Begeleider Tineke Ernst is trots op de opbrengsten:

’ TopClass biedt ruimte om te experimenteren’
Zes leerteambegeleiders namen deel aan de eerste TopClass. Op 15 februari hebben ze de opbrengsten aan elkaar
gepresenteerd. Faciliterende begeleiders waren Tineke
Ernst van Ernst & Eigen en Liesbeth Lof, schoolopleider bij
Accrete. Tineke: “Het mooie is dat de opbrengsten niet alleen concreet, maar ook blijvend zijn.” Zelf had Tineke ook
een leervraag geformuleerd over interprofessioneel leren
en werken.
De aftrap van TopClass was vorig jaar, nog voor de zomervakantie. Elke drie, vier weken was er een online bijeenkomst, in totaal waren het er zes. De redenen waarom
leerteambegeleiders meedoen, zijn divers. Tineke: “Eén
professional gaf aan op deze manier de ruimte te hebben
om weer eens in de theorie te duiken. Of ze hebben veel
ervaring en willen hun kennis graag delen. En sommigen
zoeken zelf de verdieping en willen graag geïnspireerd
worden door anderen.”
Praktijk én theorie komen samen
Met TopClass wil het project Kind en Educatie dat professionals die al wat ervaring hebben opgedaan als leerteambegeleider, zich verder kunnen verdiepen en professionaliseren op het gebied van interprofessioneel leren en werken.
Vanwege die insteek hebben we ook een interprofessioneel (TopClass)team samengesteld met deelnemers van
verschillende partnerorganisaties.
Tineke: “Centraal tijdens onze bijeenkomsten stond ontmoeting, verdieping en breed kijken vanuit verschillende
perspectieven. Elke keer belichten we de leervraag van de
deelnemers vanuit een andere invalshoek, waarbij praktijk
én theorie altijd samenkomen.”
Leervragen
De deelnemers hebben antwoorden gezocht op onder
andere deze leervragen:
•
Hoe kan ik het gedachtegoed van interprofessioneel
werken vergroten bij de praktijkplaatsen waar ik aan
verbonden ben?
•
Welke toegevoegde waarde kan interprofessioneel
werken met PPKE’ers of collega’s met een combifunctie hebben voor (het dagelijks handelen van)
de leerkracht?
•
Hoe staat het met de professionele identiteit als
je werkt in verschillende functies?

Alle vragen hebben volgens Tineke een ontwikkeling
doorgemaakt en een (voorlopig) antwoord. “Neem de
vraag: ‘Hoe kan ik het gedachtegoed van interprofessioneel werken vergroten bij de praktijkplaatsen waar ik
aan verbonden ben? Vanuit de theoretische input van de
teamontwikkelruimte (Waal, 2018) die in de praktijk is gebracht, ontstond er een voorlopig antwoord. Door ‘dialoog
te voeren’ en ‘toekomst te creëren’ – twee van de vier pijlers
van de teamontwikkelruimte – was er beweging en nieuw
perspectief.”
Tineke komt met nog een voorbeeld: “Twee professionals
zijn tijdens TopClass gaan samenwerken. Ze hebben hun
geleerde lessen vastgelegd in een podcast. Interessant
voor alle leerteambegeleiders!” Beluister de podcast hier.
Verduurzamen
Zelf had Tineke ook een leervraag ingebracht: ‘Hoe kunnen we Topclass zo faciliteren dat het bijdraagt aan onze
(inter)professionele ontwikkeling in het interprofessioneel
leren en werken?’ Als antwoord heeft ze een ‘spel’ ontwikkeld (vanuit de theoretische onderlegger Veranderen als
samenspel van Boonstra).
Alle deelnemers presenteerden hun ‘product’ tijdens een
afsluitende bijeenkomst op 15 februari. “Door de ruimte die
TopClass biedt, waren het – steeds vanuit die combinatie
van theorie én praktijk – waardevolle opbrengsten. Een
vlog, een podcast, een onderzoek, verdieping op de term

Faciliterend begeleiders Tineke Ernst en Liesbeth Lof.

‘interprofessioneel werken’ en een spel: alles kwam voorbij”, vertelt Tineke.
“De opbrengsten zijn ook concreet en blijvend en kunnen
anderen hun voordeel meedoen”, vervolgt ze. “De mensen
die zich professionaliseren zijn gegroeid en dat werkt door
in hun team en organisatie. En dus op doelgroep waarmee
je werkt. Zo biedt TopClass de kans om interprofessioneel
werken te verduurzamen.”
Leren door te doen
“Aristoteles zei ooit: ‘De dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen’. In het
geval van interprofessioneel leren en werken gaat dat
wat mij betreft op. TopClass gaf de ruimte om te doen, te
experimenteren. Elkaar te bevragen. Dat is zo belangrijk!”,
aldus een enthousiaste Tineke.
“Ik vind het heel mooi dat een van de professionals die nog
midden in het onderzoek zit haar proces deelt en laat zien
waar ze nu is”, vervolgt ze.
“Het hoeft niet af te zijn – is het ooit af? Pak de ruimte om
het niet te weten. Als we blijven delen, experimenteren
en bijsturen, dan groeien wij als professionals. Dan kunnen we als professionals die om ‘het kind’ heen staan van
grotere waarde zijn. Dus laat maar los dat jij het weet of
moet weten. Stel in plaats daarvan je hart open voor de
(vreemde) ander. Daar begint het!”

EXPLOREREN VAN JE VRAAG
TOPCLASS 1
WELKOM
Yes, we gaan starten! De eerste groepen TopClass gaan beginnen. We gaan
samen op reis, experimenteren en flitsend van gedachten wisselen.
Je wordt uitgenodig via teams voor de eerste bijeenkomst - daar hebben we een
online leeromgeving.

LEERVRAAG
Met welke (leer)vraag wil jij de aankomende maanden
aan de slag? Wat houdt je bezig? Waar wil jij
achterkomen? Wat weet je hier al van?

VERBEELDING
Stel je moet je vraagstuk schilderen; hoe ziet het
schilderij er dan uit? Stel je vraagstuk is een bestaand
schilderij, welke zou het zijn? En op welk aspect uit dit
schilderij zou jij het licht op willen laten schijnen?

AMBASSADEURSSCHAP

MEERDERE PERSPECTIEVEN!

In het project Kind & Educatie staat het kind centraal.
welke antwoorden krijg je als vanuit het kind naar het
Bij is
hethet
bekwamen
in interprofessioneel
vraagstuk kijkt? Wat
belang van
dit vraagstuk voor werken hoort o.i. het naar buiten treden
als ambassadeur. Het zoeken van een podium, een manier van communiceren, het
het kind?
ondertitelenjevan
onsjewerk.
TopClass biedt
En voor jou als professional,
team,
studententeam,
je de ruimte om je ambassadeurschap te
verbreden
en te verdiepen.
organisatie, je regio,
de wereld?

Vervolg in nieuwe
schooljaar
Tineke is dankbaar dat ze
een bijdrage mocht leveren.
‘Het was heel tof en ik ben
trots op de resultaten.” Ze
is dan ook blij dat TopClass
een vervolg krijgt: “Ik geloof
in dit concept.”
Ben jij onderzoekend, reflectief en nieuwsgierig? Dan is
TopClass misschien ook wat
voor jou!
Bij voldoende interesse start
het nieuwe schooljaar weer
een TopClass. Mail voor
meer info naar Liesbeth Lof,
liesbethlof@accrete.nl.

INSPIREER ONS OM...
AMBASSADEUR
Hoe zichtbaar ben jij al als ambassadeur? En hoe
zichtbaar voel jij je als ambassadeur?
Wat staat en zit je goed?

Blijf in contact
BOODSCHAP

VAST PAKKEN EN DELEN

Patrick Pekelder - ppekelder@deltion.nl
Welke boodschap zit onder jouw leervraag? Wat weet
Jolanda ten Brinke - j.brinke@kpz.nl
je zeker waardoor je deze leervraag formuleert? Wat is
Dirkje Visser - d.visser@kpz.nl
onderdeel van je fundament als professional?
Mirjam Tielbeek - m.tielbeek@mijnplein.nl
Petra Eikelboom - p.eikelboom@viaa.nl
Lotte Zelle - lottezelle@accrete.nl
Liesbeth Loft - liesbethloft@accrete.nl
Tineke Ernst - ternst@landstede.nl

PODIUM

EINDPRODUCT
Ondertussen hebben we 4 bijeenkomsten gehad, nog
3 te gaan. De laatste bijeenkomst staat in het teken
van vieren en presenteren. Deze bijeenkomst willen
we stil staan bij het eindproduct.
Welk eindproduct zie jij voor je ten aanzien van je
leervraag?

Waar en hoe breng jij je ambassadeurschap naar buiten?
Bij het koffieappartaat, op een verjaardagsfeest of bij
Jinek?

Tineke maakte per bijeenkomst een inspirerende
infographic., bijvoorbeeld
over het ambassadeurINSPIREER
OM...
schap en hetONS
eindproduct.

EXPERIMENTEREN
Plan - do - check - act
Welke actie heb jij ingezet?
Wat heb je hiervan geleerd?
Wat neem je hieruit mee?

Blijf in contact
VORM

Patrick Pekelder - ppekelder@deltion.nl
Jolanda ten Brinke - j.brinke@kpz.nl
Dirkje Visser - d.visser@kpz.nl

