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Projectagenda Onderzoek in Beweging

Onderzoek in Beweging

Jaar 0 (voorbereidingsjaar)
>uit de agenda van Laura<

Oktober
> 25/10/12
Congres - Dag van de vakdidactiek te KATHO Kortrijk:
Laura stelt het projectidee voor aan Kristof en Stephanie en geeft het
artikel van Hodson door.
D. Hodson (1998). Science Fiction: the continuing misrepresentation of science in the
school curriculum Curriculum Studies, 6(2), 191-216

November
> 23/11/12
Laura spreekt Maarten aan in verband met het project (via email).
> 24/11/12
Maarten vraagt Fien, een collega vakdidacticus gedragswetenschappen,
om mee te werken aan het project.

December
> 03/12/12
Laura en Maarten overleggen.
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> 05/12/12
De eerste versie van de intentieverklaring wordt aan de partners
doorgestuurd.
> 14/12/12
De intentieverklaring wordt gefinaliseerd.
> 17/12/12
De intentieverklaring wordt ingediend bij School of Education. (Deadline)
Je kan de intentieverklaring vinden op de website van Onderzoek in Beweging, op deze
link.

Januari
> 23/01/13
De verdediging van het project wordt voorbereid, te Laboratorium voor
Educatie en Samenleving, Leuven.
> 25/01/13
Het project wordt verdedigd bij School of Education.

Februari
> 08/02/13
Het project kan doorgaan naar de volgende fase van de projectaanvraag.
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Maart
> 14/03/13
Het voorbereiden van de projectaanvraag (vergadering).
> 20/03/13
Laura vraagt aan een grafisch ontwerpbureau een schatting van de
kosten voor het ontwerp van de website (via email).
> 25/03/13
De projectaanvraag wordt ingediend bij School of Education (deadline).
Je kan de projectaanvraag vinden op de website Onderzoek in Beweging, op deze link.

Mei
> 06/05/13
Het project gaat door!

Juli
> 04/07/13
De voorbereiding van de start van het project (vergadering).
Projectagenda Onderzoek in Beweging
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Jaar 1
September
> 04/09/13
De eerste projectvergadering vindt plaats.
We overlopen de samenstelling van het projectteam en de aanwervingen:
Laura, van KHLim is de coördinator van het project.
Stephanie en Kristof zijn medewerkers van Vives.
Maarten en Fien zijn medewerkers van KU Leuven.
Voor het eerste projectjaar wordt nog een medewerker aangeworven: Goele
van KU Leuven.
De taken van Goele worden besproken.
Werkpakketten 1 en 2 literatuur- documentenstudie worden gestart. De aanpak ervan
wordt besproken: wie doet wat tegen wanneer? (Werkpakket wordt in het vervolg
afgekort als WP).
Vragen we een extern bedrijf naar offertes voor de website en voor de montage van de
films?
Voor het project willen we getuigenissen verzamelen van onderzoekers in de vorm van
een 20-tal kortfilms met bijbehorende onderzoeksartefacten, zoals een wetenschappelijk
artikel. Als test voor het verzamelen van beeldmateriaal wordt een test-interview met
François Englert georganiseerd. We bespreken het algemeen concept en overlopen de
vragen voor het interview.

> 17/09/13
We bereiden het interview met Prof. Englert voor en bespreken de
vooruitgang van de literatuur- en documentenstudie tijdens een
werkvergadering.
Voor het interview bespreken we de strategie, de mogelijke lijst van vragen, de
opnamenkit (audio, beeld) en de afspraken.
We hebben een algemene discussie over de kwaliteit van de filmpjes.
We stellen een eerste lijst op met criteria voor de website en de montage voor Marc van
Artefact
We bespreken de voortgang van WP1 en WP2.
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Oktober
> 01/10/13
Laura interviewt Prof. François Englert te ULB, Brussel
Prof. Englert wil echter liever niet gefilmd worden.

>

08/10/13
Laura doet een eerste test en filmt onderzoekers theoretische fysica
tijdens de livestream aankondiging van de Nobelprijs Fysica 2013 in het
koffiekot van het Instituut Theoretische Fysica, KU Leuven.
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> 09/10/13
Laura koopt alle kranten en verzamelt alle artikels over de Nobelprijs.

> 11/10/13
We bespreken de bevindingen van de literatuur- en documentenstudie
tijdens een projectvergadering.
WP1: De eerste bevindingen van de literatuurstudie van Stephanie zijn dat de meeste
auteurs de nadruk leggen op het bijsturen van bekende misvattingen rond Nature of
Science. Dat zien we bijvoorbeeld in het werk van Van Eijck, Rudolph, Hodson of
Lederman. Het risico bestaat dat we onderzoek negatief zullen invullen, door enkel te
zeggen wat het niet is eerder dan wat het wel zou kunnen zijn. Om zelf de wereld van
onderzoek op een positieve manier te leren kennen en te kunnen ontsluiten wordt
voorgesteld om het boek "Science in Action" van Bruno Latour, professor in
SciencesPo, Parijs, te lezen. Filosoof en socioloog Bruno Latour is immers een pionier in
het anders kijken naar de wereld van wetenschappelijk onderzoek. Hij schaduwde
onderzoekers en onderzoeksleiders in hun dagelijkse praktijk, en keek zo met nieuwe
ogen naar onderzoek.
WP2: De eerste bevindingen van de documentenstudie van Laura zijn dat er steeds op
een zeer specifieke wijze wordt gesproken over de manier waarop onderzoek wordt (of
moet worden) binnengebracht in de onderwijspraktijk. De nadruk ligt op het
‘onderzoekscompetent zijn’, wat anders is dan ‘een onderzoeker zijn’. ‘Onderzoek als
diverse praktijk leren kennen’ staat er nooit in. Bovendien bevatten de opgenomen
documenten ‘definities’ van onderzoek en de aanpak tot onderzoek in het onderwijs is
daarop gebaseerd. We vergelijken deze ‘conceptuele basis’ van de
onderzoekscompetentie met studies over de praktijk van het onderzoek in de literatuur.
Het zou interessant zijn om van deze studie een artikel te publiceren met (tussentijdse)
bevindingen op basis waarvan we dit project en de relevantie ervan in het licht kunnen
stellen.
WP3-4: We bespreken de aanpak van WP3 en WP4. Enerzijds willen we onze
bevindingen uit de literatuur- en documentenstudie aftoetsen in de praktijk. Dat zullen
we doen met semigestructureerde interviews met leerkrachten. Anderzijds willen we ook
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zicht krijgen op mogelijke uitdagingen, knelpunten en praktische kwesties waarmee we
rekening zullen moeten houden bij het ontwikkelen van ons materiaal.

> 18/10/13
We filmen onderzoekers tijdens de jaarlijkse teambuildingdag van de
hoge-energiefysica onderzoeksgroep te Gempemolen.

> 22/10/13
We overleggen met Marc van het grafisch ontwerpbedrijf Artefact. Laura
en Goele presenteren het concept van het project. Marc heeft eigen
voorstellen over hoe we de wereld van onderzoek kunnen
‘communiceren’.
De projectaanvraag, en in het bijzonder de beschrijvingen van doelstellingen en
eindproducten in verband met de website, worden besproken. Enkele preliminaire
filmpjes van onderzoekers worden aan Marc getoond. Marc toont ook interessante
voorbeelden, zoals infographics en geanimeerde strips, waarmee men bepaalde
aspecten van de wereld van het onderzoek zichtbaar zou kunnen maken.

November
> 01/11/13
Goele legt contacten met verschillende scholen voor WP3.
> 06/11/13
Brainstormsessie over het doel en de concrete vorm van de website als
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voorbereiding voor de komende vergadering (werkvergadering).
> 08/11/13
Goele overlegt met An Verburg, die onderzoek gedaan heeft naar
onderzoek in de klas. Ze overlopen de vragenlijst voor het bevragen van
leerkrachten.
> 14/11/13
Goele werkt aan een eerste versie van het artikel waarin bevindingen van
het project staan.
> 15/11/13
Tijdens de volgende projectvergadering ontwerpen we een conceptueel
kader voor de realisatie van de digitale vormingspakketten.
Hoe kunnen we onderzoek in beweging presenteren en visualiseren? Het voorstel is om
ons te laten inspireren door het werk van Bruno Latour (zoals gelezen kan worden in zijn
boek Science in Action). Onderzoeksresultaten worden in leerboeken, maar ook in de
media, gewoonlijk gepresenteerd als ‘vaste feiten’. Hoe men daartoe gekomen is, wordt
vaak niet verteld en wordt zo als het ware opgesloten in een zwarte doos. Op basis van
enkele casussen wil het project deze zwarte dozen openen. Hiermee willen we
leerlingen in contact brengen met de praktijk van onderzoek. Het gaat dus om
onderzoek in beweging of onderzoek in actie. We gebruiken daarvoor de term scenario.
De uitreiking van de Nobelprijs aan Englert en Higgs is een hedendaags voorbeeld van
het sluiten van zo'n zwarte doos. We kiezen deze casus om een eerste didactisch testscenario te ontwikkelen. Laura zal een prototype-scenario ontwikkelen en we zullen dat
bespreken in de volgende vergadering.
Hoe kunnen we de verschillende scenario’s aanbieden op een website, op een digitaal
leerplatform? Er wordt gesuggereerd dat we met een 'netwerk-model' zouden kunnen
werken. Dat zou dan inhouden dat we steeds vertrekken vanuit verschillende objecten
of ingangen tot een netwerk. Zo'n ingang kan bijvoorbeeld de Nobelprijs van Englert
zijn, IQ, de wetten van..., Darwin, of de onderzoekscyclus zelf. Deze ingangen leiden
leerlingen telkens naar verschillende ‘knooppunten' van een netwerk. Elke ‘knoop’ kan
bestaan uit filmpjes, interviews, tekstfragmenten, artefacten; maar ook uit strips,
spelletjes, iemand die iets zegt over wat zichtbaar is, enzovoort. De bedoeling is dat
leerlingen zich van knoop tot knoop kunnen bewegen in het netwerk.
Laura stelt voor om de visualisaties en animaties van de onderzoeksgroep van Latour in
Parijs, gemaakt in het kader van de cartografie van de controverses, te bekijken als
inspiratie voor de didactische materialen van dit project. We zouden ook Tommaso
Venturini, die cartografie van de controverses doceert in die groep en expert is in digitale
visualisaties, kunnen contacteren en uitnodigen. Hier kan je het archief vinden van
visualisaties die door zijn studenten zijn gemaakt.
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> 24/11/13
Laura nodigt Tommaso Venturini uit voor een seminarie in Leuven (email).

> 24/11/13
Om de praktijk in kaart te brengen nemen we contact op met scholen.
Goele mailt de directie.
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December
> 01/12/13

Verdere planning cartografie van de praktijk.

>

18/12/13
Op deze projectvergadering bespreken we het eerste scenario rond de
Nobelprijs Fysica 2013, en de mogelijkheden voor de visualisatie van de
praktijk van het onderzoek geïnspireerd door controversy mapping.
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> 22/12/13
Tommaso Venturini reageert op Laura's vraag (email).

Januari
> 03/01/14
Laura leest het boek van Latour, Science in Action, verder in Sicilië.
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> 07/01/14
Tijdens een werkvergadering ontwikkelen Goele en Maarten het concept
voor de scenario’s rond dyslexie en rond de onderzoekspraktijk van een
doctoraatsopleiding.
> 13/01/14
Tijdens een Skype-gesprek met Tommaso Venturini legt Laura het
projectconcept uit en maakt de eerste afspraken voor een bezoek van
Tommaso Venturini aan Leuven.
> 14/01/14
Tijdens een volgende werkvergadering ontwikkelen Goele en Maarten de
twee scenario's verder.
> 30/01/14
Stephanie en Kristof ontwikkelen ondertussen het concept voor het
scenario rond Darwin en evolutieleer (werkvergadering).
>

31/01/14
In deze projectvergadering bespreken we de planning van de cartografie
van de klaspraktijk en het ontwerp van het werkkader voor de komende
scenario's.
WP3: De gesprekken met leerkrachten zijn gepland in februari en maart. Het voorstel is
om telkens een soort focusgesprek te houden met verschillende leerkrachten van
verschillende graden gedurende ongeveer één uur. De vragen werden eerder al
opgesteld. Tijdens dat gesprek worden de plannen rond het te ontwikkelen materiaal
toegelicht en kunnen we de leerkrachten om reacties vragen. Indien mogelijk gaan we
met twee personen. Goele stuurt de datums van de geplande gesprekken door aan
Laura en Stephanie. Leerkrachten fysica en humane wetenschappen reageerden reeds
positief:
Sint-Pieters Leuven: fysica en humane wetenschappen
Virga Jesse Hasselt: fysica en humane wetenschappen
Via Tienen: fysica
WP4: Met betrekking tot de enquête voor de lerarenopleiding hebben we onze
bedenkingen bij de zin en onzin van het werken met een online-enquête. De vraag is of
we niet meer bruikbare informatie zouden verzamelen wanneer we hier ook
focusgesprekken met lerarenopleiders organiseren. Er is vaak te weinig respons bij
enquêtes. Het type vragen laat zeer weinig nuancering toe. Het is vaak erg moeilijk voor
diegene die de enquête afneemt om zicht te krijgen op onderscheidingen die wij maken,
maar waar toch steeds toelichting voor nodig is, bijvoorbeeld onderzoek als leerinhoud.
Goele en Maarten stellen een gemeenschappelijke werkkader voor, een protocol.
Een protocol is een geheel van instructies die gevolgd worden om de eigen stem, het
eigen perspectief, de gesitueerde blik, zoveel mogelijk uit te schakelen. Door zo'n
protocol te volgen kan het resultaat van de oefening iets laten zien dat je anders niet zou
zien. Het protocol heeft een soort objectiviteit. We zouden kunnen vertrekken vanuit een
artikel waarin een 'ontdekking' wordt aangekondigd, en dat artikel bewerken of
animeren door verschillende woorden te hyperlinken. We selecteren een aantal
categorieën van woorden die we in zo'n artikel kunnen hyperlinken. Dit zouden we
bijvoorbeeld ook met een artikel over de Nobelprijs kunnen doen.
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Februari
> 01/02/14
Laura is niet te vinden voor het voorstel van Goele en Maarten om een
protocol te gebruiken als gemeenschappelijk werkkader. Ze vindt dat elk
scenario anders zou moeten kunnen zijn, en dat elke medewerker op een
eigen creatieve manier aan de slag zou moeten kunnen gaan met zijn of
haar thema. Aangezien Laura toevallig een artikel van Tommaso Venturini
aan het lezen is over controversy mapping, waar Tommaso uitlegt hoe er
in controversy mapping geen methodologisch protocol gebruikt wordt,
stuurt Laura de volgende citaten aan Maarten en Goele. Dit lokt een
lange e-mail discussie uit.
"The cartography of controversies is a set of techniques to explore and visualize issues.
It was developed by Latour as a didactical version of Actor-Network theory to train
students in the investigation of contemporary socio-technical debate. [...] Indeed, as
suspect as this may sound, controversy mapping entails no conceptual assumptions
and requires no methodological protocols. There are no definitions to learn; no premises
to honour; no hypothesis to demostrate; no procedure to follow; no correlations to
establish. [...]"
T. Venturini, "Diving in Magma" opgehaald van
http://www.tommasoventurini.it/web/uploads/tommaso_venturini/Diving_in_Magma.pdf

> 04/02/14
Goele spreekt met leerkrachten fysica van het Sint-Pieterscollege te
Leuven.
> 14/02/14
Laura volgt een sessie over de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie in de specifieke lerarenopleiding te Arenberg, KU Leuven.
> 14/02/14
Laura geeft een presentatie over de Nobelprijs fysica in het Sint-Bavo
Humaniora, te Gent.
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> 17/02/14
Vertoning van de documentaire "Higgs – naar het hart van de
verbeelding" van Hannie van den Bergh en Jan van den Berg, op het
kunstenfestival Artefact in het Stuk te Leuven.

> 19/02/14
Goele spreekt met leerkrachten gedragswetenschappen en
cultuurwetenschappen in het Sint-Pieterscollege te Leuven.
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> 19/02/14
Vertoning van het toneelstuk "Higgs" van Jan van den Berg, op het
kunstfestival Artefact, in het Stuk te Leuven.

> 20/02/14
Laura en Goele bereiden het gesprek met Tommaso Venturini voor
tijdens een werkvergadering
> 20/02/14
Goele stuurt de eerste versie van het artikel over het projectconcept en
de documentenstudie naar de projectleden, met de vraag om tegen 10
maart feedback te geven. We zullen het artikel opsturen naar het
tijdschrift Impuls.
> 20/02/14
Werkdiner met Tommaso Venturini uit Parijs te Leuven
> 21/02/14
Tommaso Venturini geeft een seminarie op het Laboratorium voor
Educatie en Samenleving, KU Leuven. Hier kan je de video-opname zien.
> 26/02/14
Tijdens deze projectvergadering verwerken we de gesprekken en het
seminarie van Venturini, en brainstormen we verder over mogelijke
visualisaties en exploratieoefeningen. Hiervoor zitten we ook samen met
Mathias. Mathias is een doctoraatstudent bij Maarten en werkt met
digitale visualisaties om de universiteitspraktijk in kaart te brengen.
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Venturini sprak over exploratie als het combineren van verschillende kaarten. Dit
combineren is een vereenvoudiging van hetzelfde, de atlas, bijvoorbeeld, is een
verzameling van kaarten. Die verschillende kaarten hadden te maken met verschillende
dimensies van een complex gegeven, die dimensies zijn het wat, wie, hoe, waar en
wanneer. We besluiten deze dimensies te gebruiken als de dimensies van onderzoek in
beweging.
Voorbeelden van exploratie-oefeningen rond deze dimensies:
Vertrek van een wetenschappelijk artikel en zet het onderzoek waaraan dit
artikel een bijdrage heeft gegeven uit op een tijdslijn in het verleden en in de
toekomst (wanneer).
Vertrek van een wetenschappelijk artikel en zet de menselijke en niet-menselijke
actoren uit op een wereldkaart (waar).
Laat zien hoe Darwins’s "Origin of Species" werd aangepast doorheen de tijd
(wat & wanneer).
Bekijk een filmpje van een concreet onderzoek en breng de actoren en hun
relaties in kaart (wie & hoe).
We zouden ook inegratieoefeningen kunnen aanreiken die gebruik maken van
de resulaten van andere oefeningen, en die dus verschillende kaarten of
lezingen van dimensies van onderzoek integreren.

Maart
> 10/03/14
Fien geeft feedback over de eerste versie van het artikel, en Goele
incorporeert de suggesties.

> 11/03/14
Laura en Goele spreken met leerkrachten fysica in Virga Jesse College te
Hasselt.
> 13/03/14
Laura en Goele bespreken het artikel tijdens een werkvergadering.
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> 18/03/14
Goele spreekt met een leerkracht 2de en 3de graad fysica in de VIA te
Tienen.
> 20/03/14
Laura geeft een sessie tijdens de nascholing "Research in de klas" voor
leerkrachten fysica in het Vakdidactisch centrum van de KHLim, te
Diepenbeek.
> 21/03/14
Laura, Goele, Stephanie en Lotte van School of Education kijken samen
naar de documentaire "Higgs – naar het hart van de verbeelding".
> 21/03/14
Laura en Goele bespreken het artikel van het project tijdens een
werkvergadering.
> 21/03/14
Tijdens deze projectvergadering wordt de voorlopige versie van het artikel
voor Impuls besproken.

April
> 01/04/14
Laura en Goele zijn juryleden in Virga Jesse College te Hasselt, waar
leerlingen presentaties brengen voor het behalen van de
onderzoekscompetentie.
> 03/04/14
Goele spreekt met een leerkracht esthetica en geschiedenis in het HeiligHart College te Wezembeek-Oppem.
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> 03/04/14
Laura tekent de "Brout-Englert-Higgs boson tijdlijn" en maakt een boekje
met bijhorende informatie voor het geven van nascholing in CERN.
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> 09/04/14
Tijdens een nascholing van CERN doet Laura een eerste test van het
scenario Nobelprijs. In het park in Genève doet een gemengde groep van
leerkrachten, studenten lerarenopleiding BaSO fysica en lerarenopleiders
een speelse oefening met het prototype van de tijdlijn.
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> 14/04/14
De deadline is een paar keer vooruit geschoven, maar nu moet het artikel
van het project ingediend worden bij Impuls.

> 17/04/14
Tijdens een werkvergadering werken Goele en Maarten oefeningen uit
voor het scenario rond de onderzoekspraktijk in een doctoraat. Goele
neemt ook contact op met Pol Ghesquière, van de onderzoekseenheid
Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven.

> 21/04/14
Goele spreekt met An Verburg over de cartografie van de praktijk binnen
de lerarenopleiding SLO.
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Mei
> 02/05/14
Stephanie en Kristof verdere planning cartografie van de praktijk:
lerarenopleiding fysica BaSO en wereldoriëntatie BaKO en BaLO, en
basisonderwijs.

> 08/05/14
De documentaire "Particle Fever" speelt in het Stuk te Leuven.

> 06/05/14
Stephanie spreekt met de vakgroep wereldoriëntatie lerarenopleiding
BaLO in hogeschool Vives te Tielt.
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> 15/05/14
Goele neemt een lezing op van Prof. P. Ghesquière over dyslexieonderzoek aan KU Leuven.

> 26/05/14
Stephanie spreekt met een docent wereldörientatie in de lerarenopleiding
BaLO afstandsonderwijs in Vives te Tielt.
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> 28/05/14
Laura geeft een presentatie over ‘CERN in de klas’ op het Congres van
de Belgische Natuurkundige Vereninging, aan de campus sociale
wetenschappen te Leuven.

Juni
> 06/06/14

Stephanie spreekt met docenten fysica in de lerarenopleiding BaSO in
Vives te Torhout
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> 12/06/14
Stephanie en Kristof finaliseren de eerste versie van het scenario Darwin.

> 16/06/14
Stephanie spreekt met een docent fysica van de lerarenopleiding BaSO
in Vives te Brugge.
> 17/06/14
Tijdens deze projectvergadering presenteren we de vier didactische
scenario's "Nobelprijs Fysica 2013", "Dyslexie", "Onderzoekspraktijk van
een doctoraat" en "Darwin" aan Marc van Artefact. Hij zal de
projectwebsite ontwerpen, en zal een concept voor het projectportaal
bedenken tegen de volgende vergadering van 30 juni.
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Scenario Nobelprijs (Laura)
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Scenario's Dyslexie en Onderzoekspraktijk van een doctoraat (Goele)
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Scenario Darwin (Stephanie en Kristof)
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> 20/06/14
Stephanie spreekt met leerkrachten kleuter- en lager onderwijs in GBS te
Ingelmunster.
> 20/06/14
Stephanie spreekt met de vakgroep lerarenopleiding wereldoriëntatie in
hogeschool Vives te Torhout.
>

25/06/14
Tijdens een werkvergadering bespreken Goele, Stephanie en Laura hoe
de drie scenario's op een meer analoge manier gepresenteerd kunnen
worden. Ze bespreken het concept van een atlas van kaarten en dat van
visuele modellen van onderzoek.

> 29/06/14
De eerste versie van de website staat online met het scenario Evolutieleer
als voorbeeld voor het uitwerken van de andere scenario’s.
> 30/06/14
Tijdens een projectvergadering presenteert Marc het concept van de
website.
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Juli
> 07/07/14
Tijdens een werkvergadering finaliseren Stephanie en Kristof de tweede
versie van het scenario Darwin. Op basis van de feedback van de
projectgroep en de webdesigner gebruiken ze het stripverhaal als
vertrekpunt.

> 10/07/14
Alle documenten voor de scenario's worden klaargestoomd en
doorgestuurd naar Marc voor het digitale ontwerp.
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Augustus
> 04/08/14
Marc signaleert een probleem met de website en het budget:
Beste Laura,
Ik heb met aandacht de verschillende dossiers doorgenomen met in de achtergrond je
voorstel van budget. Ik heb vanmorgen nog eens een tweede keer alles doorgenomen
en aan een derde persoon ook een opinie gevraagd. De relatie tussen wat er gevraagd
wordt en de beschikbare tijd op basis van het voorgestelde budget, is problematisch.
>

12/08/14
Tijdens een werkvergadering wordt de situatie rond het ontwerpen van
de website besproken, en wordt er beslist om een nieuwe
projectmedewerker aan te werven vanaf oktober. Deze zal als
voornaamste taak het ontwerp van de website opvolgen en het
aanspreekpunt worden van Marc. Dit zou het werk dat Marc zal moeten
leveren aanzienlijk verminderen waardoor het ontwerp van de website
binnen het voorziene budget kan blijven.

> 18/08/14
Tijdens een projectvergadering met Marc worden de onduidelijkheden
besproken inzake het ontwerpen van de digitale scenario's, en verdere
afspraken worden gemaakt.
> 25/08/14
Laura en Job overleggen met Thomas over de mogelijke aanstelling als
nieuwe projectmedewerker. De voornaamste taak zal het helpen
ontwerpen van de website zijn en materialen zo ver mogelijk vertalen naar
een vorm die gemakkelijk is om in digitale vorm te implementeren op de
website. Het gaat over zaken zoals het maken van google maps, het
verzamelen, bewerken en monteren van beeldmateriaal, en mogelijks ook
tekeningen maken voor de scenario's.
> 26/08/14
Laura bezoekt Tommaso Venturini in SciencesPo in het Médialab te
Parijs en ontmoet Bruno Latour.
> 27/08/14
Laura neemt deel aan de zomerschool Controversy Mapping, in de Ecole
de Mines te Parijs.
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Projectjaar 2
Oktober
>

02/10/14
Thomas wordt aangesteld als nieuwe projectmedewerker. De centrale
taak van de nieuwe medewerker is de opvolging van de website en de
mediatie met Marc.

> 03/10/14
Tijdens een werkvergaderig introduceren Goele en Maarten het project
aan Thomas.
> 10/10/14
Goele en Thomas overlopen het scenario rond de onderzoekspraktijk
tijdens een doctoraat, en de vertaling daarvan naar een digitale
omgeving.
> 16/10/14
Marc en Thomas overlopen het project in het algemeen en bespreken de
mogelijkheden en de werkwijze van het vertalen van de scenario's naar
het webplatform.
> 17/10/14
Goele en Thomas overlopen de mogelijkheden van de digitale omgeving
> 24/10/14
Tijdens een werkvergadering bespreken Laura, Stephanie en Kristof
ondermeer ideeën over bijkomende scenario's.
> 24/10/14
Werkvergadering met Thomas en Laura
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> 28/10/14
Tijdens een werkvergadering finaliseren Stephanie en Kristof de derde
versie van het scenario Darwin, in powerpoint, en werken de nodige
materialen voor de verschillende oefeningen uit.

> 30/10/14
Tijdens een Skype-gesprek overlopen Laura en Thomas de powerpoints
aan de hand waarvan de digitalisering van het scenario wordt geschetst.
> 30/10/14
Goele en Thomas overlopen de mogelijkheden om de digitalisering van
het scenario rond doctoraatsonderzoek te schetsen.
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November
> 04/11/14
Laura en Thomas komen samen voor een werkvergadering.
> 04/11/14
Marc en Thomas overlopen enkele afspraken per telefoon.
> 06/11/14
Marc en Thomas overlopen de powerpoint waarmee Marc het scenario
Darwin online zal zetten (telefoon).
> 07/11/14
Tijdens een projectvergadering overlopen we ondermeer de situatie van
de website en het aanleveren van materiaal, het ontwerpen van een
generieke didactiek, de sterke link met de lerarenopleiding, een
waardevolle invulling van de aankomende try-outs, het samenkomen van
de resonantiegroep, het ontwikkelen van nieuwe scenario's en het
indienen van een abstract voor het congres VELOV.
> 09/11/14
In de nasleep van de projectvergadering hebben we een stevige
discussie over het aanmaken van nieuwe scenario's. We willen enerzijds
het huidige materiaal goed uitwerken, en duidelijheid krijgen over de
didactiek, maar zijn ook gebeten om met enkele ideeën over de
samenhang onderzoek en samenleving aan de slag te gaan.
> 13/11/14
Goele en Thomas overlopen het scenario over het doctoraatsonderzoek,
en spreken af hoe ze het materiaal zullen verzamelen. De eerste fase zal
het maken zijn van de foto's van de verschillende locaties.
> 14/11/14
Marc en Thomas overlopen de datavormen van de tijdlijn van de
Nobelprijs.
> 14/11/14
Goele en Thomas nemen foto's voor de eerste oefening van het Scenario
Proefschrift. Hiermee willen ze de plaatsen waar het onderzoek heeft
plaatsgevonden in beeld brengen.
> 18/11/14
Laura en Thomas overlopen de vooruitgang van de tijdlijn. Laura
verzamelt verder materiaal om deze samen te stellen, en gaat op zoek
naar foto's, gebeurtenissen en artikels om de tijdlijn verder te stofferen.
(Skype).
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> 23/11/14
Laura geeft een lezing over het Brout-Englert-Higgs boson op de Dag
van de Wetenschap.

> 24/11/14
Vandaag moet het abstract ingediend worden voor het congres VELOV.
> 25/11/14
We krijgen te horen dat het artikel dat we schreven voor het tijdschrift
Impuls in druk is.
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> 26/11/14
Tijdens een werkvergadering overlopen Marc en Thomas de online versie
van het scenario Darwin. Ze bespreken ook de ontwikkeling van de
responsieve website en de vooruitgang van de andere scenario's.
> 26/11/14
Laura begint te werken aan het tussentijds rapport.
> 28/11/14
Laura en Thomas bespreken de ontwikkelingen van de website.
> 28/11/14
Goele en Thomas starten aan de tweede oefening van het scenario
Proefschrift. Daarvoor willen ze originele mails verzamelen uit de mailbox
van een onderzoeker.
> 30/11/14
Het tussentijds rapport wordt ingediend bij School of Education.

December
> 04/12/14
Werkvergadering met Thomas, Stephanie en Kristof, waar de online
versie van het scenario Darwin overlopen wordt.
> 10/12/14
We doen een try-out in de lerarenopleiding BaSO, waar we het onderdeel
'onderzoeksgemeenschap' van het scenario Nobelprijs uittesten.
> 10/12/14
Marc en Thomas bespreken de aanpassingen voor de scenario's Darwin
en Nobelprijs, en brainstormen over de aanpak van de oefeningen voor
het scenario Proefschrift.
> 15/12/14
Tijdens een werkvergadering via Skype kijken Laura en Thomas hoe ze
de bestanden van de tijdlijn kunnen afwerken.
> 15/12/14
We vragen onderzoekers om mee te werken aan de filmpjes voor het
scenario Darwin.
> 16/12/14
Thomas geeft de aanpassingen aan het scenario Nobelprijs door aan
Marc.
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> 17/12/14
Laura bezoekt de tentoonstelling CERN 60 met studenten
lerarenopleiding BaSO fysica.
> 19/12/14
Laura stuurt de bestanden voor de tijdlijn van de Nobelprijs door aan
Thomas.

Januari
> 07/01/15
Tijdens een werkvergadering bespreken Goele en Thomas hoe ze de
emails zullen compileren, en verfijnen ze de lijst voor de derde oefening,
de onderzoeksdingen.

> 07/01/15
Werkvergadering met Laura en Thomas.
> 12/01/15
Alle materialen voor het scenario Darwin worden afgewerkt.
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> 12/01/15
Tijdens een werkvergadering bespreken Marc en Thomas hoe ze de
mailbox van de onderzoeker zullen digitaal vormgeven. Ze zullen
daarvoor gebruik maken van een database, en zoeken nog hoe ze de
geselecteerde mails kunnen omzetten.
> 13/01/15
Tijdens een volgende werkvergadering overlopen Marc en Thomas het
scenario Darwin en de volgende stappen voor het scenario Proefschrift.
> 13/01/15
Goele en Thomas leren Filemaker te gebruiken om de mailbox samen te
stellen.
>

15/01/15
We ontvangen feedback van School of Education over het tussentijds
rapport.
Begrijp ik het goed dat jullie in dit project in de eerste plaats academisch onderzoek
willen ontsluiten? Hoe krijgt bv. actieonderzoek een plaats?
In de interviews geven leraren aan dat ze zelf geen ervaring hebben met onderzoek
doen. En/of: het is belangrijk om aan te sluiten bij de huidige onderwijspraktijk van
leraren zodat de kloof, en daarmee ook de drempel naar het projectmateriaal niet te
groot wordt.
Jullie schrijven op p. 29 dat jullie allemaal ‘liefde hebben voor onderzoek’. Dat blijkt ook
uit jullie tussentijds rapport en de bijlagen. Het zou heel mooi zijn moesten jullie deze
liefde via dit project kunnen dissemineren naar nog meer (aspirant)leraren! Ik voel me
alvast ‘aangevonkt’.

> 26/01/15
Marc zet het scenario Nobelprijs volledig online en doet de laatste
aanpassingen aan het scenario Darwin.
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> 28/01/15
Try-out Nobelprijs met leerlingen in Sint-Bavo Humaniora te Gent. We
merken dat er nog veel kan (en moet) veranderen om het scenario beter
te laten werken. De leerlingen geven veel feedback om het scenario
Nobelprijs te verbeteren.
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Februari
> 02/02/15
Thomas leert html coderen om scenario Proefschrift zo veel mogelijk zelf
te kunnen maken. Ondertussen maken we in Google Maps de kaart voor
de onderzoeksplaatsen waarin alle foto's te zien zijn van de locaties.

> 04/02/15
Tryout Nobelprijs in de lerarenopleiding BaSO. Studenten ontwerpen
leermaterialen sessie 1.
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> 06/02/15
Projectvergadering. We bespreken de situatie van de website, de
vooruitgang van de scenario's en de bevindingen van Laura's try-out. We
bespreken ook het generiek pedagogisch-didactisch kader en het
schema voor de uitwerking ervan voor de website en de handleidingen.
We bereiden ons voor op de sessie VELOV (wie er komt, wie wat zal
doen). Ten laatste bespreken we ook de feedback van School of
Education op het tussentijds verslag.
De feedback op het tussentijds rapport is globaal zeer positief. Er zijn twee belangrijke
aandachtspunten en vragen. Moeten we praktijk-gericht/toegepast onderzoek ook
zichtbaar maken in de scenario’s? Moeten we het verband zoeken met het profiel van
de leraar als onderzoeker en innovator? Hoe kunnen we dat doen?
Hierrond is discussie binnen het team. Tijdens de vergadering komt het team niet tot
een conclusie over hoe men dit zou kunnen implementeren. Enkele mogelijkheden
worden naar voor gebracht, inclusief oudere voorstellen van Laura, maar andere
teamleden zijn niet overtuigd of niet eens. Laura denkt verder en zal andere
mogelijkheden voorstellen.
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> 26/02/15
Laura, Stephanie en Kristof presenteren op het congres VELOV
(vereniging lerarenopleiders) te Hasselt.

Maart
> 04/03/15
We doen een try-out van de onderdelen "verbindingen" en
"menselijkheid" van het scenario Nobelprijs in de lerarenopleiding BaSO,
ook met ipads. Opnieuw komen hier veel zaken uit die tonen dat het
scenario moet verbeterd en veranderd worden.
Door echte activiteiten te moeten organiseren voor studenten met het materiaal, krijgen
we veel ideeën over de organisatie in de klas. Dat zijn waardevolle zaken om mee te
nemen naar de handleiding. Volgende punten kwamen aan bod:
Voor de werkbundels 1A en 1B, moet er meer plaats zijn voor het noteren: as tijd
onderbreken waar er geen gebeurtenissen zijn
De algemene structuur kan beter, deze is nu wat complex en zou tot drie reeksen
kunnen teruggebracht worden.
De teksten van de opdrachten zijn niet allemaal even duidelijk, en hebben nu nog
begeleiding nodig.
We kunnen de orde van de vragen binnen de opdrachten veranderen om de logische
lijn duidelijker te maken
De leerlingen vinden de webpagina’s van de scenario nu nog niet zo mooi: soms te
druk, soms te ‘leeg’. We zullen de layout aanpassen voor de opdrachten – tekst meer in
de verf zetten, achtergronden toevoegen om meer ‘tot leven’ te brengen.
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> 09/03/15
Goele en Thomas overlopen de huidige ontwikkelingen van de drie
oefeningen van het scenario Proefschrift. Er is nog veel werk om alles te
coderen, en om alle materiaal te verzamelen voor de derde oefening rond
de dingen.
> 11/03/15
Tryout Nobelprijs in lerarenopleiding BaSO-fysica. De studenten
ontwerpen leermaterialen, sessie 2.
> 12/03/15
Werkvergadering met Laura en Thomas
>

18/03/15
Tryout Nobelprijs in lerarenopleiding BaSO-fysica. De studenten
ontwerpen leermaterialen, sessie 3.

> 25/03/15
Tryout Nobelprijs in lerarenopleiding BaSO-fysica. De studenten
ontwerpen leermaterialen, sessie 4.
>

26/03/15
Tryout Darwin in lerarenopleiding BaLO-wereldoriëntatie: brainstorm over
“Wat doet een onderzoeker?”
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> 30/03/15
Tryout Nobelprijs. We doen een sessie met leerkrachten fysica tijdens de
nascholing "CERN in de klas".
Voor leerkrachten zijn de werkvormen in de oefeningen soms heel nieuw, in het
bijzonder wat de opdrachten met het tekenen van verbindingen betreft. Besef dat de
handleiding voor de leerkracht cruciaal zal zijn, veel notities genomen over informatie,
suggesties en aandachtpunten voor de leerkracht.
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April
> 01/04/15
Tryout Nobelprijs in de lerarenopleiding BaSO-fysica. De studenten
presenteren het concept van de door hen ontworpen leermaterialen aan
medestudenten.

> 01/04/15
Werkvergadering Goele en Thomas.
> 07/04/15
Laura stuurt de eerste versie van de handleiding door naar iedereen. Ze
stelt ook voor om een een scenario te maken van Onderzoek in
Beweging zelf.
Dag allemaal
In bijlage vinden jullie mijn huidige versie van de handleiding voor leerkrachten en
lerarenopleiders.
Ik ben er volop mee bezig, waardoor het bestand nog wat chaotisch is en de taal is
zeker nog niet in orde – sorry hiervoor.
(…)
Ik ben van plan om nog een scenario te maken, waar onderzoek in Beweging zelf de
Black Box wordt. Dit als reactie op de opmerkingen van SoE.
Enerzijds om ‘praktijkonderzoek’ ook zichtbaar te maken en het samenspel met
fundamenteel onderzoek in verf te zetten, en anderzijs om het project te verbinden met
het ‘profiel van de leraar als onderzoeker en innovator’.
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> 27/04/15
Marc en Thomas overlopen de aanpassingen die nog gevraagd worden
aan het scenario Nobelprijs, en kijken naar de eerste versies van het
Scenario Proefschrift. Marc laat weten welke aanpassingen nodig zijn om
de oefeningen zo eenvoudig mogelijk te implementeren op de huidige
website.

> 27/04/15
Tijdens een wekvergadering bespreken Goele en Thomas de suggesties
van Marc, en hoe ze dit zullen realiseren.
> 27/04/15
Thomas herformuleert alle aanpassingen aan het scenario Nobelprijs
zodat Marc deze eenvoudig kan implementeren. Soms spreken
onderzoekers en ontwerpers een andere taal, en is wat vertaalwerk van
doen.
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Mei
> 04/05/15
Thomas werkt de html-code van oefening 1 van het scenario Proefschrift
af.

> 05/05/15
Tijdens een werkvergadering overlopen Laura en Thomas de
handleidingen en de huidige stand van zaken van het scenario
proefschrift.
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> 05/05/15
Tijdens deze werkvergadering bespreken Laura en Maarten de idee van
"white boxen" in de handleidingen. Ze kiezen daarvoor de belangrijkste
auteurs, het basisconcept en verdelen het schrijfwerk. Ze bespreken ook
het concept van de Black Box van Onderzoek in Beweging zelf.
> 08/05/15
Goele en Thomas nemen alle foto's van de artefacten voor oefening 3.

> 09/05/15
Laura maakt een digitale kaart waarop de locaties van Onderzoek in
Beweging staan.

> 12/05/15
Tijdens een werkvergadering finaliseren Stephanie en Kristof de eerste
versie van de didactische handleiding voor scenario Darwin.
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> 11/05/15
Tryout Nobelprijs in de lerarenopleiding BaSO-fysica. Studenten testen
hun zelfontworpen leermaterialen over Onderzoek in Beweging met
leerlingen 1ste graad Wetenschappelijke Werk in Agnetendal Peer
De ervaringen met de studenten geeft aanzet tot deel van de handleiding voor de
lerarenopleider.
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> 15/05/15
Het scenario Proefschrift staat volledig online
> 20/05/15
Tryout scenario Darwin met leerlingen 5de leerjaar wereldoriëntatie
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> 21/05/15
Tryout van het scenario Proefschrift in de lerarenopleiding SLO.

Juni
> 03/06/15
Werkvergadering Goele,Thomas
> 03/06/15
Werkvergadering Laura,Thomas
> 06/06/15
Tryout van het scenario Proefschrift met leerlingen in Sint-Pieterscollege,
te Leuven.
> 09/06/15
Tryout van het scenario Proefschrift in de lerarenopleiding SLO.

> 15/06/15
Werkvergadering met Goele en Thomas.
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> 16/06/15
Projectvergadering. We bespreken de afwerking van het project: wat we
nog moeten doen om de website te finaliseren, wat we nog moeten doen
aan de handleidingen, en hoe we dat zullen plannen.
Agenda (met schatting van de tijd aangezien we heel wat hebben te bespreken)
- concept filmpje: ∼ 10 min voorstel (Thomas) + 15 min bespreking
- scenario Artikel Dyslexie: ∼ 10 min voorstel (Goele & Thomas) + 15 min bespreking
- scenario Project Onderzoek in Beweging: ∼ 10 min voorstel (Laura) + 15 min
bespreking
- handleiding(en) - finalisering: ∼ 20 min
- website - finalisering: ∼ 40 min (overlopen suggesties van Thomas & Laura over
navigatie, beelden, extractie/schrijven teksten enz.)
- traject en resultaten try-out: Nobelprijs (Laura), Darwin (Stephanie & Kristof),
Proefschrift (Goele & Thomas) ∼ 3 x 10 min
- volgende vergadering(en) inplannen: ∼ 10 min
- disseminatie + varia: ∼ 5 min

> 17/06/15
Laura gaat in Parijs naar een event over controversy mapping voor
Franse leerkrachten @Futur en Seine 2015
> 28/06/15
We bezorgen de nodige informatie aan Laura om de generieke
handleiding af te werken, en finaliseren de verslagen van de try-outs.

Juli
> 03/07/15
Tijdens een werkvergadering finaliseren Stephanie en Kristof de tweede
versie van de didactische handleiding voor het scenario Darwin o.b.v. tryout
> 06/07/15
Iedereen finaliseert de handleidingen.
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> 09/07/15
We verzamelen artefacten en materialen van de drie scenario's om een
filmpje te maken voor de website. Goele en Thomas doen enkele testen
met het materiaal.
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> 10/07/15
Goele en Thomas filmen voor het introductiefilmpje.

> 10/07/15
Alle laatste documenten die nog op de website moeten komen worden
doorgestuurd naar Thomas.
> 11/07/15
Thomas maakt de layout voor de handleidingen en de andere pdfbestanden.
> 15/07/15
Marc en Thomas zitten een laatste keer samen om de laatste
aanpassingen aan de website te overlopen. Marc moet wijzigingen aan
de drie scenario's doen, een pagina materiaal aanmaken, en de pagina
"over ons" aanmaken. Op die pagina zal het nieuwe scenario over
Onderzoek in Beweging komen.
>

20/07/15
De laatste versie van de website staat online.
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Augustus
> 04/08/15
Laura en Thomas finaliseren het materiaal voor het scenario Onderzoek in
Beweging, waaronder deze projectagenda; en doen de laatste
wijzigingen aan de handleidingen.
> 17/08/15
Projectvergadering
> 26/08/15
Laura presenteert op de zomerschool controversy mapping in Parijs
> 31/08/15
Het project loopt af. De website moet af zijn.

De toekomst van Onderzoek in Beweging
September
> 01/09/15
De website verhuist naar http://www.onderzoekinbeweging.be
> 30/09/15
Dit is de deadline voor het indienen van het eindrapport bij School of
Education (inhoudelijk en financieel)

November
> 14/11/15
We geven een workshop op het congres van de vereninig van leraars
wetenschappen (VELEWE) in Kortrijk.
> 24/11/15
We nemen deel aan een symposium samen met 2 andere School of
Education projecten op de conferentie EAPRIL in Luxemburg

December
> 01/12/15
Werken we verder aan een vervolgproject?
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