Verslag “Assessment”, Ijsland Borgarnes 2019
van 24/02/19 tem 03/03/19
Zondag 24/02/19
Met 9 personeelsleden van de scholengemeenschap Sterk en Kade (Dolms) startten we op zondag 24
februari een Europees nascholingsproces om op zoek te gaan naar tools om ons onderwijs kwaliteitsvol
in te richten, te ontwikkelen en op te volgen. We vertrokken met de taxi vanuit Deerlijk en na een vlucht
en enkele busritten kwamen we rond 19u aan in Borgarnes. Borgarnes ligt in het Zuid - Westen van
Ijsland en is gelegen op een smalle landtong in de Fjord Eiriksjokull en Langjokull. Borgarnes is, anders
dan andere kustplaatsen in Ijsland, niet afhankelijk van de visserij omdat sterke getijdenstromingen in de
fjord dit verhinderen. De stad Borgarnes beroemt zich op Egill Skallagrimsson, de held van Egills Saga.

Maandag
25/02/ 19
Cursus info
Samen met 2 mensen uit Portugal, 1 iemand uit Finland en 1 persoon uit Kroatië, startten we de
cursus met enkele ijsbrekers. Doorheen het verdere verloop van de dag maakten we kennis met het
‘doel van leren’.
“Learning to live together, learining te live with others, ...maakt ons duidelijk dat het niet genoeg is
om kennis te reproduceren, maar eveneens dienen na te denken welke hoe deze functioneel te
gebruiken en welke competenties er nodig zijn om samen te leven. Met de dynamiek van de huidige
maatschappij waarbij de focus ligt op een inter - culturele diversiteit dient men het onderwijs
curriculum te voorzien van ‘social skills’.

●
●
●

Welke sociale competenties heb je nodig in een klas?
Welke sociale competenties heb je nodig in een team?
Welke sociale competenties heb je nodig in de maatschappij?

Er zijn 7 basiscompetenties voor onderwijs van de 21ste eeuw die we eveneens dienen aan te bieden
aan onze kinderen:
●
●
●
●
●
●
●

Kritisch denken en probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Flexibiliteit en aanpasbaarheid
Initiatief nemen en ondernemerschap
Communicatievaardigheden
Kunnen analyseren van informatie
Nieuwsgierigheid en verbeeldingsvermogen

Expertise, diploma, ervaring blijven uiteraard belangrijk om op te bouwen, maar we onderschatten
de competenties die nodig zijn deze te delen. Deze info doet ons een transfer maken naar de input
van Kris VDB en zijn boek / pedagogische studiedag ‘onderwijs van de 21ste eeuw’. Als men in het
onderwijs deze competenties wil aanbrengen bij de leerlingen is de methode van coöperatief leren
de meest geschikte. Kenmerkend voor coöperatief leren zijn:
●
●
●
●
●

zeer gestructureerd en georganiseerd groepswerk
alle leden van de groep zijn verantwoordelijk of hebben een verantwoordelijkheid in de
opdracht (bijv.: de verslaggever, de time manager, de gespreksleider,...)
er is een gelijkheid van stemmen en een gelijkheid van participatie
betrokkenheid van elke partner
positieve afhankelijkheid van elkaar (= we geloven in elkaar, we kunnen alleen maar het doel
bereiken als we elkaar nodig helpen en dus samenwerken)
○ Belangrijk!!!
■ Ondanks verschillende achtergronden, meningen,... en ondanks de meest
moeilijke weg → als je wil groeien als organisatie (en niet wil stagneren) dan
dien je uit te gaan van diversiteit om elkaar te prikkelen. Dat alleen kan groei
betekenen. Als je bepaalde mensen die te veel ‘gelijkstemmig’ zijn telkens
samenbrengt, dan beland je vaak in een vorm van stagnatie ipv groei.
Belangrijke voorwaarde: een bepaalde vorm van ruimte en veiligheid om te
mogen zijn wie je bent.

Na de cursus maakten we nog een wandeling en doken sommigen onder ons in het warme water…

Dinsdag 26/02/19
Cursus info
In de voormiddag maakten we kennis met het verschil(len) tussen “assessment of learning en
“assessment for learning”.
●
●

Assessment of learning: we nemen een foto op dat moment = productevaluatie
Assessment for learning: procesevaluatie: nakijken, interpelleren tijdens het proces van het
leren om op die manier het leerproces op basis van de huidige stavaza bij te sturen, versnellen,
....

De 5 meest belangrijke principes van assessment for learning zijn:
● Er wordt meteen feedback gegeven
● Er is een grote betrokkenheid van de lerende
● Er is constante aanpasbaarheid op basis van de kleine tussenevaluaties tijdens het proces
● Motivatie van studenten is minder negatief beïnvloedbaar
● makkelijkere zelfevaluatie en zelf inzicht voor de lerende.
We maakten kennis met enkele evaluatie of assessment vormen. Zie foto.

Nadien koppelden we bepaalde eigenschappen aan de soorten assessment.

Enkele conclusies vanuit de ganse groep en op basis van de nascholing:
●
●

formatieve assessment is de meest kwaliteitsvolle manier om te evalueren.(uitleg zie foto
met de verschillende assessment erop)
gestandaardiseerde tests zijn ok, echter er wordt té vaak vanuit een verkeerde intentie
(makkelijk te vinden, ‘verslaving’ aan data, om eigen twijfels te camoufleren,...) hiermee
omgegaan (zie foto)

Uitstap info
Na de middag maakten we kennis met 3 verschillende aspecten van de regio Borgarnes en
Ijsland:
● een warmwaterbron of geiser
● een local farm van paarden
● een local waterval
Enkele weetjes, foto’s en linken van filmpjes ter illustratie en kennisgeving:
●

●

●

●

●

●

●

In Ijsland wonen een 300000 tal mensen, 200000 ervan wonen in Reykjavik. Buiten de
hoofdstad leven er veel mensen die boeren, echter vaak gecombineerd met een andere
job.
Vele steden hebben een zwembad, gevuld met water van de verschillende
warmwaterbronnen. Een zwembad in Ijsland heeft eveneens een sociale functie waar de
locals elkaar ontmoeten.
De grootste warmwaterbron ter wereld bevindt zich in Ijsland. In deze link kan je ze
vinden.
https://drive.google.com/open?id=0B-50L1cWO7FiYVlfT2hGVUtqNEgyUEdWREJFal9M
ZThDMkhN
Er zijn vele huizen, boerderijen die op hun land een warmwaterbron hebben. In de
paardenboerderij die we bezochten, voorziet deze bron in verwarming. Zelfs het bakken
van gerechten gebeurt dmv de warme stroom van een geiser. In deze link kan je de
warmwaterbron zien van de local farm die we bezochten.
https://drive.google.com/open?id=0B-50L1cWO7FicGF6eG9NN3M5bXBZXzhISmZqaC0
3M3VfbUJn
In Ijsland heeft men zeer specifieke paarden. Het is een mengeling van het Mongools
ras en het Arabisch ras. Ijslanders zijn zeer trots en fier op hun ras. Import van paarden
gebeurt niet. Zelfs wanneer eigen paarden naar het buitenland gaan voor bijv een
wedstrijd, dan wordt het niet toegestaan terug te keren naar Ijsland. Dit omwille van het
vermijden van ziektes.
In de streek van Borgarnes wordt het meest ‘speciale bier’ gebrouwen ter wereld. Het
wordt gearomatiseerd door gerookte testikels van walvissen. Jammer dat we aan de
brouwerij geen bezoek brachten.
Bij de waterval die we bezochten, kwam water van 2 ‘kanten’ samen: enerzijds van de
geiser, anderzijds water dat rechtstreeks doorheen de lava stroomt. Het deel van het
water dat doorheen de lava komt stromen is van het zuiverste water ter wereld.
Onderstaande foto toont de waterval.

De waterval heet ‘Children Falls’. De uitleg waarom deze naam werd gekozen kan je ook
lezen op de foto.

Woensdag
27/02/19
Cursus info
Vandaag maakten we kennis met verschillende vormen van ‘Creative Assessment’
●

Portfolio: Enkele kenmerken:
○ Altijd leerdoelen voorzien
○ portfolio kan gebruikt worden als evaluatie van een project
○ de student kan collega studenten uitnodigen voor feedback
○ de mentor of Lk kan procesevalueren
○ …
Is eigenlijk projectmatig werken maar uiteraard gekoppeld aan een evaluatie van een portfolio. Bijv. rode
neuzenactie koppelen aan een portfolio ter evaluatie van alle verschillende cognitieve vaardigheden (uitrekenen
kosten-baten, winst,...) en interculturele skills (communicatie over verkopen, kritisch nadenken,..°

●

Academic Poster
○ Is een schematische en visueel beeld van een taak / visie / … Wordt vaak gebruikt bij het visualiseren
van visies,...
■ Bijv. het schema van hygiëne in de keuken is een academic poster
■ Bijv. het schema van de preventiepiramide is een academic poster
■ Bijv. de regels van de speelplaats visueel voorstellen
○ ...
Je kan dit dus vragen aan de studenten om het lerende in zo’n academic poster te plaatsen en hen op die manier
te evalueren.

●

Presentatie
Een presentatie kan een lied zijn, een gedicht, een PWP, een film, een rollenspel,.... Belangrijk is om elke student
betrokken te maken door coöperatieve werkvormen.
Een vorm van presentatie is ook een manier van evalueren. Bij een presentatie hebben studenten vaak angst,
twijfels, schaamte,... .
Een mogelijke oplossing kan zijn om een rollenspel te spelen (verkleden is vaak ‘een masker’ opzetten en
camoufleert de schaamte).

Dergelijke evaluatie instrumenten voegen, naast de evaluatie van de cognitieve skills, ook een evaluatie van de
interculturele skills toe (zie eerder in dit verslag). O.a.:
● ICT skills
● Communicatie skills
● toenemen van vertrouwen
● management en en taakverdeling
● creativiteit
● …
Verder kregen we ook info over ‘Rubrics’. Dit zijn ‘template’ / stappenplan om de leerlingen duidelijk te maken wat ze
dienen te kennen om te groeien in een bepaalde kennis. Vaak is dit een schema met een duidelijke structuur van de
doelen die geëvalueerd worden, in welke tijdspad dat de student de evaluatie dient te maken, welke doelen / criteria er
zullen worden geëvalueerd,... Een voorbeeld van een Rubric zijn de ontwikkelingsschalen van de ROK. In deze link kan je
meer info vinden. https://leerling2020.nl/zo-maak-je-een-rubric-stappenplan/
Uitstap info
In de namiddag bezochten we
●

de berg van Game of Thrones

●

Een vissersdorpje (Stykkisholmur) aan een mooie fjord (Breidafjördur)

Donderdag
28/02/19
Cursus info
Vandaag maakten we kennis met de kwaliteit van

feedback geven en krijgen.

“ Voor veel onderwijsmensen is de nood van leerlingen om feedback te krijgen gelinkt aan de verantwoordelijkheid om
punten te geven. Door deze koppeling te maken van punten en alleen dan feedback, heeft de lerende minder of weinig
aandacht voor de feedback”
Bijvoorbeeld: geschreven feedback, gekoppeld aan punten → wetenschappelijk bewezen dat de
feedback minder kwaliteitsvol gelezen wordt dan zonder de punten
→ Als je feedback kwaliteitsvol en effectief wil gebruiken in het leerproces (dis feedback FOR learning),
dan dient feedback apart gezien te worden van punten of scores. De feedback dient reeds gegeven te
zijn tijdens het proces en niet (zoals zeer vaak in het onderwijs) op het einde om te motiveren waarom
de punten zo waren.
Tips om feedback te geven
●
●
●

●
●

Probeer een positief proces te communiceren
Wees specifiek en concreet (dus niet “Je hebt dat goed gedaan”, maar eerder “Je hebt dat goed
gedaan omdat …”
Gebruik een houvast om feedback te geven (bijv. 2 sterren om positieve zaken te beklemtonen
en 1 wens om te groeien) (2 stars and a wish) Een wens om te ‘groeien’ is minder oordelend .
Deze vorm is ideaal om door ‘peers’ te laten doen.
Geef suggesties en tips hoe de leerling / personeelslid kan groeien. Of bevraag: “Wat heb je
nodig om in deze schaal van 2 naar 3 te groeien?
Zorg dat je feedback gestructureerd, duidelijk en ‘fair’ is.

Tips om feedback te krijgen
●

Luister en reageer niet defensief
○ !! Luisteren is een basis grondhouding om, in welke omstandigheid of context ook, tot
groei te kunnen komen. Veel te vaak is een gesprek, een dialoog,...een proces waar men
denkt te luisteren naar de andere, maar tegelijkertijd meningen worden geboren in de
gedachten. Op die manier wordt het luisteren als basis van een start van een proces
gehypothekeerd.

●
●

Stel vragen om de feedback te analyseren en te begrijpen
Herhaal de mogelijkheden van advies en tips.

Uitstap info
Vandaag bezochten we een secundaire school. We zagen mooie voorbeelden hoe de nieuwbouw
KIM/SAM en Beuk er zou kunnen uitzien. O.a.
● prikkelarme, brede hangen,
● een geconcentreerd deel met onthaal, werkplekken voor directie en coördinatoren,...
● een leraarszaal met een ontspannings gedeelte en werkgedeelte
● een brede ruime inkomhal, polyvalent doorlopend in de refter,...
● digitaal badgesysteem
● parketvloer in verschillende klassen
● flexibele wanden
● voor de knusheid, preventieve orde en properheid doen ze in deze school allemaal hun
schoenen uit..(nemen we zeker mee..
Via enkele foto’s een kleine impressie:

Deze nacht zagen we het noorderlicht!! Zij het in een lightversie, maar we zagen witte bewegende
stroken in de donkere hemel. Toch wel speciaal om dat mee te maken!
Vrijdag 29/02/19
Cursus info
Op vrijdagvoormiddag maakten we een opdracht i.f.v de opgedane kennis gedurende de cursus en stelden
we dit voor aan elkaar. De presentaties werden allemaal positief geëvalueerd en de cursus werd
beëindigd met een knuffel aan de Portugese, Kroatische, Finlandse en Ijslandse mensen.
Omstreeks de middag vertrokken we naar Reykjavik, waar we wat kuierden in de oude stad. Omstreeks
18u vertrokken we met de bus naar Hotel Airport, waar we de volgende 2 nachten ons slaaprust zullen
nemen alvorens zondagnacht de zilveren vogel te nemen naar België.

Zaterdag 30/02/19
Uitstap info
Na het beëindigen van de cursus op vrijdag, besloten we op zaterdag de uitstap “De Gouden Cirkel” te
doen. De “Gouden cirkel’ is een 300 km lange tocht doorheen het zuidwesten van Ijsland, ten oosten van
Reykjavik. Alle mooiste trekpleisters liggen op deze tocht. Olivier nam de taak van buschauffeur op zich
en rond 9u startten we op onze kleine rondreis.
●

Stop 1: Dorst...onder het oog van de echte baas van de wereld….de natuur
Ijsland kenmerkt zich door zeer diverse en verrassende landschappen, verzameld op een relatief
klein oppervlak. Op onze tocht zagen we dit mooie landschap en besloten we onze dorstige
magen te lessen.

●

Stop 2: De krater Kario

●

Stop 3: Het dorpje Skalholt

In dit dorpje vol meertjes en riviertjes ten noorden van het middendeel van Hvita, staat een
houten kathedraal dat in 1065 de zetel was van een bisschop. Later ontwikkelde deze
kathedraal zich tot een religieuze school. Begin de 13de eeuw woonden hier 200 mensen dat
was toen één van de grootste nederzettingen ooit. In de 18de eeuw werd Skaholt een van de
belangrijkste onderwijscentra van Ijsland.

●

Stop 4: Enkele watervallen
○

...kleine waterval

https://drive.google.com/open?id=0B-50L1cWO7FiTWM2Um9HM0YtX0l1TzdPeDhHZWVsMFls
ZDcw
○

grote waterval: Gullfoss = De Gouden Waterval
Deze waterval is echt indrukwekkend. Ze stort zich uit in een met basaltzuilen
bekleed ravijn. De Ijslanders zijn zeer fier op deze waterval, getuige
onderstaande info.

https://drive.google.com/open?id=0B-50L1cWO7FidUpEclJFakdmbXg3bUlwZmVpNVRjajVSdkZ
z

●

Stop 5: Waterbronnen in Geysir
Het dorpje Geysir is kilometers ver te zien door de stoomwolken, groeiend uit de
warmwaterbronnen. De bronnen liggen te bubbelen op een met gras begroeiende helling
aan de voet van de Bjarnefell die is bezaaid met ronde poelen op grijze aardhopen vol
mineralen. Het gebied is al jarenland actief, maar de bronnen hebben zicht verplaatst
doordat geologische spleten zich sloten of openden. De huidige openingen zijn
vermoedelijk ontstaan na een aardbeving in de 13de eeuw. De geisers spuiten door
gasachtige onderaardse oprispingen, waardoor het joude oppervlaktewater als het ware
een ‘deksel) vormt voor de gloeiende hete vloeistof. Hierdoor ontstaat ern een zeer veel
druk zodanig dat het ‘deksel’ breekt en het water de hoogte spuit. Ze kunnen tot 125
graden bereiken. Soms blaast de grootste Geysi het water tot 70 meter hoog. De
grootste Geysit is sinds de aardbeving van 2008 zeer onregelmatig. De iets kleinere
‘Srokkur’ is iets regelmatiger en spuit ook water tot ongeveer 30 m hoog.
Onderstaande foto / filmpje tonen jullie wat info…

https://drive.google.com/open?id=0B-50L1cWO7FiYUMwLVVDX2JwdFh2T0tSOFhLR3BfdmVxc
FI4

●

Stop 6: De riftvallei van Pingvellir
De historische en geologische betekenis van Pingvellir is ongelooflijk groot.
Het bevat één van ‘s werelds grote geologische grenzen: een riftvallei waar de Noord Amerikaanse en Euraziatische continentale platen uit elkaar drijven. Vroeger kwamen de
stamhoofden van Ijsland in de 10de eeuw voor het eerst bijeen om hun wetten op te
stellen en een nationale identiteit te vormen. Deze bijeenkomsten waren eigenlijk de
basis van de onafhankelijkheidsverklaring van Ijsland op 17 juni 1944 toen het halve land
naar Pingvellir kwam voor de vorming van de republiek Ijsland. Op de foto is een
voorbeeld van een iets kleiner deel van de rigt die 4 km breed en soms tot 40 m diepe
kloof is, omzoomd door basaltzuilen

