Dringende oproep
Graag kom ik in contact met leraren die mee willen werken aan een
onderzoek naar hoe leraren de les voorbereiden.
Waar gaat het over?
Het is bekend dat leraren de professionele praktijk invullen op grond van hun persoonlijke levensbeschouwing.
Leraren maken immers keuzes tijdens de lesvoorbereiding en daarbij speelt wat je belangrijk vindt een grote
rol. Het is echter onbekend hoe die persoonlijke opvattingen een rol spelen in de lesvoorbereiding. Ben je ook
benieuwd hoe je eigen lesvoorbereiding gekleurd wordt door wat je zelf belangrijk vindt? Dan is meedoen iets
voor jou!

Waarmee kan je helpen?
Ik ben op zoek naar leraren die mee willen doen met een interview. Dat kan zowel een focusgroep-interview
zijn alsook een persoonlijk interview. De tijdsbesteding daarvan is een paar uurtjes. Eventueel word je gevraagd
voor verdere onderzoeksactiviteiten, zoals het opnemen van een les, etc.

En wat levert het je op?
Naast het ervaring opdoen in onderzoek levert het ook voor jezelf inzicht op hoe je eigen persoonlijke
opvattingen een rol spelen in je lesvoorbereiding. Je kunt daardoor je les op een meer verantwoorde manier
opzetten en beter onderbouwen. Daardoor worden je lessen ook beter.
Ook kom je in contact met andere leraren van andere scholen en kun je meedoen in een onderzoeksgroep van
het lectoraat.
Daarnaast doe je mee met een onderzoek over een onderwerp waar internationaal weinig tot niets over
bekend is. Uiteraard ontvang je het onderzoeksrapport en na afronding van het promotietraject ook de
Nederlandstalige dissertatie.

In welk kader?
Vanuit Hogeschool Viaa en het Lectoraat Goede Onderwijspraktijken wordt onderzoek gedaan op basis van de
drie kernwoorden: persoon, professie en praktijk. Dit onderzoek betreft een promotieonderzoek aan de
Theologische Universiteit Apeldoorn en wordt vanuit het Lectoraat uitgevoerd binnen het
samenwerkingsverband Scope.
Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. A. de Muynck, bijzonder hoogleraar Christelijke Pedagogiek aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn en prof. dr. G. Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in
levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit.

Hoe kan ik meedoen?
Mail je contactgegevens naar Henk Averesch, docent en onderzoeker aan Hogeschool Viaa:
h.averesch@viaa.nl. Ik neem dan contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook (zie hieronder).
Wil je eerst meer informatie: je kunt me mailen of bellen op 06-11910999 / 055-3780318 (privé).
Als je iemand kent die ook mee wil doen, geef deze flyer dan gewoon door.

Graag tot ziens, Henk Averesch

