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Juffen en meesters

Lezen over recent onderwijsonderzoek is'één ding, maar zelf onderzoek

dóen, is weer heel iets anders. Dankzij helVindplaatsenproiectvan de VU

konden basisschool lera ren i n h u n eigen leslokaa I onderzoek verrichten.

op onderzoek

I I eerzaam!' 'Inreressant!' Enthousiaste leer-
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een eigen onderzoek uiwoerden. Ondersteund door

het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit

Amsterdam en enkeie educatieve partners kregen

leraren van vier basisscholen in de regio Noord-Hol-

land/Flevoland de ruimte om onderzoek op school te

doen. Het initiatief was onderdeel van het landelijke

Vndp laats enproj e ct van het Platform Bèta Gchniek

dat scholen extra faciliteiten voor innovaties op het

gebied van wetenschap 8c techniek (V&T) biedt.

De gedachte achter het W -Vindp laats enproj ect was

dat een leraar die zelfervaart hoe leuk het kan zijn

om onderzoek te doen, beter en makkelijker een

onderzoekende houding bij kinderen kan stimuleren.

Leraren gingen daarbij aan de slag op basis van víagen

die binnen de klas ofde school leefden.

Het project vormde een oefening in logisch denken,

analyseren en concluderen. Uit de evaluatie van de

W blijkt dat het leraren in staat stelde om antwoor-

den uit hun onderzoeken direct in de praktijk toe te

passen. Maar het waardevoiste was misschien wel dat

Ieraren die (met hulp van buitenaf) een onderzoeken-

de houding ontwikkelen, zelfverzekerder voor de klas

staan en minder moeite hebben om leerlingen les te

geven in wetenschap & techniek.

Barrière
Ook bleek de afhankelijkheid van exteÍne factoren

zoals de beschikbaarheid van materiaal en middelen,

externe hulp en (voorbereidings)tijd na hetYU-Vind'
plaatsenproject minder een barrière te vormen voor

het doen van W&T en onderzoek. De leraren in de

onderzoeksgro ep zljn zich duidelijk bekwamer gaan

voeien in het doen van onderzoek.

Het project kostte de deelnemers veel tijd, maar lever-

de hun ookveel op. Op basis van hun bevindingen

Aan de slag!
Centrum Brein & Leren van de VU verzorgde na

een gezamenlijke startbijeenkomst i n september

2012 opvier'vindplaatsscholen' (Sint Jansschool

in Amsterdam, De Klipper in Hoorn, PaterJan

Smitschool in Heerhugowaard, en de Willem-

Alexanderschool in Bergen) een lezing over het

brein en leren, en een workshop over het opzet-

ten en uitvoeren van onderzoek.

Vervolgens bepaalden leerkrachten in tweetallen

een onderzoeksonderwerp en formuleerden zij

onderzoeksvragen. Op hu n onderzoeksvoorstel-

len kregen zij feedback van de VU. Begin 20i 3
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voerden zij hun onderzoek daadwerkelijk uit. Zij

wèrden hierbij begeleid door een van de educa-

tieve partners: de Begaaíden Wijzer, Hogeschool

iPabo, Onderwijsbegeleidingsdienst OBD Noord-

west of de VU-Lerarenopleiding.

Ondersteunend materiaal bestond uit een jaar-

planning, een leesma p met achtergronda rtikelen,

een handleiding en een staPPenPlan voor het

opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Dit

materiaal hielp de leerkrachten om het onderzoek

zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Ook kregen

de leerkrachten een handleiding voor het maken

van een onderzoeksposter. Tijdens een feestelijke

afsluitende bijeenkomst op de VU presenteerden

de leerkrachten hun onderzoeksposters en ont-

ving iedereen een certificaat.
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tekst Anneleen Post

beeld Yvonne Compiel

hebben leraren bijvoorbeeld een lesaanpak gewtjzigd
(of juist niet), bieden ze ander materiaal of materiaal
anders aan. Sommigen zijn zich bewusrer geworden
van de oorzaken van negarief gedrag van ieerlingen of
geven vaker ruimte aan hun le erlingen om zelf met
oplossingen te komen.

Ook op teamniveau pakte het Vindplaatsenproject

goed uit. 'De saamhorigheid is versterkt. Het team is

kritischer en zelfbewuster geworden,' zei een van de

deelnemers. Ook ervaren leraren de nauwe samenwer-

king mer collega's als inspirerend.
Bovendien: door anders bezig te zijn, ga je anders

kijken. En dan neem je minder snel iets vooÍ waar
aan. Enkele leraren zeggen bewuster een eigen mening
te wilien vormen, op basis van (wetenschappelijke) ar-
tikelen bijvoorbeeld, en zich daar ook zekerder over te

voelen. Ze rvillen verder doordenken en stellen eerdcr

vragen bij watzij zien of horen.
Een van de leraren: 'Dankzij het, Vindplaatsenproject

heb ik anrwoord gekregen op vragen die ik al heel

lang bij me droeg.' Niet alleen ontdekten leraren een

nieuwe dimensie in hun werk, ook beleven zij extra
plezier in hun dagelijkse werkzaamheden.

Echte vragen
De onderzoekers van Centrum Brein & Leren zagen

op hun beurt wat het betekent om onderzoek in de

praktijk te doen. De klas is geen laboratorium waar je

de omstandigheden een voor een kunt manipuleren.
Met het YU - Vin dp la ats e np r oj e c t ksnr amen echte en

'Meer zelfreflectie'
'lk zag dat leerkrachten dankzij het Vindplaatsenproject
breder naar hun eigen rol als leerkracht gingen kijken.
Ze merkten datzijzelÍ in staatwaren om een probleem
te analyseren en oplossingen te bedenken. Daardoor

werden ze zich ook bewuster van hun eigen invloed op een

s it u ati e.'

Tessel van der Linde, Onderwijsbegeleidingsdienst OBD
Noordwest

'Nieuw perspectief'
'Onderzoek doen met leerkrachten is een prachtige manier
om samen te Ieren over praktische problemen in het on-
derwijs. Het leukste - of misschien eerder het belangrijk-
ste - aan het doen van onderzoek vonden de leerkrachten
het nieuwe perspectief op de eigen klas. Je ziet andere
dingen en je ziet bekende dingen anders. Dat kan handvat-

ten geven om eens een alternatieve aanpak te proberen en

vervolgens te meten of het werkt.'
Ed van den Berg, VU-Lerarenopleiding

actueie vragen van de dagelijkse les- en schoolpraktijk
naar voren: hoe kun je de intrinsieke motivatie van
leerlingen bevorderen? Hoe zorgen we voor een soe-

pele overgang van onze leerlingen naar het voortgezer
onderwijs op het gebied

van rekenen? Presteren kin-
deren beter a1s ze mogen
bewegen in de les? DOOf eigen OndefZOek
Ook werd duidelijk aan

welke voorwaarden samen- staan lgraren
werkingsprojecten russen

scholen,universireirenen zelfverzekgrder voor
educat ieve partners moeren

voldoen om tor resulraat de klas
te leiden. Zo moeten er

genoeg tijd en ruimte bij
alle betrokkenen zijn om acrivireiren uit te voeren en

erop te reflecteren. Ook is een schooldirectie die actief
meedraait en meedenkt in het project, belangrijk.
Deze moet haar medewerkers faciiiteren in de vorm
van tijd en materialen, maar ook een visie hebben op
de langetermijnonrwikkeling van de school. I

Meer info en een brochure stadn op www.ieder,
k inde entalent. n l. D o o r h et Wndp laats enp roj e c t
zij n me e j arige s amenw er k ingsa er b anden o nts taan
tussen Centrum Brein y'y Leren en sc/toolbesturen

in de regio Noord-Holland,
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