Intervisie met opleiders leraren, FLOT, PABO en OSO.
In het kader van: Projectplan LEOZ II: deelproject 2d, Leerwerkplaats handelingsgericht
werken
Thema: handelingsgericht werken als voorbereiding op passend onderwijs.
Doel:
Het versterken van het handelingsgericht werken bij leer- en gedragsproblemen voor opleiders
van PABO en lerarenopleiding (FLOT). De opleiders kunnen de informatie en inspiratie
gebruiken voor hun begeleiding van de studenten en om studenten beter toe te rusten voor
passend onderwijs. Er wordt een directe link gelegd tussen theorie en praktijk doordat er aan de
hand van casuïstiek gewerkt wordt.
Hoe: dit willen we als Leerwerkplaats hgw doen door het in samenwerking met FLOT en PABO
organiseren van intervisie bijeenkomsten. Hierbij is het mogelijk om kennis en vaardigheden op
het gebied van handelingsgericht werken met elkaar te delen aan de hand van uit de praktijk
ingebrachte casuïstiek.
Wie zijn wij: de Leerwerkplaats (LWP) bestaat uit een aantal opleiders van de Master SEN
(Fontys/OSO) die zichzelf willen professionaliseren in diagnostiek, handelingsgericht werken en
de begeleiding van de leerling in zijn context verbeteren. In de LWP werken we met twee
vormen van professionalisering:
- ervaring opdoen in uitvoeren van psychodiagnostische activiteiten in de praktijk en
- intervisie met collega’s en maatjes werk (samen een onderzoek uitvoeren).
Beschrijving van de opzet:
Wij willen de interactie tussen opleiders van leraren VO, PO en master SEN bevorderen door met
elkaar op een bepaalde intervisie methode, concrete uit de praktijk gehaalde casuïstiek met elkaar
bespreken. Het samenhangende thema is dan handelingsgericht werken aan leer- en
gedragsproblemen met leerlingen in het onderwijs. De ingebrachte casussen komen vanuit het
basis- en voortgezet onderwijs en zijn te typeren als complexe problemen. Het is de bedoeling om
elkaar vanuit verschillende invalshoeken (PABO, FLOT, OSO) te inspireren en
aanknopingspunten/ handvatten te krijgen in onze begeleiding van studenten in de praktijk
richting passend onderwijs. Er kunnen huiswerkopdrachten meegenomen worden om met je eigen
studenten te gaan uitvoeren.
Uitwerking van de drie intervisiebijeenkomsten:
Het ligt in de bedoeling dat je alle drie de bijeenkomsten volgt. Dit is niet noodzakelijk. We
willen als opleiders vooral met elkaar in gesprek gaan over de student met psycho - sociale
problemen. We doen dit aan de hand van handelingsgericht werken (Pameijer en Beukering) en
met een bepaalde intervisie methode .
1e bijeenkomst: ‘Signaleren’.
- Inleiding op het thema handelingsgericht werken en intervisiemethode.

-

Intervisie: docent (van PABO, FLOT of OSO) brengt een casus (student) in uit de praktijk
waarbij er een vermoeden is van psycho-sociale problemen.
Afsluiting en evaluatie van de bijeenkomst met afspraken voor het vervolg maken.

2e bijeenkomst: ‘Groepsplan of deelgroepsplan’
- Theorie intervisiemethode.
- Intervisie: docent (van PABO, FLOT of OSO) brengt een casus (student) in uit de praktijk
waarbij er een vermoeden is van psycho-sociale problemen. Het kan ook gaan over een
groep studenten waar problemen mee ervaren worden.
3e bijeenkomst: ‘Aanpak op basis van een diagnostisch onderzoek’.
- Nadere uitleg van het uitvoeren van diagnostische onderzoeken en intervisiemethode.
- Intervisie: inbrenger is de leerkracht of mentor van een leerling die door de
Leerwerkplaats uitgebreid is onderzocht. De onderzoeker is aanwezig en het gaat om een
actuele casus uit de praktijk van de LWP.
- Afsluiting en evaluatie van de drie intervisiebijeenkomsten.
Maximum aantal deelnemer per groep: 8 personen (incl. inbrenger en voorzitter)
Data van de bijeenkomsten:
De eerste ronde van de intervisiebijeenkomsten zijn op donderdagen van 15.00 – 17.00 uur
1e bijeenkomst: 26 januari 2012
2e bijeenkomst: 9 februari 2012
3e bijeenkomst: 29 maart 2012
Uitvoeringslocatie:
26/02: PABO Den Bosch
09/02: ZeijengebouwTilburg.
29/03: PABO Den Bosch
Kosten: geen
Het is de bedoeling dat je in je normjaartaak voor het volgend schooljaar ruimte maakt voor
scholing. Het gaat hier dan om 3 x 4 uur investering (6 uur aanwezigheid en 6 uur om zelf zaken
voor te bereiden of uit te werken)
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