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Wat moet ik doen als 
een student een 

vraag stelt waarop 
ik het antwoord niet 

weet? 
Hoe schrijf ik 

een goed 
examen? 

Mijn studenten 
lijken 

ongemotiveerd… 
wat kan ik daar 

aan doen? 

Wat doe ik in 
godsnaam als een 

student opeens 
begint te huilen?! 

Ben ik ouderwets als 
ik geen laptops wil 

zien tijdens mijn 
colleges? 

Hoe vind ik een 
goede balans 

tussen onderzoek 
en onderwijs in 

mijn werk? 

Ik wil mijn cursus 
eigenlijk herzien en 

meer 
maatschappelijk 
relevant maken, 

maar ik weet niet of 
de coordinator dat 

wel ziet zitten… 

Als ik een 
onderwijscarriere wil, 

moet ik dan onderzoek 
naar onderwijs gaan 

doen? 

Moet ik 
trouwens 

weten wat 
blended 

learning is? 

En?  
Wat doe ik nou 

met die 
huildende 
student? 

Is er geen online 
hulpforum of 

zoiets? 
 

Hoe doen andere 
docenten dit 

allemaal, en waar 
vind ik die? 



 
Een ‘Learning Community’  

voor docenten:  
WAAROM? 



Effecten van coaching van  
universitaire docenten  

• Hoorcolleges evalueren door studenten 
 

 Controle :  
zien geen tussentijdse evaluaties 
 
Feedback :  
tussentijdse evaluaties via email 
 
Feedback + Coaching :  
tussentijdse evaluaties met coaching 

 

(Knol, 2013) 



Onderzoek naar coaching van 
universitaire docenten 

Coaching maakt significant verschil op: 
 
• Leren van de docent 

– Attitude 
– Kennis 
– Handelingsrepertoire 

 

• Gedrag van de docent 
 

• Leren van de student  
 
 
(Knol, 2013) 



Vakexpert 

 

 

Docent 

 

 

Docenten leren 
doceren 

 



Onderzoekscultuur vs Onderwijscultuur 

“Criticizing other researchers’ reports and publications is an accepted 
activity... by means of comprehensive refereeing procedures in the case of 
scientific and professional publications and conferences…  
 
…[When providing criticism] we usually learn a lot ourselves. We get new 
ideas, become acquainted with fresh research, and are made aware of 
different perspectives and methods…  
 
…We lack corresponding traditions in academic culture when it comes to 
teaching. Educators engage relatively rarely in systematic appraisal of their 
colleagues’ teaching… 
 
…University teaching is more or less the private property of the individual 
instructor, and any commentary could be construed as meddling.”  
 
(Handal, 1999, p. 59-65). 



 
 
 
 

“dual professionalism” (Handal, 1999)  
 
Geen correlatie tussen kwaliteit van onderzoek en kwaliteit van doceren 
 
“ Regardless discipline, professors come in all different flavors;  
• good at teaching and bad at research, 
•  good at teaching and good at research,  
• bad at teaching and good at research,  
• and bad at both.” 
 
 (meta-analyse gebaseerd op 58 artikelen, Hattie & Marsh, 1996) 

 
 



Ondersteunende Onderwijscultuur 

• de didactische kwaliteiten van minder goede docenten 
bevorderen 

 
maar ook  
• kwalitatief goed onderwijs behouden 
• goede docenten motiveren  
• intellectuele uitdaging 
• mate van isolement verlagen 
 
 
 
Feldman en Paulsen (1999)  



 
Een ‘Learning Community’  

voor docenten:  
HOE? 



Teaching Academy Utrecht University 
(http://tauu.uu.nl) 

• Opgericht voor en door 
docenten van de UU 

• Leren van elkaars 
ervaring 

– ‘good and bad practice’ 

http://tauu.uu.nl/


Teaching Academy Utrecht University 
(http://tauu.uu.nl) 

• Website 
– Blogs 
– Agenda & Nieuws 
– Forums 
– Kennisbank 

• Bijeenkomsten 
– Workshops 
– Boekbesprekingen 
– Borrels 

• Nieuwsbrief  
– ‘Docent in the Picture’ 
– ‘Wist je dat…? 
– ‘Lieve Willemijn’ 

 

http://tauu.uu.nl/


Teaching Academy Utrecht University 
(http://tauu.uu.nl) 

 ‘A teaching academy is a 
meeting place for 
enthusiastic teachers. It is a 
place for support. It is a pro-
active community, initiating 
and supporting innovation. 
It is a driving force for 
change and a natural 
authority. A teaching 
academy is a light and open 
space, full of laughter, 
excitement, and creativity.’ 
(Copenhagen, Sept. 2013) 

 

http://tauu.uu.nl/


Teaching Academy Utrecht University 
(http://tauu.uu.nl) 

• Inbedding binnen UU: 
– Samenwerking met 

Onderwijsadvies & 
Training (O&T) van het 
Centrum voor Onderwijs 
en Leren (COLUU)  

– Steun van Directie 
Onderzoek en Onderwijs 
(O&O) en Center for 
Excellence in University 
Teaching (CEUT) 

– UU Teaching Fellows 

 

http://tauu.uu.nl/


Teaching Academy Utrecht University 
(http://tauu.uu.nl) 

• Toekomstplannen: 
– Website upgrade 

(profielen, forums) 

– Matchingsite voor 
intervisie-partners 

– Ontsluiten uitkomsten 
innovatieprojecten 
(Stimuleringsfonds 
Onderwijs)  

– Samenwerking binnen 
NL (bijv. verbinden 
Liberal Arts docenten) 

 

 

 

http://tauu.uu.nl/


Missie:  
Stimuleren van het leren van elkaar 

“Who dares to teach  

must never cease to 
learn”  

(John Cotton Dana) 

 

“Who dares to expect 
professors to teach,  

must never cease to 
support them in their 
learning.” 

(Knol, 2013) 

 



Input en Suggesties 

• Heb jij ... 
– Een goed idee? 

– Een belangrijke vraag? 

– Ervaring met learning 
communities en/of software? 

– Docenten die wel mee willen 
doen in een pilot? 

– Relevante connecties (binnen 
universiteit of daarbuiten) 

– Ideeen over financiering? 

– Andere input? 

• … dan horen wij dat graag! 

 
 



Contactgegevens 

Dr. Mariska Knol 

contact@mariskaknol.nl 

 

 

LinkedIn:  

Hoger Onderwijskunde 

 

Dr. Christel Lutz 

University College Utrecht 

c.i.lutz@uu.nl 

 

http://www.uu.nl/ucu 

http://tauu.uu.nl  
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