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Training evalueren om te leren
Kennisbenutting plus – NRO17 mei 2018

Agenda

- Groepsgesprek onderzoekend vermogen- Terugblikken op de bijeenkomsten: opzet training- Intervisieg in groepen- Vervolg netwerkbijeenkomsten

Groepsgesprek

Van nieuwsgierig zijn naar het hebben van onderzoekend vermogen

Kennisbenutting plus

Uitgangspunten: - Leergesprekken over motivationeleaspecten van het leerproces- Houvast oor leraaronderzoekers bij het begeleiden van collega’s- Uitbreiden naar midden- en onderbouw

Opzet training
Drie onderdelen- Why - How- What

Why

- Is het waarom van Evalueren om teLeren duidelijk in je team?- Wordt dit door iedereen gedeeld?- Waaruit blijkt dit?
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How
• Hele team en groepen (homogeen en heterogeen)
• Train de trainer
• Formeel en informeel
• Doen, ervaren en uitwisselen  (binnen en tussen scholen)
• Intervisie (met en zonder beeld)
• ‘Adaptief’

What
• Leerling

• Motivatie
• Zelfregulatie
• Attributies

• Leraar
• Evalueren om te Leren
• Gespreksvoering
• Zelfregulatie stimuleren
• Autonomie bevorderen

• School
• Cultuur van Evalueren om te Leren ontwikkelen

Intervisie
• Vorm van deskundigheidsbevordering
• Samen denken over vragen, knelpunten
• Doel, werkwijze, spelregels samen afspreken
• Vragen stellen – geen oplossingen aandragen

Intervisiegesprek 
• ‘Wijsheid begint met verwondering’
• Geloof in de zelfsturing van de ander
• Open vragen – doorvragen 
• Positieve feedback
• Lijn vasthouden

Incidentmethode
1. Iedereen denkt na over in te brengen incident. Samen kiezen incident. 10’2. In beeld brengen incident. 3’3. Groepsleden noteren open verhelderingsvragen. 5’4. Informatieronde met de verhelderingsvragen. 15’5. Percepties van het vraagstuk. 10’6. Verschillen in percepties onderzoeken. 10’7. Opbrengst voor inbrenger en anderen. 10’8. Terugblik op proces. 10’

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?
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Data – ter herinnering
• 3 video-opnamen (per school) van een les waarin de leraar met 1 of meerdere leerlingen in gesprek is over hun motivatie

• Keuze voor groep, soort situatie, enz. is vrij
• Beste les
• De 3 video-opnamen hoeven niet van dezelfdeleerkracht afkomstig te zijn. 

• Groepsinterview leraaronderzoekers

Vooruitblik volgend jaar

• Video-opnamen lessen
• Extra bijeenkomst in september van 9.30 tot 12.00
• Bespreken geanalyseerde data
• In gesprek over behoeften voor vervolg


