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Beraadslagen over een nieuwe school



‘Je moet ontzettend veel beslissingen nemen 
in een nieuwe school.’ 

(L.Jonckheere, De Studio)

Inhoud sessie

• Wie en wat?
• Op- en inrichtingsproces Stroom Leuven
• Vier vragen
• Beraadslagen? Beraadslagend onderzoeken?



Vier vragen

• Moet er een hek rond de speelplaats?

• Welke leraar zoek je voor deze school? Wie werf je aan?

• Wat betekent brede oriëntatie voor het curriculum van de 
eerste graad?

• Hoe ziet een schoolgebouw voor een oriënterende eerste 
graad er uit?





Hansen, K. H. (2008). The Curriculum Workshop: a place for deliberative inquiry and teacher professional learning. 
European Educational Research Journal, 7(4), 487-500. 



De idee van ‘the practical’ (J. Schwab)

• Aanleiding: het uitzetten van een nieuw curriculum
• De idee van ‘the practical’:
 ‘Probleem’ is steeds particulier en contextgebonden, niet altijd 

welomschreven noch eenduidig, verschillende aspecten, ‘wicked issue’ of 
lastige kwestie

 Vaak urgent, impliciet iets van ‘er moet gehandeld worden’ 
 Geen welomschreven manier van onderzoeken -> onderwerp is 

onduidelijk, nood aan verduidelijking en betekenis.
 Resultaat is een besluit dat kan leiden tot een bepaalde actie of 

handeling

• Methode = deliberatie of beraadslagend onderzoek



Beraadslagend onderzoek

• Twee essentiële componenten 
 én deliberatie of beraadslaging 
 én onderzoek
 niet gefaseerd maar in proces voortdurend verweven 
 Pedagogisch – professionalisering – onderzoekend 

• Bestuderen en identificeren van een kwestie
 door informatie in te winnen 
 door standpunten van zichzelf en groepsleden te bevragen 
 door mogelijke oplossingen en implicaties van keuzes te analyseren
 door een besluit te formuleren dat aanzet tot handelen 



Meer weten? Meer doen?

• Traject op maat van school

• Artikels in Impuls voor Onderwijsbegeleiding
 Over beraadslagend onderzoek
 Over de praktijk van deliberaties in secundaire scholen

• Artikel in Tijdschrift voor School- en Klaspraktijk
 Een voorbeeld van een beraadslaging op een basisschool



Bedankt!

Willem Schoors, KSLeuven, coördinator Stroom; willem.schoors@stroom.ksleuven.be

Ilse Geerinck, Lerarenopleiding University College Leuven-Limburg (UCLL) en vrijwillig 
wetenschappelijk medewerker KU Leuven; ilse.geerinck@ucll.be

Ruth Wouters, Lerarenopleiding University College Leuven-Limburg (UCLL) en vrijwillig 
wetenschappelijk medewerker KU Leuven; ruth.wouters@ucll.be

https://www.ucll.be/onderzoek/algemene-info/expertisecellen/edufut/edufut-
onderzoek/edufut-onderzoek-onderwijsvrijheid
www.stroomleuven.be
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