‘Hoe pas ik technologie op een zinvolle manier toe in mijn onderwijs?’
‘Wat kan ik doen om voor alle leerlingen in mijn klas een veilige én passende leeromgeving te maken?’
‘Hoe leer ik kinderen eigenlijk plezier beleven aan het schrijven van goede teksten?’
Misschien herkent u deze vragen of spelen bij u op school vergelijkbare thema’s die de aandacht verdienen.
Denkt u ook wel eens: ‘Ik ben vast niet de enige die hiermee worstelt. Hoe zouden anderen dat oplossen?’
Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan met onderwijsvraagstukken? Vindt u het prettig om samen met
anderen aan een ontwerp- en onderzoeksuitdaging te werken? Wilt u geïnspireerd raken door en met
andere (aanstaande) leerkrachten en docent-onderzoekers? Dan is de Academische Werkplaats iets voor u!

Wat is de Academische Werkplaats?
De Academische Werkplaats bestaat sinds september 2016. Het is een initiatief van drie partijen die
hierover samen afspraken hebben gemaakt: het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland, de Open
Universiteit en Iselinge Hogeschool. Doordat alle partners hun expertise en ervaring inbrengen hebben de
verschillende werkplaatsen al tot mooie resultaten geleid. Voorbeelden hiervan zijn de website
zijnengezienworden.nl, toetsmaterialen voor schrijfonderwijs en een evaluatietool voor zelfgestuurd leren.
De Academische Werkplaats laat graag van zich horen. We willen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld via onze
website www.awonderwijs.nl), maar ook door op symposia te presenteren, door te publiceren in
vaktijdschriften en door masterclasses te verzorgen. In alle werkplaatsen wordt mooi onderwijs ontwikkeld
dat in zekere zin grensverleggend en spannend is. De activiteiten richten zich vaak op gebieden die nog niet
‘ontgonnen’ zijn. Soms is hierover wetenschappelijk al het nodige onderzocht, maar heeft het de weg naar
de praktijk nog niet gevonden.

Wat betekent meedoen in de Academische Werkplaats?
Wat levert deelname aan de Academische Werkplaats op?
 U werkt samen met andere (aanstaande) onderwijsprofessionals aan een relevant en uitdagend
thema.
 U denkt mee in het oplossen van een onderwijsprobleem. Daarbij zult u volgens een bepaalde
systematiek leren hoe u ontwerpgericht onderzoek kunt doen.
 U verwerft kennis en vaardigheden in het te onderzoeken thema en onderzoeksvaardigheden die
bij kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs in uw eigen school.
 U ontwerpt een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: een instrument, een aanpak, een
handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen uw eigen school en op andere scholen.
 U werkt mee aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor uw collega’s in de
vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc.
Wat wordt van u verwacht?
 Enthousiasme, vindingrijkheid en een innovatieve inslag.
 U bent werkzaam in het onderwijs en kiest ervoor om twee jaren mee te doen aan de werkplaats.
 U bent tijdens acht werkdagen per jaar beschikbaar voor de werkplaats (acht woensdagmiddagen
van half 3 tot half 6).
 U kunt jaarlijks 80 uren bijdragen aan de werkplaats (40 uur door aanwezig te zijn en mee te
ontwerpen, 40 uur door ontwerpen te testen in de eigen praktijk).
 Voor de deelname binnen de Academische Werkplaats worden binnen de eigen school 80 uur
professionaliseringsruimte toegekend.

Meer informatie en aanmelden?
Wilt u meer weten? Kijkt u eens op de website van de Academische Werkplaats: www.awonderwijs.nl.
Heeft u ideeën voor een nieuwe werkplaats of wilt u met ons in gesprek over deelname aan de
Academische Werkplaats? Neemt u dan per e-mail contact op met Rosanne Hebing
(rosanne.hebing@iselinge.nl)

