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Aanrader 4.
Stimuleer professionele
dialoog
Het voeren van inhoudelijke gesprekken over onderwijs is de sleutel voor
een onderzoekende houding. In professionere dioroog stoon vrogen centroqr
qls: Hoe kqn ik het gedrca of de prestcties von leerringen verkroren? wqt
hebben leerlingen nodig? wqt kqn ik onders doen? professionele dioloog
loot leerkrqchten nodenken over het (verbeteren von) eigen onderwijs. Deze
Aonroder helpt je professionele dioloog te stimuleren.

Proktijkonderzoek kon de professionere dioroog tussen reerkrochten op gong
brengen en verdiepen, doordot onderzoek vrqogt om het qfstqnd nemen vqn
de concrete proktijk en om reflectie. Doornoost krijgt de dioloog input vonuit
literotuur en onderzoeksresultoten. professionele dioloog kon de volgende
opbrengsten hebben:

. Leerkrochten moken meer bewuste en onderbouwde keuzes.

' Leerkrochten roken beter bekend met erkoors opvqtt¡ngen en proktijken, en
ontwikkelen een gemeenschoppelijke visie op goed onderwijs.

. Leerkrochten werken somen en leren von elkoqr.
Dit goot echter niet vonzelf. Hoe zorg je er nu voor dot het onderzoeksproces
bijdraogt oon professionele dioloog en doordoor qon de onderzoekende houding
von leerkrochten?

xorg dat er tiid is om over inhoudelijlce thema's te praten
Voordot je het weet, goot er veel kostbore overlegtijd op oon orgonisotorische
regeldingetjes. om tijd te moken voor echt inhoudelijk dioloog kon je ervoor kiezen
om de regelzoken op de reguliere vergoderingen te vervongen door schriftelijke
nieuwsbrieven. ook kunnen de niet-inhoudelijke commissies en werkgroepen in
tijd zoveel mogelijk beperkt worden door ouders ín te schqkelen met doorbij één
verontwoordelij ke leerkrocht.

Koppel de dialoog aan schoolontwikkeling
Zools beschreven in de Aonroders hiervoor is het von belong dot de themq's
von de werkgroepen voortkomen uit de speerpunten of doelen voor
schoolontwikkeling en dot olle leerkrochten het belong von de betreffende
themo's inzien. Hiervoor is het nodig dot het teom een gedrogen visie
op goed onderwijs heeft en dot de leerkrochten een gemeenschoppelijke
ombitie hebben in wot ze willen bereiken met de leerlingen. Door
professionele dioloog worden deze gemeenschoppelijke visie en ombitie
verder ingekleurd en verfijnd. De dioloog, gericht op het verbeteren von
het onderwijs, mookt het somen leren en het leren von elkoor mogelijk.
Verschillen tussen leerkrochten in expertise, interesses en opvottingen
kunnen hierbij worden benut om vqn elkoqr te leren.

Stimuleer dialoog vaR hoge kwaliteit
Aondochtspunten voor leerkrochten die de kwoliteit von de dioloog willen
versterken, zijn:
. check voortdurend of je elkoor goed begrijpt; vquk verstoqn leerkrochten

heel verschillende dingen onder begrippen ols zelfstondig werken,
coochende rol of differentii:ren,

. Go regelmotig somen no: is deze bewering bewezen of is dit een
onderbuikgevoel? Heel veel beslissingen worden genomen op bosis von
een onderbuikgevoel, terwijl dit gevoel in de proktijk niet oltijd blijkt te
kloppen.

. Lees vokliterotuur over het themo en bespreek deze kritisch: zien wij dit
ook bij onze leerlingen, wot zijn onze ervoringen, hoe kunnen we dot
verkloren?

. KUk bij elkoor in de klos met gerichte vrogen. Als dot moeilijk te
reqliseren is, loot don iemond video-opnomes moken von een les en
bespreek deze gezomenlijk no.

' wees niet te snel tevreden, stel elkoor voortdurend de vroog of olle
leerlingen zich optimool ontwikkelen, von de leerlingen met extro
instructiebehoefte, tot de middengroep, tot de begoofde leerlingen.
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Checklist professionele dialoog

Leerkrochten focussen op het verbeteren van het onderwijs en dqormee
op de leerprocessen von leerlingen

+

Leerkrochten reflecteren op wot goed goot, wot nog beter ksn en
zoeken hierbij noor oorzsken en verklsringen

+

Leerkrschten gebruik literotuur ter onderbouwing+

Leerkrochten brengen eigen onderzoeksgegevens in+

Leerkrschten steilen kritische vrügen+

Leerkrochten vrogen door+

Leerkrachten geven elkosr (ook kritische) feedbsck+

Leerkrochten verwijzen noor feítelijke informotie+

Leerkrochten trekken dingen in twijfel+

Leerkrochten bespreken en/of controleren ûûnnomes+

Leerkrochten blijven bij de vroogstelling+

Leerkrochten evclueren kritisch op bosis van eigen ervcringen+

ProhTry Cþ1Efr'E: i',

Leerkrqchten nemen sd hoc besluiten, op basis von gevoel

Leerkrqchten nemen uitsproken vqn onderen oon, zonder controle

n stemmen in zonder dot duidelijk is wot de onder bedoeltLeerkrschte

l-eerkrochten doen uitsproken die niet op feitelijke gegevens geboseerd zijn

Leerkrochten stcqn niet open voor ieJeeen vcn anderen

hten reogeren negotief op nieuwe ontwikkelingen zonder uit te
kunnen leggen woqrom het een slecht idee zou zijn

Leerkroc
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