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Castor College te Beverwijk

Woensdag 25 januari 2023 (15.45-17.1S uur)

csg Jan Arentsz te Alkmaar

Donderdag 9 Februari 2023 (1S.45 - 17.1S uur)
Supreme College te Castricum



ln het schooljaar 21-22 is er binnen een aantal AONHW-scholen een begin gemaakt

met (Praktijk) Onderzoek van Onderwijs. Dat heeÍt al geleid tot mooie eerste

resultaten en dat smaakt naar meer!

Onderdeel van de aandacht voor (Praktijk) Onderzoek van Onderwijs was om

docenten te helpen bij het doen van praktijkonderzoek en daartoe organiseerden

wij onder andere een korte leergang.

Vanaf januari 2023 wordt de Leergang (Praktijk) Onderzoek van Onderwijs

opengesteld voor alle collega's verbonden aan de AONHW-scholen. Wij nodigen

jou daarom graag uit om mee te doen.

(Praktijk) Onderzoek van Ondenarijs draagt direct bij aan de kwaliteit van het

onderwijs en het is de ultieme vorm van deskundigheidsbevordering wanneer het

aansluit bij de dagelijkse prakti;k.

(Praktijk) Onderzoek van Onderwijs kan namelijk over van alles gaan, bijvoorbeeld:

* de sfeer in de klas;

* een didactisch experiment;

* activiteiten die leerlingen doen; of juist nog niet..';

{. doceeractiviteiten die jij als leraar verricht;

* een onderzoek gericht op je vak, of juist over een pedagogisch onderwerp.

Onderzoek van Onderwijs kan klein zijn in omvang en ook groot; en van kortlopend

(een middagje) tot langdurig (maanden of zelfs jaren); en van heel praktisch tot heel

wetenschappelijk.

Wat zijn de onderwerpen waarnaar volgens jou onderzoek kan of moet worden

gedaan? Wat houdt jouw sectie bezig? Ondezoekservaring/kennis is geen vereiste!

En ook is het niet relevant of je al veel onderwijservaring hebt oí niet!

Met jouw deelname en input kunnen we de onderzoeksagenda voor jouw school èn

ook voor de AONHW voor het komend jaar en/of de komende jaren vorm geven.

Wil je meedoen? Wij nodigen je uitl Laat door middel van een mailtje aan Ben

Vriesema (bvr@ipthijsse.nl) weten of je geïnteresseerd bent en overweegt om aan te

sluiten bij de bijeenkomsten.

dr. Ton Kallenberg drs. Ben Vriesema

Rector Jac. P. Thijsse College Ondezoekscoórdinator SVOK

drs. Niek de Wilde

Regievoerder AONHW

Kosten voor 3 bijeenkomsten : €75
Hiermee worden de logistieke-, materiële- en catering-kosten gedekt


