Reis mee met de Expeditie
Aan de slag met veranderingen in het onderwijs
Wat is de Expeditie Lerarenagenda?
Het Expeditieteam doet onderzoek naar de leraar van morgen. Maar dé leraar
bestaat niet: het beroepsbeeld is veelzijdig. Navigeren in het
onderwijslandschap is dynamisch en vraagt om het creëren van routes en
afstemming van die routes door het hele systeem van leraarschap: de leraar,
het lerarenteam, de schoolorganisatie, de lerarenopleiding en het beleid.
Hiervoor is op alle niveaus adaptief vermogen nodig. In de context van
actuele ontwikkelvraagstukken onderzoeken we hoe leraren en andere
betrokkenen in het onderwijsveld betekenis geven, besluiten vormen en
nieuwe handelingsvoornemens maken.
Wat betekenen deze inzichten voor de praktijk?
Het onderwijs is continu in beweging. Een verandering in het onderwijs in
gang zetten gaat niet vanzelf en vraagt om antwoorden op vragen als: Hoe
verhouden we ons tot een verandering? Welke keuzes maken we? En wat
betekent dit voor ons handelen? Aangezien veel vraagstukken complex zijn,
vragen deze vaak om gezamenlijk optrekken van verschillende personen,
organisaties en samenwerkingsverbanden in het onderwijs en misschien zelfs
daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen binnen het vraagstuk hoe
kansenongelijkheid kan worden verminderd.
Reis mee met de Expeditie, wat houdt dat in?
De inzichten die we als Expeditieteam tot dusverre hebben opgedaan, zetten
we graag in om samen met een aantal netwerken of teams aan de slag te
gaan. Het gaat om po-, vo- en mbo-netwerken (teams, bovenschoolse
netwerken, PLGs, academies, werkgroepen). Afhankelijk van de behoefte van
het netwerk en/of de fase waarin een netwerk zich bevindt, stellen we op
hoofdlijnen drie typen acties voor, die we de metaforen van de spiegel, het
touw en de golf hebben meegegeven.

Voelen de betrokkenen in het netwerk zich onderdeel van
hetzelfde systeem, hebben ze weet van elkaar?
Gebruiken ze dezelfde woorden? Wie is waar
verantwoordelijk voor? Wie is beslisbevoegd?
De spiegel zorgt voor reflectie.
Wie wil een rol als broker/overbrugger? Mensen en
organisaties meer in contact met elkaar brengen en hen
verleiden om zelf verbindingen te leggen met anderen
binnen het systeem, die ze nog niet kennen.
Het touw zorgt voor verbinding.
Via verbindingen in het netwerk worden via een
olievlekwerking meer en meer mensen bereikt, die een
verandering doorvoeren in hun praktijk. Ze inspireren
elkaar, kennis wordt meer gedeeld dan voorheen.
De golf zorgt voor een beweging in de goede richting.

Een illustratie van hoe deelname eruit kan zien
Het Expeditieteam wordt benaderd door een team in het basisonderwijs dat
groepsdoorbroken wil werken door de leerlingen van groep 6-7-8 vaker bij elkaar
te zetten. Het idee van de leraren is dat leerlingen met achterstanden zo meer
kunnen leren van leerlingen die al verder met de stof zijn en dat leraren meer op
maat gaan begeleiden. Dit vraagt om een andere manier van lesgeven, waarbij de
leraren meer zullen afstemmen met elkaar. Ook is het belangrijk dat de leraren en
schoolleiding daar dezelfde beelden bij krijgen. Eerdere ervaringen met gemengde
groepen kunnen een negatieve of positieve invloed hebben, net als de nieuwe
collega die inzichten uit de opleiding kan inbrengen.
Het Expeditieteam stemt af met de school hoe zij kan bijdragen aan de
verandering die op school is ingezet. Er wordt gekozen voor het aanwezig zijn van
twee expeditieleden bij een brainstormsessie, waarbij we de metafoor van het
‘touw’ inzetten. We stellen reflectieve vragen over wie een rol zou willen als
overbrugger, welke collega’s hiermee ervaringen hebben en hoe iedereen erin
staat, inclusief de schoolleiding. Het vormt de eerste aanzet om te komen tot
verbindingen tussen de collega’s. Enkele weken later komen we als Expeditieteam
opnieuw op bezoek en gaan we na welke vervolgstappen de school wil inzetten om
de verandering in gang te zetten. Daarbij staan we expliciet stil bij de vraag hoe de
collega’s betekenis geven aan de gewenste verandering en hoe ze elkaar kunnen
vinden hierin.

Wat vragen we van deelnemers?
We wonen als Expeditieteam bijeenkomsten bij, die door jullie als netwerk of
team worden georganiseerd en we dragen bij door de betrokkenen te laten
reflecteren op de (gewenste) verandering. Dat doen we door het houden van
interviews en door logboeken in te laten vullen. Ook gaan we na hoe hecht
een netwerk is: wie heeft met wie contacten en ben je je bewust van relevante
partijen waarmee je in contact kunt komen?
Wat levert deelname op?
Het Expeditieteam draagt bij aan bewustwording over het systeem waar jij en
collega’s onderdeel van zijn. Je weet daardoor beter wat je aan anderen hebt
en hoe zij tegen veranderingen aankijken. Zo kom je tot verbindingen en kan
de gewenste verandering (beter) tot stand komen. Aan deelname is subsidie
verbonden, afhankelijk van de inspanning die door betrokkenen geleverd
wordt.
Meld je nu aan via info@expeditielerarenagenda.nl,
dan nemen we contact met je op voor een verkennend gesprek.
Meer lezen over de Expeditie?
Op onze website lees je meer over onze activiteiten en producten:
https://expeditielerarenagenda.nl
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