Memo Visie op samen opleiden.

Onderzoek doen richt in de huidige situatie veelal op professionele ontwikkeling
(verbetering eigen praktijk) en de ontwikkeling van de hiervoor benodigde onderzoekende
houding (onderzoek als houding). Het is echter onze ambitie om daarnaast onderzoek als
basis voor schoolontwikkeling (schoolorganisaties ontwikkelen) en
kennisontwikkeling: kennis/resultaten die volgen uit onderzoeksprojecten, die kunnen
worden gegeneraliseerd in andere contexten (onderzoek als project).
Onderzoek als houding (begeleiding en beoordeling)
Op dit moment zien de onderzoekscoördinatoren hun hoofdtaak in de
onderzoeksbegeleiding van thema’s die horen bij ‘verbetering van eigen praktijk’ en de
ontwikkeling van de onderzoekende houding. Met de nieuwe curricula die binnen de huidige
structuur worden gehanteerd door de verschillende instituten (ILS-HAN, HU, RDA) is het
wenselijk de hiervoor genoemde begeleiding (en beoordeling) onder te brengen bij de
werkplekbegeleiders (WPB). Deze dienen hiervoor geprofessionaliseerd te worden.
Mogelijkheden om deze professionalisering onder te brengen in de training WPB, voor
nieuwe WPB’ers, aangeboden door Quriuz worden onderzocht. De instituten wordt
gevraagd ons hierin te ondersteunen. Voor de zittende WPB’ers, kunnen de huidige
onderzoekscoördinatoren een rol spelen. Zij kunnen een workshop ontwikkelen en
aanbieden, om de huidige WPB’ers te professionaliseren op het gebied van begeleiding en
beoordeling volgens uit de nieuwe curricula.

Onderzoek als project
Onderzoekscoördinatoren worden gevraagd om mee te werken hier vorm aan te geven. Een
deel van de bijeenkomsten in schooljaar 2019-2020 zal in het teken staan aan het
ontwikkelen van deze vorm. De komst van een aantal nieuwe OCS en vacante posities voor
een OCS (werven met ook op nieuwe ontwikkelingen?) geeft ruimte voor ontwikkeling en
vernieuwing. Een deel van de huidige OCS heeft aangegeven deze ambitie niet te hebben.
Een deel kan expertise brengen.
Bovenstaande zal allemaal in samenwerking met Frank Crooijmans, Nico Taminiau
(onderzoeks-coördinator Quadraam), Roos Scharten (onderzoeks-coördinator HAN).
Daarnaast zal de betrokkenheid van Harmen Schaap (RDA) en Babs Hermsen (HU) gevraagd
worden. Indien laatste twee dit niet kunnen bieden zal gevraagd worden om een collega uit
de betreffende organisatie hiervoor af te vaardigen.

