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Linpilcare is een Erasmus+ KA2
strategisch partnershap voor
innovatie in het onderwijs. Linpilcare
werk aan de link tussen
praktijkonderzoek en relevante
resultaten van academisch onderzoek
via effectieve professionele
leergemeenschappen.
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WAT WE REALISEERDEN

Linpilcare realiseerde:

- ‘denken vanuit je praktijk’ een
denkkader rond de drie pijlers van
het project;
- 78 tools die het denkkader
ondersteunen;
- lokale en internationale
professionalisering.
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ACTIVITEITEN

Je vindt alle info over volgende
activiteiten op www.linpilcare.eu.
- het denkkader en alle tools zijn
vrij te gebruiken en terug te vinden
op de website.
- het consortium Linpilcare
organiseert jaarlijks een
international cursus.
Je vindt info op www.linpilcare.eu
of http://nascholing.be

DENKEN
VANUIT
JE PRAKTIJK

PRAKTIJK ONDERZOEK
Omdat de werkvloer de enige plaats is waar
innovatie in onderwijs gebeurt, omdat
leraren enkel zelf hun praktijk kunnen
veranderen en omdat leren de ‘core
business’ is van scholen start linpilcare bij
de eigen praktijk van leraren om innovatie
in onderwijs te realiseren.
Ondersteund door onderzoek van prof.
Nancy Dana (Univ. of Florida USA) nodigt
linpilcare leraren uit om hun eigen praktijk
uit te dagen en om na hoe ze hun eigen
praktijk kunnen optimaliseren. Vanuit de
uitdaging om het leren van hun leerlingen te
optimaliseren vinden leraren een
onderzoekbare vraag, ze verzamelen
gegevens vanuit hun praktijk, ze analyseren
en interpreteren die gegevens en formuleren
besluiten.
Project linpilcare heeft tools ontwikkeld om
leraren te ondersteunen bij het vinden van
hun onderzoeksvraag, bij het zoeken naar
gegevens, bij de analyse van gegevens en bij
het delen van de besluiten met collega’s.
Linpilcare stimuleert leraren om in een
iteratief proces aan praktijkonderzoek te
doen: het besluit van een praktijkonderzoek
is het beginpunt van een volgend
praktijkonderzoek.

PROFESSIONEL LEER
GEMEENSCHAPPEN (PLG)
Effectieve PLG’en stimuleren professioneel
samenwerken en realiseren de link tussen
de resultaten van praktijkonderzoek en
relevante resultaten van academisch
onderzoek. Effectieve PLG’en
ondersteunen en verbeteren de kwaliteit
van wat er in de praktijk gebeurt.
Ondersteund door Gene Thompson
(School Reform Initiative, Denver USA),
ontwikkelde linpilcare tools om PLG’en
te structureren. Door deze structuren
(linpilcare noemt ze protocollen)
ondersteunt linpilcare teams bij het
reflecteren over de praktijk, bij
samenwerkend leren, om gezamenlijk
doelgericht te werken en om
gezamenlijk te focussen op het leren
van de leerling.
Teams werken meer ‘evidence
informed’ door via PLG’en resultaten
van hun praktijkonderzoek te delen en
te linken met relevante resultaten van
academisch onderzoek.

TOEGANG TOT RESULTATEN
VAN ACADEMISCH
ONDERZOEK (AO)
Het is niet eenvoudig voor leraren
om relevante resultaten van
academisch onderzoek te vinden.
Bovendien is academisch onderzoek
geschreven door academici voor
academici en niet voor leraren.
‘Academische’ teksten zijn meestal
moeilijk te begrijpen voor leraren.
Tenslotte is het de opdracht van een
leraar om les te geven en blijft er
weinig tijd over om academisch
onderzoek te lezen.
Linpilcare bezorgt leraren
‘handvaten’ om hun weg vinden in
resultaten van academisch
onderzoek.
Linpilcare ondersteunt leraren om
‘evidence informed’ hun praktijk te
optimaliseren vanuit hun eigen
context en vanuit praktijkonderzoek
in combinatie met reflective over
resultaten van relevant academisch
onderzoek. Uiteindelijk maakt de
professionele leergemeenschap
‘evidence informed’ uit hoe men de
praktijk verder

optimaliseert.

