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Het hoger onderwijs in Nederland is begonnen aan fascinerende innovaties in onderwijs en leren. 

Learning analytics, gepersonaliseerde leertrajecten, flipped classrooms, competentiegericht leren, 

authentiek leren, samenwerkend leren in interdisciplinaire projecten, challenge-based learning, 

technologie-ondersteund leren, zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe onderwijs- en 

leervormen die op vele plaatsen in het hoger onderwijs worden geïntroduceerd. Deze innovaties 

vereisen andere rollen en expertises dan vele docenten gewend zijn. De introductie van dergelijke 

vernieuwingen gaat helaas maar zelden gepaard met initiatieven om docenten te helpen zich de 

vaardigheden, kennis, visies en identiteit eigen te maken die nodig zijn om op een nieuwe manier 

onderwijs te kunnen geven. 

 Het onderzoek naar professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs 

staat nog in de kinderschoenen. In de praktijk wordt een brede variëteit aan 

docentprofessionalisering gebruikt, zoals workshops, colleges, onderzoek door docenten, leren door 

reflectie, peer coaching, scholarship of teaching, lesson study, leergemeenschappen, teamleren, en 

netwerkleren. De keuze voor een bepaalde professionaliseringsaanpak wordt vaak meer gebaseerd 

op geloof en gewoonte dan op onderzoek. Een solide kennisbasis geworteld in onderzoek over òf, 

hoe en waarom verschillende aanpakken werken in verschillende contexten ontbreekt. Bovendien 

staat onderzoek naar de professionele ontwikkeling van docenten meestal los van onderzoek naar 

het leren en onderwijzen van studenten. Deze kloof beperkt de invloed van onderzoek op wat er in 

de praktijk van alledag gebeurt.   

 

In deze Call worden consortiumpartners uitgenodigd die werken aan onderwijsinnovaties die nieuwe 

rollen en expertises van docenten vragen en/of aan docentprofessionaliseringsinitiatieven die hier 

op gericht zijn. Samen zetten we een onderzoeksprogramma op over òf, hoe en waarom 

verschillende benaderingen van professioneel leren en ontwikkelen van docenten werken voor 

verschillende innovaties, contexten en populaties. Ook gaan we op zoek naar samenhangen tussen 

de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van docenten en de kwaliteit van het leren van studenten. 

 


