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Opzet workshop
• Inleiding /achtergrond tool (10 min)
• In groepjes aan de slag (20 min)
• Zicht krijgen op de ontwikkelde tool (prototype)
• In gesprek over mogelijkheden en betekenis voor de
opleidings- / onderwijspraktijk?

• Terugkoppeling (10 min)
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Relevantie
• Continue veranderingen

• Mogelijkheden en betekenis?

Negen kenmerken van
leraren als change agents
Change agent kenmerken
Meesterschap

• Leraren als change agents nodig

2. Focus op het leren van leerlingen

– Benutten agency benutten/ invloed uitoefenen op het
(verder) ontwikkelen van:
• de eigen onderwijspraktijk
• het eigen professionele handelen

3. Vertrouwen in eigen kunnen
4. Beroepsmotivatie
Samenwerken

5. Professionele collegialiteit

Ondernemerschap

6. Focus op innovatie op klasniveau

• Promotieonderzoek

7. Focus op innovatie op schoolniveau
Levenslang leren
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Focus op leerlingen

1. Focus op leerlingen

8. Focus op eigen kennisontwikkeling
9. Focus op professioneel handelen

Focus op het leren van leerlingen
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Vertrouwen in eigen kunnen

Professionele collegialiteit

Focus op innovatie op schoolniveau

Beroepsmotivatie

Focus op innovatie op klasniveau

Focus op eigen kennisontwikkeling
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Focus op professioneel handelen

De kenmerken doen ertoe…

2016
Genomineerd voor
Global Teacher Prize 2019

Doel ontwikkelde tool (prototype)
• Bijdragen aan professionele (identiteits)ontwikkeling van
(aanstaande) leraren
• Ondersteunende werking bij:
• Herkennen en waarderen van de change agent kenmerken
• Opstellen van een persoonlijk change agent profiel
• Indien gewenst, het verder ontwikkelen van (enkele van) deze
kenmerken

In dialoog over
jouw eigen professionele (identiteits)ontwikkeling

Achtergrond tool
• Q-sort methode
• Q-sort-tabel
• 30 stellingkaartjes
behorend bij change agent kenmerken

• Instructiekaart
• 2 dialoogkaarten
• in samenwerking met lerarenopleiders, pabostudenten
en leraren basisonderwijs

Werkwijze (zie instructiekaart)
• Fase 1: het leggen van de Q-sort-tabel
• Waardering toekennen aan stellingen
• Alle vakjes moeten gevuld worden met een stellingkaartje
• Fase 2: het analyseren van de Q-sort-tabel
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In groepjes aan de slag

• Hoe werkt de tool? Bekijk de materialen.
• Mogelijkheden en betekenis voor de opleidings- en
onderwijspraktijk?

Terugkoppeling

• Eerste indruk van de tool?
• Mogelijkheden en betekenis voor de opleidings- en
onderwijspraktijk?
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