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Wat is onderzoek en
innovatie?
De interne kwaliteitszorg komt meer en meer in handen van de school zelf, en dus is
er nood aan mensen die expertise opbouwen in het uitvoeren van praktijkonderzoek
als middel om aan die kwaliteitszorg te werken. In deze masterclass Onderzoek en
innovatie ontdek je hoe je je eigen praktijkonderzoek opzet en zo veranderingen in
beweging zet.

Doel
In deze vorming maak je kennis met
theoretische kaders voor
praktijkonderzoek die je meteen toepast
in je eigen onderwijspraktijk.
Je leert op een andere manier kijken naar
je eigen praktijk en er op een
systematische manier verbeteringen in
aan te brengen.
Daarnaast leer je hoe dit kan bijdragen
aan de verandering van individuen en
teams.
De opleiding biedt een eerste ervaring in
praktijkonderzoek.

Aanpak
De sessies starten met een verkenning van
beleidsvoerend vermogen en interne
kwaliteitszorg in onderwijs.
Vervolgens maak je kennis met
praktijkonderzoek als middel om op een
systematische manier je organisatie te
ondersteunen bij het initiëren en
implementeren van vernieuwingen.
Je start je eigen kleinschalige
praktijkonderzoek op, waarbij je kan
rekenen op begeleiding door onze
docenten.
Daarenboven zullen ook je
medestudenten fungeren als kritische
vrienden.

Doelgroep
Onderwijsprofessionals die zich willen
verdiepen in het opzetten van een
praktijkonderzoek en zo verandering
willen initiëren in hun school.

Lesgevers
Diverse docenten die heel wat ervaring
hebben met (begeleiden van)
praktijkonderzoek.

De Einsteinklas
Voorbeeld van een praktijkonderzoek
(door Naïma Van den Broeck): met het
puberbrein aan de slag in de huiswerkklas.
Op welke manier kunnen wij, coaches van
de Einsteinklas, de leerlingen begeleiden
en onder-steunen bij de aanpak van hun
huiswerk om zo ook hun welbevinden en
hun zelfredzaamheid hierbij te verhogen?

Na schooltijd stappen twee
Einsteincoaches met een groep pubers uit
de eerste graad naar de Einsteinklas. Hier
gaan puber en coach samen op zoek naar
een effectieve aanpak van het huiswerk.
Een aanpak die gebaseerd is op de meest
recente kennis van het puberbrein. Een
aanpak waar er enorm veel aandacht gaat
naar cognitieve, metacognitieve,
emotionele en motivationele processen.
Zowel de beginmeting naar de
zelfredzaamheid bij het maken van
huiswerk, alsook het aantal inschrijvingen
én de enquête naar het welbevinden van
de pubers in de Einsteinklas geven aan
dat er wel degelijk nood is aan een
huiswerkklas.
Na twee proefjaren stellen wij vast dat het
welbevinden bij onze Einsteiners hoog
ligt, vooral de aanwezigheid en de
hulpvaardigheid van de coaches worden
enorm gewaardeerd.

Praktische informatie
Verloop

Meer info

De masterclass Onderzoek en innovatie
omvat 6 studiepunten en loopt over één
academiejaar. De lessen gaan telkens door
op woensdagnamiddag en vrijdag. De
opleiding start op 3 oktober 2017, en
omvat 10 lesdagen.

Voor meer informatie over de inhoud kun
je terecht bij Laura Demunter
(laura.demunter@odisee.be).

De opleiding richt zich tot iedereen die in
het bezit is van een bachelordiploma en
die relevante ervaring heeft in het
onderwijs.

Of breng een bezoek aan onze infostand
op campus Brussel op 24 juni en 2
september 2017, telkens van 9u30 tot 13u.
Schrijf je hiervoor vlug in via mail naar
gpv@odisee.be.

Kostprijs

Inschrijven

De masterclass kost 450 euro,
cursusmateriaal en een drankje
inbegrepen. Odisee is als
opleidingsverstrekker erkend door de
Vlaamse Gemeenschap voor
opleidingscheques en is een erkend
dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Inschrijven voor de masterclass kan online
via www.odisee.be/gpv. Klik hiervoor bij de
masterclass op ‘inschrijven’ en je ontvangt
per mail een vragenlijst. De
programmacoördinator gaat na of je
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Na
goedkeuring krijg je meer informatie om
de inschrijvingsprocedure af te ronden. Wij
aanvaarden maximum 25 inschrijvingen.

Locatie
De lessen vinden plaats op campus
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Je
vindt de wegbeschrijving naar de campus
op www.odisee.be.

gpv.odisee.be

Getuigschrift
Wie deze opleiding volledig volgt en
slaagt, ontvangt het getuigschrift
Permanente Vorming en verwerft voor deze
opleidingsonderdelen een creditbewijs.
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Toelatingsvoorwaarden

Voor administratieve inlichtingen kun je
terecht op het secretariaat van het
Groepscentrum Permanente Vorming: tel:
02-609 37 37 - e-mail: gpv@odisee.be.

