Professionalisering leerteambegeleider
Interprofessioneel leren en werken

“het vraagstuk”/ “de opdracht”
Onderdeel:

Doel:

Het vraagstuk vanuit de praktijkorganisatie
Het interprofessionele leerteam heeft een gezamenlijk probleem nodig om
gedurende het jaar aan te werken: een zgn. vraagstuk.
Wat is een goed vraagstuk?
Een dilemma, een kwestie, een probleem waarvan we wensen dat er beweging
in komt; (nieuw) perspectief en waarvan de studenten (ieder voor zich en
samen) iets kunnen leren
Zicht krijgen op de criteria voor een goed (“rijk”) vraagstuk

Uitgangspunt

Een sterk vraagstuk formuleren is een kunst.
Een sterk vraagstuk brengt kwaliteit en motivatie.

Beschrijving
(inhoudelijk):

Overwegingen:
-komt het ten goede aan het kind? (ondersteuning/ontwikkeling)
-is er een interprofessionele aanpak mogelijk?
- kan het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven worden bekeken en naar
een oplossing worden gezocht?
-kunnen er verschillende talenten ingezet worden? (Zie ook bijlage cirkel Aalsma
)
-sluit het aan bij de interprofessionele competenties?
-valt er voor alle studenten iets te leren? Verdiepend/verbredend?
-kunnen studenten zich door het proces ontwikkelen? (eventuele fouten maken,
oefenen etc.)

-is de achtergrond van de onderzoeksvraag duidelijk? (visie)
-is er een opbrengst geformuleerd? Ik ben tevreden als…(organisatie) Ik ben
tevreden als ….(student)
-kan het vraagstuk een jaarlang mee; meerdere cycli?
-is er onderzoek voor nodig?
-is het innovatief?
-maakt het nieuwsgierig? (geen routineklus)
-is het een ‘trage vraag’? (geen standaard antwoord)
-is het urgent? (wel: kan verschillende oplossingen krijgen)
-kan het (oplossing/opbrengst) duurzaam worden gebruikt?

Rol
leerteambegeleiders:

(opleiding) check of er een koppeling is met de kwalificaties van de opleidingen
(praktijk): check of de opdracht haalbaar, uitvoerbaar is én welke rollen/taken
vertegenwoordigd zijn.
Maak samen de vertaalslag: het vraagstuk is beschreven vanuit het perspectief
van de praktijkorganisatie. De leidinggevende (of iemand anders) moet erop
bevraagd kunnen worden> smart. Het is aan de studenten en de begeleiders om
een vertaalslag te maken naar hun eigen opleiding/leervraag.

Versie

3
Hieronder de leercyclus geïnspireerd op Van der Donk en Laanen. De 8 stappen
hebben verschillende niveaus, uitgeschreven in het schema in de bijlage. De
niveaus corresponderen met de diverse opleidingsniveaus:
-MBO 3
-MBO 4
-AD 5
-HBO 6
-HBO master 7

Overige opmerkingen:

Verschillende leer- en onderzoekscycli mogelijk:
-Leercyclus Van der Donk en Van Laanen
-Mezirow: Transformatief leren
-Aalsma: competentiecirkel; denken/doen/willen/zijn

Bijlagen:

Fasen

Transformatief leren (Mezirow)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desoriënterend dilemma of situatie: oude manier van kijken is niet toereikend
Zelfonderzoek: hoe sta je in het vraagstuk
Kritisch onderzoek naar aannames, van jezelf en van andere betrokkenen
Onderlinge herkenning en betekenisgeving: komen tot een nieuwe werkelijkheid
Verkennen opties voor nieuwe rollen, relaties, acties
Plannen van acties
Opdoen van noodzakelijke kennis en vaardigheden
Experimenteren met nieuwe rol, taak
Bouwen aan zelfvertrouwen in nieuwe rol
Integratie van nieuw perspectief in dagelijks bestaan

Competentiecirkel (Aalsma)

Op welke wijze kan communicatie
met ouders de taalontwikkeling van
kinderen stimuleren?

Talentontwikkeling en
ondernemendheid : aanbod voor
kinderen in het naschoolse

Vraagstukken schooljaar
2019-2020

Onderzoeken en bekijken van
doorlopende lijn van peuter naar
kleuter

Organisatie van verdiepingsworkshop
binnen thema onderwaterwereld (8
workshops) werkjes gemaakt,
verkocht voor goed doel (plastic
soep). Verkoop in wijkcentrum.

Een wijkfeest organiseren

Ontwerpen en verzorgen van
workshops (2 à 3 studenten samen)
voor de unit (3 tot 8 jaar) op een
kindcentrum.

Vraagstukken schooljaar
2019-2020
Het werken met kernconcepten
volgens de doelen van de SLO.
Vakoverstijgende opdrachten
ontwikkelen met theoretische kennis
voor de doelgroep en het (hoog)
meer begaafde kind.

Studenten gaan bewoners van de
wijk bevragen op hoe zij de buurt
beleven: wat is voor hen waardevol,
wat zou er verbeterd kunnen worden,
hoe kunnen zij daar zelf aan
bijdragen?

