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LEERGANGEN

De leergangen die in deze brochure worden beschreven, geven een goed
beeld van de uitgangspunten en de visie op de kwaliteit van opleiden van
b&t onderwijs. Onze doelstelling is de transfer van theorie naar de eigen
school-/ lespraktijk.

Doen wat werkt in het onderwijs

INLEIDING

De uitdaging voor docenten is een versnelling
in de leercurve van elk kind te bereiken.
Dankzij het werk van John Hattie is duidelijk
geworden wat echt werkt. In zijn boek Visible
Learning heeft Hattie de uitkomsten van
800 meta-analyses op meer dan 50.000
onderwijskundige onderzoeken gepubliceerd.
Dit levert een rangorde op, die zichtbaar maakt
wat het meeste effect heeft op de leerprestaties
van leerlingen.
Ons doel is deze uitkomsten te interpreteren
en om te zetten in praktische kennis en
vaardigheden voor docenten.

Effectgrootte is een statistisch begrip. Door
de grootte van het effect te berekenen weet
je of de methode/ benadering daadwerkelijk effect heeft. Effecten kunnen positief of
negatief zijn. In de leeropbrengsten van leerlingen kennen we effecten die lopen van −0,34
tot 1,44. Het gemiddelde van alle invloeden op
de leeropbrengsten van leerlingen is 0,4.
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Een leergang biedt u de gelegenheid om samen in een leergroep uw
kennis en vaardigheid te verdiepen. Op dit moment biedt b&t twee
leergangen:
Formatieve Evaluatie (of Volg het Leerproces nog Effectiever) en Action
Research.
Bij deze langere trajecten bewaken wij de kwaliteit door zowel een
tussentijdse evaluatie uit te voeren als een evaluatie na afloop.

b&t onderwijs trainingsschema
COMPETENTIES

BIJPASSENDE LEERGANGEN

Schooltype: 			

vo & mbo

Duur: 				

6 x 3 uur

Locatie: 			

In overleg
Op aanvraag

didactisch bekwaam

reflectie en ontwikkeling

Prijs per deelnemer:

Leerlingen aanzetten tot leren

Leren gedijt in een omgeving die gericht is
op groei.

Agenda: 			In overleg

Formatieve Evaluatie

Action Research

Volg het leerproces nog effectiever

Actiegericht praktijk onderzoek in de eigen
klas/school

Al onze cursussen zijn inclusief studiematerialen.

E-Coaching
Na afloop van onze leergangen en trainingen kunt u gebruik maken van
e-coaching. E-coaching is een middel om na afloop van de training uw
vaardigheid bij te houden, feedback te krijgen of verdiepingsvragen te
stellen. Voor €50 heeft een deelnemer recht op 3 sessies van maximaal
30 min.

“Ik vond het heel prettig dat we hulp kregen bij ons leeslog Klassieke Talen en dat we ook tijdens de cursus tijd kregen om hierover
te overleggen. Dank voor de aangedragen ideeën.”
–Formatieve Evaluatie deelnemer 2015-16

ONZE
TRAINERS

Jan Tishauser

Bettina Rijkschroeff

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor
de individuele factoren die leiden tot het met succes
uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden
voor individuele docenten om tot professionele groei te
komen.

Bettina Rijkschroeff werkt sinds 2010 bij b&t. Ze
is geboren en getogen in Amsterdam en heeft
aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.
Bettina is verbonden geweest aan de Eerstegraads
Lerarenopleiding van de UvA en daarna aan een
bemiddelingsorganisatie voor het onderwijs.

Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging,
dat elk kind altijd recht heeft op een professionele
docent en het beste onderwijs.
In 2011 is Jan vanuit b&t begonnen met het ontwikkelen
van een aantal leergangen op basis van de vele
onderzoeken en inzichten waarmee hij bekend is geraakt
tijdens zijn promotieonderzoek. Zijn doel is hiermee
een brug te slaan tussen de beste wetenschappelijke
onderzoeken en inzichten en de dagelijkse lespraktijk.

De kloof tussen opleiding en praktijk interesseert haar.
Vanuit b&t probeert zij deze kloof te overbruggen.
Bettina wordt ingezet als coach en als trainer.

Een ‘must’ voor elke leraar

Wat is Formatieve Evaluatie?

b&t onderwijs heeft de leergang ‘Formatieve Evaluatie’
ontwikkeld. Deze leergang is gebaseerd op het boek van
Dylan Wiliam, ‘Embedded Formative Assessment’; in het
Nederlands vertaald onder de titel: ‘Cijfers geven werkt niet’.

Formatieve evaluatie is een didactisch hulpmiddel, waardoor
leraren weten wat leerlingen gaan leren, wat zij al weten en
wat de volgende stap is.

doelgroep: Leraren PO, VO & MBO
studielast: 20 uur (maatwerk mogelijk)

LEERGANG
FORMATIEVE
EVALUATIE
didactisch bekwaam

Formatieve evaluatie is opgebouwd uit een aantal
didactische technieken. In de leergang leert u met deze
technieken te werken. In uw eigen lespraktijk past u
langzamerhand alle technieken toe.

Waarom Formatieve Evaluatie?
Buiten de leerling is de leraar de voornaamste factor die de
leerresultaten beïnvloedt. De belangrijkste instrumenten
die de leraar hiervoor tot zijn beschikking heeft, zijn vragen
stellen en feedback. Formatieve evaluatie is een systeem
van effectief bevragen en feedback geven waar- mee de
leraar meer zicht - tijdens het leerproces - krijgt op het
leerproces.
Doel van de leergang Formatieve Evaluatie is het leren
van didactische interventies om het onderwijs passend te
maken voor alle leerlingen. U kijkt kritisch naar uw lessen
en uw didactiek. U ziet het leerproces van uw leerlingen als
feedback op uw didactisch handelen. U krijgt zo zicht op het
leerproces van de leerling.

Inhoud leergang Formatieve Evaluatie
De leergang is opgebouwd uit de verschillende thema’s:
1e bijeenkomst Leerdoelen en Succescriteria
2e bijeenkomst Formatief bevragen van leerlingen met
‘diagnostische vragen’, ‘scharniervragen’ en ‘exitvragen’.
3e bijeenkomst Het geven van effectieve schriftelijke en
mondelinge feedback
4e bijeenkomst Leerlingen activeren als bron van
instructie voor elkaar
5e bijeenkomst Leerlingen activeren als eigenaar van hun
leerproces
In de leergang komt naar aanleiding van ‘scharnier- vragen’
differentiëren aan de orde en metacognitieve vaardigheden
bij het onderwerp: Leerlingen activeren als eigenaar van hun
leerproces.

Begrijp onderzoek door het toe te passen!
In de leergang Action Research leert u om in uw eigen
school of klas onderzoek te doen naar het leereffect van een
onderwijskundige interventie.
doelgroep: Leraren PO, VO & MBO
studielast: 20 uur (maatwerk mogelijk)

Wat is Action Research?
Action Research heeft 2 elementen: Action en Research,
als leraar onderneemt u een actie en u onderzoekt daarvan
de gevolgen in uw klas of school. In tegenstelling tot
andere vormen van onderzoek zijn de onderzoekers bij
Action Research zelf werkzaam in het veld dat onderzocht
wordt. Action Research in het onderwijs is het systematisch
plannen, uitvoeren en evalueren van acties met als doel de
onderwijspraktijk te verbeteren.

Waarom Action Research?
Het geeft aan of een interventie een leereffect heeft. Veel
besluiten in het onderwijs worden genomen omdat men
denkt dat het werkt.

Eigen onderzoek doen bespaart leraren tijd. Leraren kunnen
hun tijd en aandacht richten op effectieve benaderingen en
zaken mijden, die minder opleveren; eigen onderzoek geeft
richting aan de nabije toekomst. Een leraar maakt bewustere
keuzes.
Inhoud leergang Action Research
De leergang is opgebouwd uit de verschillende onderdelen:
1e bijeenkomst ‘Evidence informed’ werken en action
research
2e bijeenkomst Opbouw onderzoek op basis van eigen
gekozen interventie: onderzoeksvraag, interventiegroep,
controle groep, pre-toets en post-toets.
3e bijeenkomst Berekenen van effectgroottes, verklaring
van het effect
4e bijeenkomst Bespreking van het onderzoek
In de leergang Action research leergang is inmiddels
onderzocht: het leereffect van: ‘Hot seat questioning’, ‘het
gebruik van rubrics bij rethorica’, ‘het voorspellen van
cijfers’, ‘geen cijfers ter verhoging van de metacognitieve
vaardigheden en motivatie van de leerlingen’.

LEERGANG
ACTION
RESEARCH
reflectie en ontwikkeling

MAATWERK B&T
LEERGANGEN
Een maatwerk leergang behoort eveneens tot de mogelijkheden die wij bieden.

In overleg met een groot schoolbestuur in Amsterdam hebben we de leergang
vakmanschap LC ontwikkeld. In deze leergang stond de scholing van specifieke
LC competenties centraal als ‘organisatie sensitiviteit’, ‘coachen van minder
ervaren collega’ en ‘initiëren van en een bijdrage geven aan een inhoudelijke
discussie op school’. Ook in deze leergang is een constante terugkoppeling van
de theorie naar de eigen school-/lespraktijk, dat wil zeggen transfer van theorie
naar praktijk.
Voor meer informatie, stuur een mail naar
contact@bntonderwijs.nl of bel 0518 48 21 22

b&t onderwijs
Snekerweg 3
8701 PZ Bolsward
0518 482122
contact@bntonderwijs.nl
www.bntonderwijs.nl

