“Great acts are made up of small deeds” Lao Tzu

[1.f.1] Teaching Academy Utrecht
Een initiatief van ‘the class of 2012’ Leergang Onderwijskundig Leiderschap

“The journey of a thousand miles begins with one step.” Lao Tzu

Gewijzigde veldcode

Na de Leergang Onderwijskundig Leiderschap
De ‘class van 2012’ heeft de behoefte om de leergang Onderwijskundig Leiderschap te
verduurzamen. Voor onszelf en voor de Universiteit Utrecht.
Tijdens de leergang hebben we ervaren hoe interessant en leerzaam discussies over
onderwijs zijn. Hoe je in directe interacties met anderen dan alleen je directe collega’s beter
kunt worden, ideeën op kunt doen, kennis en ervaring kunt benutten, tot samenwerking
kunt komen. Dat gevoel, ‘het ceut-gevoel,’ willen we vasthouden na de leergang. En
daarvoor zoeken we een middel.
“What the caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly.” Lao Tzu

Maar ook willen we het ‘ceut-gevoel’ delen met anderen binnen de universiteit. Met
collega’s uit eerdere jaargangen en jaargangen die gaan volgen. Maar ook met collega’s die
de leergang niet hebben ervaren en zoeken naar mogelijkheden om op niveau over
onderwijs te praten, ervaringen te delen en kennis op te doen.
“If you do not change direction, you may end up where you are heading.” Lao Tzu

We willen daarom het initiatief nemen tot de oprichting van een onderwijs community
onder de naam: Teaching Academy Utrecht, kortweg TAU. Het idee voor de TAU is geboren
tijdens een studiereis naar Cornell University en de University of Toronto. Aan beide
universiteiten zijn instituten gevestigd die laagdrempelig onderwijsadvies geven aan
docenten, die directe interactie over onderwijs tussen docenten bevorderen en die als een
open ‘centre of expertise’ fungeren binnen de instelling. De Universiteit Utrecht verdient
zo’n Teaching Academy.

Wat moet de TAU zijn?
De Teaching Academy Utrecht laat zich omschrijven als een:
•
•
•
•
•

interactief platform voor onderwijsdiscussie en –vernieuwing;
virtueel en toegankelijk voor docenten aan de Universiteit Utrecht;
betrouwbare en actuele bron van kennis en informatie;
ontmoetingsplaats voor iedereen met een passie voor onderwijs en ideeën over
onderwijsvernieuwing;
community gemodereerd en bestuurd door (oud)deelnemers van de Leergang
Onderwijskundig Leiderschap;

“When the best leader’s work is done the people say: We did it ourselves” Lao Tzu

De TAU is een open community van docenten voor docenten;een digitaal platform waar
docenten elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, hulp geven en inroepen, gezamenlijk
projecten ontwikkelen. De TAU is een virtuele kennisbank met informatie over universitair
onderwijs en onderwijsontwikkeling. De eerste plaats op het world wide web die docenten
bezoeken als ze vragen hebben over iets wat met onderwijs te maken heeft.

Wat kan de TAU betekenen?
De TAU biedt de mogelijkheid aan docenten in contact te komen met andere docenten
overal in de UU. Direct. Zonder drempels. Vanaf elke plek op de wereld. 24 uur per dag.
Concrete activiteiten van TAU zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•

Modereren van discussiefora over verschillende onderwijsthema’s
D-matching: brengt docenten samen voor bijvoorbeeld EMP projecten en andere
initiatieven
Beheer van een kennisbank met informatie over onderwijsontwikkelingen, best
practices, etc.
Ontwikkelen van onderwijswiki’s
Organiseren van discussies en debatten over onderwijsvernieuwingsthema’s
Organiseren netwerkbijeenkomsten oud-leergangers

“If you would take, you must first give. This is the beginning of intelligence.” Lao Tzu
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Altijd bereikbaar en direct in contact met collega’s van de UU. Een one-stop-knowledge-shop
voor docenten op alle niveaus. Faculteitoverstijgend. En bovenal: interactief. Een plek waar
je informatie kunt halen én brengen, zonder tussenkomst van wie dan ook.

Voor wie is de TAU bedoeld?
De doelgroep van de TAU is breed. De community moet bestaan uit docenten,
onderwijsonderzoekers en bestuurders die:
•
•
•
•

vragen hebben;
ideeën en kennis willen delen;
samenwerking zoeken;
etc.

“Go to the people. Live with them, learn from them” Lao Tzu

TAU is een virtuele community. In eerste instantie voor docenten van de UU. Maar TAU
verwacht uit te groeien tot een landelijk en misschien zelfs internationaal netwerk. Een
community staat immers open voor iedereen die er aan wil bijdragen. Uiteraard zijn ook
bestuurders en onderwijsonderzoekers meer dan welkom. Onderwijs, bestuur en onderzoek
zijn immers nauw verweven. De TAU kan helpen beleid naar de onderwijswerkvloer te
vertalen en vice versa.
“Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime.” Lao
Tzu

Hoe is de TAU georganiseerd?
“Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small.” Lao Tzu

TAU houdt dingen simpel. TAU is kort gezegd:
• virtueel
• onafhankelijk
• gemodereerd door ‘leergangers’
De TAU is bescheiden in middelen en groot in ambitie. We creëren op eenvoudige manier
een virtuele networkcommunity. De TAU is daarbij onafhankelijk: van docenten voor
docenten. Financiële bijdragen van de UU acht de TAU onnodig. Wel zou de UU de TAU
faciliterend kunnen ondersteunen (met serverruimte bijvoorbeeld, of door ruimtes
beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten en ontmoetingen).
Verdere ontwikkeling, promotie en moderatie van de TAU zal de eerste tijd in handen zijn
van ‘the class of 2012’ van de leergang Onderwijskundig leiderschap.
“Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.” Lao Tzu

