Geachte,
Het einde van het schooljaar is stilaan in zicht. Via deze nieuwsbrief wensen wij u vanuit onze
onderzoeksgroep 'BELeid en Leiderschap in ONderwijs' alvast een fijn einde van het schooljaar
toe! Vooraleer jullie de eindspurt inzetten, willen we jullie graag informeren over recente
onderzoeksactiviteiten vanuit onze onderzoeksgroep.
Op onze website vindt u omtrent volgende nieuwsberichten meer informatie:
Onderzoek: Welbevinden en stress bij schoolleiders
In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn wij in
het kader van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) in maart 2017
van start gegaan met een bijkomend onderzoek naar welbevinden en stress
bij schoolleiders. Uit onderzoek is reeds meermaals gebleken dat schoolleiders
algemeen een grote werkdruk ervaren. In het kader van de geplande
bestuurlijke optimalisatie het dan ook extra belangrijk om inzicht te verwerven
in de factoren die bijdragen tot welbevinden en stress van directeurs. De resultaten van dit
onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2018. De bevindingen van dit onderzoek en ander
relevant onderzoek in het kader van SONO kunnen jullie raadplegen via onze website en de SONOwebsite: http://www.bellon.ugent.be/nieuws/nieuws2017/vrije_ruimte_SONO.html
Oproep: Opvattingen leraren wiskunde en Frans over leren en instructie, hun vak en inclusief
onderwijs
Ben jij leraar wiskunde of Frans? Grijp dan nu je kans om je mening te
geven over leren en instructie, je vak en inclusief onderwijs door deel
te nemen aan dit onderzoek. Op deze manier kunnen we verschillende
opvattingen in kaart brengen die noodzakelijk zijn om toekomstige
professionaliseringsinitiatieven vorm te geven. Bovendien maak je ook
zelf kans op het winnen van een bon van bol.com ter waarde van €100 of 1 van de 20
cinematickets!
Volgende
link
brengt
u
rechtstreeks
naar
de
vragenlijst:
https://limefppw.ugent.be/limesurvey205/index.php/survey/index/sid/727373/newtest/Y/lang/
nl . Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de Bellon-website.
http://www.bellon.ugent.be/nieuws/nieuws2017/Oproep_Frans-wiskunde.html
Onderzoek: Zelfregulerend leren in het lager onderwijs
Sinds 2015 zijn we gestart met het in kaart brengen van het
zelfregulerend leren van leerlingen in het lager onderwijs en dit zowel
op leerling-, leraar-, als schoolniveau. Momenteel zijn de eerste
resultaten beschikbaar van een bevraging bij leerlingen uit het 5de en
6de leerjaar en leraren lager onderwijs uit 44 Vlaamse scholen. Deze
resultaten geven een huidige stand van zaken weer met betrekking tot
de implementatie en promotie van zelfregulerend leren bij schoolteams en zijn te raadplegen via
http://www.bellon.ugent.be/nieuws/nieuws2016/zelfregulerend_leren.html

Wij hopen u via onze website verder te informeren over relevant onderzoek voor de
onderwijspraktijk en op die manier inspiratie te bieden voor het volgende schooljaar!
Met vriendelijke groeten,

Het Bellon-team
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