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Redactioneel

Samen leren
Ooit mocht ik mee met een studiereis voor schoolleiders naar Londen.
Het was geweldig. Met de metro crosten we de hele stad door om
uiteenlopende Engelse scholen te bezoeken. We lunchten met
school principals, keken mee in klaslokalen en voerden gesprekjes met
Londense kinderen. Het was inspirerend, avontuurlijk en een welkome
onderbreking van de dagelijkse werkroutine. Achteraf heb ik me wel
afgevraagd: Hoe nuttig was het eigenlijk? Zou er naar aanleiding van
deze trip iets zijn verbeterd op de scholen van mijn reisgenoten?
In het onderwijs is professionalisering een heel belangrijk thema.
Willen we de kwaliteit verbeteren, dan moeten we blijven leren. Niet
voor niets hebben werknemers in het onderwijs recht op een professionaliseringsbudget. En we weten allemaal dat er legio mogelijkheden
zijn om dit in te zetten. Check de onderwijsagenda op lbbo.nl maar
eens, waar je vele tips voor congressen, webinars en andere scholingsbijeenkomsten krijgt.
Maar hoe maak je een goede keuze? Welke professionaliseringsvormen werken écht? Wat draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs?
Omdat ook wij professionalisering cruciaal vinden, proberen we in dit
themanummer antwoorden te geven. Wat mij bijblijft na het lezen, is
dat samen leren enorm waardevol is. Dat lees je op pagina 8, waar het
gaat over professionele leergemeenschappen. En ook op pagina 42,
waar je een aantal concrete praktijkvoorbeelden van intervisie krijgt.
Zelfs als het gaat om je persoonlijke professionele ontwikkeling, heb
je collega’s nodig. Pim Bouwman beschrijft dat mooi op pagina 14.
Als iets niet goed loopt in je werk, heb je niet altijd in de gaten wat je
eigen aandeel is. ‘Anderen zien juist heel goed het causale verband
tussen wat je doet en de ongewenste uitkomsten’, schrijft hij.
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Of de Londense studiereis heeft bijgedragen aan de onderwijskwaliteit, kan ik achteraf niet meer beoordelen. En bovendien: sommige
effecten zijn nu eenmaal niet zo goed meetbaar. Maar als jij nadenkt
over hoe je jouw professionaliseringsbudget inzet of als jij collega’s
begeleidt bij hun professionaliseringskeuzes, zou ik zeggen: doe dat
hoe dan ook doordacht. En gebruik deze Beter Begeleiden daarbij!
Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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Wat werkt echt?

enIQma

Engelien Houben-Feddema zet de
kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten op een rij.

Professionaliseringsspel enIQma helpt
bij signaleren en begeleiden van (hoog-)
begaafde leerlingen.
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Ondersteuning bij ontwikkeling

Hoe professionele leergemeenschappen het leren met en van
elkaar versnellen.

In dit artikel lees je op welke
manieren de LBBO je professionalisering ondersteunt.
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Soms vallen de resultaten van je
begeleiding tegen. Wat nu? Professionalisering vraagt om zelfonderzoek en leren van je fouten.
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De kunst van het schipperen
De kern van persoonlijk leiderschap
is: kiezen waarop je wilt koersen en
aan het roer durven staan. Hoe doe
je dat? Marret Kramer geeft tips.

Topscholing!
Redactieleden vertellen over de beste
training, opleiding of scholing die ze
ooit volgden.

De onvergetelijke juffrouw Janssen.

Succesvolle intervisie

Evidence informed onderwijzen

Hoe je intervisie inzet als instrument
voor professionele ontwikkeling.

Ib’er Gert Verbrugghen vertelt hoe hij
zijn collega’s meenam in de omslag
naar evidence informed lesgeven.
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Recensie Erken de ongelijkheid
Over de kracht van diversiteit in
onderwijsteams.

14

30

Agenda en ledenacties

41

42

47

Recensie Leren in verbondenheid
Over de theorie en praktijk van professionele leergemeenschappen.
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