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Training evalueren om te leren
Kennisbenutting plus – NRO11 januari 2018

Agenda

- Ervaringen werkvorm why- Stimuleren zelfregulatie door bespreken van motivatie en attributies- In de praktijk: leraren en leraaronderzoekers- Onderzoek en data

Terugblik vorige keer
- Ervaringen werkvorm why- Andere werkvormen why- Inventarisatie behoeften: gespreksvoering en stimulerenzelfregulatie

Feedback

- Persoon- Taak- Strategie- Zelfregulatie- Cognitief- Metacognitief- MotivationeelModus (Voerman& Faber, 2016)

Motivatie en modus

- Emoties kunnen leren stimuleren of verhinderen- Modus of leerstand kan voor, tijdens of na het leren een rol spelen- Leerlingen bewust maken van het effect van motivatie en modus op leren. 

Casus

Lees de casussen en bespreek per casus:- Wat voor feedback zou jij geven?- Met welk doel?- Wat zijn je vervolgacties voor dit kind?



2-7-2018

2

DENKEN OM TE LEREN

Locus
Intern Extern

Beïnvloedbaar Niet beïnvloedbaar Beïnvloedbaar Niet beïnvloedbaar
Stabiel Eigen inzet (stabiel) Aanleg Stabielekenmerken van de leraar

Moeilijkheids-graad van detaak
Niet stabiel Eigen inzet(situationeel) Situationelegesteldheidleerling

Situationele kenmerken van de leraar
Toeval

Ik doe altijd mijn best. Ik ben daar goed in. Juf kan goed uitleggen.
Deelsommen zijn gemakkelijk.

Ik heb goed mijn best gedaan. Ik was goed uitgerust. Juf heeft me goed geholpen. Ik heb mazzel gehad.

Attributies van succes. Weiner, 1986

DENKEN OM TE LEREN

Locus
Intern Extern

Beïnvloedbaar Niet beïnvloedbaar Beïnvloedbaar Niet beïnvloedbaar
Stabiel Eigen inzet (stabiel) Aanleg Stabielekenmerken van de leraar

Moeilijkheids-graad van detaak
Niet stabiel Eigen inzet(situationeel) Situationelegesteldheidleerling

Situationele kenmerken van de leraar
Toeval

Ik doe vaak niet mijn best. Ik ben hier slecht in. Juf kan niet goed uitleggen.
Deelsommen zijn moeilijk.

Ik heb niet goed mijn best gedaan. Ik voelde me niet lekker. Juf had weinig tijd voor mij. Ik heb pech gehad.

Attributies van falen. Weiner, 1986

In de praktijk: team
• Voer een gesprek met een leerling over werk wat klaar is. Vraag in het gespreknaar de factoren die van belang zijngeweest bij het behalen van het resultaat. 
• Denk vantevoren niet na over vragen, maar luister naar de leerling en voereen gesprek.

In de praktijk: leraaronderzoekers
Ondersteun je collega’s bij het bespreken van attributies
• Voer intervisie gesprekken met collega’s(individueel of in groepjes) over hoe zij het gesprek met leerlingen zijn aan gegaan.
• Probeer in dit gesprek de attributies van leerlingen in het schema te plaatsen. 
• Maak video-opnamen van een gesprek.

Onderzoek
Onderzoeksvragen
• In welke mate gaan leraren met leerlingen in gesprekover hun motivatie?
• In welke mate vinden leraren dat ze toegerust zijnom hun collega’s te begeleiden?

Data
• 3 video-opnamen van een les waarin de leraar met 1 of meerdere leerlingen in gesprek is over hunmotivatie

• Keuze voor groep, soort situatie, enz. is vrij
• Beste les

• Groepsinterview leraaronderzoekers
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Afspraken
• Laat collega’s leergesprekken voeren met kinderen
• Voer intervisie gesprekken met je collega’s
• Noteer waar je tegen aan loopt tijdensde intervisie gesprekken
• Neem (video)materiaal van de intervisiegesprekken mee: bijeenkomst 8 maart
• Video-opnamen lessen: voor 26 april

In gesprek

- Herken je één van deze attributies bij je leerlingen?- Ben je het gesprek aangegaan?- Hoe verliep dat?- Wat gebeurde er bij de leerling?

In gesprek

- Herken je één van deze attributies bij je leerlingen?- Ben je het gesprek aangegaan?- Hoe verliep dat?- Wat gebeurde er bij de leerling?


