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Samenvatting 
De afgelopen jaren is er veel politieke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit in het 

onderwijs. Professionele ontwikkeling van docenten wordt hierbij als één van de essentiële middelen 

gezien om de kwaliteit en het imago van het onderwijs te verhogen. Daarbij blijkt vernieuwend 

professionaliseren de beste methode te zijn. Vernieuwend professionaliseren is gericht op het leren 

van leerlingen en specifieke problemen van docenten, zijn leeractiviteiten op de werkplek en zijn 

langdurige en blijvende activiteiten waarbij docenten een actief lerende rol vervullen en waar 

docenten actief lerenden zijn. Daarbij is de eigen context bepalend voor de interventie. 

Professionaliseren wordt op drie manieren geactiveerd; door lezen, experimenteren en reflecteren 

(Geijsel et al., 2006). Dit leren kan gefaciliteerd worden door een krachtige leeromgeving, zoals 

professionele leergemeenschappen (Veen et al.,2010; Geijsel et al., 2006; Verbiest, 2008). Verbiest 

(2003) heeft de volgende definitie van een professionele leergemeenschap “Een professionele 

leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de 

praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren”.  

Vanuit het theoretisch onderzoek is een evaluatief ontwerpgericht onderzoeksplan geschreven. Dit 

onderzoek vindt plaats op de afdeling VP van het Helen Parkhurst. Er is getracht de leergebieden te 

ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen met als doel het professionaliseren van 

docenten te bevorderen. Er zijn diverse interventies gepleegd om dit te stimuleren. Er is besloten 

eerst de aanspreekpersonen te betrekken bij dit onderzoek, zodat zij dit project verder kunnen 

verspreiden en de visie kunnen uitdragen naar de leergebieden. Half mei hebben de verschillende 

onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden, om zo te onderzoeken of de interventies effect hebben 

gehad op het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen en of het werken als professionele 

leergemeenschap daadwerkelijk het professionaliseren van docenten bevorderd heeft op de afdeling 

VP. Er is in dit onderzoek bewust gekozen voor de methode OPERA (Andriessen & Kliphuis, 2011). 

Met de onderzoeksmethode OPERA is het mogelijk om op een systematische wijze projecten te 

omschrijven om op die manier de effecten van het project vast te stellen. Ook helpt deze methode 

om de opgedane kennis overdraagbaar te maken.  

Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende interventies het werken als professionele leergemeenschap 

kunnen beïnvloeden. Actieonderzoek wordt in dit onderzoek als één van de belangrijkste interventies 

gezien om het samen werken en leren om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren, te bevorderen. 

De conclusies uit dit onderzoek vormen een handreiking hoe teams kunnen ontwikkelen tot 

professionele leergemeenschap en op welke wijze dit het professionaliseren van docenten kan 

bevorderen. 
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Voorwoord 
Als men mij een aantal jaar geleden gezegd zou hebben, dat ik dit jaar mijn master thesis zou halen 

zou ik dat echt niet geloofd hebben. Nu, na twee jaar de Master Leren & Innoveren te hebben 

gevolgd, ligt hier dan mijn afstudeerrapportage. Eén van de eerste onderzoeksdagen liet Schelte 

Beltman een afbeelding zien, met allemaal uitdrukkingen, die je naar zijn zeggen allemaal zou 

beleven tijdens het schrijven van een master thesis, nou ik heb ze allemaal meegemaakt, van 

frustratie tot pure blijdschap, van vertwijfeling tot “yes! Het is gelukt!”. Inspirerend voor dit 

onderzoek was mijn fijne werkplek en mijn afdelingsleider (Nico), die mij te allen tijde heeft geholpen 

en mij de ruimte heeft gegeven dit onderzoek op de afdeling te doen. Mijn afdeling en ik hebben hier 

veel voordeel van gehad. Niets is zo leuk, als een onderzoek doen, waarvan de resultaten ook 

gebruikt worden op de school waar je werkt en wie weet ook nog daarbuiten!  

Er zijn enkele mensen die ik voor hun hulp in het bijzonder wil bedanken. Dit zijn mijn 

studiebegeleiders op de master, Jeroen Onstenk voor de begeleiding en de feedback tijdens het 

schrijven van deze master thesis en alle andere begeleiders tijdens de studie die voor mij een 

inspiratie zijn geweest: Jos Fransen, Eric Poldner, Jeroen Bottema, Jan Halin en Schelte Beltman. Ook 

Els Geurtsma, voor de begeleiding tijdens de bijeenkomsten van Coaching & Intervisie, heeft mij 

enorm geholpen bij het voltooien van deze twee jaar studie en alle medestudenten met wie ik de 

afgelopen twee jaar lief en leed heb gedeeld, ik zal de saamhorigheid missen. Daarnaast wil ik graag 

mijn afdelingsleider en alle collega’s van de afdeling VP op het Helen Parkhurst bedanken, ik heb 

enorm veel van ze geleerd en zonder hun medewerking was dit onderzoek nooit tot zo’n mooi 

resultaat gekomen. Natuurlijk had ik deze studie nooit kunnen volbrengen zonder de steun van mijn 

familie, vooral mijn echtgenoot, die mij de tijd, de ruimte en begrip heeft gegeven, om deze master 

thesis te schrijven. Hele avonden (soms nachten) hebben wij over allerlei onderwerpen betreft deze 

master thesis gesproken, wat voor mij dan weer verder heeft geholpen sommige zaken helder te 

zien.  

Professionaliseren in professionele leergemeenschappen, een onderzoek waar ik veel plezier aan heb 

beleefd, maar ook stress en soms zelfs grijze haren, maar ik ben trots op het stuk wat er nu ligt en 

wens u veel leesplezier! 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven en de probleemsituatie 

geschetst. Daarna volgt het doel van het onderzoek en de vraagstelling. De methodiek van het 

onderzoek wordt geïntroduceerd en het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding 

De O.S.G. Helen Parkhurst te Almere maakt sinds juni 2009 deel uit van de Almeerse Academische 

Opleidingsschool (AOS). Dit is een samenwerkingsverband tussen zeven scholen voor het voorgezet 

onderwijs van de Almeerse Scholen Groep (ASG) (Meergronden, Echnaton, Montessori Lyceum 

Flevoland, Oostvaarders College, Buitenhout college, ARTE en Helen Parkhurst), de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO). 

De samenwerking is in schooljaar 2010-2011 uitgebreid met de opleidingsinstituten Windesheim en 

Archimedes. 

 

In de eerste plaats houdt dit in dat de samenwerking gericht is op het samen opleiden van studenten. 

Daarnaast wordt ruimte gegeven aan het professionaliseren van het personeel van alle deelnemende 

partners. Eén van de werkwijzen om te bewerkstelligen dat de docenten blijven professionaliseren, is 

het vormen van ontwerpteams in de afdelingen of in de leergebieden schoolbreed. Elk jaar kan elke 

afdeling enkele docenten uitkiezen om hier mee aan de gang te gaan. Dit betekent dat elke keer 4 of 

5 docenten gezamenlijk een bepaald stuk onderwijs (her)ontwerpen.  

 

De afdeling Villa (VP) van het Helen Parkhurst, waar de onderbouw van de havo/vwo klassen en alle 

leerjaren van het vmbo-theoretische leerweg gehuisvest is, heeft er dit jaar voor gekozen een project 

te beginnen met alle docenten van de afdeling. De docenten van de afdeling VP hebben de laatste 

jaren met veel innovaties te maken gehad. Zo hebben sinds drie jaar alle leerlingen een netbook in 

de klas, is er een nieuwe Elektronische Leeromgeving (ELO) in gebruik genomen en is men begonnen 

met digitale portfolio’s voor de leerlingen. De afdeling VP is opgedeeld in zeven leergebieden. Deze 

leergebieden zijn als volgt samengesteld: Nederlands, Moderne vreemde Talen (MVT), Wiskunde, 

Mens en Maatschappij (M&N), Mens en Natuur (M&M), Kunst en Cultuur (K&C) en Beweging 

Onderwijs (BO). Elke leergebied heeft één aanspreekpersoon die de link vormt tussen de 

afdelingsleider en de docenten op de werkvloer. Dit is één van de docenten in het leergebied. 

Daarnaast bestaat de leergebieden uit de docenten, onderwijsassistenten en stagiaires.  

 

1.2 Probleemsituatie 

In overleg met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen zijn drie redenen naar voren gekomen, 

om deze keer te kiezen voor het professionaliseren van alle docenten op de afdeling VP en niet in 

kleinere ontwerpteams, zoals omschreven in de aanleiding van dit onderzoek.  

 

1. Leren samenhang aan te brengen tussen leerinhoud, ICT toepassingen en de leerling. 

De afgelopen jaren is er veel onderwijs ontwikkeld in de leergebieden of door docenten 

individueel. Aan het einde van vorig schooljaar is de behoefte ontstaan in de leergebieden, zich 

verder verdiepen in het ontwikkelen van lesmateriaal met gebruik van ICT. In de praktijk blijkt 

dat de laptop vaak als doel op zich wordt gezien en niet als middel om het onderwijs te 

ondersteunen. Ten Brummelhuis en Van Amerongen (2011) omschrijven in de “Vier in Balans 
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monitor van 2011”, dat ICT het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker maakt, maar 

de aanschaf van computers of digiborden niet zonder meer leidt tot kwaliteitsverbetering. Zij 

stellen dat het rendement van ICT nauw samenhangt met de aanwezigheid van een leraar die 

samenhang weet aan te brengen tussen leerinhoud, de toepassing van ICT en de leerling (Ten 

Brummelhuis & Van Amerongen, 2011). 

 

2. Realiseren van de ontwikkeldoelen die per leergebied omschreven staan in het afdelingsplan 

In ieder leergebied wordt elk jaar een afdelingsplan geschreven. In deze afdelingsplannen 

worden de ontwikkeldoelen van elke leergebied beschreven waarin de docenten van de 

leergebieden zich het aankomend schooljaar in willen bekwamen. Aan het einde van het 

schooljaar wordt geïnventariseerd of de doelen zijn behaald en worden nieuwe doelen gesteld 

voor het komende jaar. In de praktijk is het echter zo, dat er in de loop van het jaar weinig 

terecht komt van de ontwikkeldoelen in de afdelingsplannen. Tevens is er, in een aantal 

leergebieden, onvrede ontstaan over de invulling van de tweewekelijkse vergaderingen die in de 

leergebieden worden gehouden, deze blijken weinig constructief te zijn. 

 

3. Verbeteren van het proces van professionaliseren van meer docenten van de afdeling 

Door in elk leergebied bezig te zijn met (her)ontwerp van onderwijs in de leergebieden wordt er 

een verbetering van het proces van professionaliseren van meer docenten van de afdeling 

verwacht, dan als het (her)ontwerpen gebeurd in kleine ontwerpteams. 

 

Gezien deze drie drijfveren is het interessant te onderzoeken of het model van Verbiest (2008) van 

professionele leergemeenschappen kan helpen het professionaliseren van de docenten en het 

effectief invullen van de vergaderingen in de leergebieden te verbeteren. Volgens Verbiest (2003) is 

er in een professionele leergemeenschap sprake van: “… het permanent samen delen, onderzoeken 

en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen 

te verbeteren.”.  

1.3 Doel van het onderzoek  

Doelstelling van dit evaluatief ontwerpgericht praktijkonderzoek is inzicht te krijgen in het 

ontwikkelen van teams tot een professionele leergemeenschap, te onderzoeken welke interventies 

er nodig zijn om dit werken te versterken en te onderzoeken of deze invloed hebben op het 

professionaliseren van de betrokken docenten. Door middel van dit onderzoek wordt een 

handreiking verkregen en er worden aanbevelingen gedaan. Hoe teams kunnen worden ontwikkeld 

tot een professionele leergemeenschap en op welke wijze dit het professionaliseren van docenten 

kan bevorderen.  
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1.4 Vraagstelling van het onderzoek  

De centrale onderzoeksvraag is: 

Op welke wijze kan het werken van de leergebieden op de afdeling VP van het Helen Parkhurst tot 

professionele leergemeenschap worden ontwikkeld, met als doel het professionaliseren van 

docenten te bevorderen? 

 

Om antwoord te krijgen op de centrale onderzoeksvraag kan het onderzoek in drie fasen verdeeld 

worden, waarbij de volgende deelvragen zijn geformuleerd:  

Fase 1: Literatuuronderzoek 

1. Wat zijn professionele leergemeenschappen en welke kenmerken zijn van belang bij het 

ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen? 

2. Wat is professionaliseren en welk effect kunnen professionele leergemeenschappen hierop 

hebben? 

 

Fase 2: Context- en behoefte analyse 

In de tweede fase wordt een diagnose van de beginsituatie gemaakt en wordt bepaald welke 

interventies er per leergebied nodig zijn om elk leergebied tot een professionele leergemeenschap, 

naar het model van Verbiest (2008), te ontwikkelen. Hierbij zijn de volgende beschrijvende 

deelvragen geformuleerd: 

3. Welke kenmerken van professionele leergemeenschappen zijn op niveau van de leergebieden 

al aanwezig en welke ontbreken er nog om de leergebieden tot professionele 

leergemeenschap te ontwikkelen?  

4. In welke mate en op welke manier wordt er in de leergebieden al aan professionaliseren 

gewerkt?  

Fase 3: Ontwerp- en Evaluatiefase 

Op basis van de verkregen gegevens van de eerste drie onderzoeksvragen wordt, in samenwerking 

met de aanspreekpersonen en de afdelingsleider, bepaald welke interventies, ten aanzien van de 

drie capaciteiten en de mate van professionalisering, er nodig en mogelijk zijn om de leergebieden 

tot een professionele leergemeenschap te ontwikkelen en het professionaliseren te bevorderen. 

In de derde fase wordt onderzocht welke effecten de interventies op de ontwikkeling van de 

leergebieden tot een professionele leergemeenschap hebben gehad en of dit het professionaliseren 

van de betrokken docenten heeft beïnvloed. Hierbij zijn de volgende evaluatieve deelvragen 

geformuleerd: 

5. Hebben de interventies de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap verbreed, 

verdiept of verankerd in de verschillende leergebieden? 

6. Heeft het werken als professionele leergemeenschap het professionaliseren van de docenten 

op de afdeling VP bevorderd? 
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1.5 Afbakening van het onderzoek  

Het onderzoek zal plaatsvinden op de afdeling VP van het Helen Parkhurst. In dit onderzoek zijn 

verschillende stakeholders van belang. In het schema hieronder is dit weergegeven.  

 Functie Rol in het onderzoek 

Aanspreek-

personen 

Werken op de afdeling in de 

leergebieden en monitoren de 

voortgang van de ontwikkeling in het 

eigen leer- of vakgebied in de afdeling 

en signaleren problemen en 

successen. Zij zijn de directe link 

tussen de leergebieden en het 

management. In de leergebieden 

vervullen zij ook de rol als docent. 

De aanspreekpersonen functioneren in 

dit onderzoek als teacher-leader en 

worden begeleid door de 

afdelingsleider en de onderzoeker. Zij 

moeten ervoor zorg dragen dat de 

leergebieden wordt ontwikkeld tot 

professionele leergemeenschappen, 

met als doel het bevorderen van het 

professionaliseren van de docenten. Zij 

vormen samen een professionele 

leergemeenschap. 

Docenten
1 

Werken in de leergebieden. Worden begeleid door de 

aanspreekpersonen in de leergebieden. 

Afdelingsleider Is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken op de afdeling. 

Stuurt, in samenwerking met de 

onderzoeker, de aanspreekpersonen 

aan en zorgt voor het bevorderen van 

een cultuur van individueel- en samen 

leren. 

Onderwijs-

ontwikkelaar 

Ondersteunt de afdeling op gebied 

van ICT en onderwijsontwikkeling. 

Ondersteunt in zijn rol als 

onderwijsontwikkelaar de leergebieden 

in ontwikkelingen met ICT. 

Onderzoeker Treedt op als projectleider en als 

expert. 

Ondersteunt de afdelingsleider in het 

hele proces en treed op als expert om 

zo de aanspreekpersonen en docenten 

te ondersteunen in de leergebieden.  

Tabel 1.5: Stakeholders onderzoek professionaliseren in professionele leergemeenschappen 

1.6 Opzet van de onderzoeksrapportage  

In dit hoofdstuk werd respectievelijk de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en de 

vraagstelling van dit onderzoek omschreven. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven, 

waar dieper wordt ingegaan op de onderzoekmethodologie en de onderzoeksaanpak. De 

theoretische verkenning wordt verder omschreven in hoofdstuk 3. Hier wordt een literatuurstudie 

gedaan naar het professionaliseren van docenten en het functioneren als professionele 

leergemeenschappen. Hierbij wordt expliciet onderzocht wat professionaliseren van docenten 

precies inhoudt en op welke wijze dit professionaliseren bevorderd kan worden. Verder wordt er 

gekeken welke kenmerken een professionele leergemeenschap heeft en welke interventies er nodig 

zijn om teams tot professionele leergemeenschappen te ontwikkelen. Hierbij worden verschillende 

literatuurbronnen gebruikt. 

                                                           
1
 In dit onderzoek wordt, als er over “docenten” wordt gesproken, alle leden uit het leergebied bedoeld, die lesgevende of 

onderwijsondersteunende taken hebben, dus ook de stagiaires en onderwijsassistenten. Zij nemen als docent deel in het 

team en de professionele leergemeenschappen. 
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Hoofdstuk 4 bevat het praktijkonderzoek, waar de onderzoeksaanpak wordt toegelicht. Deze wordt 

omschreven aan de hand van de methode OPERA (Andriessen & Kliphuis, 2011). De 

onderzoeksresultaten van deze context- en behoefteanalyse worden gebruikt om te bepalen welke 

interventies et in dit onderzoek nodig zijn om de ontwikkeling tot professionele leergemeenschappen 

en het professionaliseren van docenten te bevorderen. In hoofdstuk 5 wordt een analyse gemaakt 

van de onderzoeksgegevens, naar aanleiding van de semigestructureerde teamgesprekken en het 

logboek van de onderzoeker. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 het product geëvalueerd, waarna in 

hoofdstuk 7 de conclusie wordt geschreven, met kritische kanttekeningen en aanbevelingen voor de 

toekomst.  

2. Opzet van het onderzoek  
In dit onderzoek wordt de rol van schoolleider op verschillende niveaus uitgevoerd. De 

afdelingsleider en de projectleider vervullen in eerste instantie deze rol. Zij introduceren het project 

en dragen ervoor zorg dat de aanspreekpersonen dezelfde visie ten opzichte van het werken als 

professionele leergemeenschap en het professionaliseren van docenten delen en uitdragen. Zodra de 

interventies uitgevoerd worden in de leergebieden, vervullen de aanspreekpersonen hier ook de rol 

van schoolleider. Zij dragen de visie uit in de leergebieden en sturen de leergebieden aan. Voor de 

duidelijkheid van dit onderzoek, zal er niet over schoolleider worden gesproken, maar over de 

officiële functie van iedereen. 

2.1 Onderzoeksmethodologie  

Dit onderzoek is een ontwerpgericht evaluatief onderzoek. Volgens Andriessen (2007) is een 

ontwerpgericht onderzoek een onderzoeksmethode die een vergelijking maakt tussen wat er over in 

de theorie bekend is over de probleemstelling en hoe de werkelijke situatie in de praktijk is. Dit 

maakt het mogelijk tegelijkertijd de praktijktheorie te ontwikkelen en concrete problemen in de 

praktijk op te lossen. Er is hier bewust gekozen voor een actiebenadering. Volgens De Caluwé en 

Vermaak (2010, pp.158-159) kiest de veranderaar in de actiebenadering een subjectieve/neutrale rol 

waarbij hij/zij faciliteert dat mensen in de organisatie met hem/haar gaan diagnosticeren. Dit werkt 

weerstandverlagend en de kwaliteit van de diagnose wordt bevorderd, omdat veel meer informatie 

en gezichtspunten kunnen worden meegenomen. 

In dit onderzoek is gekozen voor de onderzoeksmethode OPERA. OPERA staat voor Ontwerpgerichte 

Projecten Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak (Andriessen & Kliphuis, 2011). Met de 

onderzoeksmethode OPERA is het mogelijk om op een systematische wijze projecten te omschrijven 

om op die manier de effecten van het project vast te stellen. Ook helpt deze methode om de 

opgedane kennis overdraagbaar te maken. In dit onderzoek is dit van belang, omdat, indien dit 

project een positieve uitkomst heeft, het verder in de organisatie zal worden uitgerold.  
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De methode OPERA bestaat uit een praktijkbeschrijving van vijf fasen, zie figuur 2.1. 

 

Figuur 2.1  Opbouw praktijkbeschrijving (uit Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 336) 

 
Voorafgaand aan het evaluatief ontwerpgericht onderzoek wordt een literatuurstudie gedaan, om zo 

tot een ontwerpkader te komen. 

2.1.1 Literatuurstudie 

In dit literatuuronderzoek wordt een analyse gemaakt over wat er in de literatuur bekend is over 

professionele leergemeenschappen en het professionaliseren van docenten. Welke kenmerken zijn 

van belang om teams tot een professionele leergemeenschap te ontwikkelen en om draagkracht te 

creëren onder de docenten. Tevens wordt er onderzocht welke interventies bijdragen aan het 

ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap en welke eisen deze professionele 

leergemeenschappen stellen aan de organisatie. Verbiest (2003) omschrijft een professionele 

leergemeenschap als een leergemeenschap van leraren en schoolleiding waar de collectieve reflectie 

op en verbetering van het werk in de klas en in de school centraal staan. 

2.1.2 Methode Opera 

De methode OPERA is met uitstek geschikt voor een evaluatief ontwerponderzoek. Het helpt om op 

systematische wijze projecten te omschrijven, om op deze manier opgedane kennis overdraagbaar te 

maken en effecten vast te stellen. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken op welke manier 

teams kunnen worden ontwikkeld tot een professionele leergemeenschap en welk effect dit heeft op 

het professionaliseren van docenten. Hiervoor worden verschillende interventies uitgevoerd, die 

vanuit de literatuur zijn gevonden. Dit resulteert in bepaalde ontwerpstellingen, die een bepaalde 

interventie-gevolglogica aangeeft die in een bepaalde situatie kan gelden. Denyer et al. (2008) noemt 

dit CIMO-logica: “In deze Context van problemen zal het gebruiken van deze Interventies deze 

Mechanismen teweeg brengen, waardoor deze uitkomsten (Outcomes) worden gerealiseerd.” 

Andriessen & Kliphuis (2011) gebruiken deze CIMO-logica voor het opstellen van redeneerketens die 

aangeven waarom in het project wordt verwacht dat een bepaalde interventie of verandering leidt 

tot een bepaalde beoogde uitkomst. In de volgende paragrafen worden de stappen van de methode 

OPERA omschreven. 

Fase 1: 

Context-
beschrijving

Fase 2:

Redeneer-ketens

Fase 3: 
Operationalisatie 

van het 
arrangement

Fase 4:

Resultaat-evaluatie

Fase 5: 
procesevaluatie en 

eindoordeel

Uitvoering 
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2.1.2.1 Contextbeschrijving en diagnose 

Bij deze stap wordt een beschrijving gegeven van alle niet-beïnvloedbare contextvariabelen, zoals 

welke organisatie, met welke kenmerken en om welke reden het project en onderzoek wordt 

uitgevoerd. Uitgaande van de CIMO-logica is de context van invloed op de keuze van de interventies 

en is de context ook van invloed op de uitkomst van het project.  

Vervolgens wordt op basis van het literatuuronderzoek en de beschrijving van de context een 

diagnose van de huidige situatie gemaakt.  

2.1.2.2 Redeneerketens 

Volgens Andriessen & Kliphuis (2011) helpt het opstellen van een redeneerketen de onderzoeker bij 

het expliciteren van veronderstellingen in het project en bij het vaststellen van variabelen die kunnen 

worden gemeten om de effecten van de interventies vast te stellen. Daarnaast zorgt een 

redeneerketen ervoor dat het project beter te evalueren en beter overdraagbaar is. In dit onderzoek 

geeft de redeneerketen een overzicht van de interventies die gehouden zullen worden om teams tot 

een professionele leergemeenschap te ontwikkelen. Daarnaast zal deze ook gebruikt worden om te 

onderzoeken of en welke interventies effect hebben gehad hierop. In de redeneerketen worden 

verschillende interventies omschreven en de mechanismen die tot het beoogd resultaat leiden. 

Volgens Pawson & Tilly (1994) is een mechanisme een proces dat plaatsvindt tussen de interventie 

en resultaat.  

Aan de hand van de redeneerketen wordt vervolgens het project omschreven en de 

resultaatvariabelen bepaald. Deze variabelen kunnen betrekking hebben op de interventies, de 

mechanismen en de uitkomsten. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de mechanismen en 

uitkomsten van de interventies.  

Vervolgens wordt de benchmark bepaald. Dit kan een vergelijkbare controlegroep zijn of een 

nulmeting. Deze benchmark wordt in dit onderzoek bepaald door het afnemen van een enquête en 

gesprekken met de afdelingsleider en aanspreekpersonen. 

 

2.1.2.3 Operationalisatie van het arrangement 

In fase 3 van OPERA wordt het project geoperationaliseerd. Volgens Andriessen & Kliphuis (2011) is 

het hier van belang dat het arrangement van de interventies op een zodanig duidelijke manier wordt 

beschreven, dat het arrangement ook voor een buitenstaander begrijpelijk wordt en hiermee 

overdraagbaar is. Met arrangement worden alle interventies tezamen verstaan. 

Tijdens deze stap wordt het arrangement, omschreven in de redeneerketen, uitgevoerd. Tijdens de 

uitvoering en achteraf wordt bijgehouden welke effecten en/of resultaten de interventies hebben. In 

dit onderzoek wordt dit gedaan aan de hand van een logboek en semigestructureerde 

teamgesprekken.  

Logboek 

De onderzoeker houdt wekelijks een logboek bij. In dit logboek wordt bijgehouden wat er in de 

vergaderingen met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen wordt besproken aangaande het 

project, wat de onderzoeker in de rol als expert tijdens de leergebiedvergaderingen inbrengt, hoort 
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en bespreekt en wat er in de wandelgangen wordt besproken over dit project. Volgens Van de Berge 

(2005) kan het bijhouden van een logboek iemand helpen tot beter inzicht te komen in het 

doorlopen proces en in de waarde van dit proces voor het bereiken van het gestelde doel c.q. de 

gewenste resultaten. 

Semigestructureerde teamgesprekken 

De door een gespreksleider gestructureerde teamgesprekken bieden een onderzoeker inzicht in de 

ervaringen, opvattingen en preferenties van de deelnemende respondenten rond een specifieke 

vraagstelling (Kitzinger, 1995). Teamgesprekken zijn bij uitstek geschikt om een programma of 

project te evalueren (Steyaert, 2006). In dit onderzoek wordt er met drie teams semigestructureerde 

teamgesprekken gevoerd. De gespreksleider in dit onderzoek is de onderzoeker zelf. De topics en 

vragen zijn gebaseerd op de interventies vanuit de redeneerketen. Er wordt specifiek gekeken naar 

welke interventies er zijn uitgevoerd en wat de ervaringen zijn van de docenten uit de leergebieden. 

Vooraf wordt een protocol opgemaakt voor deze teamgesprekken (bijlage 7.3), waarin staat 

beschreven op welke manier dit gesprek wordt gehouden, waar precies op gelet moet worden en de 

topics die bij het gesprek ter sprake dienen te komen. De topics worden vooraf besproken met de 

afdelingsleider en de aanspreekpersonen. Dit gebeurt om te bekijken of de vragen helder zijn en ook 

of de vragen voldoen om inzicht te krijgen in wat de respondenten vinden ten opzichte van het 

project. 

2.1.2.4 Resultaatevaluatie 

Hier worden de resultaten, verkregen tijdens het onderzoek, geanalyseerd. In dit onderzoek worden 

de resultaten verkregen uit de semigestructureerde teamgesprekken en uit het logboek. De analyse 

wordt besproken met betrokkenen en er worden conclusies over de effectiviteit van de interventies 

in het arrangement getrokken. 

2.1.2.5 Procesevaluatie en eindoordeel 

Een procesevaluatie vindt in drie delen plaats (Andriessen & Kliphuis, 2011). Te weten: 

1. Terug in de tijd. Hier wordt stilgestaan bij problemen die men tijdens het project is tegengekomen, 

waardoor interventies mogelijk niet zo zijn verlopen als verwacht en de geplande interventies uit de 

redeneerketen niet gelijk zijn aan de gerealiseerde interventies. Tabel 2.1.2.5_1 geeft een overzicht 

van de vragen bij deze reflectie. 

Onderwerp Vragen 

Gerealiseerd ontwerp Is het gegaan als gepland en waren er eventuele 

tussentijdse aanpassingen?  

Uitvoeringsproblemen Wat was moeilijk of ging niet goed? 

Uitvoeringssuccessen Wat was gemakkelijk of ging heel goed? 

Bijeffecten Wat waren de onverwachte voordelen van dit 

arrangement? 

Wat waren de onverwachte nadelen? 
Tabel 2.1.2.5_1 Overzicht van vragen voor reflectie terug in de tijd (uit: Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 334) 

2. Reflectie en evaluatie op de interventies in de redeneerketen. Hiervoor zal aan de tabel van de 

redeneerketen één kolom worden toegevoegd genaamd: “eindoordeel”. In deze kolom zal worden 

vermeld of het beoogde resultaat is gerealiseerd en of het mechanisme heeft gewerkt en de redenen 

daarvoor. 
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3. Reflectie vooruit in de tijd. De bedoeling van deze reflectie, is het achterhalen van de geleerde 

lessen, mogelijke verbeteringen en do’s & don’ts van het project. Hiermee wordt een handreiking 

verkregen om het project beter overdraagbaar te maken. Andriessen & Kliphuis (2011) hebben 

hiervoor het onderstaande schema ontwikkeld, die als vragenlijst zal worden gebruikt (tabel 

2.1.2.5_2). 

Onderwerp Vragen Toelichting  

Lessons learned Wat heeft u ervan geleerd? Het gaat hier om een bepaalde 

oorzaak- en gevolgrelatie (x 

heeft geleid tot y). 

Verbeteringen Op basis van wat we nu weten, 

wat zouden we de volgende 

keer anders doen? 

Het gaat hier om de 

uitvoerders van het project een 

volgende keer anders zouden 

doen. 

Do’s Wat moeten anderen zeker 

doen? 

Het gaat hier om 

aanbevelingen wat anderen 

zouden moeten doen als ze het 

arrangement willen toepassen. 

Don’ts Wat moeten anderen zeker niet 

doen? 

Het gaat hier om 

aanbevelingen wat anderen 

beslist NIET zouden moeten 

doen als ze het arrangement 

willen toepassen. 
Tabel 2.1.2.5_2 Overzicht van vragen voor de reflectie naar de toekomst (Uit: Andriessen & Kliphuis, 2011) 

Deze procesevaluatie wordt, tezamen met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen, uitgevoerd 

en verwerkt door de onderzoeker. De definitieve evaluatie wordt, ter controle voorgelegd aan twee 

aanspreekpersonen, met als doel de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek te 

waarborgen. 

2.2 Onderzoeksaanpak 

Zoals eerder omschreven valt het onderzoek in drie fasen onder te verdelen. De eerste fase is gericht 

op het maken van een kritische analyse van wat er al bekend is over het professionaliseren van 

docenten en over het ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschap in de literatuur. 

Deze eerste fase van het onderzoek is te typeren als beschrijvend en heeft als resultaat een 

referentiekader voor de volgende fasen. 

De tweede fase, de context- en behoefteanalyse, is toetsend van karakter. In deze fase wordt, 

gebruikmakend van de in het literatuuronderzoek verkregen informatie, onderzocht in hoeverre de 

leergebieden van de afdeling VP al werken als professionele leergemeenschap, of en in welke maten 

de docenten al professionaliseringsactiviteiten ondernemen en welke interventies er nodig zijn om 

dit te bevorderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een enquête onder alle betrokken docenten 

en gesprekken met de aanspreekpersonen en de afdelingsleider. 

Zodra duidelijk is welke interventies er nodig zijn, worden deze interventies uitgevoerd, deels op de 

afdeling als geheel en deels afzonderlijk in de leergebieden. De interventies die uitgevoerd worden 

op de afdeling als geheel zijn gericht op het versterken van de visie op het professionaliseren en het 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
15 

ondersteunen van de aanspreekpersonen. De interventies in de leergebieden zijn gericht op het 

ontwikkelen van de teams tot professionele leergemeenschap.  

In de derde fase, die evaluerend van karakter is, wordt vervolgens onderzocht of het arrangement 

van interventies effect heeft gehad op de ontwikkeling tot professionele leergemeenschap van de 

leergebieden en op het professionaliseren van docenten. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van het logboek van de onderzoeker en semigestructureerde teamgesprekken met drie 

leergebieden. De gegevens van de enquêtes uit de eerste fase worden als vergelijkingsgrondslag 

gebruikt. Tevens wordt, in samenwerking met de aanspreekpersonen en de afdelingsleider, het 

proces geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst zal eerst 

worden ingevuld door de afdelingsleider en de onderzoeker en vervolgens worden besproken met de 

aanspreekpersonen. Op basis van de feedback verkregen in dit gesprek zal het verslag van de 

procesevaluatie worden geschreven. Dit verslag zal aan twee van de aanspreekpersonen worden 

voorgelegd om te controleren op juistheid. Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten. 

2.3 Kwaliteit van het onderzoek  

De kwaliteit van het onderzoek wordt door drie elementen bepaald: 

1. Transparantie 

2. Betrouwbaarheid 

3. Validiteit 

Transparantie  

De aanspreekpersonen, de afdelingsleider en de onderzoeker zijn vanaf het begin bij het onderzoek 

betrokken. Bijna wekelijks wordt in vergadering met deze drie partijen de voortgang van het project 

besproken, tevens worden de onderzoeksresultaten en analyses regelmatig besproken. Dit betekent 

dat de onderzoeker regelmatig feedback krijgt en de relatie met deze groep kan gebruiken om kennis 

op te doen. De aanspreekpersonen, de afdelingsleider en de onderzoeker functioneren ook als een 

professionele leergemeenschap. Daarnaast worden van de semigestructureerde teamgesprekken 

geluidsopnames gemaakt, op basis waarvan een verslag wordt geschreven, dat voorgelegd wordt aan 

de respondenten voor goedkeuring.  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaar betekent dat het onderzoek onder gelijke omstandigheden (min of meer) dezelfde 

resultaten zou opleveren. Bij kwalitatief onderzoek is de mate van transparantie een indicatie voor 

betrouwbaarheid (Kallenberg e.a., 2007). In dit onderzoeksrapport is getracht de fasen van het 

onderzoek zo nauwgezet mogelijk te beschrijven. Hiervoor is de methode OPERA gebruikt. Daarnaast 

zijn de opnamen en verslagen van de groepsgesprekken, het logboek en de resultaten van de 

enquêtes bewaard.  

 

Volgens Van Burg (2011) gaat validiteit om de vraag of de gehanteerde procedures het mogelijk 

maken om geldige uitspraken te doen over het object van het onderzoek. Om de validiteit in het 

vooronderzoek te verhogen zijn de volgende acties ondernomen:  
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- de onderzoeksopzet wordt voorgelegd aan experts en van commentaar voorzien. Deze feedback 

wordt in het onderzoek en het onderzoeksverslag verwerkt;  

- de analyses van de onderzoeksdata worden voorgelegd aan de aanspreekpersonen en de 

afdelingsleider;  

- de verslagen van de semigestructureerde teamgesprekken worden aan de respondenten gestuurd 

ter controle en voor feedback;  

- de opzet van het interview met de topics wordt besproken met een expert en voorgelegd aan de 

aanspreekpersonen en de afdelingsleider;  

 

- het concept onderzoeksverslag wordt gepresenteerd in een teambijeenkomst waar collega’s 

feedback kunnen geven op de inhoud van het onderzoek. Deze feedback wordt verwerkt in het 

onderzoeksverslag. 
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3. Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gezocht op onderzoeksvragen 1 en 2: 

1. Wat zijn professionele leergemeenschappen en welke kenmerken zijn van belang bij het 

ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen? 

 

2. Wat is professionaliseren en welk effect kunnen professionele leergemeenschappen hierop 

hebben? 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van dit onderzoek toegelicht. In paragraaf 3.1 wordt 

onderzocht wat er in de literatuur bekend is over het professionaliseren van docenten. Vervolgens 

wordt in paragraaf 3.2 het begrip en de kenmerken van een professionele leergemeenschap verkend. 

In paragraaf 3.3 wordt vervolgens ingegaan op hoe teams tot professionele leergemeenschappen 

worden ontwikkeld. In paragraaf 3.4 worden mogelijke interventies omschreven. De kritische 

kanttekeningen worden genoemd in paragraaf 3.5. Dit theoretisch kader is het uitgangspunt voor het 

onderzoek naar professionaliseren in professionele leergemeenschappen op de afdeling Villa van het 

Helen Parkhurst en wordt afgesloten met paragraaf 3.6, waar een samenvatting en een afbakening 

voor het praktijkonderzoek wordt gegeven.  

3.1 Professionaliseren van docenten  

De afgelopen jaren is er veel politieke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit in het 

onderwijs. Professionele ontwikkeling van docenten wordt hierbij als één van de essentiële middelen 

gezien om de kwaliteit en het imago van het onderwijs te verhogen. In de nota “werken in het 

onderwijs 2012” van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt gesproken 

over het versterken van de kwaliteit van de docenten en schoolleiders, door meer aandacht te 

besteden aan de verdere professionalisering van docenten en schoolleiders ten einde de resultaten 

van leerlingen te verbeteren (OCW, 2011). Volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Deci en Ryan 

(2002) bezitten mensen een aangeboren kracht om te ontwikkelen en te ontplooien. Zij gaan er hier 

van uit dat elk mens leert, zowel privé als in het professionele leven. Het leren gaat alleen impliciet 

en vaak heeft men er niet eens erg in dat er geleerd wordt. Simons en Ruijters (2001) gaan ervan uit 

dat docenten altijd impliciet leren in hun onderwijspraktijk. Volgens hen is het de kunst het impliciete 

leren tot expliciet leren te maken, door middel van communicatie en het bevorderen van 

samenwerking, zodat het impliciete leren wordt versterkt.  

 

Van Veen et al. (2010) hebben in verschillende onderzoeken twee manieren van professionaliseren 

gevonden; traditioneel versus vernieuwend. Traditioneel professionaliseren kenmerkt zich doordat 

het gericht is op individuele kennis en vaardigheden, buiten de werkplek plaatsvindt, éénmalige of 

kortlopende activiteiten zijn en waar docenten passieve deelnemers zijn. Daarentegen is het 

vernieuwend professionaliseren gericht op het leren van leerlingen en specifieke problemen van 

docenten, leeractiviteiten op de werkplek en zijn het langdurige en blijvende activiteiten waar 

docenten actieve lerenden zijn. Vernieuwend zijn al die interventies waarbij docenten een actief 

lerende rol vervullen en waarbij de eigen context bepalend is voor de inhoud van de interventie. 

Geijsel et al. (2006) gaan, in hun onderzoek naar de effecten op professioneel leren, uit van het feit 

dat er drie soorten individuele activiteiten kunnen worden onderscheiden die docenten kunnen 

uitvoeren op hun werk met het opzettelijke doel van leren: lezen, experimenteren, reflecteren. Dit 

leren kan gefaciliteerd worden door krachtige leeromgevingen te creëren waar dit leren plaats kan 
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vinden. Van Veen et al. (2010) noemen hier ook professionele leergemeenschappen, waarbij de 

nadruk ligt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten voor het leren van hun 

leerlingen, visie op lesgeven en professionele ontwikkeling. Belangrijk daarbij is het leren niet te 

(her)organiseren, maar wel het werk zelf. Uit verschillende onderzoeken is namelijk bewezen dat de 

traditionele, formele trainingen weinig resultaat boeken op de werkvloer (McGuire & Gubbins, 2010; 

Van Veen et al., 2010). In het onderzoek naar effectieve interventies van de professionele 

ontwikkeling van docenten zouden de volgende kenmerken van belang zijn (Van Veen et al. 2010): 

1. De professionaliseringsinterventie heeft betrekking op de dagelijkse lespraktijk, gericht op de 

vakinhoud, vakdidactiek en het leerproces van de leerlingen.  

2. Docenten lijken een voorkeur te hebben dat de professionaliseringsinterventie op de 

werkvloer plaats vinden. Er is echter nog geen empirisch bewijs gevonden dat dit de meest 

effectieve vorm is. 

3. De professionaliseringsinterventie moet op actief en onderzoekend leren gericht zijn. Het 

gaat hier om de methodiek van zelf actief bezig te zijn en onderzoeksactiviteiten te 

ondernemen in het kader van de interventies. 

4. De nadruk ligt op het samen met collega’s te leren. 

5. De professionaliseringsinterventie heeft substantieel tijd nodig. 

6. De professionaliseringsinterventies moeten samenhangen met het schoolbeleid. 

Bij al deze kenmerken is het van belang dat de interventie functioneel moet zijn voor het bevorderen 

van het leerproces van de docenten, dus het lezen, experimenteren en reflecteren. Daarnaast zijn er 

schoolorganisatorische randvoorwaarden die een professionaliseringstraject kunnen bevorderen of 

belemmeren. Hieronder verstaan Van Veen et al. (2010) bijvoorbeeld leiderschap, tijd, creëren van 

een professionele leergemeenschap en een cultuur om te leren. 

Naar aanleiding van de vraagstelling, wordt in dit onderzoek het vernieuwende professionaliseren 

van Van Veen et al. (2010) uitgegaan. Hierbij wordt expliciet gekeken naar het professionaliseren van 

docenten door middel van lezen, experimenteren en reflecteren van Geijsel et al. (2006). Deze 

manier van professionaliseren lijkt het meest geschikt om aan de drie redenen, genoemd bij het doel 

van het onderzoek, om aan het professionaliseren van alle docenten op de afdeling VP te werken. In 

het volgende hoofdstuk wordt gekeken wat professionele leergemeenschappen zijn en hoe deze het 

professionaliseren kunnen bevorderen. 

3.2 Professionele leergemeenschappen  

Zoals boven omschreven, kunnen krachtige of professionele leergemeenschappen het 

professionaliseren van docenten bevorderen (Geijsel et al.,2006; Van Veen et al.,2010; Ropes, 2010). 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt wat precies onder professionele leergemeenschappen 

wordt verstaan, welke kenmerken van belang zijn en welke eisen professionele leergemeenschappen 

stellen aan de organisatie. 

Onderwijswetenschappers gebruiken vaak het begrip leergemeenschap (professional learning 

community). De toevoeging “professioneel” wordt gebruikt om leergemeenschappen van docenten 

en schoolleiders te onderscheiden van leergemeenschappen van leerlingen of van leerlingen en 

docenten samen. Het denken over leergemeenschappen van docenten gaat terug op de denkbeelden 

van onder andere Dewey (Verbiest et al., 2007) waarin reflectief onderzoek en de school als sociale 

gemeenschap een belangrijke rol spelen. Volgens Cibulka en Nakayama (2000) zijn 
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leergemeenschappen gebaseerd op een drietal filosofische vooronderstellingen, namelijk (1) dat 

goed onderwijs erop gericht moet zijn om met alle leerlingen een hoog niveau te bereiken, (2) dat 

elke docent ook een leerder is en (3) dat scholen, om succesvol te zijn, zich zullen moeten 

organiseren als professionele gemeenschappen waarin samenwerking voorop staat. Verbiest (2003) 

heeft de volgende definitie van een professionele leergemeenschap “Een professionele 

leergemeenschap verwijst naar het systematisch samen delen, onderzoeken en verbeteren van de 

praktijk van docenten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.”. Ropes 

(2010) hanteert een kortere definitie: “groepen professionals die samenkomen om van en met elkaar 

te leren, problemen op te lossen en te innoveren”. 

 

Senge (1990) beschrijft vijf basisvaardigheden en houdingen van professionals. Volgens deze theorie 

is een professional iemand die er naar streeft een meester/expert in zijn vak te worden (personal 

mastery), die instaat en bereid is als lid van een team te werken, die bereid en in staat is de 

doelstelling en filosofie van de organisatie te onderschrijven en mee uit te dragen, die zijn 

onderliggende impliciete normen en waarden, zijn manier van naar de wereld kijken, zijn 

ongeschreven know how weet te expliciteren (mental models) en die in termen van het grotere 

geheel kan denken (systems thinking). Verloop (1992) noemt, naast de vakinhoudelijke kennis, de 

vakdidactische kennis en de onderwijskundige kennis ook de praktijkkennis van docenten. Hieronder 

verstaat hij “..een geaccumuleerd en geïntegreerd geheel van persoonlijke kennis, opvattingen en 

waarden met betrekking tot de wijze van beroepsuitoefening die een professional opbouwt op basis 

van persoonlijke en professionele ervaringen.”. Werken in professionele leergemeenschappen kan 

zich richten op al deze vormen van kennis.  

 

Mitchel & Sackney (2000) onderscheiden drie fundamentele capaciteiten in professionele 

leergemeenschappen: 

• Persoonlijke capaciteit 

• Interpersoonlijke capaciteit 

• Organisatorische capaciteit 

Onder persoonlijk capaciteit verstaan zij het vermogen om op een actieve en reflectieve wijze kennis 

te (re)construeren en toe te passen. Het handelt hier vooral om de praktijkkennis van de docenten. 

Deze kennis is vaak intuïtief tot stand gekomen en blijft meestal impliciet. Door deze kennis expliciet 

te maken, wordt het leerrendement verhoogd. Het zoeken naar kennis dient zich niet te beperken 

tot de eigen onderwijstheorieën, maar tevens door te participeren aan verschillende netwerken die 

toegang verschaffen tot nieuwe kennis en het lezen van literatuur. Door middel van onderzoek van 

de onderwijspraktijk door de docenten om die te verbeteren, zodat leerlingen nog beter kunnen 

leren. Dit kan bereikt worden door middel van actieonderzoek, doordat dit soort onderzoek zowel de 

analyse van de situatie als het uitproberen van nieuw verworven inzichten combineert. Volgens 

Ponte (2002) kan actieonderzoek omschreven worden als een geheel van activiteiten van docenten 

die - met behulp van technieken en strategieën van sociaalwetenschappelijk onderzoek - reflecteren 

op hun eigen praktijk en die op basis van de zo verkregen inzichten hun eigen praktijk systematisch 

proberen te verbeteren. Vier uitgangspunten staan hierbij centraal: 

 

� Actie-onderzoek is gericht op het eigen handelen van docenten en de situatie waarin dat 

handelen plaatsvindt; 

� Bij actie-onderzoek reflecteren docenten op basis van systematisch verzamelde informatie; 
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� Actie-onderzoek gebeurt in dialoog met collega’s binnen en buiten de school; 

� Bij actie-onderzoek worden leerlingen (of andere doelgroepen van het eigen handelen) 

gebruikt als belangrijke bron van informatie. 

 

Bij dit actieonderzoek kan het reflectiemodel van Korthagen (Korthagen & Lagerwerf, 2008) gebruikt  

worden (fig.2.4.1). Dit model gaat uit van kernkwaliteiten van de lerenden en heeft een 

oplossingsgericht karakter. 

 

 
Fig. 3.2 Het reflectiemodel (Korthagen, 1982). 

 

Het model kent vijf fasen. 

Fase 1: Handelen / ervaring opdoen Bij een actieonderzoek kan je spreken over een 

gebeurtenis, een situatie, een lesonderdeel. 

Fase 2:  Terugblikken In een actieonderzoek wordt teruggekeken op fase 1, 

waarbij er onderzocht wordt, hoe en waarom een 

gebeurtenis is ontstaan. Hier kan kunnen de 

leerlingen of collega’s ondervraagd worden, en/of 

literatuurstudie worden verricht. 

Fase 3:  Formuleren van essentiële 

aspecten 

Hier wordt nagedacht over wat er veranderd moet 

worden op basis van de in fase 2 gevonden 

antwoorden 

Fase 4 Alternatieven ontwikkelen en 

daaruit kiezen 

Hier wordt aan een (of meerdere) oplossingen 

gewerkt 

Fase 5 Uitproberen in nieuwe situatie Hier wordt één van de oplossingen uitgeprobeerd 

 

Vanuit fase 5 wordt weer opnieuw begonnen met fase 1, zodat er ook onderzocht wordt of de 

oplossing de gewenste resultaten heeft behaald. 

 

Het is hier van belang dat de docenten de kans hebben zelf kennis te reconstrueren en dus actief 

kunnen participeren in het handelen op basis van nieuwe inzichten uit beschikbare literatuur en/of 

door overleg met collega’s. Het onderzoeken van de onderwijspraktijk impliceert deprivatisering van 

het werk van de docent in de klas. Collegiale intervisie en peer-review worden hiervoor als krachtig 

instrument gezien. 

 

De interpersoonlijke capaciteit sluit hierbij direct aan. Hier wordt uitgegaan dat kennis(re)constructie 

een sociaal proces is van onderhandelen tussen mensen met verschillende opvattingen, ervaringen, 

verwachtingen en emoties. Collectieve leerprocessen worden geleid door middel van een reflectief 

dialoog tussen professionals over hun handelen in de klas en hun onderwijs. Er wordt gereflecteerd 

over de eigen praktijk, maar ook over die van collega’s, samen met collega’s. Hierbij wordt aandacht 
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gegeven aan het verhelderen van praktijken, de achterliggende opvattingen en, indien nodig, deze te 

herzien. Verbiest (2003) onderscheidt hier twee verschillende klimaten die van belang zijn; het 

affectieve klimaat en het cognitief klimaat. Om het affectieve klimaat te bevorderen kan gebruik 

gemaakt worden van reflectieve overlegvormen die een intervisieachtige achtergrond hebben, 

bijvoorbeeld “het reflecterende team” van Jackson & McKergow (2007) of het oplossingsgericht 

werken van Cauffman & van Dijk (2010). Uitgangspunt bij deze overlegvormen is dat er op zoek 

wordt gegaan naar de bronnen waar iemand al over beschikt en die hij zou kunnen gebruiken om zijn 

probleem of zijn vraag op te lossen. Van belang hierbij is het waarderen van bijdragen en het 

expliciet uitnodigen om te participeren aan de leergemeenschap. Samen met eerlijkheid en openheid 

zorgt dit voor een klimaat waar vertrouwen heerst. Daarna kan gewerkt worden aan het cognitieve 

klimaat waarin collectief geleerd kan worden. In dit klimaat is er betrokkenheid van iedereen en het 

is gebaseerd op collectieve reflectie en dialoog. Verbiest (2003) stelt dat er pas kennis kan worden 

ge(re)construeerd als er sprake is van collectief leren, waarbij docenten als kritische vrienden het 

professionele handelen onderzoeken en, indien nodig, bijstellen. Er wordt hier uitgegaan van de 

begrensde rationaliteit van docenten. Deze theorie gaat er van uit dat docenten alleen binnen hun 

eigen kennis en vaardigheden naar oplossingen zoeken, door middel van het samen werken en 

samen leren in professionele leergemeenschappen, kan die kennis en vaardigheden worden vergroot 

(Janssen & Westbroek, 2011). Indien er geen goed affectief klimaat heerst kunnen deelnemers, uit 

angst voor gezichtsverlies, zich verschuilen achter de expertise van anderen (Dooner, Mandzuk & 

Clifton, 2008). Succesvolle samenwerking maakt de weg vrij voor reflectie, het delen van goede 

ideeën en het nemen van risico’s die noodzakelijk zijn om te komen tot veranderingen. In een 

leergemeenschap waar men oog heeft voor elkaar, voelen docenten zich uitgedaagd, plezierig en 

professioneel betrokken (Visser, 2011). Verbiest (2003) noemt een aantal stappen in het 

ontwikkelproces naar een professionele leergemeenschap: 

• Het signaleren van de grote waarde die aan samenwerking wordt gehecht, door het 

bijvoorbeeld in de visie van de school op te nemen of door het expliciet bespreken van de 

voordelen van de samenwerking aansluitend bij concrete ervaringen. 

• Het inbouwen van mogelijkheden tot samenwerking in de structuur van de school. 

• Het trainen van medewerkers en teams in de vaardigheden voor collectief leren en 

teamwerk. 

• Het belonen van medewerkers (formeel en informeel) die de samenwerking vorm geven. 

 

De organisatorische capaciteit richt zich vooral op het verminderen van de geïsoleerde positie van de 

docenten en op het scheppen van gelegenheden voor een professioneel, kritisch dialoog tussen 

docenten. Hij noemt hier een drietal aandachtspunten: 

• Het werken aan de sociaal-culturele condities die het collectief leren beïnvloeden. Dit heeft 

sterk te maken met het affectieve klimaat in de professionele leergemeenschap. 

• Het ontwikkelen van structuren voor professionele ontwikkeling (tijd, geld, ruimte). 

• Het structureren van collectief leren. Dit betekent in het bijzonder het centraal stellen van 

het onderwijs in de klas in de processen van collectief leren. 

 

Bij het ontwikkelen van deze drie capaciteiten is een belangrijke taak weggelegd voor de 

schoolleider. Professionele leergemeenschappen profiteren vooral van leiders die samenwerking 

faciliteren en docenten uitdagen om nieuwe ideeën te ontwikkelen, in plaats van het voorschrijven 

van acties van bovenaf (Kilbane, 2009). Transformatief leiderschap richt zich op het realiseren van 
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een cultuuromslag, “…zodat een werkomgeving ontstaat waarin docenten optimaal samenwerken en 

zich sterk identificeren met de gezamenlijk ontwikkelde doelstellingen van de school” 

(TenBruggencate, 2009, p. 17). In hun onderzoek naar het leren en ontwikkelen van docenten stellen 

Timperley et al. (2008) dat schoolleiders de verantwoordelijkheid hebben voor het bevorderen van 

professionele leer-en ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren. Kanttekening hierbij is dat het niet 

altijd de schoolleider hoeft te zijn, die de leiderschapsfuncties vervult: ook zogeheten teacher-leaders 

kunnen hier een rol spelen (Verbiest, 2002). Teacher-leaders zijn docenten die naast hun taak als 

docent ook leiding geven aan een team, invloed uitoefenen op de docenten uit het team om de 

onderwijspraktijk te verbeteren (Harris en Muijs, 2002). Op de afdeling VP van het Helen Parkhurst 

zijn dit de aanspreekpersonen.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande lijkt het werken als een professionele leergemeenschap bij te 

kunnen dragen aan het professionaliseren van docenten op de afdeling VP. Om aan te sluiten bij de 

drie drijfveren die ertoe hebben bijgedragen bij de beslissing, om zich te richten op het 

professionaliseren van alle docenten van de afdeling VP, is het op de afdeling VP belangrijk de 

persoonlijke en de interpersoonlijke capaciteit te ontwikkelen, ondersteund door de organisatorische 

capaciteit. Op de afdeling Villa wordt al regelmatig tijd voor overleg in de leergebieden vrijgemaakt. 

Tijdens deze overleggen kan als professionele leergemeenschap worden samengewerkt, waarbij het 

professionaliseren zicht richt op het lezen, experimenteren en reflecteren. Hierbij is het van belang 

dat er een open en reflectief klimaat ontstaat, waarbij het van en met elkaar leren en werken het 

uitgangspunt is.  

3.3 Het ontwikkelen van professionele leergemeenschappen  

In de literatuur wordt vaak gesproken dat de ontwikkeling tot professionele leergemeenschappen in 

fasen gebeurt. Hiervoor worden de drie fasen van Fullan (2007) gebruikt (initiatie, implementatie en 

institutionalisering), aangevuld met de fase pre-initiatie. Verbiest (2008) stelt echter dat er enkele 

nadelen kleven aan dergelijke fasenmodellen. Een organisatie ontwikkeld zich niet in een lineair 

proces en er zijn vele factoren die het proces tot professionaliseren kunnen beïnvloeden. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat een schoolleider kan vertrekken of het leerlingenaantal opeens 

drastisch kan wijzigen. In zijn onderzoek naar het proces van schoolontwikkeling in professionele 

leergemeenschappen, het zogeheten C.O.P.L.-project (2008) noemt Verbiest (2008) drie stadia van 

het ontwikkelen in professionele leergemeenschappen: 

1. Verbreding: toename van het aantal betrokkenen dat leert en handelt volgens de 

verwachtingen die we aan onderwijsprofessionals stellen en of toename van het aantal 

organisatorische mogelijkheden voor de ontwikkeling van de persoonlijke en interpersoonlijke 

capaciteiten. 

2. Verdieping: een verhoging van de kwaliteit van het leren en handelen van de betrokken 

leergemeenschap (diep leren) en of verbetering van de kwaliteit (met het oog op leren) van 

de organisatorische condities van de professionele leergemeenschap. 

3. Verankering: individueel en collectief leren worden beleidsmatig gestuurd en de 

mogelijkheden daartoe worden in het schoolbeleid ingebouwd. 

Verbiest (2003) heeft een vragenlijst ontwikkeld (bijlage 1), waar, door middel van een enquête, kan 

worden bepaald in welke mate een organisatie al als een professionele leergemeenschap werkt en 

wat de knelpunten zijn. Voordat er aan de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen kan 

worden gewerkt kan dit instrument gebruikt worden voor het analyseren van de huidige situatie. 
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Vervolgens kunnen dan de gewenste ontwikkeldoelen en interventies worden bepaald om het 

ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap te bevorderen.  

3.4 Mogelijke interventies  

Om het ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen te bevorderen, zullen verschillende 

interventies nodig zijn. Interventies zijn gebeurtenissen en handelingen die de ontwikkeling van een 

professionele leergemeenschap kunnen beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan 

organisatorische interventies, zoals het in plannen van tijd en ruimte om gemeenschappelijk leren en 

samenwerken mogelijk te maken. Ook professionaliseringsactiviteiten, zoals cursussen en workshops 

behoren tot mogelijke interventies.  

Uit het onderzoek van Verbiest (2008) blijkt dat er veel effect van de interventie ligt in de 

ontwikkeling van het primaire proces. Bij dit proces worden de effecten van de interventies op de 

capaciteiten versterkt, als bij de realisering een sfeer van wederzijdse afhankelijkheid bestaat. Hierbij 

gebruikt hij de vier vormen van samenwerken van Little (1990). 

 

Fig. 3.4: Vier vormen van samenwerking (naar Little, 1990) 

Afgeleid van het werk van Little (1990) onderscheiden Timmerman & Verbiest (2008) vier vormen 

van wederzijdse afhankelijkheid bij docenten: (1) elkaar vertellen van verhalen en uitwisseling van 

ervaringen (lage mate van interdependentie), (2) uitwisseling van materialen en advies geven 

(minder vrijblijvende vorm van interdependentie), (3) onderlinge afstemming van de pedagogisch 

didactische aanpak, bv. samen maken van plannen voor het onderwijs (intensieve vorm van 

interdependentie), (4) gezamenlijk oplossen van problemen (meest intensieve vorm van 

interdependentie). Een intensieve samenwerking tussen groepsleden waarbij dus sprake is van een 

hoge mate van interdependentie biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren, stimuleert daarmee 

de professionele ontwikkeling en bevordert de effectiviteit in samenwerking.  

Het wordt sterk aangeraden de capaciteitsontwikkeling te verbinden met wat aan vernieuwing op de 

schoolagenda staat. Naast de ontwikkeling van het primaire proces heeft ook de reorganisatie van de 

scholings- en overlegstructuur invloed op de capaciteitsontwikkeling. Hierbij kan men denken aan 

meer mogelijkheden voor overleg, maar ook mogelijkheden tot collegiale intervisie behoren hierbij.  
 

Ook het leiderschap blijkt belangrijk voor de capaciteitsontwikkeling. Teamleden van scholen die aan 

het onderzoek van Verbiest (2008) mee hebben gedaan beschrijven het leiderschap als stimulerend, 

dat uitdaagt tot reflectie, tot scholing, tot collectief leren en/of tot experimenteren en vernieuwen. 
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Hierbij helpt het dat de schoolleider(s) nabij zijn en zich betrokken voelen, zij weten wat er leeft op 

school, goede contacten met de docenten onderhouden en zich niet boven de docenten voelen 

staan. Eerder in dit hoofdstuk is al gesproken over het belang van transformatief leiderschap. In het 

teken van het effect van de interventies is het tevens van belang te wijzen op het belang van 

vertrouwen als voorwaarde voor de capaciteitsontwikkeling. Het vertrouwen tussen docenten 

onderling en tussen de docenten en de schoolleiding bevordert de schoolontwikkeling op 

verschillende manieren: 

1. Het reduceert de kwetsbaarheid van onderwijsprofessionals 

2. Het bevordert de mogelijkheid tot beslissingen nemen 

3. Het vergroot de getrouwe implementatie van vernieuwingen in een besloten werkomgeving 

als de klas 

4. Het impliceert het vertrouwen dat ieder zich inspant om goed onderwijs te realiseren 

Dit vertrouwen vergroot de kans dat interventies, geïnitieerd door de schoolleiding, effectief zijn. 

Ropes (2010) heeft het hier over psychologische veiligheid. Volgens hem betekent dit dat leden niet 

bang zijn om samen te experimenteren, wat belangrijk is voor kennisconstructie, leren en innoveren. 

Dit vertrouwen kan alleen worden bevorderd door een open cultuur te creëren waar effectieve 

communicatie door middel van interactie mogelijk is. Cauffman & Van Dijk (2010) noemen twee 

vaardigheden bij effectieve communicatie: luisteren en spreken. Luisteren is hier het in staat zijn te 

horen wat anderen zeggen, zonder die informatie door de eigen (voor)oordelen te vervormen. Met 

spreken wordt hier de reactie op wat men heeft gehoord bedoeld. Zij noemen hier het 

oplossingsgericht taalgebruik. De belangrijkste regels hiervan zijn: 

• Formuleer uitnodigend 

• Vraag: Wat werkt er nog steeds? 

• Vraag hoe stopt het probleem? 

• Stel oplossingsgerichte vragen. 

• Vraag naar meer, naar details, aspecten, elementen. 

• Gebruik “hoe” in plaats van “waarom”. 

Verbiest (2008) gaat in zijn onderzoek uit van vijf veranderstrategieën: de machtsstrategie, de 

onderhandelingsstrategie, de expertstrategie, de programmatische strategie en de leerstrategie. 

Waar bij de machtsstrategie de formele macht duidelijk aanwezig is. Men kan hier denken aan het 

verplicht stellen van scholing of collegiale intervisie. De onderhandelingsstrategie heeft betrekking 

op interventies waarbij men tot uitrol komt van belangen. Het beschikbaar maken van intern- of 

externe scholing behoort bij de expertstrategie. De programmatische strategie is gericht op het 

uitlokken van veranderingen van de cultuur van de betrokkenen, bijvoorbeeld het stimuleren van 

een cultuur van openheid en professionaliteit en het reorganiseren van de overlegstructuur zodat 

meer ruimte ontstaat voor collectief leren en onderwijsinhoudelijk gesprek. Als laatste wordt de 

leerstrategie genoemd, deze strategie richt zich eveneens op verandering van cultuur van de 

betrokkenen, maar door een uitwisseling van perspectieven en argumenten. Voorbeelden hiervan 

zijn het organiseren van collectief leren zoals intervisie, het betrekken van de docenten in de 

besluitvorming over het onderwijsbeleid en het consulteren van andere scholen. Vooral de laatste 

twee strategieën bleken in het onderzoek van Verbiest (2008) toegepast te zijn en het meeste effect 

te garanderen.  

 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
25 

De schoolleider neemt in het proces van professionele leergemeenschappen verschillende rollen. 

Verbiest (2008) onderscheidt in zijn onderzoek drie verschillende rollen: 

1. Cultuurbouwer: het uitdragen en versterken van bepaalde waarden, opvattingen en normen 

ten dienste van een gemeenschappelijk gedragen professionele cultuur. 

2. Educator: het bevorderen van de intensiteit en kwaliteit van de individuele en collectieve 

leerprocessen bij de teamleden, zodat er sprake is van diepgaand leren. 

3. Architect: het bouwen aan bronnen, structuren en systemen in de school die de persoonlijke 

en interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling bevorderen. 

 

Om aan de doelstelling van dit onderzoek te voldoen zullen in dit onderzoek vooral interventies 

worden gepleegd die als doel hebben het professionaliseren van docenten te vergroten. Hierbij zal 

de focus gelegd worden op de interventies op de capaciteiten van een professionele 

leergemeenschap. Daarbij wordt aan de volgende interventies gedacht, die in het C.O.P.L.- project 

van Verbiest (2008) als effectief worden gezien: 

 

Persoonlijke capaciteit: 

• Het stimuleren van docenten tot reflectie op eigen handelen en professionele houding door 

middel van actieonderzoek. 

• Het stimuleren tot lezen van vakliteratuur. 

• Het voorstellen van professionaliseringsactiviteiten. 

 

Interpersoonlijke capaciteit: 

• Volledig team betrekken bij de ontwikkelingen. 

• Accentueren van de visie ten opzichte van het professionaliseren. 

• Introduceren van vormen van collectief leren. 

 

Organisatorische capaciteit: 

• Het invoeren van overlegvormen zodat er meer ruimte ontstaat voor inhoudelijk overleg. 

• De overlegvormen sterker te structureren. 

• Expert inschakelen bij teamvergaderingen om de kwaliteit van de vergaderingen te 

vergroten. 

• Benadrukken van het belang van een professionele cultuur en van goede verhoudingen. 

• Het creëren van meer tijd voor de leergebieden 

 

3.5 Kritische kanttekeningen 

Van Veen et al.(2010) noemen het feit dat er vaak niet voldaan wordt aan de kerncondities zoals de 

gezamenlijke visie op en verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen en van de docenten 

zelf. Veel scholen zijn dan ook niet ingericht op het leren van docenten, doordat niet alle 

betrokkenen doordrongen zijn van de noodzaak hiervan en evenmin van de implicaties ervan voor de 

structuur en cultuur van een school. Van Veen et al. (2010) stellen in hun conclusie dat scholen juist 

aan deze kerncondities voldoende aandacht dienen te besteden. Op het moment wordt, in de 

teamvergaderingen en het weekbericht op de afdeling VP van het Helen Parkhurst, al aandacht 

geschonken aan het vormen van een gedeelde visie van docenten en afdelingsleider.  
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3.6 Samenvatting en afbakening 

In dit onderzoek wordt de definitie van het vernieuwend professionaliseren gehanteerd, waar het 

leren van leerlingen centraal staat, de leeractiviteiten op de werkvloer plaatsvinden en het 

langdurige en blijvende activiteiten zijn waar docenten actief lerenden zijn. Volgens Geijsel et al. 

(2006) bevorderen lezen, experimenteren en reflectie het proces van professionaliseren. McGuire & 

Gubbins (2010) noemen een zestal voorwaarden om professioneel leren te bevorderen. Hieruit blijkt 

dat het professionaliseren het liefst op de werkvloer plaatsvindt, betrekking heeft op de lespraktijk, 

actief en onderzoekend gericht is, het liefst met collega’s samen is, substantieel tijd nodig heeft en 

aansluit op de visie van de school. Uit meerdere onderzoeken (Veen et al.,2010; Geijsel et al., 2006; 

Verbiest, 2008) blijkt dat het werken als een professionele leergemeenschap deze activiteiten kan 

ondersteunen. Uit het onderzoek van Verbiest (2008) blijkt dat het ontwikkelen tot een professionele 

leergemeenschap wordt gestimuleerd als de professionele leergemeenschap een duidelijk doel 

heeft. Uit de aanleiding van dit onderzoek blijkt dat op de afdeling Villa van het Helen Parkhurst er 

per leergebied al ontwikkeldoelen in de afdelingsplannen zijn geformuleerd.  

 

Professionele leergemeenschappen richten zich op drie capaciteiten; De persoonlijke, de 

interpersoonlijke en de organisatorische capaciteit. Uit het onderzoek van Verbiest (2008) lijkt men 

uit te gaan van het feit dat elke organisatie al een (kleine) basis heeft als professionele 

leergemeenschap. Dit sluit aan bij wat Simons en Ruijters (2001) stellen, dat docenten altijd impliciet 

leren in hun onderwijspraktijk. Volgens hen gaat het hier om de mogelijkheden voor impliciet leren 

te versterken, bijvoorbeeld door communicatie, uitwisseling en samenwerken te bevorderen. 

Professionele leergemeenschappen blijken een goede manier om dit te bewerkstelligen, mits er een 

idee ontstaat van wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen tussen docenten onderling en 

docenten en de schoolleiding. De schoolleider speelt een cruciale rol in het proces van 

professionaliseren, zo is hij/zij cultuurbouwer, educator en architect. Verbiest (2008) stelt in zijn 

conclusies dat het belangrijk is dat de schoolleider één (of meerdere) personen heeft, die als kritisch 

klankbord fungeert ten opzichte van de schoolleider. Daarnaast kan deze persoon een aantal 

leiderschapsrollen vervullen, die men zelf als schoolleider misschien wat minder beheerst. Bij het 

ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen zijn drie stadia genoemd: 

“verbreding, verdieping en verankering”. Dit betekent: 

 

1. Verbreding: toename van het aantal betrokkenen dat leert en handelt volgens de 

verwachtingen die we aan onderwijsprofessionals stellen en of toename van het aantal 

organisatorische mogelijkheden voor de ontwikkeling van de persoonlijke en interpersoonlijke 

capaciteiten. 

2. Verdieping: een verhoging van de kwaliteit van het leren en handelen van de betrokken 

leergemeenschap (diep leren) en of verbetering van de kwaliteit (met het oog op leren) van 

de organisatorische condities van de professionele leergemeenschap. 

3. Verankering: individueel en collectief leren worden beleidsmatig gestuurd en de 

mogelijkheden daartoe worden in het schoolbeleid ingebouwd. 

 

In dit onderzoek wordt onderzocht of het ontwikkelen van teams tot professionele 

leergemeenschappen het professionaliseren van docenten in deze drie stadia kan bevorderen. Op 

basis van het literatuuronderzoek wordt uitgegaan van de volgende hypotheses: 
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1. Elk leergebied werkt al in meer of mindere mate als een professionele leergemeenschap. 

2. Door middel van verschillende interventies kan het werken als professionele leergemeenschap 

worden bevorderd. 

3. Het werken als professionele leergemeenschap zou het professionaliseren van docenten kunnen 

verbreden of verdiepen. 

4. Het praktijkonderzoek  
In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het beschreven, gebaseerd op de verantwoording in 

hoofdstuk 2. 

4.1 Contextbeschrijving  

De afdeling Villa van het Helen Parkhurst is een kleine afdeling, waar docenten al min of meer 

gewend zijn om samen te werken en waar de afdelingsleider dicht bij de docenten staat. Er wordt 

regelmatig tijd vrij gemaakt voor overleg in de leergebieden en in de teamvergaderingen wordt tijd 

vrijgemaakt om de gedeelde visie op het leren van docenten te verstevigen. In de aanleiding van 

deze onderzoeksrapportage worden drie redenen genoemd om dit project te starten: 

 

1. Leren samenhang aan te brengen tussen leerinhoud, ICT toepassingen en de leerling 

2. Realiseren van de ontwikkeldoelen die per leergebied omschreven staan in het afdelingsplan 

3. Verbeteren van het proces van professionaliseren van meer docenten van de afdeling 

Op de afdeling Villa (VP) van het Helen Parkhurst is de onderbouw van de havo/vwo klassen en alle 

leerjaren van het vmbo-t gehuisvest. De docenten van de afdeling VP hebben de laatste jaren met 

veel innovaties te maken gehad. Zo hebben sinds drie jaar alle leerlingen een netbook in de klas, is er 

een nieuwe Elektronische Leeromgeving (ELO) in gebruik genomen en is men begonnen met digitale 

portfolio’s voor de leerlingen. De afdeling VP is opgedeeld in zeven leergebieden. Deze leergebieden 

zijn als volgt samengesteld: Nederlands, Moderne vreemde Talen (MVT), Wiskunde, Mens en 

Maatschappij (M&N), Mens en Natuur (M&M), Kunst en Cultuur (K&C) en Beweging Onderwijs (BO). 

Elke leergebied heeft één aanspreekpersoon die de link vormt tussen de afdelingsleider en de 

docenten op de werkvloer. Dit is één van de docenten in het leergebied. Daarnaast bestaan de 

leergebieden uit de docenten, onderwijsassistenten en stagiaires.  

 

4.2 Diagnose startsituatie 

In deze paragraaf wordt een antwoord gezocht op onderzoeksvragen 2 en 3, te weten: 

2. Welke kenmerken van professionele leergemeenschappen zijn op niveau van de leergebieden al 

aanwezig en welke ontbreken er nog om de leergebieden tot professionele leergemeenschap te 

ontwikkelen?  

3. In welke mate en op welke manier zijn de betrokken docenten al individueel bezig met 

professionaliseringsactiviteiten? 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee enquêtes, de “eerste verkennende enquête” van 

Verbiest (2008) en onderdelen van de gevalideerde vragenlijst van Geijsel et al. (2006) met 
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betrekking tot professionalisering (Bijlage 1 en 2). Het onderzoek richt zich op twee variabelen: het 

werken als een professionele leergemeenschap en het professionaliseren van docenten. 

Voor de eerste variabele wordt specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de persoonlijke, de 

interpersoonlijke en de organisatorische capaciteit. Met ontwikkeling wordt de drie dimensies van 

Verbiest (2008) verstaan, het verbreden, verdiepen of verankeren van de capaciteiten. Indicatoren 

voor deze dimensies kunnen gevonden worden in de eerste enquête, die als vergelijkingsgrondslag 

wordt gebruikt. Tijdens het hele project wordt door de onderzoeker een logboek bijgehouden over 

de vergaderingen met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen en de leergebiedvergaderingen 

waar de onderzoeker als expert aanwezig is. Ook wordt, aan de hand van teamgesprekken (bijlage 3), 

in drie leergebieden gekeken welke interventies zijn uitgevoerd en of de interventies effect hebben 

gehad op het ontwikkelen van de leergebieden tot professionele leergemeenschap.  

De tweede variabele wordt gemeten aan de hand van de indicatoren die in de enquête van Geijsel 

(2006) staan ten aanzien van het professionaliseren door middel van lezen, experimenteren en 

reflectie. Er is voor deze enquête gekozen voor onderdelen van de vragenlijsten van Geijsel et al. 

(2006). Zij gaan, in hun onderzoek naar de effecten van professioneel leren, ervan uit dat er drie 

soorten individuele activiteiten kunnen worden onderscheiden die docenten kunnen uitvoeren op 

hun werk met het opzettelijke doel van leren: lezen, feedback, experimenteren en reflecteren. 

Omdat het in dit onderzoek gaat over het professionaliseren in teams, wordt ook het onderdeel 

samenwerken meegenomen. Ook stellen zij dat krachtige leeromgevingen, zoals een professionele 

leergemeenschap, dit leren kan faciliteren. De onderdelen die gekozen zijn voor deze enquête 

hebben met het professionaliseren te maken, de andere onderdelen uit de vragenlijst van Geijsel et 

al.(2006) hebben geen betrekking op het professionaliseren, maar meer op de schoolontwikkeling en 

zijn dus in het kader van dit onderzoek weggelaten. Indicatoren die hier worden gehandhaafd zijn: 

- Professionaliseren door samenwerken 

- Professionaliseren door lezen en/of nascholing 

- Professionaliseren door bezoeken van lessen, feedback, nieuwe vaardigheden 

- Professionaliseren door experimenteren en reflectie 

 

Om onderzoeksvragen te beantwoorden zijn deze twee vragenlijsten afgenomen bij alle docenten 

van de afdeling. De vragenlijsten zijn als volgt verdeeld: 

 

Professionele leergemeenschap:  Deel 1: Het werken als professionele leergemeenschap 

Professionaliseren:   Deel 2: Professionaliseren door samenwerken 

Deel 3: Professionaliseren door lezen en/of nascholing 

Deel 4: Professionaliseren door bezoeken van lessen, 

feedback, nieuwe vaardigheden 

Deel 5: Professionaliseren door experimenteren en reflectie 

 

Vragenlijst deel 1 maakt gebruik van een zespunts schaal en delen 2 t/m 5 van een vierpunts schaal. 

Op alle vragenlijsten is door 27 van de 31 docenten geantwoord, identiek aan de andere 

vragenlijsten. Hieronder een schema met het aantal docenten per leergebied.  
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Leergebied Neder-

lands 

MVT Wiskun-

de 

M & N M & M K&C BO 

Totaal aantal 

docenten 

3 7 3 5 6 4 3 

Docenten enquête 

ingevuld 

3 5 3 4 6 3 3 

Tabel 4.2.1: aantal docenten per leergebied 

 

Hoewel niet alle docenten de vragenlijst hebben ingevuld, kunnen de antwoorden op de vragenlijst 

toch als representatief worden gezien. Bij MVT hebben 2 docenten de enquête niet ingevuld, één 

daarvan is de onderzoeker zelf. Bij K&C hebben twee docenten de enquête gezamenlijk ingevuld. De 

andere twee docenten die de enquête niet hebben ingevuld, kunnen als toevallige non respons 

worden gezien, het was niet mogelijk te achterhalen wie deze twee docenten zijn.  

 

4.3 Analyse eerste onderzoeksresultaten 

In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de resultaten van de enquête. Elk onderdeel van 

de enquête zal apart besproken worden, waarna in de conclusie de onderdelen samenkomen.  

4.3.1 Analyse: Het werken als professionele leergemeenschap 

 

Vragen Professionele 

leergemeenschap 

Neder

-lands  

3 

MVT          

5 

Wis        

3 

M & N   

4 (1) 

M & 

M    6 

K&C         

3 

BO         

3 

Gemid

deld 

1. In onze afdeling geloven we dat we 

als leraren veel invloed hebben op de 

motivatie en de prestatie van de 

leerlingen. 

3,67 

(4) 

5,40 

(5) 

4,67 

(5) 

     

4,40 

(5) 

4,83 

(5) 

5,00 

(6)  

5,00  

(5) 
4,76 

2. In onze afdeling staat de verbetering 

van het leren van de leerlingen en van 

hun resultaten in het middelpunt van 

het doen en denken van de leraren. 

4,33 

(5) 

4,80 

(5) 

4,67 

(4) 

     

4,40 

(5) 

3,83 

(5) 

4,67 

(6) 

4,67 

(4) 
4,53 

3. In onze afdeling werken we als 

leraren vanuit dezelfde 

basisopvattingen over onderwijs en 

afdeling. 

4,33 

(3) 

4,20 

(3) 

4,67 

(4) 

     

2,60 

(4) 

3,83 

(5) 

4,33 

(6) 

4,67 

(4) 
4,08 

4. In onze afdeling experimenteren de 

leraren systematisch met nieuwe 

methoden of aanpakken om het 

onderwijs te verbeteren. 

3,33 

(2) 

3,60 

(3) 

3,33 

(3) 

     

3,60 

(4) 

3,00 

(4) 

4,33 

(6) 

5,00 

(4) 
3,76 

5. In onze afdeling onderzoeken 

leraren op systematische wijze de 

effecten van hun handelen op het 

leren en op de resultaten van de 

leerlingen. 

3,00 

(2) 

3,40 

(3) 

3,33 

(3) 

     

2,60 

(3) 

3,33 

(4) 

4,00 

(5) 

3,67 

(3) 
3,32 

6. In onze afdeling onderzoeken de 

leraren met elkaar systematisch hun 

opvattingen over leren en 

onderwijzen. 

2,33 

(2) 

3,00 

(2) 

4,00 

(4) 

     

2,80 

(4) 

3,17 

(5)  

3,67 

(5) 

4,00 

(3) 
3,27 
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7. In onze afdeling brengen we als 

leraren systematisch in kaart in 

hoeverre de resultaten van de 

leerlingen afwijken van wat we als 

doel gesteld hebben. 

2,67 

(2) 

3,40 

(4) 

3,33 

(4) 

     

3,00 

(4) 

2,83 

(3) 

3,00 

(4) 

3,33 

(5) 
3,08 

8. In onze afdeling bevragen de 

leraren elkaar systematisch en kritisch 

op hun doen en laten in de klas. 

2,67 

(2) 

3,00 

(3) 

3,33 

(4) 

     

2,40 

(4) 

2,83 

(4) 

3,67 

(4) 

4,00 

(2) 
3,11 

9. In onze afdeling werken de leraren 

systematisch samen aan het 

ontwikkelen van lesmaterialen, 

toetsen, curricula of dergelijke 

3,33 

(2) 

4,20 

(4) 

5,00 

(5) 

     

3,60 

(2) 

3,50 

(5) 

4,00 

(4) 

4,67 

(3)  
4,06 

10. In onze afdeling wordt er 

systematisch tijd ingeruimd om met 

elkaar samen te werken en van elkaar 

te leren. 

4,67 

(5) 

4,00 

(2) 

4,00 

(3) 

     

4,20 

(4) 

3,50 

(5) 

5,33 

(6) 

4,67 

(4) 
4,38 

11. In onze afdeling beschikken de 

leraren over voldoende vaardigheden 

om met elkaar kritisch te reflecteren 

over het werk. 

4,00 

(4) 

4,20 

(3) 

4,33 

(3) 

     

3,80 

(5) 

3,67 

(5) 

5,00 

(5) 

5,00 

(3) 
4,31 

12. In onze afdeling bespreken de 

leraren openlijk hun verschillen in 

opvattingen. 

4,33 

(4) 

4,60 

(4) 

4,67 

(5) 

     

3,80 

(5) 

3,83 

(5) 

4,67 

(5) 

5,00 

(4) 
4,44 

13. In onze afdeling participeren de 

leraren in de besluitvorming over 

essentiële zaken. 

4,00 

(5) 

4,60 

(5) 

4,33 

(5) 

     

3,40 

(4) 

3,67 

(4) 

4,00 

(5) 

4,67 

(4) 
4,11 

14. In onze afdeling is er tussen de 

leraren een cultuur van wederzijds 

vertrouwen. 

4,67 

(5) 

4,80 

(4) 

4,33 

(5) 

 4,80 

(5) 
4,00 

(5) 

5,67 

(6) 

5,33 

(4) 
4,86 

15. In onze afdeling helpt de 

afdelingsleider de leraren regelmatig 

vanuit zijn/haar kennis en ervaring over 

onderwijs. 

3,67 

(5) 

4,40 

(5) 

4,33 

(5) 

 4,40 

(5) 
3,83 

(5) 

3,67 

(4) 

4,00 

(4) 
4,09 

16. In onze afdeling nodigt de 

afdelingsleider de leraren uit mee te 

denken over mogelijke oplossingen 

voor problemen waar de afdeling mee 

te maken heeft. 

4,00 

(4) 

5,40 

(5) 

4,67 

(5) 

 4,00 

(5) 
3,83 

(6) 

3,67 

(5) 

4,67 

(5) 
4,36 

17. In onze afdeling steunt de 

afdelingsleider de leraren op 

professioneel en persoonlijk vlak. 

4,67 

(5) 

5,00 

(4) 

4,67 

(5) 

 4,40 

(5) 
3,83 

(5) 

4,33 

(5) 

4,67 

(4) 
4,56 

18. In onze afdeling draagt de 

afdelingsleider de visie van de afdeling 

krachtig uit. 

4,67 

(5) 

4,80 

(4) 

4,67 

(5) 

 4,60 

(5) 
4,17 

(6) 

3,67 

(6) 

4,67 

(5) 
4,52 

Tabel 4.2.1: Startsituatie professionele leergemeenschappen 

(tussen haakjes staan de scores van de aanspreekpersonen). De betekenis van de scores is als volgt: 1 = de uitspraak is 

helemaal niet van toepassing in ons leergebied; 2 = de uitspraak is nauwelijks van toepassing in ons leergebied; 3 = de 

uitspraak is meer niet dan wel van toepassing in ons leergebied; 4 = de uitspraak is meer wel dan niet van toepassing in ons 

leergebied; 5 = de uitspraak is wel van toepassing in ons leergebied; 6 = de uitspraak is in sterke mate van toepassing in ons 

leergebied  



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
31 

Bij de scores op deze vragenlijst valt een aantal dingen op. Er wordt hoog gescoord: gemiddeld (ruim) 

boven de 4 punten. Dit betekent dat de docenten in de leergebieden het in meer of mindere mate 

eens zijn met de stellingen. Op de vragen 4 t/m 9 wordt echter beduidend lager gescoord. Deze 

vragen gaan over het systematisch omgaan met onderzoek als docent individueel en samen in het 

team, teneinde hun onderwijs en zodoende de resultaten te verbeteren. De docenten van de 

leergebieden Nederlands, M&N en M&M schatten hun team op deze stellingen beduidend lager in 

en zelfs op bepaalde stellingen onder de drie punten. In één van de tweewekelijkse vergaderingen 

met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen zijn de resultaten van de enquêtes besproken. In 

deze vergadering werden door de aanspreekpersonen voor deze scores verschillende redenen 

genoemd:  

 

Nederlands: De docenten van het leergebied Nederlands hebben laag gescoord bij deze stellingen. 

Volgens de aanspreekpersoon komt dit omdat het team vindt dat dit niet systematisch gebeurt. Het 

gebeurt wel af en toe, maar het is (nog) geen vast onderdeel van het leergebied.  

 

M&N: Dit leergebied bestaat uit docenten die allemaal bevoegd zijn voor één onderdeel van het 

leergebied, bijvoorbeeld voor biologie, techniek of scheikunde. Zij kunnen zich, naar de oordeel van 

de aanspreekpersoon uit dit team, moeilijk verplaatsen in het domein van de ander. Bovendien zijn 

alle vakken van dit leergebied de afgelopen vier jaar twee of drie keer van methode gewisseld. De 

aanspreekpersoon van dit leergebied geeft zelf aan dat er in dit team nog erg individualistisch wordt 

gewerkt en dat er pas de laatste tijd meer aandacht wordt besteed aan werken als een team. Bij één 

van de bijeenkomsten van het leergebied, is de onderzoeker zelf als expert aanwezig geweest. 

Tijdens dit overleg gaven de leden van het team aan dat zij in hun beleving aan het “overleven” zijn 

en graag begeleiding krijgen in het samen werken en leren om zo de resultaten van de leerlingen te 

verbeteren. Er zullen interventies moeten zijn die aan de wensen van dit leergebied voldoen. 

 

M&M: De docenten in dit leergebied, werken al erg lang op deze school en hebben allemaal een 

‘uitgesproken mening’ over hun onderwijs. Dit bevordert volgens de aanspreekpersoon het samen 

werken aan verbetering van het onderwijs niet, iedereen doet wat hij/zij het beste lijkt in de klas, 

zonder enig overleg. De aanspreekpersoon heeft hier aangegeven, moeite te hebben met het team 

te “sturen” en is blij met de interventies en de steun die dit project gaat geven om het team meer 

samen te laten werken. 

 

Vragen 10 t/m 18 zijn stellingen die slaan op de organisatorische capaciteit van een professionele 

leergemeenschap. Op deze stellingen wordt relatief hoog gescoord, waarbij de gemiddelde score 

4.86 voor stelling 14 “In onze afdeling is er tussen de leraren een cultuur van wederzijds vertrouwen” 

opvalt. Bij stelling 10 “In onze afdeling wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te 

werken en van elkaar te leren” scoort het leergebied Nederlands vrij hoog (5), terwijl bij de vragen 4 

t/m 9 juist laag gescoord wordt. Zij vinden dus dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt, maar niet dat 

deze tijd gebruikt wordt voor het samen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 

In de analyse van deze vragenlijst is ook gekeken naar mogelijke verschillen tussen de 

aanspreekpersonen en de docenten uit de leergebieden. Hierbij valt op dat bij de hoog gescoorde 
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stellingen 1 t/m 3 de inschatting van de docenten en aanspreekpersonen in het algemeen gelijk is of 

de score van de aanspreekpersonen iets hoger ligt. 

 

Bij de  lager gescoorde stellingen 4 t/m 9 valt op dat de verschillen groter zijn. De docenten van de 

leergebieden Nederlands en BO schatten het team  hoger in dan de aanspreekpersonen, terwijl dit 

bij het leergebied K&C juist andersom is. Bij Nederlands komt dit vooral, zoals eerder hierboven 

genoemd, doordat de aanspreekpersoon vindt dat deze activiteiten niet systematisch gebeuren. De 

aanspreekpersoon van BO denkt dat hij kritischer is dan de rest van de docenten van het leergebied 

t.a.v. deze stellingen en denkt dat deze aspecten nog verder kunnen worden uitgewerkt. De  

aanspreekpersoon van K&C zegt dat zij zelf de enquête heeft ingevuld vanuit het leergebied, terwijl 

de collega’s het meer met het oog op de afdeling hebben ingevuld. De aanspreekpersoon had zelf dit 

verschil al gezien en heeft de docenten om opheldering gevraagd. De docenten dachten de enquête 

te moeten invullen vanuit het perspectief van de afdeling en niet vanuit het leergebied. De 

vraagstelling geeft inderdaad aanleiding tot dit misverstand. Hier zal rekening mee gehouden moeten 

worden als de enquête in een soortgelijke situatie moet worden gebruikt, dit kan bewerkstelligd 

worden door de toelichting aan te passen. Het leergebied K&C is zelf al erg ver in het samen werken 

en samen leren. Dit komt volgens de aanspreekpersoon omdat zij een aantal jaar geleden problemen 

ondervonden binnen het leergebied en toen intensief begeleiding hebben gehad. 

Bij de stellingen 10 t/m 18 is het verschil in antwoorden tussen de aanspreekpersonen bij stelling 10 

“In onze afdeling wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van elkaar 

te leren” interessant om te bekijken. Als laagste scoort MVT (2), terwijl K&C hier een 6 scoort. Bij 

navraag meldde de aanspreekpersoon bij MVT dat zij vindt dat er voldoende tijd wordt ingeruimd, 

maar dat deze tijd wel gebruikt wordt om samen te werken, maar niet (voldoende) om van elkaar te 

leren. Bij de stellingen 12 t/m 18 schatten de aanspreekpersonen gelijk of hoger in dan de docenten 

van de leergebieden. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de aanspreekpersonen meer 

in contact staan met de afdelingsleider, zij hebben wekelijks vergadering in het 

aanspreekpersonenoverleg. 

 

4.3.2 Analyse: Professionaliseren 

Samenwerken 
Nederlands  

3 MVT          

5 

Wis        

3 

M & N    

5 

M & M    

6 

K&C         

3 

BO         

3 Gemiddeld 

1. Mijn collega’s praten met 

mij over nieuwe didactische 

werkvormen 

3,00 2,80 3,33 2,80 2,33 3,33 3,67 

3,04 

2. Mijn collega’s geven mij 

positieve feedback over mijn 

manier van lesgeven 

2,67 2,80 3,33 2,60 2,33 3,33 3,67 

2,96 

3. Gesprekken met collega’s 

over het werk zijn 

oppervlakkig 

2,00 2,40 2,00 2,00 2,33 1,00 1,33 

2,13 

4. Mijn collega’s steunen mij 

bij het uitproberen van 

nieuwe werkvormen 

3,33 3,60 3,00 3,20 2,50 3,67 4,00 

3,33 
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5. Mijn collega’s vertellen mij 

welke problemen zij 

tegenkomen en hoe zij die 

oplossen 

3,00 2,80 3,33 3,00 2,50 4,00 3,67 

3,19 

6. Mijn collega’s interesseren 

zich alleen voor hun eigen 

lessen 

2,00 1,80 1,33 2,20 2,33 1,00 1,33 

2,29 

7. Mijn collega’s delen met 

mij hun ervaringen van na- en 

bijscholing 

3,00 2,40 3,00 2,40 2,33 2,67 3,67 

2,78 

8. Mijn collega’s staan mij toe 

dat ik in hun les kom kijken 

3,67 3,80 4,00 3,40 3,00 3,67 4,00 

3,65 

Tabel 4.2.2.1: Professionaliseren door samenwerken: 1. mee oneens; 2. meer mee oneens dan mee eens; 3. meer mee eens 

dan oneens; 4. mee eens 

 
 

Deel 2 van de vragenlijst (schema 3) bestaat uit stellingen over de samenwerking binnen het 

leergebied. De gemiddelde scores liggen boven de 2,5. Stelling 3 en 6 zijn negatief gestelde stellingen 

en de scores hiervan zijn dus omgedraaid. Deze stellingen scoren iets lager. Negatief gestelde 

stellingen hebben tot doel het risico op het sociaal wenselijk invullen van vragenlijsten tegen te gaan, 

dan wel te beperken (Baumgartner en Steenkamp,2001). Tijdens de vergadering, waar de 

resultaten van de enquêtes werden besproken, werd hier als reden gegeven dat de respondenten in 

verwarring zijn gebracht door de negatieve vraagstelling, terwijl alle andere vragen een positieve 

vraagstelling hebben. Dit kan het beeld enigszins vertekenen.  

Stelling 1 “Mijn collega’s praten met mij over nieuwe didactische werkvormen”: Gemiddeld wordt 

hier vrij hoog gescoord (>2,5). Alleen M&M scoort relatief laag (<2,5), dit komt overeen met wat er 

eerder al is opgemerkt, dat alle docenten van dit leergebied een uitgesproken mening hebben over 

hun onderwijs (zie enquête deel 1: professionele leergemeenschappen). Er wordt in dit leergebied 

minder samengewerkt en gedeeld. Deze stelling kan met stelling 8 van de vragenlijst deel 1: “In onze 

afdeling bevragen de leraren elkaar systematisch en kritisch op hun doen en laten in de klas” 

vergeleken worden. Hier is interessant dat bij deze vraag de meeste leergebieden bij de eerste 

vragenlijst relatief laag scoorden (3,11 van de 6 punten), terwijl zij nu >2,5 scoren. Zij vinden dus dat 

er wel over nieuwe didactische vormen wordt gesproken, maar dat zij elkaar niet systematisch en 

kritisch bevragen hierover.  

Stelling 2: “Mijn collega’s geven mij positieve feedback op mijn manier van lesgeven”. Hier wordt ook 

weer gemiddeld >2,5 gescoord. Alleen M&M scoort lager. Dit komt overeen met wat er al eerder 

over dit leergebied is gemeld, dat er weinig of niet overlegd wordt in het team en dat iedereen in de 

klas doet wat hem/haar het beste lijkt. Deze stelling kan gecombineerd worden met stelling 8 van 

dezelfde vragenlijst (deel 2) “Mijn collega’s staan mij toe dat ik in hun les kom kijken” en stelling 1 

van de vragenlijst deel 4 “Ik bezoek lessen van collega’s om ervan te leren”. Hier ontstaat enige 

discrepantie. Er wordt wel positieve feedback gegeven over de manier van lesgeven, terwijl er weinig 

lessen van collega’s bezocht worden om hiervan te leren, dit ondanks dat deze collega’s wel toestaan 

om in de les te komen kijken. Als feedback op deze scores werd er, tijdens de vergadering waar de 

resultaten van de enquêtes werden besproken, gezegd dat docenten wel bij elkaar de les 

binnenlopen, bijvoorbeeld omdat zij iets uit de klas nodig hebben, maar niet een deel van of een hele 
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les bijwonen met als doel om ervan te leren. Ook wordt er over de manier van lesgeven gesproken 

tussen collega’s, hoewel dit geen georganiseerde feedback is. 

Stelling 4: Deze stelling scoort erg hoog (gemiddeld 3,33). Docenten ervaren dus veel steun bij elkaar 

als er nieuwe werkvormen worden uitgeprobeerd. Hier kan ook uit geconcludeerd worden dat er een 

groot wederzijds vertrouwen is in de leergebieden. Alleen M&M scoort ook hier relatief laag in 

vergelijking met de andere leergebieden (2,5). Er wordt dus wel veel steun ervaren, toch wordt er 

minder met elkaar gesproken over problemen die men tegenkomt en de oplossingen hiervoor 

(stelling 5). Vooral het leergebied MVT scoort hier lager.  

 

Lezen/na- of bijscholing 

 

Nederlands  

3 

MVT          

5 

Wis        

3 

M & N   

5 

M & M    

6 

K&C         

3 

BO         

3 Gemiddeld 

1. Ik houd mij op de hoogte 

van ontwikkelingen in het 

onderwijs 

2,33 3,25 3,00 2,60 2,83 3,67 3,33 

3,00 

2. Ook als deelname niet 

verplicht is, neem ik deel 

aan na- of bijscholing 

2,67 3,25 2,33 2,20 2,33 2,67 2,00 

2,49 

3. Ik lees vakliteratuur 

2,00 3,25 2,67 2,20 2,50 3,33 3,33 

2,75 

4. Ik bestudeer lesboeken en 

lesmateriaal grondig en 

regelmatig 

2,67 3,75 2,67 2,60 2,67 3,67 3,33 

3,05 

Tabel 4.2.2.2: Professionaliseren door op de hoogte te blijven: 1. mee oneens; 2. meer mee oneens dan mee eens; 3. meer 

mee eens dan oneens; 4. mee eens 

 

Deel 3 van de vragenlijst behandeld de professionalisering door op de hoogte te blijven d.m.v. het 

lezen van vakliteratuur, het volgen van scholing of het op een andere manier op de hoogte blijven 

van ontwikkelingen in het onderwijs. Hier valt op de vooral de leergebieden MVT en K&C hoog 

scoren. MVT en K&C doen, naar hun beleving veel aan professionaliseren door lezen of nascholing, 

terwijl de andere leergebieden hier minder tijd aan besteden. Opvallend is hierbij de lage score (2,00) 

van het leergebied BO op stelling 2 “ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na- of 

bijscholing”. Dit betekent dat zij zich minder vaak opgeven voor bijscholingen (intern of extern). Bij 

navraag kon de aanspreekpersoon de score niet verklaren, alle drie de docenten doen regelmatig aan 

bijscholing. De leergebieden Nederlands, M&M en M&N scoren bij alle stellingen relatief laag, er 

wordt in deze leergebieden dus weinig gedaan aan het professionaliseren door lezen en/of 

nascholing. Bij M&M wordt hier als reden gegeven door de aanspreekpersoon, dat het allemaal 

ervaren docenten zijn, met een uitgesproken mening hoe er les gegeven moet worden, die er minder 

behoefte aan hebben zich te professionaliseren. Bij Nederlands en M&N wordt er door sommige 

docenten van het leergebied wel aan nascholing gedaan, maar door anderen niet of in veel mindere 

mate.  
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bezoeken van lessen,  

feedback, nieuwe 

vaardigheden 

     

 

 

Nederlands  

3 

MVT          

5 

Wis        

3 

M & N     

5 

M & M    

6 

K&C         

3 

BO         

3 Gemiddeld 

1. Ik bezoek lessen van 

collega’s om ervan te leren 

1,67 2,00 2,67 2,00 1,50 2,00 2,67 

2,07 

2. Ik oefen tijdens mijn lessen 

met nieuwe didactische 

vaardigheden 

2,67 2,75 2,67 2,40 2,17 2,67 2,67 

2,57 

3. Ik maak zelf lesmateriaal 

3,33 3,00 2,67 2,80 2,50 3,67 2,67 

2,95 

4. Ik gebruik reacties van 

leerlingen om mijn lespraktijk 

te verbeteren 

3,67 4,00 3,33 3,00 2,67 4,00 3,00 

3,38 

5. Ik bespreek problemen in 

mijn lespraktijk met anderen 

om daarvan te leren 

3,00 3,25 3,00 2,60 2,33 3,67 3,00 

2,98 

Tabel 4.2.2.3: Professionaliseren door bezoeken van lessen, feedback, nieuwe vaardigheden: 1. mee oneens; 2. meer mee 

oneens dan mee eens; 3. meer mee eens dan oneens; 4. mee eens 

Deel 4 van de vragenlijst gaan in op het professionaliseren door het bezoeken van lessen, toepassen 

van nieuwe vaardigheden, uitwerken van nieuwe ideeën en/of het gebruik van feedback (schema 5). 

Hier valt vooral de lage score van stelling 1 op. Zoals eerder geconstateerd worden er weinig lessen 

van andere docenten bezocht met als doel ervan te leren. In gesprek met de aanspreekpersonen, 

werd hierover gezegd dat men wel bij lessen binnenloopt van collega’s, maar niet een hele les blijft. 

Er wordt dan op een later tijdstip wel over gesproken, maar niet in de vorm van structurele feedback. 

De reden die hiervoor werd genoemd was, is het gebrek aan tijd om dit te doen. Wel wordt er 

redelijk vaak (gemiddeld 3,38) gebruik gemaakt van feedback van leerlingen, K&C en MVT scoren hier 

zelfs een 4. 

De volgende stellingen gaan over veranderingen in de lespraktijk in de afgelopen jaren. Deze 

stellingen geven antwoord op de vraag: Vergeleken met drie tot vijf jaar geleden….(voor startende 

docenten: sinds mijn start in het onderwijs…) 

 

VeranderenVeranderenVeranderenVeranderen    / reflectie/ reflectie/ reflectie/ reflectie: : : :     
NederlandsNederlandsNederlandsNederlands        

3333    MVT          MVT          MVT          MVT          
5555    

Wis        Wis        Wis        Wis        
3333    

M & N    M & N    M & N    M & N    
5555    

M & M & M & M & 
M    6M    6M    6M    6    

K&CK&CK&CK&C                                    
3333    

BO         BO         BO         BO         
3333    GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    

1. ….ben ik meer gericht 
op het vergroten van 
motivatie bij leerlingen 

3,00 3,50 3,67 3,50 2,83 4,00 2,67 

3,31 
2. …..heb ik mijn 
didactisch handelen 
verbreed 

3,33 3,75 3,67 3,25 3,00 4,00 3,33 

3,48 
3. ….is mijn interactie met 
leerlingen verbeterd 3,67 3,25 3,67 3,67 2,83 3,67 2,67 

3,35 
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4. ….pas ik vaker het 
werktempo aan om aan 
de behoeften van 
verschillende groepen en 
individuele leerlingen 
tegemoet te komen 

3,33 3,25 3,33 2,75 2,67 3,33 2,33 

3,00 
5. ….gebruik ik een grotere 
variatie aan werkvormen 2,67 3,50 3,33 3,25 2,67 3,33 3,67 

3,20 
6. …besteed ik meer 
aandacht aan de 
gevoelens van leerlingen 

3,33 3,00 3,33 3,25 2,50 3,67 2,67 

3,11 
7. ….laat ik leerlingen 
vaker samenwerken 2,67 3,50 3,00 3,25 2,83 3,67 2,67 

3,08 
8. ….houd ik meer 
rekening met de 
verschillende culturen van 
leerlingen 

2,33 3,00 3,33 2,00 2,33 3,00 2,00 

2,57 
Tabel 4.2.2.4: Professionaliseren door experimenteren en reflectie: 1. mee oneens; 2. meer mee oneens dan mee eens; 3. 

meer mee eens dan oneens; 4. mee eens 

Bij deel 5 van de enquête wordt ingegaan op het veranderen van de lespraktijk in de afgelopen jaren. 

Op deze stellingen wordt redelijk hoog gescoord (>2,5). Vooral de scores van het leergebied K&C 

vallen op. Dit leergebied is de afgelopen drie jaar met een project bezig geweest over het leren 

determineren d.m.v. zelfreflectie in de onderbouw in hun vakgebied. Dit project heeft als resultaat 

dat de lessen van K&C meer leerlinggericht zijn geworden en er meer verschillende werkvormen 

worden toegepast. Het leergebied M&M scoort op deze stellingen lager dan het gemiddelde. Dit 

komt overeen met het feit dat dit een team is waar de docenten al erg lang op deze school werken 

en dat zij doen wat hen het beste lijkt in de klas. Verder valt op dat bij het leergebied Nederlands 

minder nieuwe werkvormen zijn uitgeprobeerd en niet vaker laat samen werken de afgelopen jaren. 

Bij de laatste stelling “. …houd ik meer rekening met de verschillende culturen van leerlingen” wordt 

gemiddeld lager gescoord (2,57). MVT, Wiskunde en K&C scoren hier nog 3 of hoger, de andere 

leergebieden scoren hier lager. De aanspreekpersonen van de leergebieden MVT, Wiskunde en K&C 

gaven hiervoor als reden dat het Helen Parkhurst een daltonschool is en dat docenten onder cultuur 

hier de daltoncultuur verstaan. In de daltoncultuur wordt al rekening gehouden met verschillen en 

niet alleen met verschillen tussen cultuur van afkomst, maar ook de manier van werken, jongens of 

meisjes etc.. Zij gaven aan dat zij dit al vanaf het begin af aan doen en dit een beetje toegenomen is, 

maar niet veel. De andere aanspreekpersonen gaven aan bij deze stelling onder cultuur wel de 

cultuur van afkomst etc. te verstaan en dat zij hier in het algemeen geen rekening mee hielden, alle 

leerlingen worden gelijk behandeld.  

4.3.3 Conclusie 

Van de 31 docenten hebben 27 docenten de enquête ingevuld. Dit getuigt van een grote 

betrokkenheid voor wat er op de afdeling VP gebeurt. Eén van de hypotheses bij aanvang van het 

onderzoek was dat de leergebieden al in zekere mate als professionele leergemeenschap werken. 

Deze hypothese wordt, volgens de inschatting van de docenten, deels bevestigd. Bij de vragenlijst 

“Het werken als professionele leergemeenschap” wordt over het algemeen vrij hoog gescoord op de 

verschillende aspecten. De docenten werken met de zelfde visie aan het onderwijs betreft de 
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motivatie en de prestaties van de leerlingen. De aanspreekpersonen schatten hier hun leergebied in 

het algemeen gelijk of iets hoger in en delen dus de mening van het leergebied. De stellingen die het 

systematisch samen onderzoeken en/of (her)construeren van het eigen onderwijs scoren relatief 

laag. Terwijl volgens Verbiest (2003) een professionele leergemeenschap juist verwijst naar het 

systematisch samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en 

schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. De leergebieden Nederlands, 

M&N en M&M vallen bij deze stellingen op door de lage score. Bij deze stellingen hebben de 

aanspreekpersonen een andere inschatting dan de docenten. Deze enquête helpt de 

aanspreekpersonen al om inzicht te krijgen in het hun team, zij kunnen dit gebruiken om het werken 

in het team te verbeteren. De docenten schatten de stellingen van de organisatorische capaciteit 

hoog in. Vooral de stelling “In onze afdeling is er tussen de leraren een cultuur van wederzijds 

vertrouwen ”scoort hoog, een goede zaak daar volgens Verbiest (2008) wederzijds vertrouwen een 

“must” is in professionele leergemeenschappen. De meningen van de aanspreekpersonen zijn over 

de stelling “In onze afdeling wordt systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en 

van elkaar te leren” erg verdeeld. Over het algemeen wordt wel gevonden dat er voldoende tijd 

wordt ingeruimd, maar dat deze niet gebruikt wordt om van elkaar te leren. Hier moet dus met de 

interventies rekening mee gehouden worden.  

Bij de antwoorden op de stellingen over “professionaliseren door samenwerken” vallen een aantal 

zaken op. Over het algemeen wordt er wel over nieuwe didactische werkvormen gesproken, maar zij 

bevragen elkaar daar niet systematisch en kritisch over. Docenten lopen wel bij elkaar de klas in, 

maar dit wordt minder gedaan om van elkaar te leren. Ook wordt er wel over gesproken, maar niet in 

de manier van georganiseerde feedback. Ook hier komt naar voren dat zij steun bij elkaar ervaren en 

een wederzijds vertrouwen in elkaar hebben. M&M scoort relatief laag op deze vragenlijst, dit komt 

overeen met wat al eerder over dit leergebied is opgemerkt, dat alle docenten van dit leergebied een 

uitgesproken mening hebben over hun onderwijs, er wordt in dit leergebied minder samengewerkt 

en gedeeld.  

Bij de stellingen over het professionaliseren door op de hoogte te blijven komen duidelijk de 

verschillen tussen de leergebieden naar voren. K&C en MVT doen naar hun beleving veel aan na- en 

bijscholing, terwijl de leergebieden Nederlands, M&M en M&N hier minder aan doen. Wat verder 

opvalt, is de relatief lage score bij de stelling “Ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan 

na- of bijscholing”. Terwijl bij de stelling “Mijn collega’s delen met mij hun ervaringen van na- en 

bijscholing” iets hoger wordt gescoord. Dit betekent dat als er aan na- of bijscholing wordt gedaan, 

vaak wel gedeeld wordt met de collega docenten.  

Door tijdgebrek bezoeken weinig docenten lessen van collega’s om hiervan te leren. Docenten 

vinden het niet erg als collega’s komen kijken. Er zijn docenten die wel regelmatig de les van collega’s 

binnen lopen, maar dit gebeurt niet structureel, gelijk aan de feedback. Er wordt in alle leergebieden 

regelmatig zelf lesmateriaal gemaakt en nieuwe didactische vaardigheden geoefend. Docenten 

gebruiken wel de reacties van leerlingen om de lespraktijk te verbeteren, hier vallen vooral MVT en 

K&C op met een maximale score. 

Het laatste gedeelte van de enquête “professionaliseren door veranderen en reflectie” wordt 

ingegaan op het veranderen van de lespraktijk de afgelopen jaren. Ook op deze stellingen wordt 
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gemiddeld hoog gescoord. Bij K&C blijkt dat als docenten met een project bezig zijn om het onderwijs 

te verbeteren, juist deze scores hoog scoren.  

Met deze enquêtes is geprobeerd antwoord te geven op deelvragen 3 en 4: 

3. Welke kenmerken van professionele leergemeenschappen zijn op niveau van de leergebieden 

al aanwezig en welke ontbreken er nog om het werken als professionele leergemeenschap te 

bevorderen in elke afzonderlijk leergebied op de afdeling VP?  

4. In welke mate en op welke manier wordt er in de leergebieden al aan professionaliseren 

gewerkt? 

In de vergadering met de afdelingsleider, de aanspreekpersonen en de onderzoeker is er besloten 

een eerste stap naar systematische verbetering van het samen werken, onderzoeken van de eigen 

lespraktijk en samen leren te zetten. Ondanks dat er in de enquête naar voren is gekomen dat weinig 

docenten de lessen van collega’s bezoeken, met als doel hiervan te leren, is er besloten hier op dit 

tijdstip geen aandacht aan te geven. De reden hiervoor is het tijdsgebrek en de focus van dit project, 

namelijk het samen werken, onderzoeken. De interventies die hierbij horen, worden in het volgende 

hoofdstuk beschreven. 

4.4 Redeneerketen met interventies 

In dit onderzoek wordt het werken als professionele leergemeenschap op twee verschillende niveaus 

onderzocht en bevorderd, op niveau van de aanspreekpersonen en op het niveau van de 

leergebieden (zie figuur 4.3).  

 

Figuur 4.3: Schematische weergave onderzoeksgroep 

De aanspreekpersonen sturen de leergebieden aan en vormen de link tussen de afdelingsleider en de 

projectleider en de docenten op de werkvloer. Daarnaast zijn zij ook als docent werkzaam in de 
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leergebieden. In dit onderzoek vervullen zij ook de rol als teacher-leader. Zij gaan het werken als 

professionele leergemeenschap in de leergebieden initiëren en begeleiden. 

Op elk niveau zullen interventies worden gepleegd. In eerste instantie zal de nadruk zal liggen op de 

interventies bij de aanspreekpersonen. Tijdens vergaderingen met de aanspreekpersonen zullen de 

interventies worden uitgelegd en verder besproken, zodat het voor de aanspreekpersonen duidelijk 

wordt welke interventies er mogelijk zijn. De aanspreekpersonen zullen vervolgens interventies 

uitvoeren in de leergebieden. Veel van de interventies zijn op de hele afdeling gericht en worden dus 

afdelingsbreed uitgevoerd door de afdelingsleider en de projectleider, van de andere interventies 

kunnen de aanspreekpersonen zelf bepalen welke interventies het meest geschikt zijn voor hun 

leergebied. Sommige interventies, zoals het afnemen van de enquêtes, worden voor het onderzoek 

gebruikt, maar hebben ook een rol als interventie, die als doel heeft tot een verandering te leiden. Al 

deze interventies moeten bijdragen aan het verbreden, verdiepen en verankeren van de 

persoonlijke, interpersoonlijke en de organisatorische capaciteit, met als doel het professionaliseren 

van de docenten te bevorderen.  

Uit onderzoek blijkt dat de schoolleider, in dit geval de afdelingsleider, de meeste grip heeft op de 

organisatorische capaciteit. Het verstevigen van de organisatorische capaciteit kan ervoor zorgen dat 

de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteit ruimte krijgen om te ontwikkelen (Verbiest, 2008). Uit 

een lijst van mogelijke interventies, die in verschillende onderzoeken als effectief voor het 

bevorderen van werken als professionele leergemeenschap worden ervaren (Ropes, 2010; Verbiest, 

2008), is er in dit onderzoek voor de onderstaande interventies gekozen. De interventies worden 

twee niveaus omschreven. Eerst wordt het werken als professionele leergemeenschap geïnitieerd bij 

de aanspreekpersonen. In het tweede stadium worden de docenten in de leergebieden bij het 

project betrokken.  

Interventies eerste niveau: 

Deze interventies worden geïnitieerd door de afdelingsleider en de projectleider en richten zich op 

de aanspreekpersonen van de leergebieden. Deze interventies zijn om verschillende redenen 

gekozen: 

• Het creëren van draagvlak en eigenaarschap 

• Zorgen dat de visie wordt (uit)gedragen door de aanspreekpersonen 

• Kennis vergroten over samenwerkings- en professionaliseringsprocessen 

• Inzicht verkrijgen in het eigen functioneren in de leergebieden 

Deze interventies zijn van belang, omdat de aanspreekpersonen een belangrijke rol spelen bij het 

introduceren en uitvoeren van het project in de leergebieden. 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat 

Presentatie van het project aan de 

afdelingsleider en 

aanspreekpersonen. Uitleg 

professionele 

leergemeenschappen en 

professionaliseren van docenten 

en doelen van het project. 

1. Motivatie voor het aansturen 

van de leergebieden wordt 

gestimuleerd. 

2. Omgaan met en reduceren van 

weerstanden. 

3. Gesprekken over het project 

komen op gang. 

1. Draagvlak en eigenaarschap 

creëren. 

2. Discussie op gang brengen. 

3. Kennis samenwerkings- en 

professionaliseringsprocessen 

wordt vergroot. 

 

Invullen van de vragenlijsten 1. Criteria van het project wordt 1. Aanspreekpersonen krijgen 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
40 

(bijlage 1 en 2) door 

aanspreekpersonen. 

duidelijker. 

2. Discussies komen op gang. 

3. Aanspreekpersonen krijgen 

inzicht in het functioneren van hun 

leergebied. 

inzicht in het eigen functioneren in 

de leergebieden.  

2. Aanspreekpersonen krijgen 

inzicht in het eigen 

professionaliseren. 

Verschillende vergaderingen over 

het functioneren van de 

leergebieden als professionele 

leergemeenschappen.  

1. Aanspreekpersonen voelen zich 

verbonden met elkaar. 

2. Discussies komen op gang. 

 

3. Draagvlak en eigenaarschap 

creëren. 

3. Aanspreekpersonen krijgen 

meer inzicht in het functioneren 

van het eigen leergebied. 

Het introduceren van 

verschillende overlegvormen, zoals 

“het reflecterende team” van 

Jackson & McKergow(2007), 

oplossingsgericht werken van 

Cauffman & van Dijk (2010). (zoals 

omschreven in paragraaf 3.2) 

1. Aanspreekpersonen krijgen 

meer inzicht in het begeleiden van 

hun team. 

1. Aanspreekpersonen krijgen 

meer kennis over groepsprocessen 

en het coachen/begeleiden van 

een team. 

 

Invullen vragenlijsten door alle 

docenten van de verschillende 

leergebieden (bijlage 1 en 2) 

1. Discussie komt op gang in de 

leergebieden, waardoor er een 

begin wordt gemaakt aan het 

gevoel van eigenaarschap bij de 

betrokken docenten. 

 

1. Alle docenten worden 

betrokken bij het project. 

2. Aanspreekpersonen krijgen 

meer duidelijkheid over wat er in 

hun leergebied speelt 

3. Er wordt een overzicht 

verkregen van de startsituatie van 

de afzonderlijke leergebieden ten 

opzichte van het werken als 

professionele leergemeenschap 

evenals van de mate waarin er per 

leergebied al wordt gewerkt aan 

het professionaliseren. 

Tabel 4.3_1: Interventies eerste fase 

De bovenstaande interventies zijn uitgevoerd in het eerste stadium van het project. Alleen de 

aanspreekpersonen, de afdelingsleider en de onderzoeker zijn hierbij betrokken geweest. Het doel 

hiervan was om draagvlak en eigenaarschap te creëren bij de aanspreekpersonen en een strategie te 

bepalen waarop in de tweede fase, het initiëren van het ontwikkelen tot professionele 

leergemeenschap van de leergebieden, met als doel het professionaliseren van de betrokken 

docenten te bevorderen, wordt aangepakt. Bij aanvang van het project waren de aanspreekpersonen 

sceptisch en was er nogal wat weerstand tegen “weer iets nieuws”, maar tijdens dit eerste stadium 

zijn de aanspreekpersonen gaan inzien dat deze manier van werken niet wezenlijk anders was, maar 

dat het hen handvatten kan bieden meer rendement uit de leergebiedvergaderingen te halen en 

effectiever met het (her)construeren van het onderwijs bezig te zijn in de leergebieden.  

In overleg met de aanspreekpersonen, de afdelingsleider en de onderzoeker is gekozen voor de 

onderstaande interventies op niveau van de leergebieden. Deze interventies lijken het best te passen 

in de context van dit project. De interventies zijn gebaseerd op de interventies die Verbiest (2008) 

omschrijft, hij omschrijft in zijn onderzoek niet de mechanismen en het beoogd resultaat. Daar er in 

dit onderzoek gewerkt wordt met de methode OPERA, is er hier voor gekozen dit uit te werken. 

Hieronder worden de interventies beschreven, waarbij alle docenten van de afdeling zijn betrokken. 
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Interventies op gebied van de persoonlijke capaciteit: 

De persoonlijke capaciteit betreft het (re)construeren van kennis en bestaat uit het vermogen van 

docenten om op een actief reflectieve wijze kennis te verwerven en toe te passen. Om deze 

capaciteit te versterken wordt ook hier het actieonderzoek genoemd (Ponte, 2002) en het 

reflectiemodel van Korthagen (Korthagen & Lagerwerf, 2008). Korthagen ziet reflectie als een 

belangrijk middel om jezelf te kunnen ontwikkelen.  

Zoals omschreven in paragraaf 3.2 kan volgens Ponte (2002) actieonderzoek omschreven worden als 

een geheel van activiteiten van docenten die reflecteren op hun eigen praktijk en die op basis van de 

zo verkregen inzichten hun eigen praktijk systematisch proberen te verbeteren. Zij stelt dat 

actieonderzoek door docenten kan worden gebruikt als strategie waarmee zij zichzelf kunnen 

professionaliseren. Er is in dit onderzoek gekozen de reflectiecyclus van Korthagen (Korthagen & 

Lagerwerf, 2008) te gebruiken, daar dit model al eerder is gebruikt in de organisatie en bij sommige 

docenten bekend is.  

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat 

Introduceren van het doen van 

actieonderzoek 

 (Ponte, 2002) en de 

reflectiecyclus van Korthagen 

(Korthagen & Lagerwerf, 2008).  
 

Vooral in het begin, zullen docenten 

het moeilijk vinden op het eigen 

handelen te reflecteren. Er wordt er 

van uitgegaan dat het doen va 

actieonderzoek op de werkvloer, dit 

reflecteren stimuleert. 

Er wordt vaker en gerichter 

op eigen handelen in de 

klas, de resultaten van de 

leerlingen gereflecteerd. 

Stimuleren tot lezen van 

vakliteratuur door regelmatig 

naar vakliteratuur te verwijzen 

en deze aan te dragen, zodra er 

in de leergebieden vraag naar 

is, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van het actie-onderzoek. 

De motivatie om vakliteratuur te 

lezen wordt bevorderd, doordat het 

eenvoudig bereikbaar is en op het 

juiste moment wordt aangereikt. 

Docenten lezen vaker 

vakliteratuur, om hun eigen 

kennis te vergroten en het 

handelen in de klas te 

verbeteren. 

Voorstellen van 

professionaliseringsactiviteiten/

scholing 

Docenten zien het belang in van 

scholing. 

Meer docenten volgen 

(vrijwillig) scholing 

Tabel 4.3_2: Interventies tweede fase persoonlijke capaciteit 

 

Interventies op gebied van de interpersoonlijke capaciteit: 

De interpersoonlijke capaciteit bestaat in het vermogen van een collectief om kennis te 

(re)construeren en toe te passen vanuit gedeelde opvattingen over leren en onderwijs (Verbiest, 

2008). Interventies die deze capaciteit versterken richten zich op het creëren van draagvlak, door de 

docenten bij de ontwikkelingen van de afdeling te betrekken, het accentueren van de visie t.o.v. een 

professionele cultuur en goede verhoudingen en het mogelijk maken om in het team actieonderzoek 

uit te voeren, om zodoende het collectief kennis te (re)construeren (Ponte, 2002). Ondanks dat uit de 

analyse van de eerste enquête duidelijk is geworden dat er op de afdeling een cultuur van wederzijds 

vertrouwen heerst, is er toch gekozen om verschillende oplossingsgerichte, overlegvormen te 

introduceren, daar er verschillende teams zijn, die nog niet lang met elkaar samenwerken en dat er 
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bij het leergebied Nederlands is aangegeven dat zij eerst aan teambuilding wilden doen. Er is 

gekozen voor twee overlegvormen: 

 

1. “Het reflecterende team” (Jackson & McKergow, 2007) 

2. Het oplossingsgericht werken en coachen van Cauffman & van Dijk (2010) 

 

Deze overlegvormen hebben als principe dat wordt uitgegaan van de kennis en vaardigheden die de 

inbrenger van het “probleem” al heeft. Doordat er een vaste structuur wordt aangeboden, komt 

iedereen aan het woord. Deze overlegvormen versterken het gevoel van eigenwaarde en het “team 

gevoel”.  

 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat 

Het volledige team wordt 

betrokken bij de 

ontwikkelingen. Dit gebeurt 

tijdens een teamvergadering, 

aan de hand van een 

presentatie over professionele 

leergemeenschappen, het 

professionaliseren van 

docenten en het uitleggen van 

het hoe en waarom van een 

actieonderzoek. 

 

1. Discussie in formele en 

informele gesprekken. 

2. Het project gaat “leven” bij 

alle betrokkenen. 

3. Discussie komt op gang. 

 

 

1. Het creëren van 

eigenaarschap en tegengaan 

van weerstand. 

2. bevorderen van 

(zelf)reflectie. 

3. Het vergroten van kennis 

over samenwerkings- en 

professionaliseringsprocessen. 

Bespreken van de uitkomsten 

van de enquête die is 

gehouden aan de hand van de 

twee vragenlijsten (bijlage 1 en 

2). 

1. Discussie komt op gang 

2. Docenten worden betrokken 

bij het project. 

De betrokkenen krijgen inzicht 

in eigen functioneren. 

 

Starten met het doen van 

actieonderzoek in de 

leergebieden. 

1. Vooral in het begin zullen er 

gevoelens zijn, van “moet dat 

nu” of “het wordt wel veel 

werk!”. Naderhand komt men 

(hopelijk) tot de ontdekking dat 

het prettig is, dat er aandacht 

besteed wordt aan het primaire 

proces. 

1. Docenten beginnen in de 

leergebieden, over het eigen 

onderwijs na te denken. 

2. Discussie komt op gang. 

Door schoolleider en 

aanspreekpersonen wordt het 

belang van een professionele 

cultuur en van goede 

verhoudingen regelmatig ter 

sprake gebracht. Dit gebeurt in 

de nieuwsbrieven en tijdens 

team- en of 

leergebiedvergaderingen 

1. Stimuleren van persoonlijke 

en interpersoonlijke capaciteit. 

2. Stimuleert de kritische 

instelling en de wil tot scholing. 

Er wordt meer inhoudelijk 

overleg gepleegd en er wordt 

(gezamenlijk)gewerkt om de 

kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. 

Verschillende overlegvormen, 

zoals “het reflecterende team” 

van Jackson & 

McKergow(2007), 

Deze werkvormen stimuleren 

docenten te reflecteren over de 

eigen onderwijspraktijk d.m.v. 

actie-onderzoek. 

De vergadertijd in de 

leergebieden wordt effectiever 

gebruikt en men ziet eerder 

resultaten. 
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oplossingsgericht werken van 

Cauffman & van Dijk (2010) 

worden in gebruik genomen.  
Tabel 4.3_3: Interventies tweede fase interpersoonlijke capaciteit 

Interventies op gebied van de organisatorische capaciteit: 

Zoals in hoofdstuk 3 werd omschreven, richt de organisatorische capaciteit zich op het scheppen van 

structurele en culturele condities die ondersteunend zijn voor de persoonlijke- en interpersoonlijke 

capaciteit (Verbiest, 2008). De interventies die daarbij horen richten zich op het versterken van deze 

condities. Door meer tijd vrij te maken voor de leergebieden en het ondersteunen van de 

leergebieden door een expert, worden de structurele condities versterkt. Daarnaast wordt er 

aandacht besteed aan de visie t.a.v. het professionaliseren en worden er verschillende 

overlegvormen geïntroduceerd, deze interventies hebben tot doel de culturele condities te 

versterken. Uit het onderzoek van Verbiest (2008), worden deze interventies als effectief ervaren 

voor het ontwikkelen van de organisatorische capaciteit. Hoewel de analyse van de gegevens van de 

enquête uitwijst dat de docenten de organisatorische capaciteit over het algemeen hoog inschatten, 

is er toch besloten op dit niveau interventies te initiëren, daar uit het onderzoek van Verbiest (2008) 

blijkt dat juist de organisatorische interventies van groot belang zijn. 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat 

Door de afdelingsleider wordt 

meer tijd vrijgemaakt voor de 

leergebieden, zodat er meer 

ruimte komt voor inhoudelijk 

overleg in deze leergebieden. 

Dit gebeurt door meer 

afdelingsvergadertijd hiervoor 

vrij te maken. Ook kunnen 

leergebieden ook besluiten een 

(of meerdere) zogenaamde 

voucheravond(en)
2
 te 

organiseren.  

1. In de eerste plaats zal het als 

prettig worden ervaren dat er 

meer tijd wordt vrijgemaakt 

voor de leergebieden. 

2. De reactie op de 

voucheravonden, zal wisselend 

zijn. Het is echter de 

verwachting, dat als er eenmaal 

effectief aan onderwijs wordt 

gewerkt in de leergebieden, de 

bereidwilligheid om er “vrije 

tijd” in te steken, groter wordt. 

1. Docenten zijn gemotiveerd, 

daar er meer ruimte komt om 

aan onderwijsontwikkeling te 

werken. 

Tijdens de overlegtijd die 

vrijgemaakt is, worden 

overlegvormen geïntroduceerd 

in de leergebieden door de 

aanspreekpersonen, zij kiezen 

zelf voor een vorm die bij hun 

leergebied past uit de 

overlegvormen die in het 

eerste stadium zijn 

geïntroduceerd. 

1. Bevordert het vertrouwen 

om samen problemen/zorgen 

bespreekbaar te maken. 

2. Er wordt ruimte gecreëerd 

voor inhoudelijk overleg. 

 

Door deze overlegvormen 

wordt reflectie gestimuleerd, 

impliciete (praktijk)kennis 

gedeeld en kennis 

ge(re)construeerd. 

Aanstellen van een expert bij 

leergebiedvergaderingen, 

iemand die met raad en daad 

bijstaat. Dit is in dit geval de 

Teams die vastzitten in 

gewoonten, worden op deze 

manier verder geholpen. 

De kwaliteit van de 

vergaderingen te vergroten. 

                                                           
2
 Op het Helen Parkhurst worden regelmatig voucheravonden georganiseerd. Tijdens deze voucheravonden worden 

cursussen en opleidingen aangeboden. Docenten kunnen zich daar vrijwillig voor inschrijven. 
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onderzoeker en eventueel de 

onderwijsontwikkelaar op de 

afdeling. 

Concretiseren van de visie t.a.v. 

het professionaliseren. Tijdens 

vergaderingen afdelingsbreed 

(door de onderzoeker en de 

afdelingsleider) en in de 

leergebieden (door de 

aanspreekpersonen), wordt 

regelmatig aandacht besteed 

aan de visie over het 

professionaliseren van 

docenten. 

1. Docenten krijgen inzicht in 

de visie en dragen deze verder 

uit. 

2. Docenten worden 

gestimuleerd meer aan 

professionaliseren te doen 

door middel van lezen, 

experimenteren en reflecteren. 

 

Er wordt meer aan scholing 

gedaan, meer 

geëxperimenteerd en meer 

vakliteratuur gelezen. 

Tabel 4.3_4: Interventies tweede fase organisatorische capaciteit 

4.5 Uitvoering van de interventies  

Zoals eerder vermeld wordt dit project in twee niveaus uitgevoerd. Op het eerste niveau zijn vooral 

de afdelingsleider, de aanspreekpersonen en de onderzoeker betrokken. In dit stadium wordt eerst 

tijd besteed aan het creëren van draagvlak en eigenaarschap bij de aanspreekpersonen. Deze 

moeten er voor zorgdragen dat het werken als professionele leergemeenschap met als doel het 

bevorderen van het professionaliseren van docenten, wordt geïnitieerden begeleid in de 

leergebieden. Het werken als professionele leergemeenschappen wordt uitgelegd, evenals wat er in 

de literatuur bekend is over professionaliseren. Vervolgens vullen de aanspreekpersonen de eerste 

verkennende enquête van Verbiest (2008) in. Tijdens een aanspreekpersonenvergadering worden de 

resultaten besproken. Deze interventie heeft tot doel de aanspreekpersonen inzicht te geven over 

het eigen functioneren in de leergebieden, in het eigen professionaliseren en hun rol als teacher-

leader. Na deze vergadering vindt er ook een nulmeting in de leergebieden plaats. Deze nulmeting 

wordt gedaan aan de hand van de twee enquêtes “eerste verkennende enquête” van Verbiest (2008) 

en onderdelen van de gevalideerde vragenlijst van Geijsel et al. (2006) (Bijlage 1 en 2) en wordt door 

alle docenten, in elk leergebied afzonderlijk, ingevuld. De resultaten van deze enquêtes worden eerst 

besproken in de aanspreekpersonenvergadering, waarna de aanspreekpersonen deze bespreken in 

hun leergebied. 

Tijdens dit hele proces wordt, vanuit de schoolleiding, regelmatig aandacht besteed aan de 

organisatorische capaciteit. Dit wordt gedaan door in nieuwsbrieven en vergaderingenaandacht te 

besteden aan dit project. Het doel hiervan is het vroegtijdig betrekken van alle docenten, om zo 

zoveel mogelijk draagvlak te creëren en de visie betreft professionaliseren kenbaar te maken. 

In januari is het project gestart in de leergebieden (tweede niveau). Uit de diagnose van de 

startsituatie (hoofdstuk 4.1) blijkt dat elk leergebied zich op een ander niveau van het werken als een 

professionele leergemeenschap en het professionaliseren van docenten bevindt. Elk 

aanspreekpersoon zal dan ook, ondersteund door de schoolleiding en de expert, op een ander niveau 

interventies initiëren en hun team begeleiden. De onderzoeker en de afdelingsleider zullen 

regelmatig bij verschillende leergebiedvergaderingen aanwezig zijn als expert en zal waar nodig de 

aanspreekpersonen ondersteunen bij de ontwikkelingen. Tijdens dit proces komen ook de 

afdelingsleider, de aanspreekpersonen en de onderzoeker regelmatig bij elkaar, om de voortgang te 

monitoren en gebruik te maken van ieders expertise om eventuele problemen te ondervangen en 
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hun rol als teacher-leader te ondersteunen. Ondanks dat dit een langlopend project is, zal er ten bate 

van dit onderzoek, in mei een eindmeting worden gehouden door middel van semigestructureerde 

teamgesprekken bij drie leergebieden. Dit wordt verder omschreven in de volgende hoofdstukken. 

4.6 Resultaatevaluatie 

Volgens Andriessen & Kliphuis (2011) bestaat fase 4 van Opera uit vier stappen die samen de 

resultaatevaluatie vormen: 

• Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie (paragraaf 4.2) 

• Het bepalen van de benchmark (paragraaf 4.3) 

• Uitvoering en meting (paragraaf 4.5) 

• Resultaatevaluatie (hoofdstuk 5) 

 

In de volgende paragrafen worden de vier stappen afzonderlijk besproken.  

4.6.1 Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie 

In paragraaf 4.2 zijn de volgende variabelen en indicatoren vastgesteld: 

Variabelen Indicatoren 

1. Het ontwikkelen van teams tot 

professionele leergemeenschap 

a) Persoonlijke capaciteit 

b) Interpersoonlijke capaciteit 

c) Organisatorische capaciteit 

 

2. Het professionaliseren van docenten 

d) Professionaliseren door lezen en/of scholing 

e) Professionaliseren door bezoeken van 

lessen, feedback, nieuwe vaardigheden 

f) Professionaliseren door experimenteren en 

reflectie 

g) Professionaliseren door samenwerken 

 
Tabel 4.6: Variabelen en indicatoren resultaatanalyse 

Deze variabelen en indicatoren zullen worden gebruikt voor de analyse van de teamgesprekken. 

4.4.2 Het bepalen van de benchmark 

Om de effecten van het gehele project te meten is er een nulmeting gedaan in de afzonderlijke 

leergebieden. Deze nulmeting is gedaan aan de hand van de “eerste verkennende enquête” van 

Verbiest (2008) en onderdelen van de gevalideerde vragenlijst van Geijsel et al. (2006) (Bijlage 1 en 

2). Aan de hand van deze nulmeting zijn de interventies bepaald, die nodig lijken om het werken als 

professionele leergemeenschap te bevorderen. Deze nulmeting zal in dit onderzoek als benchmark 

(vergelijkingsgrondslag) worden gebruikt. Volgens Andriessen & Kliphuis (2011) helpt het vaststellen 

van de benchmark om de uitkomsten van verdere onderzoeksresultaten op waarde te schatten. 

4.4.3 Uitvoering en meting 

In deze fase worden de interventies uit het arrangement het arrangement uitgevoerd. De 

aanspreekpersonen gaan ieder afzonderlijk in hun eigen leergebied aan het werk. Tijdens deze fase 

zullen een of meer van de bovenstaande interventies worden uitgevoerd. De aanspreekpersonen 

maken zelf een keuze uit de interventies die er nodig zijn voor hun leergebied. De 

aanspreekpersonen worden ondersteund door de onderzoeker als expert en de schoolleiding. Zoals 
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eerder vermeld zal, in het belang van dit onderzoek, de eindmeting in mei plaatsvinden, ondanks dat 

dan dit project nog niet afgesloten zal zijn.  

De eindmeting zal aan de hand van verschillende instrumenten worden uitgevoerd: 

1. Teamgesprekken met drie leergebieden (bijlage 7.3) 

2. Het logboek  

Bij deze eindmeting zal specifiek gekeken worden naar twee variabelen. Bij de eerste variabele wordt 

specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de persoonlijke, de interpersoonlijke en de 

organisatorische capaciteit in professionele leergemeenschappen. De tweede variabele zal inzoomen 

op het professionaliseren van de docenten. Daarnaast wordt een procesevaluatie gedaan door de 

aanspreekpersonen, afdelingsleider en de onderzoeker. Dit zal worden gedaan aan de hand van de 

vragenlijst procesevaluatie (Bijlage 7.4). 

4.5 Procesevaluatie en eindoordeel 

De procesevaluatie zal worden gedaan door de aanspreekpersonen, de afdelingsleider en de 

onderzoeker. Een procesevaluatie vindt in drie delen plaats (Andriessen & Kliphuis, 2011). Te weten: 

1. Terug in de tijd. Hier wordt stilgestaan bij problemen die men tijdens het project is tegengekomen. 

2. Reflectie en evaluatie op interventies. Hiervoor zal aan de tabellen van de redeneerketen één 

kolom worden toegevoegd genaamd: “eindoordeel”. In deze kolom zal worden vermeld of het 

beoogde resultaat is gerealiseerd en of het mechanisme heeft gewerkt en de redenen daarvoor. 

3. Reflectie vooruit in de tijd.  

Voor deze evaluatie wordt door de afdelingsleider, de aanspreekpersonen en de onderzoeker de 

vragenlijst uit bijlage 7.4 gebruikt. Deze vragenlijst zal vooraf naar alle betrokkenen worden gestuurd, 

zodat iedereen zich kan voorbereiden. In een of twee vergadering(en) worden dan de drie delen van 

de evaluatie besproken. Van het gesprek wordt een geluidsopname gemaakt. Vervolgens zullen de 

antwoorden worden verwerkt door de onderzoeker. Het verslag van deze bijeenkomst zal naar twee 

leden van dit team worden gestuurd, om de evaluatie te controleren en van feedback te voorzien. 

Deze feedback zal dan verwerkt worden tot de uiteindelijke procesevaluatie.  
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5. Resultaatevaluatie 
In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de gerealiseerde interventies en hun effecten aan 

de hand van de semigestructureerde teamgesprekken en het logboek. Van deze teamgesprekken zijn 

geluidsopnames gemaakt. Aan de hand van deze geluidsopnames zijn verslagen geschreven, die zijn 

voorgelegd ter controle aan de betreffende teams. Ook is er op dat moment nog enige toelichting 

gevraagd over onderwerpen die niet (voldoende) tijdens de gesprekken aan de orde zijn gekomen. In 

de volgende analyse worden de gegevens uit het logboek van de onderzoeker ook meegenomen, 

daar hier is bijgehouden wat er in de vergaderingen met de afdelingsleider, de aanspreekpersonen 

en de onderzoeker als projectleider is besproken aangaande het project, wat de onderzoeker in de 

rol als expert tijdens de leergebiedvergaderingen in heeft gebracht, gehoord en besproken en wat er 

in de wandelgangen wordt besproken over dit project. De gehele analyse zal aan de 

aanspreekpersonen en de afdeling worden voorgelegd en gecontroleerd op correctheid, om de 

betrouwbaarheid van de analyse te waarborgen. 

In deze analysefase wordt onderzocht welke effecten de uitgevoerde interventies op het ontwikkelen 

van de leergebieden tot een professionele leergemeenschap hebben gehad en of dit het 

professionaliseren van de docenten heeft bevorderd. Hierbij wordt een antwoord gezocht op de 

volgende deelvragen: 

5. Hebben de interventies de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap verbreed, 

verdiept of verankerd in de verschillende leergebieden? 

6. Heeft het werken als professionele leergemeenschap het professionaliseren van de docenten op 

de afdeling VP bevorderd? 

Op deze vragen zal, aan de hand van de variabelen en indicatoren bepaald in paragraaf 4.4.1, een 

antwoord gezocht worden. Hieronder een schematisch overzicht van de deze variabelen en 

indicatoren.  

5.1 Het ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschap 

Hieronder wordt getracht, aan de hand van de verslagen van de semigestructureerde 

teamgesprekken en het logboek van de onderzoeker, te bepalen waar de afdeling VP staat per 

capaciteit nadat de interventies zijn uitgevoerd, welke interventies daadwerkelijk zijn uitgevoerd en 

welke effecten de gerealiseerde interventies hebben gehad. De resultaten van de enquête die voor 

de nulmeting is gebruikt worden hiervoor als vergelijkingsgrondslag (benchmark) gebruikt (hoofdstuk 

4). Voor de teamgesprekken zijn drie leergebieden gekozen; wiskunde, BO en Nederlands. Er is voor 

deze drie leergebieden gekozen, omdat deze drie leergebieden een goed, gevarieerd zicht geven 

over hoe het project op de afdeling is verlopen. Het zijn drie verschillende leergebieden. Het 

leergebied Nederlands is gekozen, omdat dit leergebied relatief laag scoorde bij de enquête, de 

andere twee leergebieden zijn willekeurig gekozen in samenspraak met de aanspreekpersonen. 

Voordat de interventies, gericht op de docenten in de leergebieden, zijn uitgevoerd, zijn eerst de 

aanspreekpersonen betrokken bij het project. Hier zijn verschillende interventies voor uitgevoerd. Er 

is een presentatie geweest over professionele leergemeenschappen en het professionaliseren van 

docenten en de aanspreekpersonen hebben de eerste vragenlijsten ingevuld en de resultaten zijn 

samen besproken. Er zijn verschillende vergaderingen geweest over het functioneren van de 

leergebieden als professionele leergemeenschap en er is besproken hoe dit project een aanvulling op 
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dit functioneren kon zijn. Op een later tijdstip zijn, bij de aanspreekpersonen, ook  verschillende 

overlegvormen, zoals “het reflecterende team” van Jackson & McKergow (2007) of het 

oplossingsgericht werken/coachen van Cauffman en Van Dijk (2010), geïntroduceerd. In de 

vergaderingen kwam uit dat vooral het doen van actieonderzoek, om de (inter)persoonlijke 

capaciteit te vergroten, aansprak. Zij vonden dit een goede manier om het samen werken en leren in 

de leergebieden te bevorderen. Het accent in de leergebieden, zal dus liggen op het doen van 

actieonderzoek. Alle andere interventies zijn wel uitgevoerd, maar zijn gehouden om het werken aan 

het actieonderzoek te versterken. 

 

 

De leergebieden worden eerst kort omschreven: 

Wiskunde: 

Het leergebied wiskunde bestaat uit drie docenten, waarvan twee docenten een jarenlange ervaring 

hebben en één docent net is begonnen. Er zijn de afgelopen tijd veel personele wisselingen geweest 

in dit leergebied. De docenten met veel ervaring werken sinds twee jaar samen, de ander is er vorig 

jaar bijgekomen en komt binnenkort in vaste dienst van het Helen Parkhurst. Eén van de drie 

docenten is aanspreekpersoon en is vanaf het begin af aan bij het project betrokken.  

Bewegingsonderwijs 

Het leergebied bewegingsonderwijs (BO) bestaat uit drie docenten. De docenten werken sinds drie 

jaar in een team. Eén van de drie docenten is aanspreekpersoon en is vanaf het begin af aan bij het 

project betrokken.  

 

Nederlands 

Het leergebied Nederlands bestaat uit drie docenten. Eén van de drie docenten is aanspreekpersoon 

en is vanaf het begin af aan bij het project betrokken. Dit leergebied heeft vanaf het begin af aan 

aangegeven tijd te willen besteden aan de teambuilding van het leergebied, omdat de 

aanspreekpersoon vindt dat het team niet voldoende kan samenwerken. Hier is vanuit de 

afdelingsleider en de projectleider verder geen speciale aandacht besteed, daar er van werd 

uitgegaan dat bepaalde interventies, zoals het introduceren van verschillende overlegvormen, aan 

deze wens tegemoet zou komen. Afgelopen jaar hebben de docenten van het leergebied besloten de 

klassen op een bepaalde manier te verdelen. Dit betekent dat één docent alleen de onderbouw 

lesgeeft, één docent alleen de bovenbouw en de derde een beetje onderbouw en de bovenbouw.  

5.1.1 Persoonlijke capaciteit 

Verbiest verdeeld de persoonlijke capaciteit in twee dimensies: 

1. Actief en reflectief kennis (re)construeren  

2. Actuele inzichten uit de wetenschap en de praktijk gebruiken. 
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Om deze capaciteit te verbreden, verdiepen of te verankeren, zijn verschillende interventies 

uitgevoerd. De docenten in de leergebieden zijn op de hoogte gesteld van het project door middel 

van een presentatie (interpersoonlijke capaciteit). In deze presentatie is het werken als een 

professionele leergemeenschap, het professionaliseren van docenten en het doen van 

actieonderzoek aan de orde geweest. In de leergebieden is er vervolgens aandacht besteed aan dit 

onderzoek, om de reflectie op eigen handelen en de professionele houding te stimuleren. Hiervoor is 

het actieonderzoek van Ponte (2002) en het reflectiemodel van Korthagen gebruikt (Korthagen & 

Lagerwerf, 2011). Tijdens de gehele periode is er regelmatig naar (vak)literatuur verwezen, 

bijvoorbeeld als daar behoefte naar was n.a.v. het actieonderzoek. De tijd is te kort geweest om de 

laatste interventie van deze capaciteit uit te voeren, er zijn dus geen voorstellen van 

professionaliseringsactiviteiten of scholingen geweest, om het werken in de teams te bevorderen. 

In de teamgesprekken werd met drie vragen aandacht besteed aan deze capaciteit: 

� Heeft het actieonderzoek geholpen om meer te reflecteren op het eigen handelen in de klas of 

de resultaten van de leerlingen?  

� Welke activiteiten hebben jullie t.a.v. het professionaliseren de laatste zes maanden 

ondernomen? Denk hierbij aan lesbezoeken, literatuur lezen, scholingen? Is dit meer dan dat 

jullie daarvoor deden?  

� Welke behoefte hebben jullie aan begeleiding en/of scholing? 

Het leergebied wiskunde is, na de start van dit project, begonnen met een actieonderzoek. De 

onderzoeksvraag is: Waarom lukt het de gemiddelde leerling niet om zelfstandig het probleem op te 

lossen? Te vaak komen leerlingen vragen stellen, omdat ze ‘het’ niet begrijpen. Er ontstaat een 

wachtrij bij het bureau van de docent, of leerlingen doen niets totdat de docent bij ze is geweest. 

‘Zelfstandig’ werken is het dus eigenlijk niet. Ze doen wat ze al (denken te) weten. Het leergebied 

heeft besloten dit probleem te onderzoeken bij drie klassen. De interviewer is als expert af en toe 

aanwezig geweest bij het leergebied tijdens de leergebiedvergaderingen. 

Tijdens de teamgesprekken werd, bij het leergebied Wiskunde, aangegeven dat men door het 

actieonderzoek meer is gaan reflecteren op het eigen onderwijs: “…dat maakt dus nu wel dat wij 

daardoor nu bewuster dingen doen, en over de lessen nadenken. Normaal legde ik uit en je doet het 

op een bepaalde manier en je denkt prima dat is mijn manier en nu denk je wacht even, ik doe dit, 

maar die leerlingen wilden graag dat en dat, dus dat ga ik nu ook even kijken of dat werkt.” Uit de 

eerste enquête blijkt dat de docenten wiskunde de leergebiedtijd vooral gebruikten voor het samen 

ontwikkelen van lesmaterialen, toetsen en curricula, nu gebruiken de docenten van het leergebied 

wiskunde deze tijd ook om samen naar het onderwijs te kijken en deze te verbeteren. In dit 

leergebied geven alle drie de respondenten aan niet echt meer aan professionaliseren te hebben 

gedaan in de zin van bewust lessen bezoeken van collega’s, literatuur lezen en/of scholingen. Wel 

hebben zij het gevoel er toch mee bezig te zijn geweest, maar vooral door er over te praten en het 

actieonderzoek uit te voeren. Tijdens het actieonderzoek heeft de expert af en toe literatuur c.q. 

artikelen naar dit leergebied gestuurd naar aanleiding van het onderwerp van het actieonderzoek, 

één van de respondenten heeft dit wel doorgelezen: “…de websites die je soms opstuurt, kijk ik wel 

eens in en ik denk dan dat deze best nuttig kunnen zijn, maar vaak heb ik niet de tijd om er echt iets 

mee te doen in mijn lespraktijk, maar dat zijn wel kansen.”. Dit komt overeen met de antwoorden uit 

de enquête van die als vergelijkingsgrondslag dient, men is er wel mee bezig, maar het is geen 
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prioriteit. Uit het teamgesprek blijkt dat men het als moeilijk ervaart de juiste literatuur te vinden, 

ook tijdsgebrek wordt hier als reden genoemd. Maar als de literatuur door de expert wordt verstrekt 

wordt deze wel gelezen. 

Op de vraag of er behoefte is aan begeleiding en/of scholing wordt juist hiernaar verwezen: “..Ik 

weet nu niet waar ik zoeken moet, maar ik heb tijd om te lezen”. De andere respondenten bevestigen 

dit, zij zouden hier graag hulp bij krijgen. De literatuur die tot nu toe is toegezonden, zal worden 

gebruikt om een oplossing te vinden voor het actieonderzoek. 

Ook Het leergebied BO is aan het onderzoeken d.m.v. een actieonderzoek. De onderzoeksvraag is: 

Hoe kunnen leerlingen, door middel van filmpjes, hun vorderingen beter inzichtelijk maken? De 

verschillen bij bewegingsonderwijs zijn binnen een klas erg groot. De niveauverschillen lopen veel 

verder uiteen dan bij één van de theoretische vakken. Daarnaast kan het niveau van de leerling ook 

nog eens extreem verschillen tussen het ene onderdeel en het andere onderdeel. Bij het beoordelen 

van het vak bewegingsonderwijs wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt in het actieonderzoek 

van het leergebied bewegingsonderwijs gekeken hoe leerlingen door middel van maken van filmpjes 

kunnen laten zien op welk niveau zij staan, om vervolgens een leerdoel te bepalen en de 

vorderingen, ook door middel van filmpjes, bij te houden. In plaats van een docentenbeoordeling 

wordt dan een soort zelfbeoordeling verkregen. Op het Helen Parkhurst maken de leerlingen al 

gebruik van een digitaal portfolio, waar de filmpjes en leerdoelen dan zichtbaar gemaakt kunnen 

worden. 

De docenten BO geven ook aan dat door het actieonderzoek meer gereflecteerd wordt op het eigen 

onderwijs: “..ik ga meer in gesprek met leerlingen en automatisch ga je dan ook over je eigen manier 

van lesgeven nadenken, de manier hoe heb ik het gebracht, hoe komt het bij de leerlingen over dat ze 

zo’n filmpje moeten maken, doen ze dat voor mij of doen ze dat echt voor zichzelf omdat ze het leuk 

vinden om dat bij te houden. Je gaat er bewuster over nadenken.” De docenten BO gaven in de 

enquête, die aan het begin van het project is gegeven, aan veel te experimenteren met nieuwe 

methoden of aanpakken en de effecten hiervan min of meer te onderzoeken, hoewel er minder 

gekeken werd naar de resultaten van de leerlingen bij deze effecten. Er wordt in dit leergebied niet 

ervaren dat men meer met professionaliseren bezig is geweest. Zowel in de enquête als het 

teamgesprek komt uit dat men in dit leergebied veel literatuur leest. Wel wordt opgemerkt dat dat  

de afgelopen tijd meer gericht is geweest, door het bezig zijn met het actieonderzoek, maar ook met 

betrekking tot de activiteiten voor de i-keuze
3
 van de leerlingen uit de derde klas. Ook is er contact 

opgenomen met een school die al met een sportfolio werkt. Het leergebied gaat daar volgend jaar 

november op bezoek voor een uitwisseling. Eén van de respondenten merkt op dat zij dit jaar meer 

tijd heeft om lessen van collega’s te bezoeken en zij daar dit jaar dus meer tijd aan besteedt.  

Het leergebied Nederlands heeft het moeilijk gevonden een gemeenschappelijk doel van het 

actieonderzoek te bepalen voor een actieonderzoek. Zij geven tijdens het teamgesprek aan dat dit 

komt omdat zij niet alle drie hetzelfde niveau lesgeven. Twee van de drie docenten zijn voor 

verschillende klassen (1
ste

 en 2
e
 klas) aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag: Hoe kan de 

toetsdruk die ervaren wordt door de leerlingen en de docenten, worden verminderd? Voor de eerste 

                                                           
3
 I-keuze: In de bovenbouw van het Helen Parkhurst, moet één keer per jaar een i-keuze worden gemaakt door 

de leerlingen. Deze i-keuze gaat over een vooraf bepaald onderwerp. Leerlingen worden uitgedaagd, zelf een 

manier te zoeken, waarop zij bewijzen dat zij dit onderwerp beheersen. 
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klassen wordt onderzocht of digitale toetsen een oplossing is, voor de tweede klassen wordt 

uitgeprobeerd of het werken met een programma van 12 weken in plaats van 6 weken verlichting 

biedt in het programma. 

Eén van de respondenten geeft aan dat hij door het actieonderzoek is gaan lezen over digitale 

toetsing. Ook heeft deze respondent ontdekt dat er verschillende fora bestaan over het onderwerp 

digitale toetsing en Nederlands en digitale lesmethodes. Deze kennis wordt op het moment nog niet 

gebruikt. Eén van de andere respondenten geeft hierbij aan dat juist deze kleine excersities helpen 

weer verder te komen in het eigen onderwijs en dat een volgende stap dan weer makkelijker gaat. 

De andere respondenten geven aan niet meer bezig te zijn met professionaliseringsactiviteiten dan 

voorheen. Lesbezoeken en scholingen hebben niet plaatsgevonden. Bij de enquête die als nulmeting 

dienst deed werd juist bij de stelling “Ik lees vakliteratuur” laag gescoord.  

Conclusie 

Er kan gesteld worden dat, als gevolg van het doen van actieonderzoek  deze interventies, er een 

verschuiving in dimensie van de persoonlijke capaciteit de stadia van de in de ontwikkeling tot 

professionele leergemeenschap van de leergebieden heeft plaatsgevonden. Er zijn meer docenten 

gaan reflecteren (verbreding) en docenten zijn, over het algemeen, meer gaan reflecteren over hun 

functioneren en het eigen onderwijs (verdieping), vooral als alle docenten betrokken waren bij 

hetzelfde actieonderzoek. Waar dit niet het geval is, zoals het leergebied Nederlands, wordt niet 

ervaren dat er meer wordt gereflecteerd. Ook wat betreft het gebruiken van actuele inzichten uit de 

wetenschap en de praktijk, is een (kleine) verbetering zichtbaar. Docenten willen wel (vakgebonden) 

literatuur lezen en doen dat in sommige gevallen meer dan voorheen. In de leergebieden Nederlands 

en BO is er gericht literatuur gelezen, door het uitvoeren van het actieonderzoek, Wiskunde had hier 

(nog) geen behoefte aan. Over het algemeen vindt men het prettig als er geholpen wordt met het 

zoeken van literatuur of dat deze literatuur aangedragen wordt. Terwijl voor het professionaliseren 

door op de hoogte te blijven, (vak)literatuur lezen als één van de manieren wordt genoemd (Geijsel 

et al. 2006). Dit zou betekenen, dat als de literatuur niet aangedragen wordt, er niet of weinig aan 

deze manier van professionaliseren wordt gedaan. 

 

5.1.2 Interpersoonlijke capaciteit 

Deze capaciteit wordt door Verbiest (2008) ook in twee dimensies verdeeld: 

1. Gedeelde visie  

2. Collectief leren en gedeelde praktijken. 

Om deze capaciteit te verbreden, verdiepen of te verankeren is er besloten door de afdelingsleider, 

de aanspreekpersonen en de onderzoeker, verschillende interventies te initiëren. Tijdens een 

teamvergadering van de hele afdeling is er een presentatie geweest over professionaliseren, werken 

in professionele leergemeenschappen en het doen van actieonderzoek. Tevens zijn de resultaten van 

de eerste enquête besproken, eerst in het aanspreekpersonenoverleg en naderhand door de 

aanspreekpersonen met de leergebieden. Daarnaast is door de afdelingsleider, projectleider en de 

aanspreekpersonen het belang van een professionele cultuur en van goede verhoudingen regelmatig 

ter sprake gebracht in nieuwsbrieven en tijdens team- en of leergebiedvergaderingen. Tevens is in de 

leergebieden gestart met de actieonderzoeken. Tijdens het aanspreekpersonenoverleg is een 
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presentatie gegeven over de overlegvorm “het reflecterende team” van Jackson & McKergow (2007). 

In het aanspreekpersonenoverleg is, in overleg met de aanspreekpersonen en de afdelingsleider, 

besloten dit (nog) niet te introduceren bij alle docenten. Het was de bedoeling hier eerst een 

workshop in één van de afdelingsvergaderingen over te geven, waarop de teams deze methode in de 

leergebieden zouden kunnen gebruiken. Als reden werd gegeven dat er niet voldoende tijd was, de 

teams nu juist “lekker aan het werk waren” en het niet nodig werd geacht. In enquête die als 

nulmeting dienst heeft gedaan werden de stellingen “In onze afdeling is er tussen de leraren een 

cultuur van wederzijds vertrouwen” en “Mijn collega’s steunen mij bij het uitproberen van nieuwe 

werkvormen” al relatief hoog gescoord, waaruit geconcludeerd kan worden dat er een groot 

wederzijds vertrouwen is tussen de docenten in de leergebieden. 

In de teamgesprekken werd met verschillende vragen aandacht besteed aan deze capaciteit: 

� Vinden jullie dat er voldoende aandacht is besteed aan wat het doel (visie) is van het project? 

Denk hierbij aan de presentatie over professionele leergemeenschappen, het professionaliseren 

van docenten en actieonderzoek, voordat dit project van start ging tijdens de teamvergadering of 

iets dergelijks. 

  

o Kunnen jullie nog andere activiteiten/ gebeurtenissen noemen?  

o Wat vinden jullie van dit doel?  

o Welke verwachtingen leverde dat op?  

o Is het naar jullie idee gerealiseerd?  

� Zijn jullie door dit project meer als team gaan functioneren? 

o Hebben jullie door dit project een beter inzicht gekregen hoe collega’s in je 

leergebied over bepaalde zaken m.b.t. het onderwijs denken?  

o Hebben jullie tijdens het project het gevoel dat er meer samengewerkt werd om de 

eigen onderwijspraktijk te verbeteren? Hoe vonden jullie dat?  

o Waar heb je het afgelopen periode nog geen tijd voor gehad, maar wil je, samen met 

je collega’s wel nog tijd aan geaan besteden  

o Tijdens dit project zijn jullie bezig geweest met het uitvoeren van een 

actieonderzoek. Wat heeft dit opgeleverd?  

 

Bij het leergebied wiskunde vonden de respondenten de visie die uitgedragen werd door de 

onderzoeker en de afdelingsleider over het professionaliseren, het werken als professionele 

leergemeenschap en  eerst erg theoretisch. De aanspreekpersoon dacht in het begin zelfs “…. Word 

ik hier nu beter van en wordt mijn team hier beter van…”, en “...de eerste keer dacht ik: dit gaat heel 

veel werk opleveren en dan maar kijken hoe de andere docenten erop gaan reageren. In het begin 

reageerden de andere docenten toch wat angstig, van dit gaat heel veel werk opleveren en eigenlijk 

gaat het altijd zo bij grote projecten, we doen heel veel op papier maar we doen er verder niets mee.” 

Pas toen het team daadwerkelijk aan de gang ging met het actieonderzoek kwam het besef dat het 

leergebied de visie ook deelde. In de loop van het actieonderzoek, kwam het besef dat zij als team 

bezig waren het (eigen) wiskundeonderwijs te verbeteren. Eén van de respondenten (de 

aanspreekpersoon) vond het wel fijn dat er tijdens het aanspreekpersonenoverleg kort aandacht 

werd besteed aan wat er in andere leergebieden werd gedaan aan onderzoek en op welke manier zij 

dat aanpakten. Daar heeft hij wel van geleerd en dit kon hij meenemen naar het leergebied overleg. 
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De respondenten vinden dat het daadwerkelijke uitwisselen tussen leergebieden pas plaats moet 

vinden zodra de leergebieden het actieonderzoek zover af hebben, dat er al resultaten bekend zijn.  

De respondenten van wiskunde geven aan dat ze door dit project meer als een team zijn gaan 

functioneren, hoewel zij bij de eerste enquête ook al relatief hoog scoren op dit onderwerp (tabel 

4.2.2.1). Toch wordt op de stelling “In onze afdeling bevragen de leraren elkaar systematisch en 

kritisch op hun doen en laten in de klas” relatief laag gescoord. Door dit project hebben zij een beter 

inzicht gekregen op het functioneren en de ideeën over onderwijs van de collega’s: “…Ik sta te kijken 

naar de gelijkheid in ons team, terwijl we drie verschillende personen zijn met verschillende 

ervaringen en toch hebben wij alle drie  een zelfde valkuil.”, namelijk dat er bij het zelfstandig werken 

altijd veel leerlingen bij het bureau staan met vragen. Voor het actieonderzoek hebben zij elkaars 

leerlingen geïnterviewd en hebben daardoor meer  inzicht gekregen in het functioneren van de 

collega in de klas. Ook zijn zij erachter gekomen, dat ondanks alle verschillen tussen hen (ervaring en 

verschillende persoonlijkheden), zij eigenlijk dezelfde problemen ervaren in de klas. De 

respondenten gaven aan dat het samen verbeteren van het wiskundeonderwijs door het team als 

één van de peilers van dit project werd gezien, juist het feit dat zij gezamenlijk systematisch hieraan 

konden werken heeft hen erg aangesproken. Volgend jaar willen zij hier ook mee verder: “...Ik denk 

dat wij na de zomervakantie zelf aan het professionaliseren zijn. We hebben nu een aanzet gekregen 

en ik hoop gewoon dat wij als team er volgend jaar gewoon mee verder gaan”. Het actieonderzoek 

heeft deze docenten geholpen in te zien, dat wat zij denken dat het probleem is, dit niet echt zo 

hoeft te zijn, door werkelijk te gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Normalerwijze ondervinden 

zij een probleem en bedenken daar meteen een oplossing voor. Nu hebben zij eerst het “probleem” 

onderzocht en zijn toen pas naar oplossingen gaan zoeken: “…toen uit de enquête bleek dat wat wij 

dachten wat het probleem was, niet het probleem was volgens de leerlingen, hadden wij al naar een 

oplossing gezocht, wat wij natuurlijk normaal altijd doen, dan zouden wij een oplossing hebben 

gezocht voor iets wat eigenlijk voor de leerlingen het probleem niet was.”. De respondenten dachten 

dat de leerlingen gewoon te lui waren om de vragen en de uitleg goed te lezen. En dat de teksten te 

moeilijk zijn. Dat leerlingen wel behoefde hadden aan uitleg. Na de interviews die zijn gehouden 

blijkt het dat de leerlingen de uitleg voldoende vonden alleen zouden zij ze graag in kleinere stukjes 

uitgelegd krijgen. Bovendien kwam uit de interviews naar voren dat de leerlingen last hebben van de 

drukte in de klas.  

Op de vraag waar zij de afgelopen periode nog geen tijd voor hebben gehad en waar zij samen met 

de collega’s wel nog tijd aan willen besteden, werd geantwoord dat hun onderzoek nog niet klaar is, 

zij weten nu wat er bij de leerlingen speelt en moeten nog gaan kijken hoe zij dit in de praktijk gaan 

aanpassen. Zij willen een methode vinden om meer structuur in de uitleg te krijgen, waardoor het in 

kleinere stukken kan worden uitgelegd en rust in de klas te krijgen. Ook moet er nog gemeten 

worden of deze activiteiten dan ook werkelijk resultaat opleveren.  

De docenten van het leergebied BO vinden over het algemeen dat er voldoende tijd is besteed aan 

het uitdragen van de visie, door de afdelingsleider, de aanspreekpersonen en de projectleider. Wel 

wordt opgemerkt, dat dit team er minder aandacht aan heeft besteed, daar zij zelf vinden dat het 

team al in grote mate als een professionele leergemeenschap functioneert, zij delen de visie betreft 

het professionaliseren van docenten, het werken als professionele leergemeenschap en zien in dat er 

door middel van actieonderzoek aan het eigen onderwijs gewerkt kan worden. Alle drie de 

respondenten vonden de presentatie, die aan het begin van het project is gegeven, duidelijk. Het 
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werd meteen duidelijk wat er van het team verwacht werd en zijn meteen begonnen aan een 

actieonderzoek. Er werd door één van de respondenten opgemerkt dat het goed was dat er in het 

aanspreekpersonenoverleg al ruimschoots aandacht aan het project is gegeven, zo kon de 

aanspreekpersoon goed aansluiten op de presentatie. De docenten vonden het prettig met het 

verbeteren van hun eigen onderwijs aan de gang te kunnen, wat ook daadwerkelijk is gedaan door 

middel van een actieonderzoek. Tijdens de leergebiedvergaderingen is er vooral tijd besteed aan dit 

actieonderzoek. Eerst een paar keer om de onderzoeksvraag duidelijk te krijgen, daarna ook met het 

zoeken en lezen van literatuur. Vervolgens is er gekeken naar welke oplossingen er mogelijk zijn. Er is 

ook contact gelegd met een andere school, voor een uitwisseling van ideeën. Wat de docenten erg 

prettig vonden is dat zij gericht aan één onderdeel hebben gewerkt: “..Het is alleen dat je nu één doel 

hebt wat denk ik erg goed was, is dat we het klein hebben gehouden, omdat we als docenten eigenlijk 

altijd alles tegelijk willen aanpakken, of voor de hele sectie of heel groots aanpakken voor alle 

jaarlagen en nu gewoon één periode één jaarlaag, daarmee beginnen.” 

De docenten van het leergebied BO hebben niet het idee dat er meer als een team werd gewerkt dan 

voorheen, er werd vooral gerichter gewerkt. Dit komt overeen met de uitkomsten van de eerste 

enquête, waar BO bij het gedeelte over samenwerken (tabel 4.2.2.1) en de stellingen betreft dit 

onderwerp (tabel 4.2.1) ook erg hoog heeft gescoord. Zij hadden al een goed idee hoe de andere 

docenten functioneren en denken over bepaalde zaken. Waar het leergebied BO nog niet aan toe is 

gekomen, is naast over de resultaten discussiëren, is daadwerkelijk de resultaten in de portfolio’s van 

leerlingen bekijken. Hoe zijn de portfolio’s ingevuld en is daar verschil tussen? Ook worden 

lesbezoeken genoemd, om te kijken hoe de collega’s binnen hun lessen bezig zijn met de leerlingen 

die die filmpjes over hun vooruitgang moeten maken. Er wordt wel al veel over gesproken hierover 

maar er wordt ervaren dat er nog geen echte uitwisseling tussen de respondenten is in de praktijk. 

Eén van de respondenten van het leergebied Nederlands vond de presentatie over het project aan 

het begin van het project erg duidelijk, maar dacht wel dat het erg groot was en veel werk op zou 

leveren. Wel werd er opgemerkt dat het project gaande weg `werd uitgekleed` en kleiner werd 

gemaakt. Uiteindelijk werd dit wel als prettig ervaren: “..uiteindelijk was dit wel goed, want we 

kwamen toch in tijdsnood…”. Ook werd er opgemerkt dat het erg theoretisch was, maar het was wel 

duidelijk wat er met het project verwacht werd. De docenten van het leergebied vonden dat verdere 

activiteiten om de visie van de afdeling ten opzichte van het professionaliseren van docenten en het 

werken als professionele leergemeenschap vooral gericht waren op de aanspreekpersoon. Er werd 

inderdaad in het aanspreekpersonenoverleg veel aandacht besteed aan de vorderingen in de 

leergebieden, er werd hulp geboden en er werden problemen besproken. Het was de bedoeling dat 

de aanspreekpersoon dit zou bespreken in de leergebieden. Mailtjes en nieuwbrieven zijn slechts 

vluchtig gelezen.  

In dit leergebied is niet meer samengewerkt dan men gewend was.  De aanspreekpersoon geeft aan 

dat naar zijn beleving dit project voor dit leergbied min of meer is mislukt, doordat zij niet tot een 

gezamelijke onderzoeksvraag hebben kunnen komen en zij “een gemeenschappelijke deler” misten, 

zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven. Op de stellingen van de eerste enquête deel 1 

(tabel 4.2.1) en de enquête over samenwerken (tabel 4.2.2.1) schatten de docenten uit dit leergebied 

dit ook al relatief laag in. De aanspreekpersoon heeft vanaf het begin af aan de wens geformuleerd 

dat er in het team aan teambuilding gewerkt zou moeten worden en dat daar naar zijn beleving niets 

mee gedaan is. De aanspreekpersoon zegt dat dit het hele proces heeft beïnvloed. Niet alle 
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respondenten zijn het hiermee eens, er wordt ook gezegd dat het probleem waarvoor de 

teambuilding nodig zou zijn, niet zo ervaren werd. Er is tijdens de leergebiedvergaderingen wel 

samen gewerkt aan andere zaken, zoals het maken van leerlijnen en het maken van het programma 

van de examentraining, maar niet door alle drie de docenten samen en niet aan het actieonderzoek. 

Conclusie: 

Uit de teamgesprekken blijkt dat de visie van dit project duidelijk is overgekomen bij de docenten en 

de aanspreekpersonen. Vooral de eerste presentatie en de bijeenkomsten bij de aanspreekpersonen 

hebben hier toe bijgedragen, doordat het project eerst uitgebreid met de aanspreekpersonen is 

besproken, konden zij de vragen en onduidelijkheden die er waren in de leergebieden bespreken. 

Gaandeweg het project werd de visie betreft het professionaliseren en de professionele 

leergmeenschappen steeds breder gedragen. De andere interventies, zoals de berichten in de 

nieuwsbrieven en het bespreken van de resultaten van de eerste enquête, worden niet als een 

toevoeging ervaren. Bij navraag bij de aanspreekpersonen wordt vermeld dat het bespreken van 

deze resultaten niet heeft geholpen inzicht te krijgen in het functioneren van hun team. In de eerste 

plaats werd verwacht dat het project heel veel werk zou opleveren, door op deze manier te gaan 

werken en een actieonderzoek te gaan doen, maar toen eenmaal duidelijk werd dat er hierdoor aan 

het eigen onderwijs gewerkt kon worden, werd het doel van dit project geaccepteerd en vonden de 

docenten het zelfs prettig. Het leergebied Nederlands heeft dan wel geen actieonderzoek in het 

team verricht, maar twee van de docenten zijn wel individueel bezig geweest met een 

actieonderzoek. Daardoor hebben zij wel aan het professionaliseren gewerkt, maar niet in gebruik 

gemaakt van de voordelen van een professionele leergmeenschap, namelijk samen werken en kennis 

delen. Dit betekent dat deze dimensie van de interpersoonlijke capaciteit is verbreed, daar er meer 

docenten een betrokkenheid voelen met deze visie en hier ook naar handelen. Het werken aan het 

actieonderzoek heeft tenminste bij één team het collectief leren en gedeelde praktijken bevorderd 

(verbreding), bij de anderen heeft men dit minder ervaren. Bij één leergebied doordat er al veel 

samen werd gewerkt, hier werd wel ervaren dat de samenwerking gerichter aan één doel werd 

besteed (verdieping). Bij het andere leergebied is het niet gelukt een gezamenlijke onderzoeksvraag 

te formuleren. Gesteld kan worden dat dit een belangrijk punt is.  

5.1.3 Organisatorische capaciteit 

Verbiest (2008) noemt hier drie dimensies voor ondersteunende condities: 

1. Structuren, bronnen en systemen  

2. Cultuur 

3. Leiderschap 

Om deze capaciteit te verbreden, verdiepen of te verankeren is er besloten door de afdelingsleider, 

de aanspreekpersonen en de projectleider, verschillende interventies te initiëren. Zo is door de 

afdelingsleider meer tijd vrijgemaakt voor de leergebieden, zodat er meer ruimte is gekomen voor 

inhoudelijk overleg in deze leergebieden. Bij de aanspreekpersonen is de overlegvorm “het 

reflecterende team” van Jackson & McKergow (2007) geïntroduceerd. De onderzoeker is opgetreden 

als expert bij de leergebiedvergaderingen, om deze leergebieden met raad en daad bij te staan en de 

visie t.a.v. het professionaliseren van docenten is verder geconcretiseerd, door de onderzoeker en de 

afdelingsleider afdelingsbreed en door de aanspreekpersonen in de leergebieden.  



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
56 

In de teamgesprekken is met verschillende vragen aandacht besteed aan deze capaciteit: 

� Hebben jullie gemerkt/ervaren dat er meer tijd is vrijgemaakt voor het werken in de 

leergebieden de laatste paar maanden?  

� Hoe vonden jullie het dat Nico of ikzelf af en toe bij de leergebied vergaderingen aanwezig 

waren? Heeft dit jullie geholpen?  

� Vinden jullie dat de rol van de aanspreekpersoon veranderd is de laatste tijd, kunnen jullie 

dit toelichten?   

� Vinden jullie dat er voldoende aandacht is besteed aan wat het doel (visie) is van deze 

manier van werken? Denk hierbij aan de presentatie over PLG tijdens de teamvergadering of 

iets dergelijks. 

Bij de enquête die vooraf als nulmeting werd gegeven werd op de stellingen die slaan op de 

organisatorische capaciteit (stellingen 10 t/m 18 van vragenlijst deel 1) al relatief hoog gescoord door 

alle leergebieden. Over het algemeen wordt er door alle drie de geinterviewde leergebieden ervaren 

dat er meer tijd is vrijgemaakt voor de leergebieden, vooral in het begin: “Ja, in het begin vooral, 

toen we net bezig waren met dit onderzoek, dan had ik wel zoiets van o lekker dan kunnen we weer 

verder, de laatste weken is dit een stuk minder geweest door de rapportvergaderingen en 

examenstunt
4
 etc., jammer want dan deel je ook minder”. Ook werd er ervaren dat de leergebiedtijd 

heiliger was: “Ik denk wel dat de leergebiedtijd die is ingeroosterd wel heiliger is dan voorheen, dus hij 

staat vaster op de agenda en wordt minder snel geschrapt als voorgaande jaren”. Naderhand is er 

veel vergadertijd gebruikt voor rapportvergaderingen en andere zaken die ook van belang zijn op de 

afdeling, zodat er minder tijd was voor de interventies in dit project. Er is slechts één respondent van 

de drie leergebieden die vindt dat er niet meer tijd is vrijgemaakt. In het begin is men gericht bezig 

geweest met het formuleren van de onderzoeksvraag. De leergebieden wiskunde en BO vonden dat 

de leergebiedtijd meer werd gebruikt om het onderwijs te verbeteren en minder voor de praktische 

zaken, er werd gerichter gewerkt doordat er met het actieonderzoek richting werd gegeven. 

Nederlands is, na het formuleren van de onderzoeksvraag, individueel verder gegaan. Eén van de 

respondenten heeft de tijd besteed aan de voorbereiding  van toetsing en afsluiting van de derde en 

vierde klassen. Twee respondenten zijn individueel bezig geweest met het actieonderzoek.  

Het leergebied wiskunde heeft het als prettig ervaren dat de expert af en toe aanschoof bij de 

leergebiedvergaderingen. De expert heeft kunnen helpen met het focussen van het onderzoek: “…Ja 

jij hebt het hele programma eigenlijk een stukje kleiner gemaakt, wij wilden meteen 25 zaken 

tegelijkertijd aanpakken” en met de vorm van interview: “en we hebben in plaats van de papieren 

enquête het mondeling in (kleine) groepsgesprekken gedaan, want hoe kan je een goede enquête op 

papier zetten als je eigenlijk niet eens weet of ons probleem wel hun probleem is”. Ook het leergebied 

BO denkt hier zo over: “…en het is goed dat er af en toe door een buitenstaander even mee luistert, 

weer even een andere richting aangeeft waar je misschien of zelf niet aan gedacht hebt of misschien 

wel,  maar het is goed om bevestiging te hebben of iets anders te horen te krijgen en daarnaast vond 

ik het fijn, dat je zeker in het begin, ook echt wel het onderwerp wat we hadden, dat je ook zelf op 

zoek bent gegaan, naar waar we waarschijnlijk wat aan hadden, websites of boeken, toch de 

literatuur die we nodig hadden, omdat wij ook een stuk de literatuur in wilden duiken, aantal dingen 

                                                           
4
 Examenstunt: Een examenstunt wordt door de examenklassen georganiseerd en is een “soort” afscheid van 

de leerlingen van het schoolleven. Meestal doen zij dit, door op een ludieke wijze de docenten een beejte in de 

maling te nemen. Die dag “moeten” de docenten doen wat de leerlingen zeggen. 
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hadden we zelf al gevonden, maar een aantal dingen ook nog niet, dus dat had wel toegevoegde 

waarde en dat was wel fijn.”. Het leergebied Nederlands heeft dit niet zo ervaren, één van de 

respondenten vroeg zelfs: “…ben je wel geweest?”. De interviewer heeft hier twee situaties verteld 

wanneer de expert aanwezig was en dit werd beaamd door de docenten. Er wordt aangegeven dat er 

niet specifiek van deze hulp gebruik gemaakt is, er zijn geen vragen gesteld. De respondenten 

hadden hier geen behoefte aan en zagen er geen meerwaarde in. 

De rol van de aanspreekpersonen is door dit project niet wezenlijk veranderd, er werd vooral als 

team samengewerkt. Wel wordt door het leergbied Wiskunde opgemerkt dat de aanspreekpersoon 

meer doorgeeft wat er is besproken tijdens het aanspreekpersonenoverleg, vooral wat betreft het 

project,  maar zodra dit is gedaan gaan zij op gelijke voet als team aan het werk. 

Conclusie: 

Voor wat betreft de organisatorische capaciteit blijkt uit de interviews dat er een kleine vooruitgang 

is geboekt wat betreft het werken als professionele leergemeenschap. Het instellen van de expert 

heeft een positief effect gehad in de leergebieden en werd als prettig ervaren.  Over het algemeen 

werd er ervaren dat er meer tijd werd vrijgemaakt en deze tijd is, in ieder geval in twee leergbieden 

gebruikt voor het actieonderzoek. Het andere leergebied heeft deze tijd ook gebruikt voor andere 

activiteiten die op dat moment belangrijk waren voor het leergebied. Er kan gesteld worden dat er 

een verbreding heeft plaatsgevonden van deze dimensie. De cultuur op de afdeling is enigszins 

gewijzigd, er wordt tijd besteed aan de visie van de afdeling, door presentaties en in de 

nieuwsbrieven. Er heerst een gevoel van wederzijds vertrouwen op de afdeling, dit is niet zozeer 

gewijzigd. Wel wordt de leergebiedtijd effectiever gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs 

door het doen van een actieonderzoek  Wel lijkt het van belang dat het hele team aan één doel 

samenwerkt, het leergebied Nederlands geeft aan dat dit van groot belang is bij het vormen van het 

team, alhoewel dit niet gelukt is bij dit team, doordat zij niet alle drie aan een zelfde leerjaar 

lesgeven, zoals in de inleiding vermeld. 

5.2 Het professionaliseren van docenten 

In paragraaf 3.1 wordt een theoretische onderbouwing gegeven over het professionaliseren van 

docenten. Volgens Geijsel et al. (2006) zijn er drie elementen die het proces van professionaliseren 

bevorderen: 

1. Lezen en/of nascholing 

2. Bezoeken van lessen, feedback, nieuwe vaardigheden 

3. Experimenteren en reflectie 

Daar er in dit onderzoek wordt gekeken of het werken als professionele leergemeenschap het 

professionaliseren van docenten kan bevorderen wordt hier ook gekeken naar een vierde element: 

4. Samenwerken 

5.2.1 Professionaliseren door lezen en/of scholing 

Geijsel et al. (2006) stellen dat lezen van (vak)literatuur en scholing kunnen bijdragen aan het 

professionaliseren van docenten. Het stimuleren van het lezen van (vak)literatuur was ook één van 

de interventies om de persoonlijke capaciteit te vergroten. 
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In de teamgesprekken wordt met onderstaande vraag aandacht besteed aan dit onderwerp: 

o Welke activiteiten hebben jullie t.a.v. het professionaliseren de laatste zes maanden 

ondernomen? Denk hierbij aan lesbezoeken, literatuur lezen, scholingen? Is dit meer 

dan dat jullie daarvoor deden?  

Van het leergebied Wiskunde geven de respondenten aan niet echt meer aan professionaliseren te 

hebben gedaan in de zin van bewust lessen bezoeken van collega’s, literatuur lezen en/of scholingen. 

Wel hebben zij het gevoel er toch mee bezig te zijn geweest, maar vooral door er over te praten en 

het actieonderzoek uit te voeren. De respondenten geven aan dat zij al veel bij elkaar de les inlopen, 

bijvoorbeeld als men iets nodig heeft of iets wil vragen, of als men iets nodig heeft van de ander. Er is 

niet echt tijd om systematisch bij elkaar op lesbezoek te gaan met de bedoeling hier van te leren. Wel 

wordt er aangegeven, dat de literatuur en websites die opgestuurd zijn door de expert worden 

gelezen. Ook hebben zij leerlingen geïnterviewd om er achter te komen waar bepaalde problemen 

vandaan zouden kunnen komen, in het kader van het actieonderzoek. De feedback van de leerlingen 

werd zeer gewaardeerd: “….in die interviewtjes met de leerlingen kregen wij dus te horen hoe zij les 

kregen bij Leo, daar hoorde ik bijvoorbeeld “Hij herhaalt veel dingen” en ik weet van mijzelf dat ik het 

één keer uitleg, en de volgende les is iets anders aan de beurt” Uit die interviews kwam juist naar 

voren dat leerlingen het heel prettig vonden dat er zaken herhaald werden, dus daar ga ik voor mijzelf 

wel over nadenken hoe ik dat kan inpassen” 

In het leergebied BO wordt niet ervaren dat men meer bezig is met professionaliseren door het 

lezen: van literatuur of na- en/of bijscholing: “Ik denk niet meer dan ik al deed ik las al regelmatig. 

Het enige is dat je duidelijk wel meer op een specifiek onderwerp bent gaan lezen. Het stimuleert in 

zoverre wel”. Ook het feit dat geholpen werd met het zoeken van literatuur werd gewaardeerd: 

“daarnaast vond ik het fijn dat je ook zelf op zoek bent gegaan, naar waar we waarschijnlijk wat aan 

hadden, websites of boeken, de literatuur die we nodig hadden, omdat wij ook een stuk de literatuur 

in wilden duiken.”. Er staat er binnenkort een studiedag op het programma van bond voor docenten 

lichamelijke opvoeding (Koninklijke Vereniging voor lichamelijke opvoeding (KVLO)) waar workshops 

over onderdelen van dit onderwerp aan bod komen, twee van de respondenten zullen hieraan gaan 

deelnemen. Eén van de respondenten wil graag een scholing gaan volgen: “Ik zou graag een scholing 

krijgen gericht op moderne media, maar wat wel gelijk toepasbaar is in de praktijk, dus niet te 

theoretisch. Nascholingen zijn vaak te theoretisch en sluiten niet aan bij de lessen BO, je bent altijd 

een uitzondering en vaak is het best moeilijk om vanuit de theorie de vertaalslag naar BO te maken.”. 

In een vervolggesprek met de aanspreekpersoon, bleek dat de scholingen die gevolgd worden vaak 

door de KVLO worden georganiseerd, dit verklaart waarschijnlijk de lage score bij de eerste enquête, 

waar BO laag scoorde op de stelling “ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na en/of 

bijscholing. De docenten hebben waarschijnlijk deze scholingen niet meegeteld, daar zij niet door het 

Helen Parkhurst zijn georganiseerd. 

Bij het leergebied Nederlands wordt door één van de respondenten aangegeven dat hij door het 

actieonderzoek is gaan lezen over digitale toetsing. Hij heeft het programma “wintoets” bekeken, 

maar heeft later besloten, niet dit programma te gebruiken, maar het programma Muiswerk, waar 

hij al bekend mee was. Ook heeft deze respondent ontdekt dat er verschillende fora bestaan over 

het onderwerp digitale toetsing en Nederlands en digitale lesmethodes. Deze kennis wordt op het 

moment nog niet gebruikt, maar hij is wel van plan deze fora te blijven volgen, zodat hij op de hoogte 
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blijft over het onderwerp digitaal teotsen. Eén van de andere respondenten geeft hierbij aan dat juist 

deze kleine excersities helpen weer verder te komen in het eigen onderwijs en dat een volgende stap 

dan weer makkelijker gaat. De andere respondenten geven aan niet meer bezig te zijn met 

professionaliseringsactiviteiten dan voorheen. Lesbezoeken en scholingen hebben niet 

plaatsgevonden. 

 

Conclusie: 

Het doen van actieonderzoek stimuleert over het algemeen wel tot het lezen van literatuur, maar er 

kan niet echt gesteld worden dat docenten door dit project dit meer zijn gaan doen. Wel komt naar 

voren dat het gewaardeerd wordt dat er literatuur wordt aangedragen of in ieder geval wordt 

geholpen met zoeken, dit werkt stimulerend om toch te gaan lezen. Tevens wordt er aangegeven dat 

men wel het gevoel heeft met professionaliseren bezig te zijn, alleen al door erover te praten en 

door de interviews en enquêtes die aan leerlingen worden gegeven m.b.t. het actieonderzoek.  

5.2.2 Professionaliseren door bezoeken van lessen, feedback, nieuwe vaardigheden 

Naast professionaliseren door (vak)literatuur lezen en scholing, geeft Geijsel et al. (2002) ook aan dat 

er ook geprofessionaliseerd kan worden door het bezoeken van lessen, het geven en krijgen van 

feedback en het uitproberen van nieuwe vaardigheden. Hier zijn geen specifieke interventies op 

gericht, hoewel bij het doen van actieonderzoek deze punten wel aan bod kunnen komen. Vooral het 

feedback vragen en krijgen en het uitproberen van nieuwe vaardigheden zullen in een 

actieonderzoek voorkomen. 

Uit de teamgesprekken met Wiskunde en BO komt duidelijk naar voren dat het bezoeken van lessen 

van collega’s ook nu niet heeft plaatsgevonden, behalve door één van de respondenten van BO, die 

ook meteen aangeeft dat haar rooster dit toelaat en dat er dus tijd voor is. Alle andere respondenten 

geven aan hier geen tijd voor te hebben, maar dit wel graag te willen: “wij hebben eigenlijk nog geen 

echte uitwisseling gehad met ons drieën over bijvoorbeeld de resultaten in jouw lessen en de 

portfolio’s van leerlingen en lesbezoeken komen doen om te kijken hoe een ander zijn/haar leerlingen 

er mee omgaan, ondanks dat we er veel over praten samen en wel iets merken in de daltonuren, ….”. 

Bij het leergbied Nederlands wordt aangegeven dat er geen lesbezoeken hebben plaatsgevonden. 

Alle drie de leergebieden hebben, wel gewerkt met feedback van de leerlingen. Het leergebied BO 

geeft aan door het actieonderzoek en het invoeren van een nieuwe methode om niveau te bepalen 

van leerlingen en vorderingen bij te houden d.m.v. filmpjes, vaker in gesprek te gaan met de leerling:  

“maar ik ga wel meer in gesprek met leerlingen en automatisch ga je dan ook over je eigen manier 

van lesgeven nadenken, de manier hoe heb ik het gebracht, hoe komt het bij de leerlingen over dat ze 

zo’n filmpje moeten maken, doen ze dat voor mij of doen ze dat echt voor zichzelf omdat ze het leuk 

vinden om dat bij te houden.”.  Eén van de docenten Nederlands heeft net een enquête gegeven, om 

te kijken wat leerlingen vinden van het digitale toetsen, de ander gaat dit binnenkort nog doen, zodra 

de lessenserie die is gemaakt klaar is. Dit betekent dat, zoals aangegeven in de enquête er ook zelf 

lesmateriaal wordt gemaakt. 

Wat opvalt bij het leergebied Wiskunde, is dat zij verbaasd zijn dat zij dezelfde problemen 

ondervinden in de klas: “…Ik vond het leuke dat ik ontdekte, dat we dezelfde problemen hebben, 

ondanks dat we heel verschillend lesgeven, verschillende ervaring hebben.”. Dit zou betekenen dat zij 

eigenlijk nooit (of niet vaak) over de problemen spreken die zij in het eigen onderwijs tegenkomen, 

ondanks de vrij hoge score tijdens de nulmeting.  
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Conclusie: 

Door dit project zijn docenten over het algemeen meer feedback gaan vragen aan leerlingen, met als 

doel de lespraktijk te verbeteren. Tevens wordt er meer over problemen, die ondervonden worden 

door docenten in hun onderwijs, gesproken. Het lijkt er op dat het doen van actieonderzoek en het 

feit dat er meer tijd is voor de leergebieden, dit heeft gestimuleerd. Daarentegen zijn er niet meer 

lesbezoeken afgelegd, met als doel hiervan te leren. 

 

5.2.3 Professionaliseren door experimenteren en reflectie 

Een andere manier om het professionaliseren te bevorderen die Geijsel et al. (2002) noemt, is het 

professionaliseren door experimenteren en reflectie. Juist het samen werken en leren bevorderen 

het experimenteren en reflectie (Geijsel et al.). 

Tijdens de teamgesprekken zijn voor dit onderwerp de volgende vragen van belang: 

� Tijdens dit project zijn jullie bezig geweest met het uitvoeren van een actieonderzoek. Wat 

heeft dit opgeleverd?  

� Heeft dit actieonderzoek geholpen om meer te reflecteren op het eigen handelen in de klas 

of de resultaten van de leerlingen? 

Het doen van actieonderzoek heeft het leergebied wiskunde meer inzicht gegeven in de ideeën van 

de leerlingen. De docenten hebben inzicht gekregen waar het probleem, bij de leerlingen, precies 

ligt. Door de feedback van de leerlingen tijdens de gesprekken, is er ook inzicht ontstaan in wat 

leerlingen prettig of minder prettig vinden in de lessen wiskunde. Dit leergebied, heeft net het 

vooronderzoek afgerond en is nu bezig om te kijken welke oplossingen er voor dit probleem geschikt 

zouden zijn. In de aankomende weken gaan zij dit verder uitwerken. Zoals al eerder omschreven bij 

de interpersoonlijke capaciteit (paragraaf 5.1.2), ervaren deze docenten dat zij door dit 

actieonderzoek veel meer reflecteren op het eigen onderwijs en het eigen functioneren in de klas. Er 

is nog niet geëxperimenteerd met nieuwe methodes.  

Bij het leergebied BO wordt opgemerkt dat, dit actieonderzoek en door de leerlingen bewust bezig te 

laten bijhouden van hun vorderingen, ervoor heeft gezorgd dat de daltonuren
5
beter worden benut. 

Zeker 75% van de leerlingen komt naar het daltonuur met een plan en zij zijn bewust bezig met het 

maken van filmpjes. Het maken van filmpjes gebeurt vooral met de eerste en tweede klassen aan de 

hand van de vorderingskaarten
6
 en voor de derde klassen met betrekking tot de i-keuze. Wel wordt 

er opgemerkt dat er een duidelijk verschil is tussen leerlingen uit Havo/VWO klassen en de klassen 

voor de Theoretische Leerweg/Havo. Een belangrijk voordeel van dit plannen is dat er meer 

diversiteit is tijdens de daltonuren. Lessen worden gebruikt door de leerlingen om te oefenen en de 

daltonuren om te filmen. Eén van de respondenten merkt op, doordat zij dit jaar meer tijd heeft in 

haar rooster, zij bij collega’s op lesbezoek gaat, waardoor zij ook andere methoden ziet en die 

uitprobeert in de eigen les. Door alle respondenten wordt opgemerkt dat zij vaker met leerlingen in 

gesprek gaan, hierdoor denken zij automatisch na over hun eigen handelen in de klas: “..hoe heb ik 

het gebracht, was ik wel duidelijk genoeg”. Een andere respondent haalt aan dat er vaker over “het 

                                                           
5
 Op het Helen Parkhurst is er één lesuur per dag, waar de leerlingen zelf kunnen kiezen naar welke vakles zij 

gaan. Deze vakles kunnen zij gebruiken om achterstanden in te halen, verdiepingsstof of extra uitleg te vragen. 
6
 Op deze vorderingskaarten worden verschillende niveaus van een bepaalde oefening aangegeven, zodat de 

leerling precies kan zien op welk niveau hij/zij zit en ook de volgende stap kan gaan maken. 
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riedeltje” van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) wordt nagedacht: “lukt het? Leeft 

het? Leert het?”: “….Met de leerlingen kijken of er inderdaad een activiteit lukt, er achter komen of 

het leeft, want dat is natuurlijk ook belangrijk en dan ook weer of de leerling weer leert en dat is 

natuurlijk de bedoeling van de lessen. En dan de reflectie, hoe komt het nu dat de leerling niet leert en 

wat is mijn rol daarin en wat kan ik aanpassen om dat te bewerkstellingen en te helpen om zover te 

komen, zodat ze ook die volgende stap weer kunnen gaan maken. Dat deed ik onbewust nog wel, 

maar nu ben ik er weer bewuster mee bezig.”.   

Eén van de respondenten van het leergebied Nederlands die concreet met een actieonderzoek bezig 

is geweest, heeft vooraf enige literatuur over digitale toetsing doorgenomen. Daarna heeft deze 

docent enkele toetsen samengesteld met Muiswerk (een programma voor digitale toetsen 

Nederlands) en een begintoets en een eindtoets laten maken. Tussendoor hebben leerlingen met het 

programma kunnen oefenen. Vervolgens is er achteraf een enquête afgenomen, om te kijken hoe de 

leerlingen het digitale toetsen hebben gevonden. Deze enquête moet nog verwerkt worden tot een 

verslag. Leerlingen konden door de digitale toetsen zelf de vorderingen die zij gemaakt hadden (of 

niet) zien. Wat nu al opvalt, is dat de leerlingen die vooruit zijn gegaan ook tevreden zijn met de 

digitale toetsen. Ook vinden zij het over het algemeen prettig om de toetsen digitaal te maken en 

direct feedback te krijgen. Volgend jaar zal deze docent hier ook beslist mee verder gaan, ook in de 

tweede klas. Deze docent geeft dan ook aan dat deze manier van werken voor hem zin heeft gehad. 

Door de proef met de Muiswerktoets heeft de docent meer inzicht gekregen in de ontwikkeling van 

de leerlingen op het gebied van spelling en grammatica. En de leerling kreeg dat inzicht ook. Vandaar 

dat de leerling in het algemeen de Muiswerktoetsen als positief beoordeelt. De andere respondent 

die daadwerkelijk met een actieonderzoek aan de gang is gegaan, heeft ervoor gekozen om met de 

tweede klassen twee periodes van zes weken, samen te voegen tot één periode van twaalf weken. 

Hiervoor zijn de toetsen aangepast (samengevoegd). Ook de inleveropdrachten zijn veranderd, 

waardoor ze groter en meer verdiepend zijn. De klassen zitten op het moment van het teamgesprek 

in week vijf. Er moet nog een enquête voor gemaakt worden, zodat er onderzocht wordt hoe 

leerlingen dit ervaren hebben. Door dit project heeft deze docent iets waar al langer over gesproken 

werd, nu tot uitvoer kunnen brengen, dit wordt als positief ervaren. De derde respondent geeft aan 

dat dit project geen toegevoegde waarde heeft voor zijn onderwijspraktijk, “….Ik ben eigenlijk altijd 

wel bezig…” en doet op het moment geen actieonderzoek, deze docent heeft meegedaan totdat de 

onderzoeksvraag duidelijk was en is daarna gestopt. De laatste twee respondenten geven aan niet 

meer dan anders te reflecteren op hun lessen. 

Conclusie: 

Door het actieonderzoek, zijn docenten gaan experimenteren met nieuwe methoden, of ze gaan dit 

nog doen. Tevens wordt (of gaat) er op deze nieuwe methoden gereflecteerd. Hiervoor worden de 

leerlingen als bron gebruikt. Ook wordt gezegd dat men meer met de leerlingen in gesprek gaat 

betreft hun vorderingen.  

5.2.4 Professionaliseren door samenwerken 

Ook samenwerken, wordt door Geijsel et al. (2002) gezien als een manier om aan de professionele 

ontwikkeling van docenten te werken. Deze is ook al besproken bij de interpersoonlijke capaciteit, 

maar zal hier verder worden uitgewerkt. 

Vragen in de teamgesprekken die betrekking hebben op samenwerken zijn:  
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� Zijn jullie door dit project meer als team gaan functioneren? 

o Hebben jullie tijdens het project het gevoel dat er meer samengewerkt werd om de 

eigen onderwijspraktijk te verbeteren? Hoe vonden jullie dat?  

o Waar heb je het afgelopen periode nog geen tijd voor gehad, maar wil je, samen met 

je collega’s wel nog tijd aan geaan besteden  

Het leergebied Wiskunde geeft aan het prettig gevonden te hebben met de docenten uit het 

leergbied samen te hebben gewerkt: “ik vond het gewoon leuk om het met zijn drieën te hebben over 

het onderwijs en de leerlingen, hoe kijken we er tegenaan, we zijn alle drie heel verschillend, ook qua 

ervaring en het is leuk om dat is met elkaar te delen”.  Samen werken om het onderwijs te 

verbeteren werd door het team als één van de peilers van het project gezien, juist het feit dat zij 

gezamenlijk systematisch hieraan konden werken heeft dit team erg aangesproken. Er werd de hoop 

uitgespoken dat er volgend jaar op dezelfde manier doorgewerkt kon worden. Het samen bespreken 

van problemen die men tegenkomt in de lespraktijk, te onderzoeken waar dit probleem vandaan 

komt, oplossingen hiervoor te zoeken en te bekijken of deze oplossingen daadwerkelijk het gewenste 

resultaat opleveren. 

Het leergebied BO merkt op dat zij niet vinden dat zij meer als een team zijn gaan samenwerken, 

voor hun gevoel deden zij dit al. Wel was het, doordat er een gezamenlijk doel was, duidelijker 

waaraan gewerkt zou worden en daardoor werd er gerichter gewerkt. De respondenten van het 

leergebied Nederlands geven aan dat er altijd al wordt ervaren dat dit team goed samen kan 

overleggen. Toch is het niet gelukt een gezamenlijk doel voor het actieonderzoek te formuleren. Het 

blijkt dat de aanspreekpersoon vooral behoefte heeft aan die teambuilding, de andere docenten 

hebben deze behoefte niet en vinden dat er goed samengewerkt wordt. Dit project heeft hier niet 

direct invloed op gehad. De aanspreekpersoon vraagt zich af of als er vanaf het begin af aan wel 

aandacht was besteed aan de teambuilding van het leergebied Nederlands, of het dan anders zou 

zijn gelopen, “ ….het niet mislukt was”. De anderen weten dit ook niet, alhoewel er wel wordt 

aangegeven, dat het bij een dergelijk onderzoek wel belangrijk is dat je een gemeenschappelijk doel 

hebt, of dat iemand zich schikt naar iets wat niet zijn of haar prioriteit is. Deze docent geeft aan dat 

hij op zich daar geen moeite mee heeft en best de anderen wil ondersteunen in het onderzoek in de 

eerste en tweede klassen. Waarom dit hier niet gelukt is, wordt aan de factor tijd gewijd. Deze 

docent heeft het druk gehad met het voorbereiden van de examentraing. Ook wordt aangegeven dat 

de factor tijd erg belangrijk is. “ ….ik vond het volkomen logsich dat wij op een gegeven moment de 

keuze hebben gemaakt om ons bezig te houden met de leerlijnen, wat pak je aan en hoe doe je dat 

vervolgens”.  

Conclusie: 

Uit de groepsgesprekken blijkt dat tenminste één leergebied, door het project beter en meer is gaan 

samenwerken met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs. De andere leergebieden merken 

geen verschil, alhoewel het blijkt dat er gerichter wordt samengewerkt als er een gemeenschappelijk 

doel wordt bepaald: “Eén van de respondenten merkt op dat vanaf het begin af aan werd benadrukt 

dat het actieonderzoek iets van het team moest zijn en dat is in dit leergebied niet gelukt.”. De 

docenten die beter en meer is gaan samenwerken, denkt ook meer aan professionaliseren te hebben 

gedaan. 
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5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de semigestructureerde teamgesprekken. Hieronder 

wordt een antwoord gegeven per deelvraag: 

5. Hebben de interventies de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap verbreed, 

verdiept of verankerd in de verschillende leergebieden? 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat er een duidelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de drie 

leergebieden die hebben deelgenomen aan de teamgesprekken. De persoonlijke capaciteit, blijkt 

volgens de gegevens te zijn verbreed en verdiept. Er zijn meer docenten, vaker gaan reflecteren over 

het eigen onderwijs. Het bijhouden van actuele kennis is iets toegenomen, maar is sterk afhankelijk 

van het type actieonderzoek dat gehouden wordt. Het feit dat literatuur wordt aangedragen, is ook 

van invloed.  

De interpersoonlijke capaciteit is ook gegroeid. De visie van het project wat betreft het 

professionaliseren van docenten en het werken als professionele leergemeenschap is duidelijk 

overgekomen en wordt, met uitzondering van het leergebied Nederlands, gedeeld. Twee van de drie 

teams zijn gezamenlijk, door middel van een actieonderzoek, bezig geweest met het verbeteren van 

de eigen lespraktijk. Waar bij de één een verbreding is te zien bij het collectief leren en gedeelde 

praktijken, is bij het andere leergebied een verdieping waar te nemen. Bij het derde leergebied is wel 

een ontwikkeling wat betreft deze dimensie waar te nemen, alleen betreft dit geen collectieve 

ontwikkeling, daar het actieonderzoek individueel heeft plaatsgevonden. 

De ontwikkeling van de organisatorische capaciteit laat een gemengd beeld zien. De cultuur op de 

afdeling is aan de ene kant niet gewijzigd, er bestond al een cultuur van wederzijds vertrouwen, daar 

heeft dit project geen invloed op gehad. Wel wordt de visie over het professionaliseren van docenten 

en het werken in een professionele leergemeenschap breder uitgedragen. Wat betreft de structuur, 

ervaren de docenten over het algemeen dat er meer tijd beschikbaar is om in de leergebieden te 

werken en dat deze tijd ook “heiliger” is dan voorheen. Het instellen van een expert om de 

leergebieden te ondersteunen in het actieonderzoek, lijkt een positieve bijdrage te leveren. 

6. Heeft het werken als professionele leergemeenschap het professionaliseren van de docenten op de 

afdeling VP bevorderd? 

Uitgaande van bovenstaande analyse kan gesteld worden dat het werken als een professionele 

leergemeenschap het professionaliseren van docenten enige mate heeft bevorderd. In de 

leergebieden wordt een (of meerdere) actieonderzoek(en) gedaan. Hierdoor wordt er enigszins meer 

literatuur gelezen, maar er wordt (nog) niet meer aan scholing gedaan. Wel wordt er nu meer samen 

over het onderwijs gesproken en feedback gevraagd aan leerlingen. Lesbezoeken worden, net als 

voordat dit project begon, niet of nauwelijks gedaan. Het doen van een gezamenlijk actieonderzoek 

heeft verschillende aspecten van het professionaliseren bevorderd. Zo wordt er meer gereflecteerd 

op het onderwijs, wordt er vaker feedback gevraagd van leerlingen (d.m.v. enquêtes of gesprekken) 

en wordt er ervaren dat er meer en gerichter wordt samengewerkt, waardoor de docenten het 

gevoel hebben veel te doen aan het professionaliseren. 

 

 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
64 

6. Procesevaluatie 
Voor deze evaluatie wordt de vragenlijst van bijlage 9.4 gebruikt. Eerst wordt, samen met de 

afdelingsleider, de evaluatie terug in de tijd gedaan. Vervolgens wordt op basis van de redeneerketen 

(paragraaf 4.3) gereflecteerd op de interventies, de mechanismen en de beoogde resultaten. Tot slot 

worden aanbevelingen gedaan op basis van de geleerde lessen, mogelijke verbeteringen en do’s & 

don’ts van het project. 

6.1 Terug in de tijd. 

Hier wordt stilgestaan bij problemen die men tijdens het project is tegengekomen.  

6.1.1 Gerealiseerd ontwerp 

In dit gedeelte van de procesevaluatie wordt gekeken of alle interventies zijn uitgevoerd als 

beschreven en of er eventuele tussentijdse aanpassingen zijn geweest, waardoor het originele 

arrangement niet gelijk is aan het gerealiseerde arrangement.  

De interventies in het eerste stadium zijn allen uitgevoerd. Nadat de interventie over het 

introduceren van verschillende overlegvormen in het aanspreekpersonenoverleg is uitgevoerd, werd 

gezamenlijk besloten dit niet verder op de afdeling uit te voeren. Er zijn drie redenen die genoemd 

werden: 

1. Men achtte deze interventie niet nodig op dit moment, daar er in de leergebieden een gevoel van 

wederzijds vertrouwen heerst en er wordt ervaren dat de aanspreekpersonen voldoende inzicht 

hebben om hun team te kunnen begeleiden. Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van de enquête 

die in hoofdstuk 4 wordt besproken. 

2. Op het moment van de interventie was er al weinig tijd voor het werken in de leergebieden. Dit 

kwam omdat er andere zaken, die ook dringend zijn op de afdeling, op de agenda stonden, zoals 

rapport vergaderingen. 

3. De leergebieden waren goed bezig met het actieonderzoek en wilden hier liever verder met het 

actieonderzoek. Als de overlegvorm was geïntroduceerd bij de docenten in de leergebieden, zou er 

één uur overlegtijd voor de leergebieden voor worden gebruikt.  

Hierdoor is deze interventie in het tweede stadium niet uitgevoerd. Verder zijn alle interventies 

uitgevoerd, zij het niet allemaal even uitvoerig, zoals hieronder wordt beschreven in de volgende 

paragrafen. 

De best en meest concreet uitgevoerde interventie is het introduceren en doen van actieonderzoek 

geweest. Deze interventie sprak de aanspreekpersonen aan om als team in de leergebieden te gaan 

werken aan het verbeteren van het eigen onderwijs.  

6.1.2 Uitvoeringsproblemen 

Sommige aanspreekpersonen hadden weinig of geen ervaring met het doen van actieonderzoek. 

Hierdoor hebben sommige leergebieden wat langer gedaan over het formuleren van een 

onderzoeksvraag. Vaak wilden de leergebieden aan de gang met een te groot onderwerp, het proces 

van focussen en kleiner maken heeft behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Het tijd vrijmaken voor 

de leergebieden ging in het begin goed, maar kwam later klem door de dagelijkse gang van zaken op 
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de afdeling, er werd veel tijd besteed aan leerling- en rapportbesprekingen en er zijn twee 

momenten uitgevallen door de examenstunt die de examenleerlingen hadden georganiseerd. 

Wat betreft het onderzoek was de eerste enquête niet helemaal duidelijk, er werd in de stellingen 

over afdeling gesproken, terwijl in de inleiding leergebieden stond. De bedoeling was inderdaad dat 

de docenten de enquête invulden vanuit het perspectief van het leergebied. Er wordt dus 

aangeraden dat, indien er van de enquête gebruik wordt gemaakt, in de stellingen het woord 

afdeling, te vervangen door leergebied. 

6.1.3 Uitvoeringsuccessen 

Vooraf is er tijd uitgetrokken om eerst met de aanspreekpersonen het project vorm te geven. 

Doordat zij hier in een vroeg stadium bij het project zijn betrokken, werd er draagvlak gecreëerd en 

werden gevoelens van weerstand weggenomen. Toen daarna ook de docenten uit de leergebieden  

erbij werden betrokken hebben de aanspreekpersonen hetzelfde kunnen doen in hun leergebied. 

Hierdoor is er (bijna) op de hele afdeling een gevoel van eigenaarschap over het project ontstaan. 

Een enkel leergebied is er minder betrokken bij geweest, doordat er geen gezamenlijk doel werd 

gevonden bij het actieonderzoek. Het feit dat de docenten in de leergebieden met het primaire 

proces, namelijk hun onderwijs, aan het werk konden gaan heeft de (meeste) docenten gemotiveerd 

om mee te doen. Voor dit project is de bestaande organisatie gebruikt om aan de behoefte van de 

aanspreekpersonen tegemoet te komen, namelijk dat zij het moeilijk vonden invulling te geven aan 

de leergebiedvergaderingen.  

6.1.4 Bijeffecten 

Als onverwacht voordeel van dit project is dat volgend jaar op de hele school tijd en expertise wordt 

vrijgemaakt voor het werken in de leergebieden. Het management team (MT) heeft besloten dit 

ontwikkeltijd te noemen, daar zij niet alle leergebieden willen verplichten om aan een 

actieonderzoek te doen. Er zullen ook teams zijn die bijvoorbeeld toetsen en/of lesmateriaal willen 

ontwikkelen en zich hierin willen bekwamen. Deze ontwikkelteams worden begeleid van experts van 

de Academische Opleidingsschool (AOS)
7
 en de onderwijsontwikkelaars op de school. Voor deze 

ontwikkelteams wordt in totaal 14 x 70 minuten vast ingeroosterd in de jaarplanning.  

Er is door dit project ook ervaring opgedaan met het combineren van iemand die een studie doet en 

de werkplek. Hier wordt door de afdelingsleider het coachen van een student genoemd. 

Een onverwacht nadeel van dit project, is het feit dat er minder tijd was om centraal met alle 

docenten van de afdeling te overleggen. Er wordt aangegeven dat hier wel behoefte aan is. Een 

ander nadeel wat wordt genoemd is dat dit project alleen op de afdeling VP heeft plaatsgevonden, 

de andere afdelingen zijn hier niet bij betrokken geweest. Hierdoor is de afstemming tussen de 

vaksecties
8
 moeilijk. Het is namelijk wel de bedoeling dat op elke afdeling (ongeveer) dezelfde lessen 

worden gegeven. Sommige leergebieden hebben dit wel gedeeld met de andere docenten uit de 

secties, andere is dit niet gelukt. Bij de ontwikkelteams volgend jaar is hier rekening mee gehouden, 

de overlegmomenten worden op dezelfde tijd gepland in de afdelingen. 

                                                           
7
 Zie aanleiding van deze onderzoeksrapportage  

8
 Een vaksectie zijn alle docenten die hetzelfde vak geven 
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6.2 Reflectie en evaluatie op de interventies en de beoogde resultaten 

In de kolom “eindoordeel” komt een reflectie over het feit of het beoogd resultaat is behaald en of 

het mechanisme heeft gewerkt. Als dat niet het geval is, wordt er aangegeven hoe dat komt en hoe 

tevreden men over het resultaat is. Ook onverwachte mechanismen worden genoteerd. 

Eindoordeel op interventies in het eerste stadium: 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat Eindoordeel 

Presentatie van 

project aan de 

afdelingsleider en 

aanspreekpersonen. 

Uitleg professionele 

leergemeenschappen 

en professionaliseren 

van docenten en 

doelen van het 

project. 

1. Motivatie voor het 

aansturen van de 

leergebieden wordt 

gestimuleerd. 

2. Door gevoelens van 

weerstand over “alweer” 

iets nieuws, kan 

tegenwerking in het 

project ontstaan. 

3. Gesprekken over het 

project komen op gang. 

1. Draagvlak en 

eigenaarschap 

creëren. 

2. Discussie op 

gang brengen. 

3. Kennis 

samenwerkings- 

en 

professionaliserin

gsprocessen 

wordt vergroot. 

 

Deze presentatie is als zeer 

duidelijk ervaren. Een van de 

aanspreekpersonen vond het iets 

te theoretisch. In het begin waren 

er inderdaad enkele 

aanspreekpersonen die dachten 

“alweer” iets nieuws, maar door 

de gesprekken die op gang zijn 

gekomen werd dit snel minder. De 

motivatie voor het aansturen van 

de leergebieden, is eigenlijk pas 

echt gestimuleerd na de 

gesprekken tijdens de 

vergaderingen en in de 

wandelgangen. Met deze 

presentatie is een aanzet gegeven 

tot het vergroten van de kennis 

over samenwerkings- en 

professionaliseringsprocessen.  

Invullen van de 

vragenlijsten (bijlage 1 

en 2) door 

aanspreekpersonen. 

1. Criteria van het project 

wordt duidelijker. 

2. Discussies komen op 

gang. 

3. Aanspreekpersonen 

krijgen inzicht in het 

functioneren van hun 

leergebied. 

1. 

Aanspreekperson

en krijgen inzicht 

in het eigen 

functioneren in 

de leergebieden.  

2. 

Aanspreekperson

en krijgen inzicht 

in het eigen 

professionalisere

n. 

Bij navraag blijkt dat het invullen 

van de vragenlijsten, niet echt 

heeft bijgedragen aan het inzicht 

krijgen van het eigen functioneren 

in de leergebieden en het eigen 

professionaliseren van de 

aanspreekpersonen. Wel is er een 

discussie op gang gekomen over 

de leergebieden en het 

professionaliseren en is er 

duidelijker geworden wat er in dit 

project onder professionaliseren 

en het werken als professionele 

leergemeenschap wordt verstaan. 

 

 

Verschillende 

vergaderingen over 

het functioneren van 

de leergebieden als 

professionele 

leergemeenschappen.  

1. Aanspreekpersonen 

voelen zich verbonden 

met elkaar. 

2. Discussies komen op 

gang. 

 

1. Draagvlak en 

eigenaarschap 

creëren. 

2. 

Aanspreekperson

en krijgen meer 

inzicht in het 

functioneren van 

het eigen 

leergebied. 

Er is bijna wekelijks een 

aanspreekpersonenoverleg 

geweest, waar over dit project 

werd gesproken, ter voorbereiding 

op het uitrollen op de afdeling. 

Hierdoor ontstond een gevoel van 

samenhorigheid. Een van de 

aanspreekpersonen merkte op: 

“het heeft ons als groep geholpen, 

alles kon gezegd worden..”. Door 

de gesprekken kwam ook 

meerdere malen de rol van 

aanspreekpersoon in het eigen 
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leergebied ter sprake, hierdoor 

kregen zij een beter inzicht in het 

eigen functioneren en dat van hun 

team in de leergebieden.  

Het introduceren van 

verschillende 

overlegvormen, zoals 

“het reflecterende 

team” van Jackson & 

McKergow(2007), 

oplossingsgericht 

werken van Cauffman 

& van Dijk (2010). 

1. Aanspreekpersonen 

krijgen meer inzicht in het 

begeleiden van hun team. 

1. 

Aanspreekperson

en krijgen meer 

kennis over 

groepsprocessen 

en het 

coachen/begeleid

en van een team. 

 

Er is een presentatie geweest over 

deze overlegvormen. Deze 

presentatie was ter voorbereiding 

op een workshop over dit thema 

op de afdeling voor alle docenten. 

De aanspreekpersonen vonden de 

presentatie en het onderwerp 

interessant, maar zagen het niet 

zitten hier nu mee aan de gang te 

gaan. Hier waren verschillende 

redenen voor: Tijdsgebrek, 

leergebieden waren goed bezig 

met het actieonderzoek en zij 

vonden deze interventie (nog) niet 

nodig. Naderhand kwamen toch 

bepaalde onderwerpen weer ter 

sprake tijdens de 

aanspreekpersonen 

vergaderingen. De presentatie 

heeft toch (een beetje) geholpen 

de kennis over groepsprocessen en 

coaching/begeleiden van een team 

te vergroten. 

Invullen vragenlijsten 

door alle docenten van 

de verschillende 

leergebieden (bijlage 1 

en 2) 

1. Discussie komt op gang 

in de leergebieden, 

waardoor er een begin 

wordt gemaakt aan het 

gevoel van eigenaarschap 

bij de betrokken 

docenten. 

 

1. Alle docenten 

worden 

betrokken bij het 

project. 

2. 

Aanspreekperson

en krijgen meer 

duidelijkheid over 

wat er in hun 

leergebied speelt 

3. Er wordt een 

overzicht 

verkregen van de 

startsituatie van 

de afzonderlijke 

leergebieden ten 

opzichte van het 

werken als 

professionele 

leergemeenschap 

evenals van de 

mate waarin er 

per leergebied al 

wordt gewerkt 

aan het 

professionalisere

n. 

De vragenlijsten zijn door 27 van 

de 31 docenten ingevuld en is pas 

gegeven na de presentatie, dus de 

volgorde van de interventies is iets 

verschoven. Dit is besloten in een 

aanspreekpersonenoverleg. Er 

werd gezegd, dat op deze manier 

de docenten meer gemotiveerd 

zouden zijn voor het invullen van 

de enquête. 

Door deze enquête (en de 

presentatie) is inderdaad de 

discussie in de leergebieden op 

gang gekomen. Doordat de 

aanspreekpersonen al 

verschillende vergaderingen 

hadden gehad, konden deze de 

gesprekken in de leergebieden 

begeleiden. Op dit punt komt 

mechanismen 2 en 3 nog niet in 

werking, daar het even geduurd 

heeft voordat de resultaten 

werden besproken.  

Tabel 6.2_1: Eindoordeel op interventies in het eerste stadium 
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Eindoordeel op interventies op gebied van de persoonlijke capaciteit: 

Interventie Mogelijke 

mechanismen 

Beoogd resultaat eindoordeel 

Introduceren van het 

doen van 

actieonderzoek 

 (Ponte, 2002) en de 

reflectiecyclus van 

Korthagen (Korthagen 

& Lagerwerf, 2008).  
 

Vooral in het begin, 

zullen docenten het 

moeilijk vinden op het 

eigen handelen te 

reflecteren. In de loop 

van de tijd zal dat 

(hopelijk) steeds 

minder worden. 

Er wordt vaker en 

gerichter op 

eigen handelen in 

de klas, de 

resultaten van de 

leerlingen 

gereflecteerd. 

Er is in elk leergebied 

actieonderzoek uitgevoerd, 

soms individueel, maar 

meestal door het hele team. 

Uit de teamgesprekken kwam 

naar voren dat dit, over het 

algemeen, inderdaad het 

reflecteren op het eigen 

handelen en de resultaten van 

de leerlingen heeft bevorderd. 

Als bijkomend resultaat kan 

genoemd worden dat 

docenten daadwerkelijk aan 

het verbeteren van de 

lespraktijk hebben gewerkt en 

dat er nieuwe inzichten zijn 

opgedaan t.o.v. dit onderwijs.  

Stimuleren tot lezen 

van vakliteratuur door 

regelmatig naar 

vakliteratuur te 

verwijzen en deze aan 

te dragen, zodra er in 

de leergebieden vraag 

naar is, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van 

het actie-onderzoek. 

De motivatie om 

vakliteratuur te lezen 

wordt bevorderd, 

doordat het 

eenvoudig bereikbaar 

is en op het juiste 

moment wordt 

aangereikt. 

Docenten lezen 

vaker 

vakliteratuur, om 

hun eigen kennis 

te vergroten en 

het handelen in 

de klas te 

verbeteren. 

Deze interventie is, op kleine 

schaal, ook uitgevoerd. Deze 

literatuur is ook gelezen, maar 

docenten vinden dit vaak niet 

genoeg, zij denken er direct 

iets mee te moeten doen. 

Toch kan gezegd worden dat 

deze interventie is geslaagd, 

het werd in ieder geval prettig 

gevonden dat er “just-in-time” 

informatie beschikbaar was. 

Voorstellen van 

professionaliseringsac

tiviteiten/scholing 

Docenten zien het 

belang in van scholing. 

Meer docenten 

volgen (vrijwillig) 

scholing 

Voor deze interventie is er 

geen tijd geweest, docenten 

hebben niet meer scholing 

gevolgd dan voorheen. Wel 

wordt ervaren dat, door het 

actieonderzoek en de 

gesprekken daarom heen, er 

geprofessionaliseerd wordt.  
Tabel 6.2_2 Eindoordeel op interventies in het tweede stadium, persoonlijke capaciteit 

Eindoordeel op interventies op gebied van de interpersoonlijke capaciteit: 

Interventie Mogelijke 

mechanismen 

Beoogd resultaat Eindoordeel 

Het volledige team wordt 

betrokken bij de 

ontwikkelingen. Dit 

gebeurt tijdens een 

teamvergadering, aan de 

hand van een presentatie 

1. Discussie in 

formele en 

informele 

gesprekken. 

2. Het project gaat 

“leven” bij alle 

1. Het creëren 

van 

eigenaarschap en 

tegengaan van 

weerstand. 

2. bevorderen 

De presentatie is aan het 

begin van het project gegeven 

en heeft inderdaad de 

discussie op gang gebracht, in 

de leergebieden, maar ook 

daarbuiten. In het begin 
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over professionele 

leergemeenschappen, 

het professionaliseren 

van docenten en het 

uitleggen van het hoe en 

waarom van een 

actieonderzoek. 

 

betrokkenen. 

3. Discussie komt 

op gang. 

 

 

van (zelf)reflectie. 

3. Het vergroten 

van kennis over 

samenwerkings- 

en 

professionaliserin

gsprocessen. 

waren er best gevoelens van 

weerstand, maar door de 

discussies werd snel duidelijk 

dat het ging om het 

verbeteren van het eigen 

onderwijs. De reacties 

“…eindelijk gaat het weer om 

het primaire 

proces…onderwijs” heb ik 

vaak gehoord.  

Bespreken van de 

uitkomsten van de 

enquête die is gehouden 

aan de hand van de twee 

vragenlijsten (bijlage 1 en 

2). 

1. Discussie komt 

op gang 

2. Docenten 

worden betrokken 

bij het project. 

De betrokkenen 

krijgen inzicht in 

eigen 

functioneren. 

 

De uitkomsten van de 

enquêtes zijn besproken in de 

leergebieden, maar of dit 

geholpen heeft inzicht te 

krijgen in het eigen 

functioneren is niet duidelijk, 

het heeft wel een discussie op 

gang gebracht. 

Starten met het doen van 

actieonderzoek in de 

leergebieden. 

1. Vooral in het 

begin zullen er 

gevoelens zijn, van 

“moet dat nu” of 

“het wordt wel veel 

werk!”. Naderhand 

komt men 

(hopelijk) tot de 

ontdekking dat het 

prettig is, dat er 

aandacht besteed 

wordt aan het 

primaire proces. 

1. Docenten 

beginnen in de 

leergebieden, 

over het eigen 

onderwijs na te 

denken. 

2. Discussie komt 

op gang. 

De docenten in de 

leergebieden zijn inderdaad 

begonnen met het zoeken 

naar een onderzoeksvraag, 

hierdoor is er een discussie op 

gang gekomen. Eerst waren er 

inderdaad gevoelens van 

weerstand, de leergebieden 

wilden de actieonderzoeken 

groots aanpakken. Hierdoor 

werd ervaren, dat het enorm 

veel werk zou opleveren. In 

de gesprekken met de 

aanspreekpersonen en door 

de expert is hier veel 

aandacht aan besteed, zodat 

de onderzoeksvragen steeds 

kleiner en duidelijk werden. 

Door schoolleider en 

aanspreekpersonen 

wordt het belang van een 

professionele cultuur en 

van goede verhoudingen 

regelmatig ter sprake 

gebracht. Dit gebeurt in 

de nieuwsbrieven en 

tijdens team- en of 

leergebiedvergaderingen 

1. Stimuleren van 

persoonlijke en 

interpersoonlijke 

capaciteit. 2. 

Stimuleert de 

kritische instelling 

en de wil tot 

scholing. 

Er wordt meer 

inhoudelijk 

overleg gepleegd 

en er wordt 

(gezamenlijk)gew

erkt om de 

kwaliteit van het 

onderwijs te 

verbeteren. 

Het niet duidelijk is of deze 

interventie effect heeft gehad 

op houden van inhoudelijk 

overleg of op het verbeteren 

van de kwaliteit van het 

onderwijs. Wel bleef het 

project “leven” door deze 

interventies.  

Verschillende 

overlegvormen, zoals 

“het reflecterende team” 

van Jackson & 

McKergow(2007), 

Deze werkvormen 

stimuleren 

docenten te 

reflecteren over de 

eigen 

De vergadertijd in 

de leergebieden 

wordt effectiever 

gebruikt en men 

ziet eerder 

Deze interventie is op niveau 

van de leergebieden niet 

uitgevoerd, alleen in het 

aanspreekpersonenoverleg. 

Bij de teamgesprekken werd 
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oplossingsgericht werken 

van Cauffman & van Dijk 

(2010) worden in gebruik 

genomen.  

onderwijspraktijk 

d.m.v. actie-

onderzoek. 

resultaten. duidelijk dat de 

aanspreekpersonen dit ook 

niet gebruikt hebben. 

Waarschijnlijk was daar de tijd 

te kort voor. 
Tabel 6.2_3: Eindoordeel op interventies in het tweede stadium, interpersoonlijke capaciteit 

 

Eindoordeel op interventies op gebied van de organisatorische capaciteit: 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd 

resultaat 

Eindoordeel 

Door de schoolleider 

wordt meer tijd 

vrijgemaakt voor de 

leergebieden, zodat 

er meer ruimte komt 

voor inhoudelijk 

overleg in deze 

leergebieden. Dit 

gebeurt door meer 

afdelingsvergadertij

d hiervoor vrij te 

maken. Ook kunnen 

leergebieden ook 

besluiten een (of 

meerdere) 

zogenaamde 

voucheravond(en)
9
 

te organiseren.  

1. In de eerste plaats zal 

het als prettig worden 

ervaren dat er meer tijd 

wordt vrijgemaakt voor 

de leergebieden. 

2. De reactie op de 

voucheravonden, zal 

wisselend zijn. Het is 

echter de verwachting, 

dat als er eenmaal 

effectief aan onderwijs 

wordt gewerkt in de 

leergebieden, de 

bereidwilligheid om er 

“vrije tijd” in te steken, 

groter wordt. 

1. Docenten zijn 

gemotiveerd, 

daar er meer 

ruimte komt om 

aan 

onderwijsontwi

kkeling te 

werken. 

Vooral in het begin (de eerste 2 

maanden) is het gelukt meer 

tijd vrij te maken voor de 

leergebieden. Daarna waren er 

andere zaken op de afdeling die 

in de vergadertijd moesten 

worden gedaan 

(rapportvergaderingen, 

leerlingbesprekingen). 

Docenten hebben dat als 

prettig ervaren. Deze 

interventie heeft een sterke 

samenhang met de interventie 

om in de leergebieden een 

actieonderzoek uit te voeren, 

de (meeste) leergebieden 

hebben deze tijd ook gebruikt 

om d.m.v. actieonderzoek hun 

onderwijs te verbeteren. Het 

was leuk om in elke hoek van 

de afdeling (ook buiten 

leergebiedtijd om) collega’s aan 

het werk te zien hiermee. 

Voucheravonden hebben niet 

plaatsgevonden, hier was geen 

motivatie voor. Dit mechanisme 

is dus niet geslaagd. 

Tijdens de 

overlegtijd die 

vrijgemaakt is, 

worden 

overlegvormen 

geïntroduceerd in de 

leergebieden. De 

aanspreekpersonen 

1. Bevordert het 

vertrouwen om samen 

problemen/zorgen 

bespreekbaar te maken. 

2. Er wordt ruimte 

gecreëerd voor 

inhoudelijk overleg. 

 

Door deze 

overlegvormen 

wordt reflectie 

gestimuleerd, 

impliciete 

(praktijk)kennis 

gedeeld en 

kennis 

Deze interventie is niet 

uitgevoerd, zoals eerder 

vermeld. 

                                                           
9
 Op het Helen Parkhurst worden regelmatig voucheravonden georganiseerd. Tijdens deze voucheravonden worden 

cursussen en opleidingen aangeboden. Docenten kunnen zich daar vrijwillig voor inschrijven.  
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kiezen zelf voor een 

vorm die bij hun 

leergebied past uit 

de overlegvormen 

die in het eerste 

stadium zijn 

geïntroduceerd. 

ge(re)construee

rd. 

Aanstellen van een 

expert bij 

leergebiedvergaderi

ngen, iemand die 

met raad en daad 

bijstaat. Dit is in dit 

geval de 

onderzoeker en 

eventueel de 

onderwijsontwikkela

ar van de afdeling. 

Teams die vastzitten in 

gewoonten, worden op 

deze manier verder 

geholpen. 

De kwaliteit van 

de 

vergaderingen 

te vergroten. 

De rol van expert is door de 

onderzoeker en de 

afdelingsleider uitgevoerd. De 

onderzoeker heeft gerouleerd 

tussen de leergebieden en 

heeft, waar nodig, geholpen 

met bijvoorbeeld de 

onderzoeksvraag duidelijk 

krijgen en de manier van 

onderzoeken. De 

afdelingsleider heeft vooral 

geassisteerd bij het leergebied 

M&M, daar de 

aanspreekpersoon gedurende 

langere tijd afwezig was. Deze 

interventie heeft niet echt 

geleid tot het vergroten van de 

kwaliteit van de vergaderingen, 

maar docenten hebben het wel 

gewaardeerd, en het heeft de 

kwaliteit van het 

actieonderzoek in de 

leergebieden vergroot. 

Concretiseren van 

de visie t.a.v. het 

professionaliseren. 

Tijdens 

vergaderingen 

afdelingsbreed (door 

de onderzoeker en 

de afdelingsleider) 

en in de 

leergebieden (door 

de 

aanspreekpersonen)

, wordt regelmatig 

aandacht besteed 

aan de visie over het 

professionaliseren 

van docenten. 

1. Docenten krijgen 

inzicht in de visie en 

dragen deze verder uit. 

2. Docenten worden 

gestimuleerd meer aan 

professionaliseren te 

doen door middel van 

lezen, experimenteren 

en reflecteren. 

 

Er wordt meer 

aan scholing 

gedaan, meer 

geëxperimentee

rd en meer 

vakliteratuur 

gelezen. 

Naast de eerste presentatie is 

er afdelingsbreed tijdens de 

vergaderingen geen tijd meer 

besteed aan het concretiseren 

van de visie. In de leergebieden 

is het wel regelmatig ter sprake 

gekomen, vooral t.a.v. het 

actieonderzoek. Onduidelijk is 

of het concretiseren van de 

visie ook daadwerkelijk heeft 

geleid tot het volgen van meer 

scholing, experimenteren en 

meer vakliteratuur lezen, wel 

was duidelijk dat de visie verder 

werd gedragen in de afdeling, 

er werd in ieder geval 

regelmatig over gesproken in 

de wandelgangen. 
Tabel 6.2_4: Eindoordeel op interventies in het tweede stadium, organisatorische capaciteit 
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6.3 Reflectie vooruit in de tijd. 

Onderwerp Vragen Antwoorden 

Lessons learned Wat heeft u van 

dit project 

geleerd? 

Eigenlijk is van alle interventies één echt van belang geweest 

en dat is het doen van actieonderzoek in het leergebied.  

Er is vanaf het begin af aan, door de aanspreekpersonen en 

de afdelingsleider, besloten om met actieonderzoek aan de 

gang te gaan in de leergebieden. De onderzoeker denkt 

persoonlijk dat dit komt, omdat het iets concreets en 

tastbaars is, waardoor de aanspreekpersonen een doel 

konden geven aan de leergebiedvergaderingen. 

Alle andere interventies zijn gezien als een ondersteuning 

van dit actieonderzoek. Daarbij werden de volgende zaken 

door de aanspreekpersonen genoemd: 

- Hoe een onderzoek wordt opgezet. 

- Houdt het klein. 

- Een gezamenlijke taal is belangrijk. 

- Onderzoek eerst het probleem en bedenk niet meteen 

de oplossing. 

- Onderzoeksvraag moet betrekking hebben op alle leden 

van het team, of minstens de interesse hebben van alle 

leden. 

- Collectief een wens aan te pakken, d.m.v. een onderzoek 

in het leergebied. 

Ook de factor tijd was erg belangrijk, docenten in de 

leergebieden vonden het prettig regelmatig aan dit 

actieonderzoek te werken, vooral in het begin. Toen de tijd 

wat minder werd (door andere zaken op de afdeling) vonden 

zij het (over het algemeen) jammer niet met het 

actieonderzoek door te kunnen gaan.  

Verbeteringen Op basis van wat 

we nu weten, wat 

zouden we de 

volgende keer 

anders doen? 

- Planning vastleggen, waarin de leergebiedtijd vaststaat, 

maar ook momenten waarop vooruitgang en de 

eindpresentatie worden gepresenteerd en/of 

besproken, bijvoorbeeld met rondetafelgesprekken of 

posterpresentaties. 

- Meer leergebied tijd inplannen 

- Eerder beginnen in de leergebieden 

- Een soort draaiboek schrijven waar de volgende 

onderwerpen aan de orde komen: 

o Structuur van actieonderzoek, met theoretische 

onderbouwing 

o Feedbackformulier voor lesbezoeken van 

collega’s 

o Format om een actieonderzoek te beschrijven 

o De planning (zoals hierboven besproken) 

Do’s Wat moeten 

anderen zeker 

doen? 

- Als introductie de presentatie wat betreft 

professionaliseren in professionele leergemeenschappen 

en actieonderzoek.  

- Neem de tijd voor de voorbereiding, naar de 

leergebieden toe, dat mag best 2/3 maanden duren.  

- Zorg voor voldoende leergebiedtijd. 

- Eigenaarschap bevorderen: 
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o Iedereen er vanaf het begin af aan bij betrekken 

o Laat de regie van het onderzoek in de 

leergebieden 

o Kleine overzichtelijke doelen 

o Zorg ervoor dat iedereen in het leergebied de 

onderzoeksvraag deelt 

- Stel uitvoerbare doelen (KISS: Keep It Small and Simple) 

- Een enquête is niet de enige manier om achter de 

manier van denken van de leerlingen te komen, houd 

eens een groepsgesprek met een kleine groep 

leerlingen. 

- Ga niet te snel naar de oplossing, onderzoek eerst wat er 

werkelijk speelt of aan de hand is. 

- Neem de tijd om de onderzoeksvraag duidelijk te krijgen 

- Zorg voor feedbackmomenten van professionals. 

- Stel een expert aan, iemand die rouleert tussen de 

leergebieden die de leergebieden met raad en daad 

bijstaat. 

 

Don’ts Wat moeten 

anderen zeker 

niet doen? 

- Te grote stappen willen nemen of een te groot probleem 

aan willen pakken. 

- Te snel naar de oplossing willen gaan in het 

actieonderzoek. 

- De regie bij de leergebieden vandaan halen. 

- Leergebieden verplichten een actieonderzoek te doen. 

- Maak het onderzoek niet te groot, maar laat het er wel 

inzitten. 

- Laat de leergebieden niet aan hun lot over, maar zorg 

regelmatig voor momenten waarop ook tussen de 

leergebieden, overlegd kan worden. 
Tabel 6.3: Reflectie vooruit in de tijd 
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7. Conclusie, discussie en aanbevelingen  
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het onderzoek. Er wordt een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen (paragraaf 7.1.1) en er worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitvoering 

en de resultaten (paragraaf 7.1.2). In paragraaf 7.3 wordt worden vervolgens aanbevelingen gedaan 

met betrekking tot dit onderzoek. 

7.1 Conclusie  

7.1.1 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Vooraf aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt hier ingegaan op de kritische 

kanttekeningen betreft dit onderzoek.  

De initiatiefnemer van dit onderzoek, vervult drie rollen in dit onderzoek, in de eerste plaats is zij de 

onderzoeker. Zij heeft, samen met de afdelingsleider, het doel van het onderzoek bepaald en draagt 

zorg voor de onderzoeksactiviteiten tijdens het onderzoek. Daarnaast vervult zij ook de rol als 

projectleider in dit onderzoek. De projectleider heeft een belangrijke rol, zij initieert het project en 

stuurt de aanspreekpersonen aan en draagt zorg voor het verdere verloop van het project. Hiervoor 

onderhoud zij nauwe banden met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen. De derde rol die 

vervuld wordt is expert. Als expert heeft de initiatiefnemer regelmatig vergaderingen in de 

leergebieden bijgewoond, met als doel de leergebieden te ondersteunen en met raad en daad 

terzijde te staan. Concreet houdt dit in dat de expert de leergebieden met raad en daad terzijde 

heeft gestaan, bijvoorbeeld door adviezen te geven betreft het actieonderzoek en/of de 

leergebieden te helpen met het zoeken van literatuur of deze zelfs op te zoeken en aan te dragen 

aan de leergebieden. Deze vermenging van rollen, vooral die van onderzoeker en projectleider, 

hebben in dit onderzoek soms spanning opgeleverd. Bijvoorbeeld toen er opeens minder tijd was om 

in de leergebieden te werken, vond ik dat als onderzoeker erg interessant. Zouden de leergebieden 

gewoon door gaan met het actieonderzoek of zouden zij tijdelijk het project stopzetten? En wat voor 

effect zou dat hebben op de onderzoeksresultaten? Als projectleider heb ik deze periode als stressvol 

ervaren, omdat ik bang was dat het hele project zou mislukken. 

Het onderzoek heeft slechts plaatsgevonden op één afdeling van het Helen Parkhurst. Dit zou de 

betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek kunnen beïnvloeden. In dit onderzoeksrapport is 

getracht de fasen van het onderzoek zo nauwgezet mogelijk te beschrijven. In paragraaf 2.3 staat 

omschreven welke acties er zijn ondernomen om de betrouwbaarheid en de validiteit toch te 

garanderen. Tevens heeft dit onderzoek in een relatief korte tijd plaatsgevonden, waardoor de 

resultaten enigszins vertekend kunnen zijn. Het zou interessant zijn te onderzoeken of deze 

interventies op langere termijn van een aantal jaar ook effect hebben op het professionaliseren van 

docenten en de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap. 

 

Indien de vragenlijsten ook voor een vervolgonderzoek of een onderzoek op een andere afdeling 

plaats zou vinden, is het raadzaam in de eerste enquête, over het functioneren van professionele 

leergemeenschappen, het woord “afdeling” aan te passen naar het woord “leergebied”. In dit 

onderzoek is hierover enige verwarring ontstaan bij het invullen van de enquête, daar er in de 

inleiding van de vragenlijst wel naar het leergebied werd verwezen. 
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7.1.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Deze onderzoeksrapportage betreft een onderzoek naar het professionaliseren van docenten in 

professionele leergemeenschappen, met als doel inzicht te krijgen in het ontwikkelen van teams tot 

professionele leergemeenschap en welke effecten deze professionele leergemeenschappen hebben 

op het professionaliseren van docenten. Door middel van dit onderzoek wordt een handreiking 

verkregen en aanbevelingen gedaan. De centrale onderzoeksvraag is dan ook: Op welke wijze kan het 

werken van de leergebieden op de afdeling VP van het Helen Parkhurst tot professionele 

leergemeenschap worden ontwikkeld, met als doel het professionaliseren van docenten te 

bevorderen? Hieronder wordt, aan de hand van de deelvragen, een antwoord gegeven op de 

centrale onderzoeksvraag. 

 

1: Wat zijn professionele leergemeenschappen en welke kenmerken zijn van belang bij het 

ontwikkelen van teams tot professionele leergemeenschappen? 

Verbiest (2003.) hanteert de volgende definitie van professionele leergemeenschap: “Een 

professionele leergemeenschap verwijst naar het systematisch samen delen, onderzoeken en 

verbeteren van de praktijk van docenten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te 

verbeteren.”. Er worden drie fundamentele capaciteiten onderscheiden in professionele 

leergemeenschappen (Mitchel & Sackey, 2000): De persoonlijke capaciteit, de interpersoonlijke 

capaciteit en de organisatorische capaciteit. Onder een capaciteit wordt een complexe mix van 

motivatie, kennis en vaardigheden verstaan, ondersteund door de organisatorische mogelijkheden 

(Verbiest, 2008). De persoonlijke capaciteit wordt het vermogen om op een actieve en reflectieve 

wijze kennis te (re)construeren en toe te passen. Hieronder wordt vooral het reflecteren op eigen 

handelen en op achterliggende mentale modellen verstaan. Het doen van actieonderzoek, wordt als 

één van de middelen gezien om de persoonlijke capaciteit te ontwikkelen, doordat dit soort 

onderzoek zowel de analyse van de situatie als het uitproberen van nieuw verworden inzichten 

combineert (Ponte, 2002). De persoonlijke capaciteit kan ook worden ontwikkeld door het gebruik 

van actuele inzichten uit de wetenschap en de praktijk. De interpersoonlijke capaciteit bestaat in het 

vermogen van een collectief of team, om kennis te (re)construeren en toe te passen. Het gaat om 

samen leren en samen werken vanuit gedeelde opvattingen over leren en onderwijs. Verbiest (2003) 

onderscheidt hier twee verschillende klimaten: het affectieve en cognitieve klimaat. Pas als het 

affectieve klimaat, waar een eerlijk, open en vertrouwen heerst, in orde is, kan het cognitieve klimaat 

ontwikkeld worden. In dit klimaat is er betrokkenheid van iedereen en het is gebaseerd op 

collectieve reflectie en dialoog. De organisatorische capaciteit bestaat in structurele en culturele 

condities die ondersteunend zijn voor de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling. 

Hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van tijd en financiën. Ook transformatief 

leiderschap behoort tot de organisatorische capaciteit. Hier wordt onder transformatief leiderschap, 

gedeeld en onderwijskundig leiderschap verstaan, waar mogelijkheden voor samen werken en leren 

wordt verstaan. Hier is vooral de cultuur van respect, vertrouwen en zorgende relaties tussen 

professionals van belang.  

Professionele leergemeenschappen ontwikkelen zich niet in een gefaseerd proces, waarbij de fasen 

zich opvolgen (Verbiest, 2008). Scholen of teams zowel vooruitgaan als terugvallen op één of meer 

dimensies gedurende een bepaalde tijdsperiode. In zijn onderzoek naar het proces van 

schoolontwikkeling in professionele leergemeenschappen, het zogeheten C.O.P.L.-project (2008) 

noemt Verbiest (2008) drie stadia van het ontwikkelen in professionele leergemeenschappen: 
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1. Verbreding: toename van het aantal betrokkenen dat leert en handelt volgens de 

verwachtingen die we aan onderwijsprofessionals stellen en of toename van het aantal 

organisatorische mogelijkheden voor de ontwikkeling van de persoonlijke en interpersoonlijke 

capaciteiten. 

2. Verdieping: een verhoging van de kwaliteit van het leren en handelen van de betrokken 

leergemeenschap (diep leren) en of verbetering van de kwaliteit (met het oog op leren) van 

de organisatorische condities van de professionele leergemeenschap. 

3. Verankering: individueel en collectief leren worden beleidsmatig gestuurd en de 

mogelijkheden daartoe worden in het schoolbeleid ingebouwd. 

Uit het onderzoek van Verbiest (2008) blijkt dat het ontwikkelen tot een professionele 

leergemeenschap wordt gestimuleerd als de professionele leergemeenschap een duidelijk doel 

heeft. In de literatuur (Verbiest, 2008, Geijsel et al., 2006) zijn de volgende interventies gevonden die 

de capaciteitsontwikkeling kunnen vergroten: 

Persoonlijke capaciteit: 

• Het stimuleren van docenten tot reflectie op eigen handelen en professionele houding door 

middel van actieonderzoek. 

• Het stimuleren tot lezen van vakliteratuur. 

• Het voorstellen van professionaliseringsactiviteiten. 

 

Interpersoonlijke capaciteit: 

• Volledig team betrekken bij de ontwikkelingen. 

• Accentueren van de visie ten opzichte van het professionaliseren. 

• Introduceren van vormen van collectief leren. 

 

Organisatorische capaciteit: 

• Het invoeren van overlegvormen zodat er meer ruimte ontstaat voor inhoudelijk overleg. 

• De overlegvormen sterker te structureren. 

• Expert inschakelen bij teamvergaderingen om de kwaliteit van de vergaderingen te 

vergroten. 

• Benadrukken van het belang van een professionele cultuur en van goede verhoudingen. 

• Het creëren van meer tijd voor de leergebieden 

 

2. Wat is professionaliseren en welk effect kunnen professionele leergemeenschappen hierop 

hebben? 

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van “vernieuwend” professionaliseren (Van Veen et al. , 2010), 

waar het leren van de leerlingen centraal staat, de leeractiviteiten op de werkvloer plaatsvinden en 

het langdurige en blijvende activiteiten zijn waar docenten actief lerenden zijn. Volgens Geijsel et al. 

(2006) bevorderen lezen, experimenteren en reflectie het proces van professionaliseren. (McGuire & 

Gubbins, 2010) noemen een zestal voorwaarden om professioneel leren te bevorderen. Hieruit blijkt 

dat het professionaliseren het liefst op de werkvloer plaatsvindt, betrekking heeft op de lespraktijk, 

actief en onderzoekend gericht is, het liefst met collega’s samen is, substantieel tijd nodig heeft en 

aansluit op de visie van de school. Professionele leergemeenschappen kunnen het professionaliseren 
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van docenten bevorderen (Geijsel et al.,2006; Van Veen et al.,2010; Ropes, 2010). Door de 

ontwikkeling van de persoonlijke, interpersoonlijke capaciteit, ondersteunend door de 

organisatorische capaciteit, kan effectief aan professionaliseren worden gewerkt.  

 

3. Welke kenmerken van professionele leergemeenschappen zijn op niveau van de 

leergebieden al aanwezig en welke ontbreken er nog om de leergebieden tot professionele 

leergemeenschap te ontwikkelen?  

 

Om deze vraag te beantwoorden, is een enquête gehouden onder alle docenten (31) van de afdeling 

Villa van het Helen Parkhurst. Van deze 31 docenten, hebben 27 docenten de enquête ingevuld. Voor 

de enquête is de “eerste verkennende enquête” van Verbiest (2008) gebruikt (bijlage 1). Uit de 

resultaten van de enquête kan gesteld worden dat de leergebieden, naar de beleving van de 

docenten, al in meer of mindere mate als een professionele leergemeenschap werkt. Over het 

algemeen, wordt er vanuit eenzelfde visie aan het onderwijs gewerkt. Docenten geloven (over het 

algemeen) dat zij veel invloed hebben op de motivatie en prestatie van de leerlingen en zij vinden 

dat in hun leergebied de verbetering van het leren van de leerlingen en hun resultaten centraal 

staan. Ook de visie over het soort onderwijs dat er gegeven wordt, wordt door de meeste 

leergebieden gedeeld. Dit kan verklaard worden door het feit dat de school de daltonvisie uitdraagt 

en hier veel aandacht aan besteed wordt. Daarentegen wordt er op de stellingen die gaan over het 

systematisch samen werken, samen leren en het gezamenlijk onderzoeken van de onderwijspraktijk 

relatief laag. Naar de ervaring van de docenten, wordt er wel samen gewerkt, maar niet systematisch 

en niet expliciet met als doel om er van te leren of de onderwijspraktijk te verbeteren. De stellingen 

die slaan op de organisatorische slaan, wordt gemiddeld relatief hoog gescoord. Wat vooral opvalt is 

dat er een groot wederzijds vertrouwen heerst in de leergebieden. Op de stelling of er systematisch 

tijd wordt ingeruimd om met elkaar samen te werken en te leren, wordt ook relatief hoog gescoord. 

Bij navraag, bleek dat de docenten wel vinden dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt, maar dat die 

tijd niet of weinig gebruikt wordt om met elkaar samen te werken en te leren. De resultaten 

bevestigen ook het feit dat in een afdeling de teams in verschillende niveaus van ontwikkeling zitten. 

Bij het ene leergebied wordt meer samengewerkt om het onderwijs te verbeteren dan in andere 

leergebieden.  

 

4. Welke mate en op welke manier wordt er in de leergebieden al aan professionaliseren 

gewerkt?  

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn er onderdelen van de gevalideerde vragenlijst van Geijsel et al. 

(2006) gebruikt in een enquête (bijlage 2). Deze onderdelen hebben betrekking op het 

professionaliseren door middel van lezen, experimenteren en reflectie. Doordat er in dit onderzoek 

wordt onderzocht hoe het werken als professionele leergemeenschap het professionaliseren 

beïnvloed, is ook het onderdeel over samenwerken meegenomen. 

 

Uit de resultaten van de enquête kan gesteld worden dat er veel over het onderwijs wordt gesproken 

door de docenten. Dit gebeurt zowel in de leergebieden, als op de afdeling, maar ook in de 

wandelgangen. Zoals eerder gezegd wordt er wel samengewerkt, maar gebeurt dit niet systematisch 

en met het doel om van elkaar te leren. De scores bij de vragenlijst over het professionaliseren door 
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te lezen en/of bijscholing wordt verschillend gescoord, het ene leergebied doet relatief veel aan het 

lezen van (vak)literatuur en scholing, terwijl andere leergebieden, dit een stuk minder doen. Het 

onderdeel van de enquête die ingaat op het bezoeken van lessen, feedback en nieuwe vaardigheden 

laat zien dat weinig docenten effectief lessen bezoeken met als doel ervan te leren. Wel wordt er 

met collega’s over problemen in de lespraktijk gesproken met als doel hiervan te leren. Ook wordt er 

relatief veel van de feedback van leerlingen gebruikt om de lespraktijk te verbeteren. Het laatste 

onderdeel van de enquête, gaat in op het professionaliseren door middel van veranderen en 

reflectie. Op deze stellingen wordt relatief hoog gescoord, wel vallen de verschillen tussen de 

leergebieden hier op. Sommige leergebieden schatten zichzelf hoog in, met op sommige stellingen 

zelfs de maximale score. Zij vinden dat zij de afgelopen jaren meer gericht zijn op het vergroten van 

de motivatie bij leerlingen en hebben hiervoor hun didactisch handelen verbreed en hebben vaker 

het werktempo aangepast om aan de verschillende behoeften van leerlingen tegemoet te komen. 

Andere leergebieden scoren beduidend lager en is er de afgelopen jaren weinig veranderd in de 

lespraktijk.  

 

5. Hebben de interventies de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap verbreed, 

verdiept of verankerd in de verschillende leergebieden? 

Vanuit de theoretische onderbouwing en de analyse resultaten van de enquêtes zijn er, gezamenlijk 

met de afdelingsleider en de aanspreekpersonen, interventies bepaald om de leergebieden (verder) 

te ontwikkelen tot professionele leergemeenschap (paragraaf 4.4). Deze interventies hadden tot doel 

de persoonlijke, interpersoonlijke capaciteit te verbreden, verdiepen of te verankeren.  

Om de effecten van deze interventies op de ontwikkeling van de leergebieden tot professionele 

leergemeenschap te onderzoeken, is besloten met drie leergebieden semigestructureerde 

teamgesprekken te houden (bijlage 9.3). Tevens wordt het logboek dat gedurende het project, door 

de onderzoeker is bijgehouden, waar is genoteerd wat er in de vergaderingen met de afdelingsleider, 

de aanspreekpersonen en de onderzoeker als projectleider is besproken aangaande het project, wat 

de onderzoeker in de rol als expert tijdens de leergebiedvergaderingen in heeft gebracht, gehoord en 

besproken en wat er in de wandelgangen wordt besproken over dit project. 

In de eerste plaats moet gemeld worden dat van alle interventies, het doen van actieonderzoek de 

belangrijkste interventie is gebleken. Alle andere interventies, die daadwerkelijk zijn uitgevoerd, 

hebben ten dienste gestaan van het doen van dit onderzoek. Er is vanaf het begin af aan, door de 

aanspreekpersonen en de afdelingsleider, besloten om met actieonderzoek aan de gang te gaan in 

de leergebieden. De onderzoeker denkt persoonlijk dat dit komt, omdat het iets concreets en 

tastbaars is, waardoor de aanspreekpersonen een doel konden geven aan de 

leergebiedvergaderingen. Dit komt ook overeen met wat Verbiest (2008) stelt, dat een professionele 

leergemeenschap een duidelijk doel moet hebben om zich te kunnen ontwikkelen.  

Vanuit de onderzoeksresultaten kan gesteld worden, dat de interventies (en dan vooral het 

introduceren en doen van actieonderzoek) effect gehad hebben op de ontwikkeling van de teams als 

professionele leergemeenschap. De persoonlijke capaciteit is in sommige leergebieden verbreed, er 

meer docenten zijn gaan reflecteren op de dagelijkse lespraktijk en op het eigen handelen in de klas. 

Ook wat betreft het gebruiken van actuele inzichten uit de wetenschap en de praktijk, is een (kleine) 

verbreding en verdieping zichtbaar. Er zijn (een beetje) meer docenten die (vak)literatuur hebben 
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gelezen, met als doel de dagelijkse lespraktijk te verbeteren, en de docenten die al (vak)literatuur 

lazen voordat dit project begon, hebben gerichter (n.a.v. het actieonderzoek) gelezen.  

De visie wat betreft het professionaliseren van docenten en het werken als professionele 

leergemeenschap is redelijk breed gedragen door de docenten op de afdeling. Het vroegtijdig 

betrekken van de aanspreekpersonen bij het project heeft hier zeker aan bijgedragen, hierdoor 

konden zij in de leergebieden de visie verder uitdragen. In het begin was er wat weerstand tegen dit 

project, er werd gedacht dat het wel heel veel werk zou zijn en door alle ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren, zagen de docenten het eigenlijk niet zitten om met weer iets nieuws te beginnen. 

Pas na het beginnen met het actieonderzoek, kwam het besef, dat deze manier van werken hen in 

staat stelde met het primaire proces, namelijk het eigen onderwijs, bezig te zijn. Door de (meeste) 

docenten werd het als prettig ervaren samen in het team aan het verbeteren van het onderwijs te 

werken. Vanuit de onderzoeksresultaten (paragraaf 5.1.2) kan gesteld worden dat de 

interpersoonlijke capaciteit bij sommige leergebieden is verbreed, het heeft het collectief samen 

werken en leren bevorderd. Bij andere leergebieden is deze capaciteit verdiept, omdat er ervaren 

werd dat er gerichter aan één doel werd samengewerkt. Er is tenminste één leergebied waar (bijna) 

geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden.  

Voor wat betreft de organisatorische capaciteit blijkt uit de teamgesprekken dat er een kleine 

vooruitgang is geboekt wat betreft het werken als professionele leergemeenschap. Het instellen van 

de expert heeft een positief effect gehad in de leergebieden en werd als prettig ervaren.  Over het 

algemeen werd er ervaren dat er meer tijd werd vrijgemaakt en deze tijd is, in ieder geval in twee 

leergbieden gebruikt voor het actieonderzoek. Het andere leergebied heeft deze tijd ook gebruikt 

voor andere activiteiten die op dat moment belangrijk waren voor het leergebied. Er kan gesteld 

worden dat er een verbreding heeft plaatsgevonden van deze dimensie. De cultuur op de afdeling is 

enigszins gewijzigd, er wordt tijd besteed aan de visie van de afdeling, door presentaties en in de 

nieuwsbrieven. Er heerst een gevoel van wederzijds vertrouwen op de afdeling, dit is niet zozeer 

gewijzigd. Wel wordt de leergebiedtijd effectiever gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs 

door het doen van een actieonderzoek . 

 

6. Heeft het werken als professionele leergemeenschap het professionaliseren van de 

docenten op de afdeling VP bevorderd? 

Ook hier blijkt het doen van actieonderzoek een groot effect gehad te hebben. Het is niet duidelijk of 

alleen het werken aan het actieonderzoek, of ook de andere interventies effect gehad hebben op het 

professionaliseren van de docenten. In ieder geval is het duidelijk dat er op verschillende vlakken 

vooruitgang is ervaren. Er is (iets) meer en gerichter (vak)literatuur gelezen, door dit project zijn 

docenten over het algemeen meer feedback gaan vragen aan leerlingen, met als doel de lespraktijk 

te verbeteren. Tevens wordt er meer over problemen, die ondervonden worden door docenten in 

hun onderwijs, gesproken. Door het actieonderzoek, zijn docenten gaan experimenteren met nieuwe 

methoden, of ze gaan dit nog doen. Tevens wordt (of gaat men) er op deze nieuwe methoden 

gereflecteerd. Uit de teamgesprekken blijkt dat tenminste één leergebied, door het project beter en 

meer is gaan samenwerken met betrekking tot het verbeteren van het onderwijs. Daarentegen zijn 

er niet meer lesbezoeken afgelegd, met als doel hiervan te leren. De docenten die beter en meer zijn 

gaan samenwerken, denken ook meer aan professionaliseren te hebben gedaan. 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
80 

7.3 Discussie en aanbevelingen  

Wat opvalt uit bovenstaande conclusie is de dominante rol van het actieonderzoek bij de 

ontwikkeling van de teams tot professionele leergemeenschap en het professionaliseren van 

docenten. Eigenlijk alle leergebieden zijn aan het werk gegaan met een actieonderzoek. Dit was 

vooraf aan het onderzoek niet voorzien. Wel was er bij de theoretische onderbouwing gemeld dat 

het doen van actieonderzoek zou helpen de persoonlijke capaciteit te ontwikkelen. Verbiest (2003, 

2008, 2010) besteed er verder weinig aandacht aan in zijn artikelen en boeken. Wel stelt hij duidelijk 

dat professionele leergemeenschappen een grotere kans van slagen hebben zich te ontwikkelen als 

er een duidelijk doel is gesteld. Het is waarschijnlijk ook door die reden dat de afdelingsleider en 

aanspreekpersonen vrij snel besloten hebben met een actieonderzoek aan de slag te gaan. 

Actieonderzoek in teams blijkt echter ook de interpersoonlijke capaciteit te verbreden of te 

verdiepen. Door gezamenlijk een actieonderzoek te doen, wordt er meer aan samen werken en leren 

gedaan, hetzij door collectieve reflectie, hetzij door het gezamenlijk onderzoeken van een bepaald 

probleem in de eigen onderwijspraktijk.  

Ondanks dat er gezegd kan worden dat de teams zich verder ontwikkeld hebben tot professionele 

leergemeenschap, kan er niet duidelijk aangetoond worden of het professionaliseren hier direct 

verband mee houdt, of dat het vooral is gestimuleerd door het doen van de actieonderzoeken.  

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de kenmerken van de capaciteiten van een professionele 

leergemeenschap enige overlap vertonen. Als docenten willen samenwerken in teams, zal er ook tijd 

voor vrij gemaakt dienen te worden. Er kan alleen tot collectieve processen gekomen worden als er 

een gedeelde visie op het onderwijs, indien deze visie er niet is, gaat er veel energie zitten in de 

discussie wat goed onderwijs is.  

Het feit dat er eerst voldoende tijd (ongeveer 2 maanden) is besteed, heeft in dit onderzoek een 

positieve invloed gehad. In deze tijd werd er draagvlak en eigenaarschap bij de aanspreekpersonen 

te creëren en er is kennis gedeeld wat betreft het professionaliseren en professionele 

leergemeenschappen. Tevens zijn er vergaderingen geweest, waar werd gesproken wat, en op welke 

manier, er met deze kennis in de leergebieden kon worden bereikt. De aanspreekpersonen deelden 

de visie van het professionaliseren en het werken als professionele leergemeenschap en droegen 

deze visie ook uit. Dit is wel één van de belangrijkste redenen waarom dit project, in zo’n korte tijd, 

een succes is geweest. Ook lijkt het van belang, dat de leergebieden, regelmatig feedback krijgen. Dit 

kan gedaan worden door het aanstellen van een expert, die regelmatig aanwezig is in de 

leergebieden of door vergaderingen met de aanspreekpersonen, waar de problemen of vragen 

besproken kunnen worden, die men is tegengekomen in de leergebieden. 

In paragraaf 6.3 worden nog aanbevelingen gedaan die door de deelnemers van dit onderzoek 

belangrijk zijn gevonden. Eén aanbeveling lijkt van wezenlijk belang, namelijk het maken van een 

soort draaiboek waar de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

o Structuur van actieonderzoek, met theoretische onderbouwing 

o Feedbackformulier voor lesbezoeken van collega’s 

o Format om een actieonderzoek te beschrijven 

o De planning, waarin de leergebiedtijd vaststaat, maar ook momenten waarop 

vooruitgang en de eindpresentatie worden gepresenteerd en/of besproken, bijvoorbeeld 

met rondetafelgesprekken of posterpresentaties. 
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Tot slot  
Op deze plek was ik nooit gekomen zonder geweldige ondersteuning van mijn afdelingsleider en 

collega’s op de werkvloer, mijn begeleiders van de master Leren & Innoveren en mijn gezin. Het 

professionaliseren van docenten is en blijft een boeiend onderwerp. Het feit dat ik regelmatig 

groepjes docenten (ook buiten de werktijd) samen heb zien zitten werken aan dit project, maakt mij 

trots en enorm blij. Ik hoop met dit project anderen te hebben gestimuleerd en geïnspireerd.  

Zoals vermeld wordt volgend jaar, mede dankzij dit project, meer tijd vrijgemaakt voor de 

leergebieden in de hele school. Ook wordt er voor begeleiding van deze leergebieden gezorgd. Er kan 

op verschillende manieren gewerkt worden aan het verbeteren van de dagelijkse lespraktijk, in 

ontwikkel- of ontwerpteams, met en zonder actieonderzoek, als er maar gezamenlijk aandacht wordt 

besteed aan het primaire proces, namelijk lesgeven, zodat alle leerlingen het onderwijs krijgen wat zij 

verdienen en nodig hebben! 
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9. Bijlagen 

9.1 Vragenlijst ‘Een eerste indruk van een professionele leergemeenschap’ 

Hierna volgt een aantal kenmerken van een professionele leergemeenschap in een vragenlijst. Deze 

lijst wordt gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de mate waarin een aantal belangrijke 

kenmerken van professionele leergemeenschappen in de school terug te vinden is. Alle teamleden 

vullen deze vragenlijst in. Geef per vraag een score aan van 1 tot en met 6. De betekenis van de 

scores is als volgt: 

 

1 = de uitspraak is helemaal niet van toepassing op onze school 

2 = de uitspraak is nauwelijks van toepassing op onze school 

3 = de uitspraak is meer niet dan wel van toepassing op onze school 

4 = de uitspraak is meer wel dan niet van toepassing op onze school 

5 = de uitspraak is wel van toepassing op onze school 

6 = de uitspraak is in sterke mate van toepassing op onze school 

 

Indien je dit formulier digitaal ingevuld, dan het gewenste cijfer aan met een rode kleur aangeven, 

bijv.: 1 2 3 4 5 6 

 

1. In onze school geloven we dat we als leraren veel invloed hebben op demotivatie en de prestatie van de 

leerlingen. 

2. In onze school staat de verbetering van het leren van de leerlingen en van hun resultaten in het middelpunt 

van het doen en denken van de leraren. 

3. In onze school werken we als leraren vanuit dezelfde basisopvattingen over onderwijs en school. 

4. In onze school experimenteren de leraren systematisch met nieuwe methoden of aanpakken om het 

onderwijs te verbeteren. 

5. In onze school onderzoeken leraren op systematische wijze de effecten van hun handelen op het leren en op 

de resultaten van de leerlingen. 

6. In onze school onderzoeken de leraren met elkaar systematisch hun opvattingen over leren en onderwijzen. 

7. In onze school brengen we als leraren systematisch in kaart in hoeverre de resultaten van de leerlingen 

afwijken van wat we als doel gesteld hebben. 

8. In onze school bevragen de leraren elkaar systematisch en kritisch op hun doen en laten in de klas. 

9. In onze school werken de leraren systematisch samen aan het ontwikkelen van lesmaterialen, toetsen, 

curricula of dergelijke. 

10. In onze school wordt er systematisch tijd ingeruimd om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. 

11. In onze school beschikken de leraren over voldoende vaardigheden om met elkaar kritisch te reflecteren 

over het werk. 

12. In onze school bespreken de leraren openlijk hun verschillen in opvattingen. 

13. In onze school participeren de leraren in de besluitvorming over essentiële zaken. 

14. In onze school is er tussen de leraren een cultuur van wederzijds vertrouwen. 

15. In onze school helpt de schoolleider de leraren regelmatig vanuit zijn/haarkennis en ervaring over 

onderwijs. 

16. In onze school nodigt de schoolleider de leraren uit mee te denken over mogelijke oplossingen voor 

problemen waar de school mee te maken heeft. 

17. In onze school steunt de schoolleider de leraren op professioneel en persoonlijk vlak. 

18. In onze school draagt de schoolleider de visie van de school krachtig uit. 
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9.2 Vragenlijst Professionele ontwikkeling 

Inleiding op de vragenlijst. 

Zoals jullie weten is er dit jaar gekozen om op de afdeling Villa, aandacht te besteden aan het 

professionaliseren van alle docenten. Om te kunnen bepalen wat er moet gebeuren om dit te 

bewerkstelligen, wordt er nu eerst een nulmeting gedaan aan de hand van onderstaande vragenlijst. 

 

De antwoorden van deze vragenlijsten zullen eerst worden besproken in de vergadering van de 

aanspreekpersonen en in tweede instantie ook in de teams in de leergebieden. De opbrengst en de 

gesprekken daarover moeten handvatten bieden om onze professionalisering verder te kunnen 

optimaliseren. Nadat daarin nieuwe stappen zijn gezet, wordt de vragenlijst over een tijd (rond half 

mei) opnieuw gebruikt. Op die manier kan de ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden en kan 

vastgesteld worden of we al dan niet op de goede weg zijn. 

 

Het invullen van de lijst kost maximaal 10 minuten. Het verwerken van de vragenlijst gebeurt volledig 

anoniem.  

 

Samenwerking 

 

Met de volgende vragen, vragen we naar jouw mening over de professionele samenwerking in het 

team. 

 

Wil je aangeven in hoeverre je het met de volgende uitspraken eens bent? 

 

1 = mee oneens    3 = meer mee eens dan mee oneens 

2 = meer mee oneens dan mee eens  4 = mee eens 

 

1. Mijn collega’s praten met mij over nieuwe didactische werkvormen  

2. Mijn collega’s geven mij positieve feedback over mijn manier van lesgeven 

3. Gesprekken met collega’s over het werk zijn oppervlakkig 

4. Mijn collega’s steunen mij bij het uitproberen van nieuwe werkvormen 

5. Mijn collega’s vertellen mij welke problemen zij tegenkomen en hoe zij die oplossen 

6. Mijn collega’s interesseren zich alleen voor hun eigen lessen 

7. Mijn collega’s delen met mij hun ervaringen van na- en bijscholing  

8. Mijn collega’s staan mij toe dat ik in hun les kom kijken 

 

Professionalisering door op de hoogte blijven 

 

De volgende vragen gaan over jouw professionalisering door het lezen van vakliteratuur, het 

volgen van scholing of het op een andere manier op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het 

onderwijs. 

 

Wil je aangeven in hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn?  

 

1 = (bijna) nooit    3 = vaak 



Concept Masterthesis Paula van Kempen 06-06-2012 

 
87 

2 = soms     4 = (bijna) altijd 

 

1. Ik houd mij op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs 

2. Ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na- of bijscholing 

3. Ik lees vakliteratuur 

4. Ik bestudeer lesboeken en lesmateriaal grondig en regelmatig 

 

 

Professionalisering door oefening, reflectie en/of feedback 

 

De volgende vragen gaan over jouw professionalisering door het bezoeken van lessen, toepassen 

van nieuwe vaardigheden, uitwerken van nieuwe ideeën en/of het gebruik maken van feedback. 

 

Wil je aangeven in hoeverre de volgende uitspraken van toepassing zijn?  

 

1 = (bijna) nooit    3 = vaak 

2 = soms     4 = (bijna) altijd 

 

1. Ik bezoek lessen van collega’s om ervan te leren 

2. Ik oefen tijdens mijn lessen met nieuwe didactische vaardigheden 

3. Ik maak zelf lesmateriaal 

4. Ik gebruik reacties van leerlingen om mijn lespraktijk te verbeteren 

5. Ik bespreek problemen in mijn lespraktijk met anderen om daarvan te leren 
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9.3 Protocol semigestructureerd teamgesprek 

Dit teamgesprek protocol wordt volledig uitgeschreven om de overdraagbaarheid van het onderzoek 

te vergroten. 

9.3.1 Achtergrond 

Dit teamgesprek protocol is bestemd voor het  onderzoek: “Professionaliseren in professionele 

leergemeenschappen”. Dit is een onderzoek naar het professionaliseren van docenten in 

professionele leergemeenschappen naar het model van Verbiest (2008) op de afdeling Villa van het 

Helen Parkhurst.  Voor dit onderzoek worden verschillende interventies gepleegd met als doel inzicht 

te krijgen over de vraag hoe teams zich kunnen ontwikkelen tot professionele leergemeenschap, te 

onderzoeken welke interventies er nodig zijn om dit werken te versterken en te onderzoeken of dit 

invloed heeft op het professionaliseren van de betrokken docenten. Door middel van dit onderzoek 

wordt een handreiking verkregen en aanbevelingen gegeven hoe het werken als een professionele 

leergemeenschap het professionaliseren van docenten kan bevorderen.  

 

Er is voor een semigestructureerd teamgesprek gekozen om de achterliggende motieven en 

meningen van de docenten in de leergebieden te achterhalen (Steyaert, 2006).  Steyaert stelt dat  

teamgesprekken geschikt zijn om een bepaald programma of project te evalueren. Het gesprek zal in 

drie leergebieden worden gehouden. Welke leergebieden dit zijn, zal in overleg met de 

afdelingsleider en de aanspreekpersonen worden bepaald. Daarbij wordt er naar gestreefd die 

leergebieden te ondervragen die opvallen (positief of negatief) bij de uitkomsten van de eerder 

gehouden enquêtes.  

 

9.3.2 Doel van het semigestructureerde interview 

Het doel van het interview is tweeledig: 

1. Het verzamelen van informatie  over de ervaringen van de docenten in leergebieden over de 

interventies die zijn gepleegd. 

2. Op basis van de verzamelde data kunnen aanbevelingen gedaan worden voor de handreiking over 

het werken in teams als professionele leergemeenschap. 

9.3.3. Werkwijze per gesprek interview 

De te interviewen docenten van de leergebieden worden benaderd of zij bereid zijn mee te werken 

met het interview. De reden en de topiclijst voor het gesprek wordt van tevoren toegestuurd. Bij de 

afspraak wordt gemeld dat het een open gesprek gaat waar de topics vastliggen, dat het om een 

inventarisatie van persoonlijke visies gaat, dat het interview circa één uur duurt en dat er een 

geluidsopname wordt gemaakt van het interview ten behoeve van de rapportage. Een concept van 

het verslag dat over de resultaten van het interview zal worden geschreven zal naar het 

desbetreffende docenten van het leergebied worden gestuurd, zodat de geïnterviewden dit nog van 

commentaar kunnen voorzien. 
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Het interview zelf bestaat uit drie onderdelen: 

• Kennismaking interviewer – respondenten – check of de setting van het interview helder is 

(akkoord op maken van geluidsopnamen), check of de plek voor het interview geschikt is 

(rust, plaats, tijdframe, etc.) en goedkeuring voor het gebruik van de resultaten.  

• Het interview (zie vraagmethode open gedeelte) 

• Afsluiting interview. – check of alle relevante onderwerpen aan de orde zijn geweest,  of het 

interview naar wens was en het bedanken van de medewerkers voor de medewerking. 

9.3.4 Aanwijzingen voor de interviewer: 

In dit onderzoek is de interviewer ook de onderzoeker. Er is hier gekozen om hier de tips te 

vermelden, zodat het interview tevens gebruikt kan worden door andere afdelingen gebruikt kan 

worden. 

Praktische voorbereiding: 

Volgens Steyaert (2006) zijn de volgende voorbereidingen van belang: 

• Voorzie opnameapparatuur (audio of video) met extra batterijen, cassettes, verlengkabels, 

notitieblok en pen. 

• Schik het meubilair in de ruimte. 

• Let erop dat geen vervelende achtergrondgeluiden de discussie en de opname kunnen 

storen. 

• Stel de opnameapparatuur op en test ze zo nodig. 

• Voorzie de nodige verfrissingen. 

 

Tips tijdens het interview: 

In de handleiding focusgroepen van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO, 2004) staat beschreven 

dat het niet eenvoudig een focusgroep te begeleiden. Er worden de volgende vaardigheden 

genoemd: 

• Begeleidt de groep met zachte hand; 

• leidt de groep terug naar het onderwerp als de groep te ver dreigt af te dwalen;  

• zorg dat de overgang naar een volgend onderwerp vloeiend verloopt en hou de groep 

enthousiast;  

• gevoel voor timing is noodzakelijk;  

• nieuwsgierigheid naar het onderwerp en de deelnemers van de groep is noodzakelijk  

• respecteer de deelnemers van de groep, geloof erin dat leden van de groep zinnige dingen 

zeggen ongeacht hun opleidingsniveau, ervaring of achtergrond;  

• blijf bij iedere bijeenkomst alert, ook al hoort u niet veel nieuwe dingen meer;  

• communiceer duidelijk en precies;  
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• Geef, door houding, maar ook door ondersteunende woorden indien nodig, de respondent 

het gevoel dat er geen foute of verkeerde antwoorden zijn, maar dat het gaat om zijn/haar 

mening. 

• Leg respondenten niets in de mond: stel neutrale vragen, toon geen goedkeuring of 

afkeuring (maar wel interesse!) 

9.3.5 Het interview 

Onderstaand een voorbeeld van een mogelijke introductie. Hierbij is rekening gehouden met het feit 

dat de interviewer en de geïnterviewde collega’s van elkaar zijn en dus bekenden van elkaar. 

 

Introductie 

Goedendag. Zoals afgesproken zitten wij hier voor een gesprek voor het onderzoek naar het 

professionaliseren in professionele leergemeenschappen. Dit onderzoek richt zich op twee 

zaken:  

1. In hoeverre werkt het team als professionele leergemeenschap? 

2. Heeft het werken als een professionele leergemeenschap het professionaliseren bevorderd? 

Jullie hebbeneen e-mail ontvangen met de uitnodiging en de achtergrond van het gesprek en 

ik ben blij dat jullie aan dit onderzoek willen meewerken en de tijd hiervoor hebben gevonden.  

Ik zal even uitleggen hoe dit interview zal verlopen. Ik zal een aantal vragen stellen over het 

traject dat wij de afgelopen maanden hebben doorlopen wat betreft het werken als 

professionele leergemeenschap in de leergebieden.  Het gaat hierbij om jullie persoonlijke 

mening. Verkeerde of foute antwoorden zijn dan ook niet mogelijk: het gaat om wat jullie 

ervan vinden. Neem rustig de tijd om de vragen te beantwoorden. Jullie zijn  vrij om uit te 

weiden. Als er onderwerpen zijn die voor jullie  belangrijk zijn, maar die voor jullie gevoel niet 

of onvoldoende aan bod zijn gekomen, dan zou het fijn zijn om dat tevens te vertellen. 

Voor de verwerking van de resultaten wil ik dit interview graag opnemen. Hebben jullie hier 

bezwaar tegen? Van dit gesprek zal een verzamelverslag gemaakt worden, waarin geen 

namen zullen worden genoemd, zodat de gegevens anoniem worden verwerkt. Een concept 

hiervan zal jullie worden toegezonden. Op dat moment hebben jullie  alle mogelijkheden om 

de wijze waarop ik het opgeschreven heb nog te corrigeren. Wat jullie zeggen kan dus door 

andere betrokken in het verslag teruggelezen worden. Als je persoonlijke of vertrouwelijke 

zaken hebt die van belang zijn voor het project, kan je dit na afloop vertellen. Hebben jullie 

hier nog vragen over? Dan zet ik de geluidsapparatuur aan en kan het interview plaatsvinden. 
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9.3.5.1 De interviewtopics 

De lijst met topics en vragen zijn zo samengesteld, dat er met de “makkelijkere” onderwerpen wordt 

gestart. Dit stelt de respondent en de interviewer in staat aan de interviewsituatie te wennen. Van 

daaruit worden de verder vragen gesteld. Om de analyse van de gegevens te vereenvoudigen is elke 

vraag gekoppeld bij de capaciteiten van het werken als professionele leergemeenschap, zodat deze 

aansluiten bij de interventies uit de redeneerketen en de indicatoren. 

Introductievraag: 

� Wat is je beste of leukste ervaring  tijdens de leergebiedvergaderingen de laatste drie 

maanden?  

Het begin van het project: (introductie project) 

� Voordat dit project van start is gegaan, is er tijdens de afdelingsvergaderingen tijd besteed 

om uit te leggen wat het doel van dit project was. Wat vonden jullie hiervan?    

Denk hierbij aan de presentatie over PLG tijdens de teamvergadering of uitleg van de 

aanspreekpersoon. (OC) 

Tijd (leergebied, vergaderingen) 

� Hebben jullie gemerkt/ervaren dat er meer tijd is vrijgemaakt voor het werken in de 

leergebieden de laatste paar maanden? (OC) 

o Kunnen jullie de activiteiten aangeven waar jullie de afgelopen maanden in het 

leergebied mee bezig zijn geweest?  (OC) 

 

Visie (afdelingsleider, aanspreekpersonen) 

� Vinden jullie dat er voldoende aandacht is besteed aan wat het doel (visie) is van deze manier 

van werken? Denk hierbij aan de presentatie over PLG tijdens de teamvergadering of iets 

dergelijks. 

  

o Kunnen jullie nog andere activiteiten/ gebeurtenissen noemen? (IPC).  

o Wat vinden jullie van dit doel?  

o Welke verwachtingen leverde dat op?  

o Is het naar jullie idee gerealiseerd?  

Samenwerking 

� Zijn jullie door dit project meer als team gaan functioneren? 

o Hebben jullie door dit project een beter inzicht gekregen hoe collega’s in je leergebied over 

bepaalde zaken m.b.t. het onderwijs denken? (PC) 

o Hebben jullie tijdens het project het gevoel dat er meer samengewerkt werd om de 

eigen onderwijspraktijk te verbeteren? Hoe vonden jullie dat? (IPC) 

o Waar heb je het afgelopen periode nog geen tijd voor gehad, maar wil je, samen met 

je collega’s wel nog tijd aan geaan besteden 
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Begeleiding  

� Hoe vonden jullie het dat Nico of ikzelf af en toe bij de leergebied vergaderingen aanwezig 

waren? Heeft dit jullie geholpen?  

o Hebben jullie vragen kunnen stellen, kunnen jullie voorbeelden noemen? (OC) 

o Vinden jullie dat de rol van de aanspreekpersoon veranderd is de laatste tijd, kunnen 

jullie dit toelichten?  (IPC) 

Professionaliseren  

� Hoe hebben jullie ervaren dat er het laatste half jaar meer aandacht is besteed aan het 

professionaliseren van jullie als docent? (OC) 

o Welke activiteiten hebben jullie t.a.v. het professionaliseren de laatste zes maanden 

ondernomen? Denk hierbij aan lesbezoeken, literatuur lezen, scholingen? Is dit meer 

dan dat jullie daarvoor deden? (OC) 

o Tijdens dit project zijn jullie bezig geweest met het uitvoeren van een 

actieonderzoek. Wat heeft dit opgeleverd?  

o Heeft dit actieonderzoek geholpen om meer te reflecteren op het eigen handelen in 

de klas of de resultaten van de leerlingen? (PC) 

o Heeft dit actieonderzoek je gestimuleerd andere activiteiten te ondernemen? Zo ja, 

welke? (literatuur, lesbezoek, scholing o.i.d.) (PC) 

o Welke behoefte hebben jullie aan begeleiding en/of scholing? 

Afsluiting 

� Zijn er nog zaken die niet (of niet voldoende) aan de orde zijn geweest willen bespreken? 

Aan het einde van het gesprek resumeert de interviewer kort de belangrijkste antwoorden en vraagt 

of iedereen zich in de standpunten kan vinden. Hierna dankt de interviewer de groepsleden voor hun 

medewerking en vertelt kort nog even dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ook wordt 

nog even kort herhaald dat het verslag van het gesprek zo snel mogelijk naar de groepsleden zal 

worden gestuurd, waarop zij dan nog kunnen reageren (Steyaert, 2006). 
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9.4 Vragenlijst projectevaluatie 

Deze vragenlijst heeft tot doel het project te evalueren, verbeterstappen te formuleren en het hele 

project overdraagbaar naar andere afdelingen te maken. De evaluatie vindt plaats op drie 

verschillende niveaus: 

• Terug in de tijd 

• Reflectie en evaluatie op de interventies en de beoogde resultaten 

• Reflectie vooruit in de tijd 

Hieronder staan de verschillende onderdelen met hun vragen. 

9.4.1 Terug in de tijd. 

Hier wordt stilgestaan bij problemen die men tijdens het project is tegengekomen.  

Onderwerp Vragen 

Gerealiseerd ontwerp Zijn alle interventies uitgevoerd, zoals beschreven? Waarom wel of niet? 

Uitvoeringsproblemen Wat was moeilijk of ging niet goed? (vraagstelling1ste enquête, 

leergebieden i.p.v. afdeling!) 

Uitvoeringssuccessen Wat was gemakkelijk of ging heel goed? 

Bijeffecten Wat waren de onverwachte voordelen van dit project? 

Wat waren de onverwachte nadelen? 

 

9.4.2 Reflectie en evaluatie op de interventies en de beoogde resultaten 

In de kolom “eindoordeel” komt een reflectie over het feit of het beoogd resultaat is behaald en of 

het mechanisme heeft gewerkt. Als dat niet het geval is, wordt er aangegeven hoe dat komt en hoe 

tevreden men over het resultaat is. Ook onverwachte mechanismen worden genoteerd. 

Interventies in het eerste stadium: 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat Eindoordeel 

Presentatie van project aan 

de afdelingsleider en 

aanspreekpersonen. Uitleg 

professionele 

leergemeenschappen en 

professionaliseren van 

docenten en doelen van het 

project. 

1. Motivatie voor het 

aansturen van de 

leergebieden wordt 

gestimuleerd. 

2. Door gevoelens van 

weerstand over “alweer” 

iets nieuws, kan 

tegenwerking in het 

project ontstaan. 

3. Gesprekken over het 

project komen op gang. 

1. Draagvlak en eigenaarschap 

creëren. 

2. Discussie op gang brengen. 

3. Kennis samenwerkings- en 

professionaliseringsprocessen 

wordt vergroot. 

 

 

Invullen van de 

vragenlijsten (bijlage 1 en 

2) door 

aanspreekpersonen. 

1. Criteria van het 

onderzoek wordt 

duidelijker. 

2. Discussies komen op 

gang. 

3. Aanspreekpersonen 

krijgen inzicht in het 

functioneren van hun 

leergebied. 

1. Aanspreekpersonen krijgen 

inzicht in het eigen 

functioneren in de 

leergebieden.  

2. Aanspreekpersonen krijgen 

inzicht in het eigen 

professionaliseren. 

 

Verschillende 

vergaderingen over het 

1. Aanspreekpersonen 

voelen zich verbonden 

3. Draagvlak en eigenaarschap 

creëren. 
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functioneren van de 

leergebieden als 

professionele 

leergemeenschappen.  

met elkaar. 

2. Discussies komen op 

gang. 

 

3. Aanspreekpersonen krijgen 

meer inzicht in het functioneren 

van het eigen leergebied. 

Het introduceren van 

verschillende 

overlegvormen, zoals “het 

reflecterende team” van 

Jackson & 

McKergow(2007), 

oplossingsgericht werken 

van Cauffman & van Dijk 

(2010). 

1. Aanspreekpersonen 

krijgen meer inzicht in het 

begeleiden van hun team. 

1. Aanspreekpersonen krijgen 

meer kennis over 

groepsprocessen en het 

coachen/begeleiden van een 

team. 

 

 

Invullen vragenlijsten door 

alle docenten van de 

verschillende leergebieden 

(bijlage 1 en 2) 

1. Discussie komt op gang 

in de leergebieden, 

waardoor er een begin 

wordt gemaakt aan het 

gevoel van eigenaarschap 

bij de betrokken 

docenten. 

 

1. Alle docenten worden 

betrokken bij het project. 

2. Aanspreekpersonen krijgen 

meer duidelijkheid over wat er 

in hun leergebied speelt 

3. Er wordt een overzicht 

verkregen van de startsituatie 

van de afzonderlijke 

leergebieden ten opzichte van 

het werken als professionele 

leergemeenschap evenals van 

de mate waarin er per 

leergebied al wordt gewerkt 

aan het professionaliseren. 

 

 

Interventies op gebied van de organisatorische capaciteit: 

Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat Eindoordeel 

Door de schoolleider wordt 

meer tijd vrijgemaakt voor 

de leergebieden, zodat er 

meer ruimte komt voor 

inhoudelijk overleg in deze 

leergebieden. Dit gebeurt 

door meer 

afdelingsvergadertijd 

hiervoor vrij te maken. Ook 

kunnen leergebieden ook 

besluiten een (of meerdere) 

zogenaamde 

voucheravond(en)
2
 te 

organiseren.  

1. In de eerste plaats zal 

het als prettig worden 

ervaren dat er meer tijd 

wordt vrijgemaakt voor 

de leergebieden. 

2. De reactie op de 

voucheravonden, zal 

wisselend zijn. Het is 

echter de verwachting, 

dat als er eenmaal 

effectief aan onderwijs 

wordt gewerkt in de 

leergebieden, de 

bereidwilligheid om er 

“vrije tijd” in te steken, 

groter wordt. 

1. Docenten zijn 

gemotiveerd, daar er 

meer ruimte komt om aan 

onderwijsontwikkeling te 

werken. 

 

Tijdens de overlegtijd die 

vrijgemaakt is, worden 

overlegvormen 

geïntroduceerd in de 

leergebieden. De 

aanspreekpersonen kiezen 

1. Bevordert het 

vertrouwen om samen 

problemen/zorgen 

bespreekbaar te maken. 

2. Er wordt ruimte 

gecreëerd voor 

Door deze overlegvormen 

wordt reflectie 

gestimuleerd, impliciete 

(praktijk)kennis gedeeld 

en kennis 

ge(re)construeerd. 
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zelf voor een vorm die bij 

hun leergebied past uit de 

overlegvormen die in het 

eerste stadium zijn 

geïntroduceerd. 

inhoudelijk overleg. 

 

Aanstellen van een expert 

bij 

leergebiedvergaderingen, 

iemand die met raad en 

daad bijstaat. Dit is in dit 

geval de onderzoeker en 

eventueel de 

onderwijsontwikkelaar op 

de afdeling. 

Teams die vastzitten in 

gewoonten, worden op 

deze manier verder 

geholpen. 

De kwaliteit van de 

vergaderingen te 

vergroten. 

 

Concretiseren van de visie 

t.a.v. het professionaliseren. 

Tijdens vergaderingen 

afdelingsbreed (door de 

onderzoeker en de 

afdelingsleider) en in de 

leergebieden (door de 

aanspreekpersonen), wordt 

regelmatig aandacht 

besteed aan de visie over 

het professionaliseren van 

docenten. 

1. Docenten krijgen 

inzicht in de visie en 

dragen deze verder uit. 

2. Docenten worden 

gestimuleerd meer aan 

professionaliseren te 

doen door middel van 

lezen, experimenteren 

en reflecteren. 

 

Er wordt meer aan 

scholing gedaan, meer 

geëxperimenteerd en 

meer vakliteratuur 

gelezen. 

 

 

1)
Op het Helen Parkhurst worden regelmatig voucheravonden georganiseerd. Tijdens deze voucheravonden worden 

cursussen en opleidingen aangeboden. Docenten kunnen zich daar vrijwillig voor inschrijven.  

 

Interventies op gebied van de interpersoonlijke capaciteit: 

Interventie Mogelijke 

mechanismen 

Beoogd resultaat Eindoordeel 

Het volledige team wordt 

betrokken bij de 

ontwikkelingen. Dit 

gebeurt tijdens een 

teamvergadering, aan de 

hand van een presentatie 

over professionele 

leergemeenschappen en 

het professionaliseren van 

docenten en tijdens het 

bespreken van de 

uitkomsten van de enquête 

die is gehouden aan de 

hand van de twee 

vragenlijsten (bijlage 1 en 

2). 

1. Discussie in formele 

en informele 

gesprekken. 

2. Het project gaat 

“leven” bij alle 

betrokkenen. 

3. De betrokken 

krijgen inzicht in eigen 

functioneren. 

4. Discussie komt op 

gang. 

 

 

1. Het creëren van 

eigenaarschap en tegengaan 

van weerstand. 

2. bevorderen van 

(zelf)reflectie. 

3. Het vergroten van kennis 

over samenwerkings- en 

professionaliseringsprocessen. 
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Door schoolleider en 

aanspreekpersonen wordt 

het belang van een 

professionele cultuur en 

van goede verhoudingen 

regelmatig ter sprake 

gebracht. Dit gebeurt in de 

nieuwsbrieven en tijdens 

team- en of 

leergebiedvergaderingen 

1. Stimuleren van 

persoonlijke en 

interpersoonlijke 

capaciteit. 2. 

Stimuleert de kritische 

instelling en de wil tot 

scholing. 

Er wordt meer inhoudelijk 

overleg gepleegd en er wordt 

(gezamenlijk)gewerkt om de 

kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. 

 

Verschillende 

overlegvormen, zoals “het 

reflecterende team” van 

Jackson & 

McKergow(2007), 

oplossingsgericht werken 

van Cauffman & van Dijk 

(2010) worden in gebruik 

genomen.  

Deze werkvormen 

stimuleren docenten 

te reflecteren over de 

eigen 

onderwijspraktijk 

d.m.v. actie-

onderzoek. 

De vergadertijd in de 

leergebieden wordt effectiever 

gebruikt en men ziet eerder 

resultaten. 

 

 

 

Interventies op gebied van de persoonlijke capaciteit: 

Interventie Mogelijke 

mechanismen 

Beoogd resultaat eindoordeel 

Stimuleren van docenten 

tot reflectie op eigen 

handelen en professionele 

houding. Bijvoorbeeld door 

middel van actieonderzoek 

(Ponte, 2002) of de 

reflectiecyclus van 

Korthagen (Korthagen & 

Lagerwerf, 2008).  
 

Vooral in het begin, 

zullen docenten het 

moeilijk vinden op het 

eigen handelen te 

reflecteren. In de loop 

van de tijd zal dat 

(hopelijk) steeds 

minder worden. 

Er wordt vaker en gerichter op 

eigen handelen in de klas, de 

resultaten van de leerlingen 

gereflecteerd. 

 

Stimuleren tot lezen van 

vakliteratuur door 

regelmatig naar 

vakliteratuur te verwijzen 

en deze aan te dragen, 

zodra er in de 

leergebieden vraag naar is, 

bijvoorbeeld naar 

aanleiding van het actie-

onderzoek. 

De motivatie om 

vakliteratuur te lezen 

wordt bevorderd, 

doordat het 

eenvoudig bereikbaar 

is en op het juiste 

moment wordt 

aangereikt. 

Docenten lezen vaker 

vakliteratuur, om hun eigen 

kennis te vergroten en het 

handelen in de klas te 

verbeteren. 

 

Voorstellen van 

professionaliseringsactivite

iten/scholing 

Docenten zien het 

belang in van scholing. 

Meer docenten volgen 

(vrijwillig) scholing 
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9.4.3 Reflectie vooruit in de tijd. 

De bedoeling van deze reflectie is het achterhalen van de geleerde lessen, mogelijke verbeteringen 

en do’s & don’ts van het project. Hiermee wordt een handreiking verkregen om het project beter 

overdraagbaar te maken.  

Onderwerp Vragen Toelichting  Antwoorden 

Lessons learned Wat heeft u van 

dit project 

geleerd? 

Het gaat hier om een 

bepaalde oorzaak-

gevolgrelatie (x heeft 

geleid tot y). 

 

Verbeteringen Op basis van wat 

we nu weten, wat 

zouden we de 

volgende keer 

anders doen? 

Het gaat hier om de 

uitvoerders van het 

project een volgende keer 

anders zouden doen. 

 

Do’s Wat moeten 

anderen zeker 

doen? 

Het gaat hier om 

aanbevelingen wat 

anderen zouden moeten 

doen als ze het 

arrangement willen 

toepassen. 

 

Don’ts Wat moeten 

anderen zeker 

niet doen? 

Het gaat hier om 

aanbevelingen wat 

anderen beslist NIET 

zouden moeten doen als 

ze het arrangement 

willen toepassen. 

 

 


