dit academie/schooljaar afgerond. De
DUDOC‐programmaraad heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat er vanuit zowel de
onderwijspraktijk, de onderzoekswereld, alsook vanuit de wereld van onderwijsbeleid grote interesse
was in de opzet en aanpak van het programma. Het DUDOC‐programma wordt gezien als een eerste
voorbeeld van een programma voor ‘promoveren vanuit de beroepspraktijk’, waarbij het idee van
een ‘community’ van docentonderzoekers en begeleiders een stimulerende omgeving voor deze
onderzoekers blijkt te zijn.
Om deze reden wil de DUDOC‐Programmaraad het beëindigen van dit unieke onderzoeksprogramma
markeren door een manifestatie die op 9 mei a.s. in het Trippenhuis (domicilie van de KNAW) in
Amsterdam zal worden gehouden. De deelnemers aan deze dag zullen afkomstig zijn uit de werelden
van onderwijs, onderzoek en beleid. Het thema ‘Lesgeven en promoveren: een gouden combinatie?’
drukt uit dat we hopen met elkaar te bespreken welke lessen uit het DUDOC‐programma kunnen
worden geleerd voor genoemde werelden en soortgelijke toekomstige programma’s.
De DUDOC‐Programmaraad hoopt dat u onze uitnodiging deze dag bij te wonen zult aannemen. U
kunt zich opgeven via www.dudocprogramma.nl.
Mocht u vragen hebben, dan kun u altijd mij en/of Dr. Gjalt Prins (programmacoördinator)
benaderen.
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