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DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN 

Kennisdeling vanuit het onderzoeksprogramma “gedrag en passend onderwijs” van het NRO 

Uitgevoerd door het Pi7 consortium&LECSO   

Meer informatie?   

Gerdien Griffioen G.Griffioen@cedgroep.nl 0612660882  Albert Boelen A.Boelen@lecso.nl 

Op zoek naar 
betrouwbare 

informatie voor 
de dagelijkse 

onderwijs 
praktijk ?

Zoek in ruim 20 databases en websites met 
informatie uit onderwijsonderzoek in de 

kennisportal van het NRO 
https://www.nro.nl/resultaten/kennisportal

-onderwijs

Er start in het eerste 
kwartaal van 2018  

een nieuwe 
website: 

www.lerenvangedrag.nl

Zoek je 
verdieping ?

Doe mee in de 
expertgroepen!

Dit zijn ‘ dynamische pleinontmoetingen’ 
tussen praktijkmensen en gedrags-

onderzoekers. Je kunt er kennis halen en 
brengen.

In 2018 starten 
twee 

expertgroepen die 
kennis en expertise 

verzamelen en 
toegankelijk maken 

voor gebruikers.

Wil je kennis 
uitwisselen? 

Kom naar een 
AGORA! 

21 maart 2018 

18 april 2018

6 juni 2018. 

Het  thema voor de 
Agora wordt 

bekend gemaakt 
via de website van 
LECSO en het NRO 

Zelf actief 
kennisdelen? 

Ga voor 
Ambassadeur

Zelf actief en 
effectief aan de 

slag met 
kennisdeling? kom 
naar de training op 

24 januari 2018.  
(uitnodiging op de 

website van LECSO)

mailto:G.Griffioen@cedgroep.nl
mailto:A.Boelen@lecso.nl
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De kennisdelings-activiteiten uitgelicht:  

Aanmelden op de website van LECSO: https://www.lecso.nl/  startpagina: scholing, training, 

bijeenkomsten. 

 

De website 

•Op de nieuwe website: www.lerenvangedrag.nl wordt een selectie van bestaand 
en nieuw onderzoek toegankelijk, leesbaar en vooral  vindbaar gerangschikt in 
thema's. Je ziet onderzoeksresultaten en leest in good practiceverhalen hoe 
collegascholen deze resultaten toepassen in de praktijk. 

Expertgroepen

•In 2018 starten we met expertgroepen die vanuit 3 perspectieven 
onderzoeksresultaten gaan verzamelen binnen het domein gedrag. De 
perspectieven zijn: de leerling, de leraar, de school&schoolomgeving. In de 
expertgroepen werken onderzoekers en praktijkmensen samen. Zij verzamelen 
kennis en zorgen dat de kennis (o.a. in de website en de Agora) toegankelijk is 
voor de gebruiker.

Agora

• "Online kennis is onmisbaar maar de werkelijke kennisdeling komt pas tot stand 
in een professionele dialoog met mensen die samen willen zoeken naar 
antwoorden op gedeelde vragen." De AGORA is een oud Grieks woord voor 
ontmoetingsplein. Op het centrale plein deelden wetenschappers hun kennis met 
de burgers. Het doel van de Agora is kennis halen, brengen en weer verder 
verspreiden. Er zijn drie Agora’s gepland in 2018. De kosten: 25 euro pp per 
bijeenkomst.

Ambassadeurs

•Wij zijn op zoek naar (15 x2) ambassadeurs die in het eigen netwerk actief aan de slag 
gaan met leren van gedrag en de visie "Delen is het nieuwe hebben" onderschrijven. In de  
training: Effectieve kennisdeling, leer je werken met een beproefde methodiek voor 
kennisdeling en een implementatiewijzer.  Je kunt je alleen aanmelden met een collega 
uit je netwerk! Kosten 250 euro per koppel. Is binnen een koppel één persoon lid van 
LECSO dan geldt 25,00 euro korting. Deze kun je terugverdienen door een kennisactiviteit 
uit te zetten in je netwerk.  

https://www.lecso.nl/
http://www.lerenvangedrag.nl
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Aanmelden voor de AGORA  

"Online kennis is onmisbaar maar de werkelijke kennisdeling komt pas tot stand in een 
professionele dialoog met mensen die samen willen zoeken naar antwoorden op gedeelde 
vragen."  
 

AGORA op 21 maart: Kijken naar gedrag vanuit het perspectief van de leraar 
 

“Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen”   Loesje  

Hoe kijkt een leraar naar het gedrag van zijn of haar leerlingen en wat is zijn respons op dit gedrag?  
Vanuit de gedragstheorie is bekend hoe de leraar het gedrag van leerlingen kan beïnvloeden.   
Maar werkt dit ook echt in de praktijk?  
 

AGORA op 18 april: kijken naar gedrag vanuit het perspectief van de leerling.  

 

“Ik ben meer dan mijn gedrag” :  leerling met gediagnosticeerd gedrag 
Wat probeert de leerling te vertellen met zijn gedrag? Wat wil de leerling bereiken met het 
gedrag? Vanuit o.a. de motivatietheorie, de gedragstheorie en breintheorie zoeken we naar 
manieren om leerlingen te leren om hun gedrag te reguleren op een manier die past bij wat zij 
belangrijk vinden.  
 
AGORA op 6 juni : kijken naar gedrag vanuit het perspectief de school en de schoolomgeving   
 

“Leren  is geen voorbereiding op het leven, leren is het leven ”  

Toshiro Kanamori 
Gedrag is ook een vak en kan ook geleerd worden. Daarvoor is een lerend en positief schoolklimaat 
voorwaardelijk. Het vraagt om een cultuur  waarin gezien wordt wie je bent en niet alleen wie je 
moet worden!   Daarnaast zijn de meeste onderzoekers het erover eens dat het voor alle leerlingen 
en leraren goed is als de school niet geïsoleerd doet aan kennisoverdracht en pedagogische 
vorming, maar daarbij ook de verbinding met de omgeving zoekt (Booth & Dunn, 1996; Cairney, 
2000; Epstein, 2001). Hoe bouw je aan zo’n schoolcultuur en hoe kun je samenwerken met de 
ouders, de buurt, de zorginstellingen, de gemeenten ?  
 
ALGEMENE INFORMATIE: 
 
Ben je ook op zoek naar antwoorden  over gedrag vanuit de bovenstaande perspectieven of heb je 
juist een manier gevonden die in de praktijk voor jou echt werkt?  
Kom naar de AGORA!  Deel je vragen en je antwoorden met onderzoekers en collega’s. 
En leer van gedrag! 
 
VOOR  alle praktijkdeskundigen in   PO – SBO – SO- VSO EN VO ( ook leraren!) en onderzoekers. 
TIJD: van 1500 tot 18.00 ( met een warme snack)      De begintijd is gekozen om leraren in de 
                    gelegenheid te stellen om te komen.  
PLAATS: Utrecht  Kromme Nieuwe Gracht 66  
KOSTEN: 25 euro   
Aanmelden tot twee weken voor de AGORA 
 

http://www.pluskracht.nl/gebroken-leefwerelden
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Aanmelden voor de training:  “DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN” 

        Effectieve kennisdeling  

 
Wij zijn op zoek naar ambassadeurs die in het eigen netwerk actief aan de slag gaan met 
leren van gedrag en de visie "delen is het nieuwe hebben" onderschrijven.  
 
Vanuit het onderzoeksprogramma “gedrag en passend onderwijs van het NRO worden de 
ambassadeurs getraind vanuit een methodiek voor theoriegeleide reflectie. Reflectie is 
gestructureerd terugblikken op- en nadenken over het eigen handelen. Theoriegeleide 
reflectie is ‘het kritisch beschouwen van het eigen handelen in het licht van een bepaald 
doel, vanuit wetenschappelijk onderbouwde theorieën’.   
 
Op 24 januari 2018 leren de ambassadeurs in een eendaagse training:  

 werken met een beproefde methodiek voor kennisdeling,  

 werken met een implementatiewijzer. 

 Organiseren van een serie korte professionaliseringsbijeenkomsten vanuit de 
methodiek: FOCUSLEREN 

 
Kennisdeling start direct tijdens de training:  
Je kunt je namelijk alleen aanmelden als ambassadeur samen met een collega van een 
andere school.  Dit kan iemand zijn binnen of buiten je netwerk, bij voorkeur van een 
andere schoolsoort.  
De training is verplicht voor alle ambassadeurs omdat we vanuit  één gezamenlijke visie en 
ambitie  met kennisdeling aan de slag willen gaan.  
  
De kosten voor de training zijn 250 euro per koppel.  
Deze kun je echter direct  terugverdienen door een kennisactiviteit uit te zetten in je 
netwerk. Voor iedere kennisdelingsactiviteit die goedgekeurd wordt door de regiegroep 
ontvang je namelijk 250 euro.  Dit jaar is er een budget voor 15 kennisdelingsactiviteiten. 
 
Algemene informatie: 
VOOR: alle onderwijsmensen die de visie:  “Delen is het nieuwe hebben” onderschrijven. 
             PO SBO SO VSO EN VO  (vooral ook voor leraren!) 
  
DATUM EN TIJD :  24 januari 2018  10.00 tot 17.00  met lunch  
PLAATS:   Utrecht  Kromme nieuwe Gracht 66  
KOSTEN:   250 euro per koppel  
Aanmelden tot uiterlijk 10 januari 2018 

 

 


