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Voorwoord van de voorzitter
Beste VPO’ers,
De zomervakantie is alweer even geleden en het is weer tijd voor een niet aflatende stroom warme koffie, thee, of warme
chocolademelk op het kantoor om de herfstdipjes tegen te gaan. Daarom verblijden wij jullie met een nieuwe nieuwsbrief!
Een nieuw schooljaar betekent dit jaar een nieuwe voorzitter, een taak die ik (Jonne) met veel plezier overneem van Ruth
Harmsen! Helaas heeft Ruth afscheid genomen van het bestuur, maar gelukkig hebben we ook een nieuw gezicht in ons midden.
Loes is ons komen versterken en zij zal zichzelf kort voorstellen in deze nieuwsbrief. Verder zijn we alweer druk bezig met het
organiseren van een nieuwe workshop over timemanagement in je PhD en zijn de voorbereidingen voor de ORD alweer aan de
gang!
Groeten, mede namens het hele bestuur,
Jonne Vulperhorst

De promotie van Tijs Rotsaert
Waar ging je onderzoek over?
Mijn onderzoek ging over de implementatie van intensieve
face-to-face peer assessment praktijken mét feedbackbackcomponent
binnen het hoger en voortgezet onderwijs. Hierin onderzocht ik hoe
anonimiteit bieden aan de beoordelaar kan ingezet worden om
negatieve interpersoonlijke processen (zoals angst voor het geven van een lage
score of kritische feedback) te verlagen. Ik ging na hoe studenten en leerlingen dit
proces ervoeren en keek naar de evolutie van de peer feedback kwaliteit. Uit de
resultaten bleek dat het gebruik van rubriccriteria, gidsvragen en het tijdelijk
aanbieden van anonimiteit voor de beoordelaars bijdraagt tot de creatie van een
positieve kwaliteitsvolle peer feedbackomgeving. Daarnaast bleek het inzetten van
Mobiele Responsetechnologie (bv. Socrative, Mentimeter…) een uitstekende tool
om deze praktijken te faciliteren in face-to-face contexten.
Promoveren, en dan?
Ik ben momenteel tewerkgesteld als postdoc medewerker aan de Vakgroep
Onderwijskunde UGent. De komende maanden even geen onderzoekstaken voor
mij, hoewel ik nog wat papers van mijn dissertatie aan het finaliseren ben. Ik doe
momenteel beleidsvoorbereidend werk binnen een transitiefondsproject dat de
implementatie van de vernieuwde lerarenopleidingen in Vlaanderen voorbereid die
vanaf 1 september 2019 in voege zullen treden.
Tips voor promovendi?
Ik heb erg veel gehad aan het uitbouwen van een netwerk binnen mijn assessment
& evaluation community. De ICO fall school was hiervoor een ideaal startmoment.
Door zelf actief een rol op te nemen in een Special Interest Group (bv. bij EARLI) of
in Vlaanderen/Nederland (bv. VPO) krijg je de kans om tijdens je promotietraject
ook andere talenten te ontwikkelen (internationaal samenwerken, organiseren,
community building, event management etc.). Voor mij leidde dit tot waardevolle
samenwerkingen, een buitenlands onderzoeksverblijf en mee organiseren van
meerdere conferenties.

Op de agenda
14/12/2017
VPO-borrel op de ICO
Introductory course

18/01/2018
Workshop time- &
projectmanagement

Workshop time- en
projectmanagement
Hoe kan ik effectiever werken?
Hoe kan ik beter gebruik maken
van mijn tijd? Hoe stel ik een
planning op? En hoe maak ik mijn
collega’s duidelijk waar mijn
prioriteiten liggen?
Dit en nog veel meer komt aan
bod tijdens de workshop die plaats
vindt op 18 januari 2018 te
Utrecht. Het aantal plaatsen is
beperkt dus wees er snel bij!
Inschrijving kost slechts 20 euro.
Inschrijven kan via deze link:
https://goo.gl/7PHm7Y
Meer informatie vind je binnenkort
op onze website.

Tip van de prof: Sanne Akkerman
Ik heb het idee dat de prestatiedruk bij promovendi steeds groter wordt, en dat veel twijfelen
of ze het wel goed doen en in zich hebben om onderzoek te doen. Dit vraagt veel energie die
in mijn ogen juist wel eens ten koste lijkt te gaan van de inhoudelijke gedrevenheid en het
harde werken dat onderzoek nu eenmaal vraagt. Ik zou daarom zeggen: twijfel niet aan je zelf,
stort je op de inhoud, bepaal welke theoretische kwesties, empirische vragen en
methodologische uitdagingen echt opgelost moeten worden, en stop niet voordat jij daar een
kleine stap in weet te zetten. Zo daag je je begeleiders uit, help je het veld een stukje verder en
ontwikkel je gaandeweg de technieken die nodig zijn om het onderzoek ook goed te doen.
Laat je onderzoek vooral inhoudelijk onzeker zijn.

De promotie van Noortje Janssen
Waar ging je onderzoek over?
In mijn promotieonderzoek heb ik mij verdiept in het ondersteunen van leraren bij het
gebruik van ICT tijdens de lesvoorbereiding. Ik heb mij hierbij gericht op het ontwikkelen
van informatiebronnen gebaseerd op de theorie dat leraren kennis moeten hebben ICT,
vakinhoud, didactiek en hun integratie, om op een goede manier ICT in te zetten in de
les. Uit de resultaten kwam naar voren dat geïntegreerde informatie leraren hielp om
vaker na te denken over de relatie tussen technologie, vakinhoud en didactiek bij het
verantwoorden van beslissingen over een les. Om ook de kwaliteit van de lesplannen te
vergroten is extra ondersteuning of herhaalde oefening nodig.
Promoveren en dan?
Ik had het geluk dat ik na 3,5 jaar al kon starten met een post-doc traject. Hier zit ik nog
volop in en het bevalt me goed! Ik doe nu onderzoek naar het begeleiden van
leerkrachten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het leuke aan dit
onderzoek is dat het een langlopend begeleidingstraject is. Ik leer de leerkrachten dus
echt kennen en maak ook een verschil in de onderwijspraktijk.
Tips voor promovendi?
Kijk vooral verder dan alleen je eigen onderzoek. Het ontmoeten van andere promovendi
is, naast heel gezellig, ook heel erg nuttig en inspirerend. Je kunt bijvoorbeeld leren over
gerelateerd onderzoek of met mede-promovendi een symposium organiseren op een
conferentie. Het lijkt misschien veel tijd te kosten, maar levert ook heel veel op. Mij heeft
dit echt geholpen om vanuit een ander perspectief naar mijn eigen onderzoek te kijken.
Dus, sluit je vooral aan bij organisaties zoals het VPO en ICO, en wees actief!

“Het ontmoeten
van andere
promovendi is,
naast heel
gezellig, ook
heel erg nuttig
en inspirerend.”

Even voorstellen…
Loes de Jong
Ik werk nu twee jaar bij het ICLON (Universiteit
Leiden) als PhD student onder begeleiding van
Jacobiene Meirink en Wilfried Admiraal. In mijn
onderzoek staan professionele leergemeenschappen
(PLGs) van vmbo docenten centraal die zich richten op
differentiatie in de klas. Het doel van mijn onderzoek
is te achterhalen op welke manier PLGs een bijdrage
leveren aan het leren van docenten. Naast mijn
promotie onderzoek begeleid ik studenten van de
lerarenopleiding
bij
hun
vakdidactisch
ontwerponderzoek en werk ik mee aan een
onderzoek naar scholen als PLG in samenwerking met
het Kohnstamm Instituut (UvA). In mijn vrije tijd
spreek ik het liefst met vrienden af, ben ik aan het
sporten en heb ik mij sinds kort op saxofoon spelen
gestort.
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