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Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van de VOR-divisie L&L. De voorzitter
van ons divisiebestuur is gewisseld! Rosanne Zwart heeft de hamer
overhandigd aan Harmen Schaap. In deze nieuwsbrief blikt Rosanne terug
op haar tijd bij de divisie en kijkt Harmen vooruit. Met de nieuwsbrief
houden we u op de hoogte van de activiteiten binnen ons
(onderzoeks)veld. Verzorgt u zelf een interessante activiteit, heeft u een
boeiende activiteit bijgewoond, een vacature binnen uw instelling of heeft
u tips, laat het ons weten via: l.jager@docentenacademie.ru.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!
Petrie van der Zanden & Lieke Jager

Mededelingen bestuur
Nieuwe voorzitter
Na 10 jaar betrokkenheid bij de divisie waaronder 3 jaar als voorzitter
neemt Rosanne Zwart afscheid van ons divisiebestuur. Na een stemming
is Harmen Schaap als nieuwe voorzitter gekozen en is hij tijdens de ORD
voorgedragen aan het VOR-bestuur. Een nieuwe wind? Of gaan we verder
op de ingezette koers? We hebben Harmen gevraagd een aantal zinnen
af te maken. Zinnen die Rosanne in 2016 bij haar aanstelling ook heeft
gebruikt.
Hieronder aan het woord: Harmen!

Recentie
promoties
4 september - Tessa
Vossen (Universiteit
Leiden)
Research and design in
STEM education : What do
students and teachers think
about the connection?
5 september - Evelyn
van Kampen
(Universiteit Leiden)
What’s CLIL about bilingual
education?
13 september - Mei Liu
(Universiteit Utrecht)
Exploring culture-related
values in Chinese student
teachers’ professional selfunderstanding and teaching
experiences.

Professionele ontwikkeling van leraren zou veel meer op de
wetenschappelijke en beleidsmatige agenda moeten komen te staan.
Als voorzitter van L&L zou ik graag mee willen denken over
onderwijsonderzoek in het algemeen en welke rol de VOR daarin speelt.
Sterkere samenwerking met o.a. de VELON, maar ook tussen mbo, hbo en
wo, tussen universiteiten en internationale netwerken bieden nieuwe
mogelijkheden voor onderzoek.
L&L als community binnen de VOR waar actieve en betrokken leden
hun ruimte pakken om onderzoek naar, over, van en met leraren beter op
de kaart te zetten!
Mijn hoop is gevestigd op beleidsmakers om meer aandacht te geven
aan innovatief onderwijsonderzoek naar professionalisering en leren van
leraren. Goed onderwijs kan echt niet zonder!

13 september - Xiaojing
Sun (Universiteit
Utrecht)
Teacher-Student
Interpersonal Relationships
in Chinese Secondary
Education Classrooms

Als klap op de vuurpijl……moeten we ook naar onszelf als
onderwijswetenschappers blijven kijken. Stellen we de juiste vragen,
gebruiken we de juiste methoden, blijven we niet rondcirkelen rondom
dezelfde thema’s?

Aankomende
promoties

Nieuwe bestuursleden gezocht

5 november - Petrie van
der Zanden (Radboud
Universiteit)
First-year student success
at university: Domains,
predictors, and preparation
in secondary education
7 november - Tijmen
Schipper
(Rijksuniversiteit
Groningen)
Teacher professional
learning through Lesson
Study. An examination of
Lesson Study in relation to
adaptive teaching
competence, teacher selfefficacy, and the school
context
15 november - Marieke
Jaspers (Universiteit
Utrecht)
Mentor teachers in primary
education: The delicate
balance between their
mentor and teacher roles

Vanaf de ORD Heerlen heeft Harmen het voorzitterschap overgenomen
van Rosanne. In november zal Petrie (secretaris) promoveren en daarmee
helaas ook (op termijn) afscheid nemen van ons bestuur. We zijn dus
opzoek naar twee nieuwe bestuursleden: één algemeen bestuurslid én
één secretaris (PhD).
Gezien de samenstelling van het huidige bestuur en de wens om een
goede afspiegeling te blijven van onze leden zijn we op zoek naar
bestuursleden die onderzoek doen op het gebied van leraren en/of
lerarenopleidingen en bij voorkeur affiniteit hebben met hbo/mbo’s of
lerarenopleiding PO.
We zijn dus op zoek naar twee nieuwe collega’s die het leuk zouden
vinden om voor een periode van maximaal drie jaar in het divisiebestuur
mee te werken aan de activiteiten van de divisie. Heb je interesse? Stuur
dan voor vrijdag 15 november een korte motivatietekst en een
beknopt CV naar l.jager@docentenacademie.ru.nl. Ook bij vragen mag je
gerust contact opnemen.

Terugblik op ORD-divisieactiviteit
Door Harmen
Het divisieslot op de ORD
’19 in Heerlen startte met
een formele maar vooral ook
informele bestuurswissel:
Rosanne (Zwart) droeg na 10
(!!!!) jaar lidmaatschap en
drie jaar als voorzitter het
stokje over aan Harmen
(Schaap). Harmen bedankte
haar voor haar inzet voor de
divisie en benoemde zijn
ambitie voor de divisie. Verder hebben wij dit divisieslot net iets anders
ingestoken dan de eerdere jaren én als de andere divisies. Na de
succesvolle pitches en een pubquiz in voorgaande jaren hebben we nu
gekozen voor ‘Silly walks: wandelen met de divisie L&L’. Een combinatie
van netwerken, wandelen, competitie en inhoud. Concreet betekende dit
dat we groepen vormden die tijdens een uitgezette wandeling door de
natuur nabij de Heerlense campus elkaar beter leerden kennen en vragen
moesten beantwoorden als onderdeel van een quiz. De ongeveer 25
deelnemers genoten zichtbaar van het lekkere weer, de mooie omgeving,
van elkaar en van de verschillende vragen die we tijdens de wandeling
via de app op hun af vuurden. Denk hierbij aan vragen als: Bedenk twee
maatregelen die leiden tot meer leraren voor de klas, maar die discussie
kunnen oproepen voor de kwaliteit van het onderwijs? Tip: alles mag,
denk vrij! Of: Beeld het congresthema van dit jaar uit en wat dit zou
kunnen betekenen voor leraren en lerarenopleidingen en maak hiervan
een foto. Een deel van het bestuur wandelde mee, terwijl het andere deel
zitting nam als strenge doch rechtvaardige jury. We hebben als jury
genoten van alle creatieve antwoorden uit de verschillende wandelende
groepen. Uiteindelijk kwam er één groep als winnaar uit de bus. Over de
uitslag kon niet worden gecorrespondeerd, maar geruchten gaan dat er
nog lang over nagesproken is! We kijken als bestuur met een zeer
tevreden gevoel terug op deze activiteit en we zijn voornemens om dit in
Utrecht op de ORD '20 (de 50e!) voort te zetten!

Vooruitblik conferenties/activiteiten
Boeklancering 4 februari
Op 4 februari wordt er een vervolg publicatie op het beroepsbeeld van de
leraar met wetenschappelijke achtergronden gepubliceerd! Save the date
en ben erbij in Utrecht. Meer informatie volgt tzt.
Conferenties
8 november 2019, VELON-studiedag, Utrecht
27-29 november 2019, EAPRIL, Tartu, Estland
16-17 maart 2020, VELON-congres, Leeuwarden
17-21 april 2020, AERA, San Fransisco, VS
10-12 juni 2020, SIG 11 Teaching and Teacher Education, Oldenburg, DU
24-26 juni 2020, ORD, Utrecht
25-28 augustus 2020, ECER, Glasgow, VK
7-9 september 2020, ATEE, Warschau, Polen
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