Werken aan burgerschap op school
De ALPO-student als change-agent

Aanleiding
Studenten Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
(ALPO)
↓worden↓
Academische leraren
↓met als↓
Beoogde rollen:
1. lesgeven aan hun eigen groep
2. (mede)initiator zijn van vernieuwingsprocessen in de
school (change agent)(Van der Wal-Maris et al., 2012).

3. Gesprek teamleden
(begin maart)
WAT WIL DE SCHOOL
EIGENLIJK?
Tussenproduct: 1A4

2. Literatuuronderzoek
(febr. – maart)
HOE BURGERSCHAPS
VORMING INVULLEN?
Tussenproduct: aantek.

Hiaat
De rol van de scientist-practitioner als change-agent komt
volgens studenten en alumni in de huidige opleiding niet of
nauwelijks aan bod, waardoor kennis en vaardigheden die voor
deze voortrekkersrol nodig zijn, niet eigen worden gemaakt op
stage.

1. Vooronderzoek
(oktober – januari)
WAT DOET DE SCHOOL
AL & HIATEN
Tussenproduct: 1A4

Inleveren ter beoordeling
A. Research Poster
B. Tussenproducten in 1
bestand
C. Reflectie (2A4)

10. Posterpresentatie
(26 juni)
POSTER PRESENTEREN
+ DEF. ONTWERP
Eindproducten:
- Research Poster
- Handout ontwerp

De student krijgt zicht op en wordt vaardiger in zijn rol van
academische leraar als change-agent. Scholen verkrijgen
tegelijkertijd een bij hun visie passend aanbod
burgerschapsvormend onderwijs.

-

In hoeverre biedt de module studenten zicht op de rol van academische
leraar als change agent?
In hoeverre biedt de module studenten zicht op de vaardigheden die
nodig zijn voor de rol van academische leraar als change agent?
In hoeverre helpt de module studenten daadwerkelijk zicht te krijgen op
de eigen beheersing van vaardigheden die nodig zijn voor de rol van
academische leraar als change agent?

LES 4
Burgerschap

6. Uitvoering
(april - mei)
ONTWERP
UITPROBEREN, DATA
VERZAMELEN
Tussenproduct: 1A4

9. Herontwerp
(juni)
ONTWERP DEFINITIEF
MAKEN
Tussenproduct:
activiteitenbeschrijving

Om zicht te krijgen op de onderzoeksvragen worden op
verschillende momenten gedurende de module gegevens
verzameld van studenten. Uitspraken, observaties, vragenlijsten en
reflecties worden geanalyseerd om tot een conclusie te komen.
Instrumentenconstructie en dataverzameling vindt plaats door een
vierdejaars ALPO-student in het kader van haar bachelor scriptie.
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7. Data-analyse
(mei – begin juni)
WAT WERKT
WAAROM (NIET)?
Tussenproduct: 3A4

Onderzoeksopzet

Onderzoeksvragen

-

Opdracht
Ontwerponderzoek
Burgerschap

5. ontwerp + instrumenten
(maart – begin april)
ONTWERP AFRONDEN +
MEETINSTRUMENTEN
ONTWIKKELEN
Tussenproducten:
- activiteitenbeschrijving
- onderzoeksopzet (1,5 A4)

LES 5
Communiceren

Doel

Deelvragen

LES 3
Onderzoek

LES 6
Presenteren

In nauwe samenwerking met alumni is een module
Burgerschapsvorming ontwikkeld (→) waarin studenten
worden uitgedaagd op hun stageschool de rol van changeagent op te pakken (vlg. Ericsson & Pool, 2016; Van der
Heijden, 2017; Van Veen et al., 2010). Hierbij stellen zij zichzelf
leerdoelen passend bij de eigen zone van naaste ontwikkeling.

In hoeverre helpt de module burgerschap derdejaars ALP0studenten zicht te krijgen op de eigen beheersing van
vaardigheden die nodig zijn voor de rol van academische leraar
als change agent bij onderwijskundige veranderingen?

LES 2
Communiceren

LES 1
Introductie

Ontwerp

4. Ontwerpeisen
(maart)
ONTWERPEISEN
OPSTELLEN EN
VERANTWOORDEN
Tussenproduct: 1A4
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8. Gesprek teamleden
(eind mei – begin juni)
PRESENTEREN
RESULTATEN ,
BRAINSTORM
HERONTWERP
Tussenproduct: 1A4

Eerste bevindingen
(o.b.v. uitvoering tot nu toe)
• Derdejaars studenten zijn zich nog nauwelijks bewust van de klasoverstijgende rol als change
agent die zij als academische leraar kunnen hebben. Voor velen was dit een eye-opener, iets
om over na te denken ook. Een enkeling ziet niets in deze rol.
• Leiding nemen in een team voelt onwennig en is spannend. De ervaringen zijn echter
overwegend positief. Training op communicatie en verandermanagement wordt gewaardeerd.
• Deze module is de eerste kennismaking van studenten met ontwerponderzoek. Dit vraagt om
meer begeleiding dan vooraf gedacht. Met die extra begeleiding ontstaan mooie onderzoeken.
• Uitvoeren van de opdracht moet naast veel andere verplichte zaken. Tijdplanning in een
semester is (te) krap.
• Eerste (voorzichtige) conclusie: module voorziet in behoefte en maakt zichtbaar dat belangrijke
vaardigheden voor de rol van de academische leraar als change-agent, zoals
verandermanagement en ontwerponderzoek, doorheen het curriculum vaker mogen terug
komen.

