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Redactioneel

Glad ijs
Wie zich mengt in de discussie over evidence informed onderwijs
bevindt zich al snel op glad ijs. Als je niet oppast, kun je zomaar
uitgemaakt worden voor ‘edukwakzalver’. Of krijg je juist het
verwijt dat je de wetenschap als ‘de heilige graal’ beschouwt
en geen idee hebt van wat speelt in de praktijk. Het debat in de
(sociale) media is vaak hard. Dat maakt het gesprek wat mij betreft
soms weinig opbouwend.
Wat me ook opvalt: de gedachtewisseling over de vraag hoe we het
onderwijs meer wetenschappelijk onderbouwen, vindt vaak plaats
tussen mensen die níét met hun voeten in de klei staan. Misschien
logisch, maar ook ontzettend jammer! En dat is precies de reden
dat deze editie van Beter Begeleiden over het thema ‘onderwijs
en wetenschap’ gaat. We willen graag dat jíj nadenkt over jouw
handelen in jouw onderwijspraktijk en dat je dit goed onderbouwt.
Weet jij wat onderzoek zegt over effectief lesgeven, over omgaan
met lastig gedrag, over wat werkt voor hoogbegaafde kinderen? Zou
het kunnen dat je interventies toepast of adviezen geeft, waarvan
onderzoek inmiddels heeft aangetoond dat ze niet werken?
Natuurlijk zijn dit geen gemakkelijke vragen. Want hoe vind je je weg
in de vele onderwijsonderzoeken? Wat moet je met tegenstrijdige
informatie? Waar haal je de tijd vandaan om je te verdiepen in
wetenschappelijke rapporten? Wat als je collega’s, schoolleider of
bestuur hele andere prioriteiten stellen? En kun je eigenlijk alles
wat je doet wel baseren op wetenschappelijke inzichten? We zijn
op zoek gegaan naar antwoorden. In dit nummer vind je de, wat mij
betreft heel boeiende, weerslag daarvan.
Ik hoop dat de inhoud je prikkelt en dat je werk gaat maken van
evidence informed onderwijs. Trouwens: dat houdt niet in dat je
klakkeloos toepast wat de wetenschap voorschrijft. Sven Mathijssen
(p. 18) omschrijft het mooi: het is cruciaal dat je op de hoogte bent
van wetenschappelijk onderzoek, maar daarnaast is het vooral
nodig dat je kunt inschatten of ‘die algemene regel of wetmatigheid’
ook van toepassing is op de unieke situatie waarin jij werkt. Blijven
nadenken dus. Ik wens je veel wijsheid toe!
Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl
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