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Uitwisselen over onderzoek in de school
Deelnemers aan de werkconferentie die
HAN en RU voor de derde keer organiseerden voor alle AOS’en waar zij partner
in zijn, waaronder de AOS Alliantie VO &
Notre Dame, luisteren tijdens de plenaire
sessie naar dr Quinta Kools, lector professionalisering van leraren en lerarenopleiders
van de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Doel van de jaarlijkse werkconferentie over
studentonderzoek, collectief onderzoek
door docenten, leerlingonderzoek en leiding
geven aan onderzoek in de school, is meer

uitwisseling van de opbrengsten. Dit jaar
is gekozen voor een mix van korte en lange
sessies over uiteenlopende thema’s als
‘Werken in en met docentontwikkelteams’,
‘Partnerschap tussen scholen en lerarenopleidingen’, ‘De stappen van onderzoekend
leren’ of ‘Het logboek als middel om de
reflectie van leerlingen onderzoeksgericht
te sturen’.
De werkconferentie wordt jaarlijks op de
eerste vrijdag in november gehouden. n

‘Teach like a champion’ werkt altijd
De bedoeling was dat de cursisten het boek
‘Teach like a champion’ pas na afloop van
de cursus zouden krijgen. Maar de trainers
zwichtten voor de smachtende docenten
die niet konden wachten tot ze de literatuur zelf in handen zouden hebben. Zoveel
enthousiasme om te leren was bijzonder
om mee te maken.
Zelf zijn ze er ook razend enthousiast over,
de vier docenten van het Maaswaal College die de technieken van de Amerikaanse
onderwijsgoeroe Doug Lemov hebben
omarmd en uitdragen, eerst binnen hun
eigen school, nu ook onder collega-docenten van andere Alliantiescholen, ervaren en
onervaren. Lemov is gaan kijken op excellente scholen, waar een kansarme populatie
(gemeten naar het aantal gratis verstrekte
schoollunches) hoog scoorde en heeft wat
de docenten daar deden gevangen in technieken. Vaak zijn die voor de hand liggend,
waar je zelf toch niet snel aan denkt, vertellen Grietje van Haren en Jeanne Benschop.
Het zit hem vooral in de precisie waarmee
hij de stapjes beschrijft, waardoor het altijd
werkt, bij ieder vak. De docenten stelden op
basis van het boek zelf een training samen
van vier bijeenkomsten, die ze in wisselende duo’s geven.
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Positief
Lemovs benadering is positief, gericht
op verwachtingen uitspreken en ambities
hebben, bijvoorbeeld een goede sfeer in
de klas willen bereiken. Lemov beschrijft
heel concreet op welke manieren je dat
kunt doen, waarbij de techniek altijd
ondergeschikt is aan de inhoud. Een
‘eurekamoment’ voor de cursisten is
altijd ‘do now’, een heel simpele techniek
waarmee je wel de hele klas binnen drie
minuten na binnenkomst in het lokaal aan
de gang hebt. Hij beschrijft hoe je kunt
zorgen voor strakke lesovergangen met zo
weinig mogelijk tijdverlies. Bij gymnastiek
gaat dat anders dan bij scheikunde,
maar de technieken zijn bij alle vakken
toepasbaar. Juist omdat de trainers zelf
vanuit verschillende disciplines komen,
kunnen ze daarover veel uitwisselen.

Discussie
Het gaat er in de training niet om er
zoveel mogelijk technieken in te stampen
waarmee de cursisten kunnen oefenen,
benadrukken Grietje en Jeanne. Juist de
discussie die loskomt naar aanleiding van
filmpjes en rollenspellen is heel waardevol.

Wel zijn het technieken die onmiddellijk
toepasbaar zijn. Cursisten die ze in de klas
uitproberen en daarvan op de volgende
trainingsdag een video durven laten zien,
leveren daarmee stof tot overleg met medecursisten. De trainers geven feedback maar
beoordelen niet. Zij kijken alleen naar hoe
de technieken zijn ingezet.
De vier docenten van het Maaswaal College
(naast Grietje en Jeanne ook Kersten
Verhoeven en Wilbert Ebskamp) hebben op
hun eigen school drie groepen van veertien
docenten getraind en vier van hen opgeleid
tot trainer. Het idee is dat de methode zich
als een olievlek uitbreidt. Zelf ontdekken ze
iedere keer weer nieuwe dingen en worden
ze alleen maar enthousiaster. Ze blijven
deze cursus volgende jaren graag aanbieden via de Alliantie VO. n
Zie ook de opleidingsbrochure op
www.alliantievo.nl
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