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Leren van Innoveren 

 
Wat en hoe leren docenten van het innoveren 

van het eigen onderwijs?  

 

 

 
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

 

 

 

ter verkrijging van de graad van doctor  

aan de Universiteit van Amsterdam  

op gezag van de Rector Magnificus 

Prof. dr. D.C. van den Boom 

ten overstaan van een door het college voor promoties  

ingestelde commissie, 

in het openbaar te verdedigen  

in de Aula der Universiteit   

op woensdag 26 november 2008,  

 

te 12.00 uur door  

 

Wietske Grietje Miedema  

geboren te Franekeradeel 

 

en te 13.00 uur door 

 

Martin Stam  

geboren te Sliedrecht 



Promotiecommissie 

 
Promotor:  Prof. dr. G.T.M. ten Dam 
 
Co-promotores:  Dr. J.H.A.M. Onstenk 
 Dr. W.L.Wardekker 
 
Overige leden:  Prof. dr. D. Beijaard 
 Prof. dr. H.P.A. Boshuizen  
 Dr. P.N. Karstanje 
 Prof. dr. P. R.J. Simons 
 Prof dr. M.L.L. Volman  
 
 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
 
Het promotieonderzoek is voorbereid aan de Hogeschool van Amsterdam en aan het Instituut 
voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.  

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het College van 

Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. 
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Deze uitgave kwam tot stand met hulp van:  
• Het Centrum voor Nascholing Amsterdam, 
• Het Kennisfonds van de Hogeschool van Amsterdam, Onderwijs en Opvoeding 
• Het Praktijk- en Onderzoekcentrum Karthuizer van de Hogeschool van Amsterdam,  

Maatschappij en Recht 


