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Voorwoord	  
	  
	  
Dit	  onderzoek	  voerde	  ik	  uit	  in	  het	  kader	  van	  de	  afronding	  van	  de	  tweejarige	  opleiding	  ‘Master	  of	  
Educational	  Management’	  aan	  de	  Nederlandse	  School	  voor	  Onderwijsmanagement	  (NSO).	  	  
Hoewel	  ik	  al	  een	  aantal	  jaren	  ervaring	  heb	  met	  het	  leidinggeven	  aan	  een	  school	  voor	  voortgezet	  
onderwijs,	  heeft	  de	  opleiding	  mij	  veel	  gebracht.	  
Bij	  aanvang	  van	  de	  onderzoeksmodule	  had	  ik	  mijn	  twijfels:	  zou	  ik	  het	  wel	  kunnen,	  zou	  ik	  er	  plezier	  
aan	  kunnen	  beleven,	  zou	  ik	  een	  geschikt	  onderwerp	  kunnen	  vinden?	  Allemaal	  vragen	  die	  ik	  nu	  met	  
een	  volmondig	  ‘ja’	  kan	  beantwoorden.	  In	  het	  traject	  van	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  ervaren	  dat	  onderzoek	  
doen	  leuk	  kan	  zijn.	  Ik	  ben	  aan	  de	  slag	  geweest	  met	  een	  thema	  dat	  in	  mijn	  school	  volop	  aandacht	  
krijgt	  en	  ik	  denk	  zelfs	  dat	  ik	  uitkomsten	  heb	  gevonden	  die	  mijn	  school	  een	  stap	  verder	  kan	  helpen	  in	  
het	  worden	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  
Want	  dat	  is	  waar	  dit	  onderzoek	  over	  gaat:	  professionele	  leergemeenschappen.	  
	  
Een	  woord	  van	  dank	  ben	  ik	  verschuldigd	  aan	  mijn	  onderzoeksgroep	  en	  tevens	  mijn	  buddy’s.	  Adri,	  
Gerard	  en	  Michel,	  zonder	  jullie	  steun	  en	  feedback	  ……	  Ik	  dank	  mijn	  onderzoeksbegeleider	  	  
prof.	  Dr.	  P.	  R.	  J.	  Simons	  bedanken	  voor	  de	  begeleiding	  en	  de	  feedback	  in	  dit	  traject.	  Natuurlijk	  dank	  ik	  
ook	  de	  teams	  die	  hun	  medewerking	  verleenden	  aan	  dit	  onderzoek:	  locatie	  Schans	  van	  CS	  de	  Hoven	  
en	  de	  locaties	  van	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College.	  Dhr.	  E.	  Verbiest	  dank	  ik	  voor	  zijn	  snelle	  en	  punctuele	  
reactie	  toen	  ik	  hem	  mailde	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek.	  En	  tot	  slot	  bedank	  ik	  mijn	  ‘kleine’	  zusje,	  
Channah	  Pastink,	  die	  in	  dit	  onderzoek	  optrad	  als	  mijn	  co-‐onderzoeker.	  	  
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Samenvatting	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  afronden	  van	  mijn	  opleiding	  tot	  Master	  of	  Educational	  Management	  aan	  de	  
Nederlandse	  School	  voor	  Onderwijsmanagement	  (NSO)	  voerde	  ik	  een	  onderzoek	  uit	  waarmee	  ik	  
beoogde	  te	  komen	  tot	  een	  0-‐meting	  met	  betrekking	  tot	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  betrokken	  scholen	  
als	  professionele	  leergemeenschappen.	  Ik	  wilde	  na	  dit	  onderzoek	  kunnen	  zien	  in	  hoeverre	  de	  
onderzochte	  scholen	  voldoen	  aan	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  volgens	  
het	  door	  mij	  ontworpen	  theoretisch	  model.	  In	  mijn	  rol	  als	  leidinggevende	  op	  een	  brede	  
scholengemeenschap	  was	  ik	  nieuwsgierig	  naar	  de	  meerwaarde	  van	  professionele	  
leergemeenschappen.	  Bovendien	  wilde	  ik	  weten	  in	  hoeverre	  mijn	  school	  voldeed	  aan	  de	  kenmerken	  
van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Om	  een	  idee	  te	  krijgen	  over	  de	  betekenis	  van	  de	  
uitkomsten	  op	  mijn	  eigen	  school,	  heb	  ik	  in	  het	  onderzoek	  ook	  een	  collega-‐school	  betrokken.	  
	  
Er	  is	  veel	  literatuur	  over	  professionele	  leergemeenschappen.	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  twee	  theorieën	  
met	  betrekking	  tot	  de	  eigenschappen	  van	  professionele	  leergemeenschappen	  gebundeld	  in	  een	  
samengevoegd	  model	  dat	  de	  basis	  vormt	  voor	  dit	  onderzoek.	  Het	  betreft	  een	  theorie	  die	  z’n	  
oorsprong	  kent	  in	  het	  primair	  onderwijs,	  maar	  goed	  toepasbaar	  is	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Deze	  
theorie	  combineerde	  ik	  met	  een	  theorie	  die	  niet	  specifiek	  betrekking	  heeft	  op	  professionele	  
leergemeenschappen,	  maar	  waar	  ik	  desalniettemin	  zo’n	  krachtig	  element	  in	  aantrof,	  dat	  ik	  besloot	  
dat	  element	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  eerste	  theorie.	  
Het	  model	  dat	  ik	  samenstelde,	  richt	  zich	  op	  een	  viertal	  categorieën	  (capaciteiten)	  die	  van	  belang	  zijn	  
in	  de	  ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap.	  Het	  gaat	  om	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  (PC),	  
de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  (IC),	  de	  organisatorische	  capaciteit	  (OC)	  en	  de	  
besluitvormingscapaciteit	  (BC).	  
	  
In	  dit	  onderzoek	  richtte	  ik	  mij	  op	  de	  lesgevende	  medewerkers	  van	  vier	  locaties	  van	  twee	  scholen.	  Ik	  
voerde	  onder	  hen	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  en	  een	  kwantitatief	  onderzoek	  uit.	  In	  het	  kwantitatieve	  
onderzoek	  gebruikte	  ik	  een	  vragenlijst	  van	  Verbiest.	  Door	  middel	  van	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  
vulde	  ik	  de	  uitkomsten	  aan	  met	  vragen	  over	  besluitvormingsprocessen.	  	  Dit	  onderzoek	  kan	  gezien	  
worden	  als	  0-‐meting.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  na	  dit	  onderzoek	  mogelijk	  zou	  moeten	  zijn	  de	  scholen	  
terug	  te	  geven	  waar	  ze	  zich	  bevinden	  in	  hun	  ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap.	  
Passend	  bij	  die	  stand	  van	  zaken	  worden	  ook	  aanbevelingen	  gedaan	  ter	  bevordering	  van	  die	  
ontwikkeling.	  	  
	  
De	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  verschillen	  sterk	  per	  locatie.	  Zo	  is	  er	  één	  locatie	  waar	  de	  
ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap	  nog	  in	  de	  kinderschoenen	  lijkt	  te	  staan,	  maar	  is	  er	  
ook	  een	  locatie	  die	  op	  onderdelen	  al	  heel	  ver	  lijkt	  te	  zijn.	  De	  vragenlijst	  bleek	  goed	  bruikbaar.	  Het	  
kwalitatieve	  deel	  van	  het	  onderzoek	  leverde	  de	  gelegenheid	  op	  om	  verdiepende	  vragen	  te	  stellen	  
over	  besluitvormingsprocessen.	  
	  
Omdat	  het	  aantal	  respondenten	  van	  sommige	  teams	  te	  laag	  was,	  zijn	  de	  resultaten	  niet	  
representatief	  voor	  het	  elk	  team.	  De	  uitkomsten	  moeten	  daardoor	  met	  voorzichtigheid	  worden	  
bekeken.	  Aan	  het	  eind	  doe	  ik,	  ondanks	  het	  feit	  dat	  het	  aantal	  respondenten	  voor	  sommige	  teams	  te	  
laag	  was	  om	  de	  uitkomsten	  representatief	  te	  kunnen	  noemen,	  een	  aantal	  aanbevelingen	  per	  team	  
die	  mogelijk	  kunnen	  bijdragen	  aan	  de	  verdere	  ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap.	  	  
	  
De	  belangrijkste	  aanbeveling,	  die	  voor	  alle	  scholen	  geldt,	  is	  dat	  het	  meer	  dan	  de	  moeite	  waard	  zou	  
zijn	  om	  verdergaand	  onderzoek	  te	  doen.	  De	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  kunnen	  daarbij	  dienen	  als	  
vertrekpunt	  om	  het	  gesprek	  met	  de	  complete	  teams	  te	  faciliteren.	  
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1.	  Inleiding	  
	  
Al	  geruime	  tijd	  wordt	  er	  gesproken	  over	  het	  nut	  en	  de	  meerwaarde	  van	  de	  school	  als	  professionele	  
leergemeenschap.	  Maar	  wat	  is	  nou	  precies	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  En	  als	  het	  
daadwerkelijk	  de	  leerresultaten	  van	  leerlingen	  ten	  goede	  komt,	  wat	  is	  er	  dan	  voor	  nodig	  om	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  te	  vormen	  of	  te	  creëren?	  En	  draagt	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  ook	  bij	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  leraren?	  Ook	  binnen	  het	  bestuur	  waar	  mijn	  eenheid	  
onder	  valt,	  maar	  ook	  binnen	  mijn	  eenheid	  vallen	  de	  termen	  professioneel	  handelen,	  
kwaliteitsverbetering	  en	  samenwerken	  veelvuldig.	  Maar	  ben	  je	  er	  door	  er	  over	  te	  spreken?	  Ik	  ben	  
van	  mening	  dat	  we	  veel	  organiseren	  om	  het	  leren	  van	  leraren	  en	  leerlingen	  en	  daarmee	  hun	  
resultaten,	  te	  verbeteren.	  Maar	  ben	  je	  dan	  ook	  automatisch	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  En	  
wat	  als	  het	  op	  andere	  plekken	  heel	  anders	  wordt	  vormgegeven;	  kan	  er	  dan	  op	  beide	  plekken	  nog	  
steeds	  sprake	  zijn	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  Kortom:	  veel	  vragen	  en	  nog	  te	  weinig	  
antwoorden.	  Tijd	  voor	  onderzoek!	  
	  

1.1 Aanleiding	  
	  
Het	  motto	  van	  het	  sectorakkoord	  luidt:	  Klaar	  voor	  de	  toekomst!	  Samen	  werken	  aan	  
onderwijskwaliteit	  (http://www.vo-‐raad.nl,	  2014).	  In	  dit	  akkoord	  van	  april	  2014	  dat	  gesloten	  werd	  
tussen	  OCW	  en	  de	  VO-‐raad	  wordt	  duidelijk	  dat	  de	  lat	  hoog	  ligt.	  De	  trend	  die	  met	  eerdere	  akkoorden	  
en	  actieplannen	  werd	  gezet,	  krijgt	  in	  dit	  meest	  recente	  akkoord	  een	  duidelijk	  vervolg.	  Het	  kent	  drie	  
hoofdlijnen:	  de	  vormgeving	  van	  toekomstbestendig	  onderwijs	  (1)	  door	  professionele	  scholen	  (2)	  die	  
op	  een	  verantwoorde	  wijze	  rekenschap	  afleggen	  (3).	  Met	  name	  bij	  de	  eerste	  twee	  lijnen	  is	  de	  rol	  van	  
de	  docent	  cruciaal.	  En	  dat	  betekent	  dat	  er	  in	  toenemende	  mate	  aandacht	  is	  voor	  het	  leren	  van	  de	  
docent.	  De	  professionaliteit	  moet	  omhoog	  en	  dus	  is	  dit	  een	  terugkerend	  thema	  in	  diverse	  
beleidsplannen.	  Zo	  ook	  op	  mijn	  school.	  We	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  docenten	  zich	  blijven	  
ontwikkelen.	  Vanzelfsprekend	  op	  hun	  vakgebied,	  maar	  daarnaast	  zijn	  de	  verwachtingen	  ook	  
hooggespannen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  vergroten	  van	  de	  kennis	  op	  veel	  andere	  vlakken.	  De	  vorm	  waarin	  
vervolgens	  geleerd	  wordt	  kan	  variëren.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.2 Context	  
	  
De	  eenheid	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  is	  een	  brede	  scholengemeenschap	  met	  drie	  scholen	  en	  valt	  
onder	  het	  bestuur	  van	  de	  Landstede	  Groep.	  Er	  wordt	  onderwijs	  gegeven	  van	  vbmo	  basis	  tot	  en	  met	  
gymnasium.	  Maar	  elk	  van	  die	  drie	  scholen	  heeft	  wel	  een	  eigen	  onderwijsconcept	  of	  karakter.	  Zo	  is	  er	  
een	  school	  specifiek	  voor	  topsporttalenten	  (Centre	  for	  Sports	  and	  Education)	  waar	  het	  onderwijs	  om	  
de	  sport	  heen	  wordt	  georganiseerd.	  Een	  goede	  samenwerking	  tussen	  de	  sport,	  dat	  wil	  zeggen	  
trainers,	  coaches	  en	  de	  medische	  ondersteuners	  enerzijds	  en	  het	  onderwijs	  anderzijds	  is	  voor	  die	  
leerlingen	  essentieel.	  De	  eenheid	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  kent	  ook	  een	  school	  voor	  Voortgezet	  
Jenaplanonderwijs:	  JenaXL.	  Naast	  het	  verzorgen	  van	  kwalitatief	  goed	  onderwijs,	  ligt	  daar	  een	  zwaar	  
accent	  op	  de	  Jenaplankenmerken	  (http://www.jenaplan.nl).	  De	  derde	  school	  vallend	  onder	  de	  

“Zeg het me en ik zal het vergeten. 
Laat het me zien en ik zal het me 
wellicht herinneren.  
Betrek me, dan zal ik het ook echt 
begrijpen.” 

-Confucius (450 n.C.) 
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eenheid	  is	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  Centrum.	  Een	  ‘reguliere’	  school	  waar	  leerlingen	  worden	  
uitgedaagd	  het	  maximale	  uit	  zichzelf	  te	  halen	  en	  waar	  jongeren	  de	  kans	  krijgen	  dat	  wat	  ze	  leuk	  
vinden	  te	  combineren	  met	  dat	  wat	  moet.	  	  
Doordat	  deze	  drie	  scholen	  zo	  verschillend	  zijn,	  is	  de	  organisatorische	  complexiteit	  vrij	  hoog	  en	  vergt	  
het	  veel	  van	  zowel	  de	  medewerkers	  als	  van	  het	  managementteam	  om	  tot	  samenwerken	  ‘over	  de	  
locaties	  heen’	  te	  komen.	  Toch	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  er	  veel	  winst	  te	  behalen	  valt	  wanneer	  we	  daarin	  
blijven	  investeren.	  Het	  onderwijs	  wat	  we	  de	  leerlingen	  mee	  willen	  geven	  en	  het	  diploma	  waar	  we	  ze	  
naar	  toe	  begeleiden	  is	  immers	  voor	  elk	  van	  die	  drie	  scholen	  hetzelfde!	  
	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2012	  werd	  het	  schoolplan	  voor	  de	  schooljaren	  2012/2013	  en	  2013/2014	  
geschreven.	  Daarin	  staan	  acht	  ambities	  waarvan	  de	  eerste	  zes	  als	  volgt	  luiden:	  

	   Elk	  talent	  telt	  doordat	  er	  ingespeeld	  wordt	  op	  de	  talenten	  en	  ontwikkeling	  van	  jongeren.	  3.1
	   We	  hebben	  hoge	  verwachtingen	  van	  onze	  leerlingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  inzet	  en	  de	  3.2

resultaten.	  
	   We	  hebben	  hoge	  verwachtingen	  van	  de	  medewerkers	  ten	  aanzien	  van	  didactisch	  handelen.	  3.3
	   We	  maken	  een	  professionaliseringsslag	  die	  past	  bij	  onze	  visie	  op	  leren	  en	  excelleren.	  3.4
	   Onderwijs	  is	  afgestemd	  op	  en	  geïntegreerd	  in	  de	  concepten	  JenaXL	  en	  Sport.	  3.5
	   Teamgericht	  werken	  en	  opbrengstgericht	  werken	  als	  cultuur	  is	  gemeengoed.	  3.6

(Biesterbosch	  &	  Pastink,	  Schoolbeleidsplan	  2012-‐2014,	  2012,	  pp.	  8-‐12)	  
	  
Elk	  van	  deze	  ambities	  kan	  verwezenlijkt	  worden	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Van	  en	  met	  
elkaar	  lerend	  je	  ambities	  verwezenlijken	  klinkt	  als	  iets	  waar	  niemand	  ‘nee’	  tegen	  zou	  willen	  zeggen.	  
En	  niet	  alleen	  mijn	  eenheid	  streeft	  dit	  soort	  doelen	  na.	  Als	  ik	  de	  schoolplannen	  van	  andere	  scholen	  
binnen	  en	  buiten	  ons	  bestuur	  lees,	  dan	  zijn	  die	  doelen	  –	  weliswaar	  anders	  geformuleerd	  –	  vaak	  gelijk.	  
En	  functioneren	  die	  andere	  scholen	  dan	  als	  professionele	  leergemeenschappen?	  	  
	  
Een	  slag	  dieper	  kijkend	  zou	  je	  kunnen	  zeggen	  dat	  elke	  VO	  school	  dezelfde	  doelen	  nastreeft,	  maar	  ook	  
te	  maken	  heeft	  met	  dezelfde	  kaders	  waarbinnen	  moet	  worden	  geopereerd.	  En	  vaak	  kampen	  scholen	  
met	  dezelfde	  dilemma’s	  waarbij	  we	  elkaars	  kennis	  en	  kunde	  goed	  zouden	  kunnen	  benutten.	  Ook	  
‘bovenschools’	  zou	  het	  vormen	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  een	  meerwaarde	  kunnen	  
hebben.	  Maar	  hoever	  zijn	  scholen	  in	  het	  leren	  van	  en	  met	  elkaar?	  
	  
Kortom:	  ik	  ben	  nieuwsgierig	  naar	  de	  kenmerken	  waaraan	  een	  school	  moet	  voldoen	  om	  professionele	  
leergemeenschap	  te	  kunnen	  worden	  genoemd.	  Eveneens	  zou	  ik	  willen	  weten	  in	  hoeverre	  mijn	  school	  
qua	  ontwikkeling	  gevorderd	  is	  als	  professionele	  leergemeenschap	  en	  welke	  vervolgstappen	  ik	  kan	  
zetten	  om	  dit	  te	  versterken.	  Ik	  denk	  namelijk	  dat	  we	  onze	  ambities	  op	  het	  vlak	  van	  de	  
professionalisering	  van	  de	  docent	  veel	  beter	  handen	  en	  voeten	  kunnen	  geven	  als	  we	  meer	  kennis	  
hebben	  over	  professionele	  leergemeenschappen.	  Het	  aansturen	  van	  dit	  proces	  kan	  met	  deze	  kennis	  
mogelijk	  ook	  effectiever	  plaatsvinden.	  
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2.	  Theoretisch	  kader	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  laat	  ik	  aan	  de	  hand	  van	  de	  literatuur	  zien	  wat	  professionele	  leergemeenschappen	  
zijn	  en	  wat	  het	  nut	  ervan	  is.	  Ik	  sluit	  het	  hoofdstuk	  af	  met	  een	  samenvatting	  en	  een	  theoretisch	  model	  
aan	  de	  hand	  waarvan	  ik	  mijn	  onderzoek	  zal	  uitvoeren.	  

2.1	  Het	  wat	  van	  professionele	  leergemeenschappen	  
	  
Zoals	  eerder	  gezegd,	  is	  en	  wordt	  er	  veel	  geschreven	  over	  het	  nut	  en	  de	  meerwaarde	  van	  
professionele	  leergemeenschappen.	  Laten	  we	  eerst	  kijken	  welke	  definities	  er	  onder	  meer	  gebezigd	  
worden	  in	  de	  literatuur	  om	  professionele	  leergemeenschappen	  te	  duiden.	  Let	  wel:	  er	  zijn	  vele	  
definities	  en	  ik	  pretendeer	  niet	  volledig	  te	  zijn.	  Ik	  beperk	  me	  tot	  drie	  zienswijzen	  van	  onderzoekers	  
die	  veel	  onderzoek	  hebben	  gedaan	  naar	  professionele	  leergemeenschappen.	  En	  dan	  is	  het	  aardig	  om	  
te	  beginnen	  met	  de	  definiëring	  van	  de	  bedenker	  van	  de	  term	  professionele	  leergemeenschap,	  Shirley	  
M.	  Hord.	  	  
	  
	   ‘Een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  een	  gemeenschap	  van	  voortdurend	  onderzoek	  en	  
verbetering.’(	  (Hord,	  Learning	  together,	  leading	  together:	  Changing	  schools	  through	  professional	  
communities.,	  2004)	  geciteerd	  in	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  16))	  
	  
In	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  er	  bovendien	  sprake	  van	  5	  elkaar	  over	  en	  weer	  
beïnvloedende	  kenmerken:	  (Hord,	  Learning	  together,	  leading	  together:	  Changing	  schools	  through	  
professional	  communities.,	  2004)	  

• supportive	  and	  shared	  leadership	  
Hieronder	  wordt	  verstaan	  dat	  de	  leidinggevende	  collegiaal	  is	  naar	  het	  proces,	  
ondersteunend	  en	  faciliterend	  optreedt	  en	  beslissingen	  neemt	  in	  samenspraak	  met	  het	  
team.	  

• shared	  values	  and	  vision	  
Hieronder	  wordt	  een	  gedeelde	  visie	  en	  gedeelde	  waarden	  verstaan,	  met	  dien	  verstande	  
dat	  in	  elk	  geval	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  voorop	  staat.	  

• collective	  learning	  and	  application	  of	  learning	  
Hieronder	  wordt	  verstaan	  dat	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  mensen	  
samenwerkend	  en	  samen	  lerend	  nieuwe	  kennis	  aan	  het	  verwerven	  zijn	  met	  als	  hoger	  
doel	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  en	  de	  leerresultaten	  van	  die	  leerlingen	  te	  verbeteren.	  

• supportive	  conditions	  
Hieronder	  wordt	  verstaan	  dat	  zowel	  in	  fysieke	  als	  in	  mentale	  zin	  voldoende	  mogelijk	  
moet	  worden	  gemaakt	  om	  in	  een	  collegiale	  sfeer	  samen	  te	  kunnen	  leren.	  

• shared	  practice	  
Hieronder	  wordt	  verstaan	  dat	  men	  in	  de	  gelegenheid	  moet	  zijn	  om	  bij	  elkaar	  te	  gaan	  
kijken	  en	  elkaar	  feedback	  te	  geven	  om	  zo	  als	  individu	  en	  als	  groep	  te	  groeien.	  

	  
Een	  definitie	  die	  bovenstaande	  kenmerken	  in	  zich	  heeft	  en	  zeer	  actueel	  in	  het	  Nederlandse	  
voortgezet	  onderwijs	  is	  geïntroduceerd,	  is	  afkomstig	  uit	  het	  projectplan	  dat	  geschreven	  is	  door	  de	  
Onderwijscoöperatie	  en	  de	  VO-‐raad	  teneinde	  subsidiegelden	  van	  het	  ministerie	  van	  OCW	  te	  
ontvangen.	  
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‘Een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  een	  organisatie	  waarbinnen	  leraren	  optimale	  ruimte	  
hebben	  om	  het	  onderwijs	  vorm	  te	  kunnen	  geven	  en	  te	  werken	  aan	  hun	  eigen	  professionele	  
ontwikkeling.	  Leraren	  doen	  dat	  zowel	  als	  individu	  als	  in	  gezamenlijkheid.	  De	  schoolleider	  heeft	  een	  rol	  
om	  dit	  proces	  te	  ondersteunen	  en	  te	  stimuleren.	  Het	  werken	  aan	  de	  professionele	  leergemeenschap	  
vindt	  plaats	  vanuit	  een	  gedeelde	  en	  gedragen	  missie	  en	  gemeenschappelijke	  visie	  die	  in	  dialoog	  
tussen	  leraren	  en	  met	  schoolleiders	  tot	  stand	  is	  gekomen.	  Leraar	  en	  schoolleider	  motiveren	  binnen	  
deze	  dialoog	  de	  keuzes	  die	  zij	  maken.’	  (Onderwijscooperatie	  &	  VO-‐raad,	  2014)	  

	  
‘Er	  is	  sprake	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  als	  de	  onderwijsprofessionals	  in	  een	  

school	  duurzaam	  individueel	  en	  samen	  leren	  om	  het	  onderwijs	  aan	  de	  leerlingen	  en	  de	  resultaten	  van	  
de	  leerlingen	  te	  verbeteren.’	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  18)	  

	  
Verbiest	  gaat	  er	  in	  deze	  definiëring	  vanuit	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  drietal	  sleutelbegrippen,	  te	  weten:	  
professionaliteit,	  leren	  en	  gemeenschap.	  De	  professionaliteit	  is	  het	  handelen	  vanuit	  kennis	  met	  het	  
belang	  van	  de	  leerlingen	  voor	  ogen.	  De	  term	  leren	  refereert	  aan	  leren	  op	  twee	  niveaus:	  als	  individu	  
en	  als	  groep,	  maar	  wederom	  met	  het	  belang	  van	  de	  leerlingen	  voor	  ogen.	  Hier	  ontbreekt	  echter	  een	  
echte	  definiëring	  van	  het	  begrip	  ‘leren’.	  In	  haar	  boek	  ‘Liefde	  voor	  leren’	  kiest	  Ruijters	  voor	  de	  
volgende	  definitie:	  Leren	  komt	  vanuit	  de	  ‘zone	  van	  het	  niet-‐weten	  /	  het	  onbekende’	  en	  leidt	  via	  
allerlei	  fysieke	  en	  mentale	  activiteiten,	  tot	  het	  ontdekken	  van	  begrip	  en	  bekwaamheid.	  (	  (Claxton,	  
Atkinson,	  &	  Osborn,	  1996)	  geciteerd	  in	  (Ruijters,	  2006,	  p.	  48))	  Het	  derde	  sleutelbegrip	  gemeenschap	  
zegt	  iets	  over	  de	  gedeelde	  belangen	  en	  de	  gedeelde	  visie	  die	  ten	  grondslag	  aan	  al	  het	  handelen	  zou	  
moeten	  liggen.	  Verbiest	  maakt	  daarbij	  wel	  de	  kanttekening	  dat	  dit	  niet	  hoeft	  –	  of	  misschien	  juist	  niet	  
moet	  –	  betekenen	  dat	  leden	  van	  een	  professionele	  gemeenschap	  het	  nooit	  met	  elkaar	  oneens	  zijn.	  
	  
In	  feite	  hebben	  de	  definities	  van	  Hord	  en	  Verbiest	  veel	  gemeen.	  Hargreaves	  en	  Fullan	  bestrijden	  deze	  
definities	  niet,	  maar	  zij	  voegen	  wel	  een	  element	  toe	  dat	  volgens	  hen	  nodig	  is	  om	  professionele	  
leergemeenschappen	  optimaal	  te	  laten	  functioneren.	  En	  dat	  is	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  professioneel	  
kapitaal	  (Hargreaves	  &	  Fullan,	  2013).	  Volgens	  Hargreaves	  &	  Fullan	  is	  het	  professioneel	  kapitaal	  (PK)	  
de	  optelsom	  van	  het	  menselijk	  kapitaal	  (MK),	  het	  sociaal	  kapitaal	  (SK)	  en	  het	  besluitvormingskapitaal	  
(BK).	  De	  formule	  (f)	  in	  onderstaande	  figuur	  geeft	  dit	  weer.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Met	  deze	  nieuwe	  gegevens	  is	  het	  interessant	  om	  te	  bekijken	  wat	  Hargreaves	  en	  Fullan	  bedoelen	  met	  
professioneel	  kapitaal	  en	  wat	  volgens	  hen	  het	  belang	  is	  van	  het	  ontwikkelen	  ervan	  in	  het	  kader	  van	  
het	  goed	  functioneren	  van	  professionele	  leergemeenschappen.	  Alvorens	  daar	  iets	  over	  te	  kunnen	  
zeggen,	  is	  het	  nodig	  te	  kijken	  naar	  de	  onderliggende	  begrippen	  zoals	  deze	  door	  Hargreaves	  en	  Fullan	  
worden	  gehanteerd.	  Zij	  spreken	  allereerst	  over	  menselijk	  kapitaal	  en	  daarmee	  bedoelen	  ze	  de	  
talenten	  die	  elk	  individu	  inbrengt	  in	  een	  (onderwijs)organisatie.	  Een	  meer	  economische	  beschrijving	  
van	  menselijk	  kapitaal	  is	  ‘de	  economisch	  waardevolle	  kennis	  en	  vaardigheden	  die	  in	  mensen	  
ontwikkeld	  kan	  worden’	  (Smith,	  1776/2009).	  Wanneer	  je	  dit	  begrip	  toespitst	  op	  onderwijssituaties	  
gaat	  het	  bij	  menselijk	  kapitaal	  over	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Wanneer	  je	  met	  kinderen	  werkt	  moet	  je	  
niet	  alleen	  beschikken	  over	  de	  juiste	  kennis	  om	  over	  te	  brengen,	  maar	  je	  moet	  ook	  weten	  hoe	  je	  die	  
kennis	  het	  beste	  over	  kunt	  brengen.	  Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  elk	  individu	  zich	  kan	  en	  moet	  blijven	  

	  
PK	  =	  f(MK,	  SK,	  BK)	  

	  

PK	  =	  Professioneel	  Kapitaal	  
MK	  =	  Menselijk	  Kapitaal	  

SK	  =	  Sociaal	  Kapitaal	  
BK	  =	  Besluitvormingskapitaal	  

Afbeelding	  1	  Formule	  voor	  professioneel	  kapitaal	  (Uit:	  Hargreaves	  en	  Fullan,	  2012,	  p.	  105)	  
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ontwikkelen	  op	  deze	  gebieden.	  Wanneer	  je	  alleen	  investeert	  in	  menselijk	  kapitaal	  zal	  je	  niet	  snel	  
vorderingen	  boeken.	  	  
Stel	  je	  voor	  dat	  je	  als	  docent	  toetreedt	  tot	  een	  team	  waarin	  het	  niet	  gebruikelijk	  is	  om	  kennis	  te	  
delen	  of	  waarin	  er	  niet	  gewerkt	  wordt	  op	  basis	  van	  vertrouwen,	  dan	  is	  de	  kans	  dat	  je	  als	  individu	  met	  
jouw	  kennis	  en	  vaardigheden	  in	  staat	  bent	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  team	  te	  verbeteren	  niet	  zo	  groot.	  
Daarvoor	  is	  meer	  nodig	  en	  dat	  noemen	  Hargreaves	  en	  Fullan	  het	  sociaal	  kapitaal.	  Het	  gaat	  bij	  sociaal	  
kapitaal	  om	  de	  kwantiteit	  en	  de	  kwaliteit	  van	  hetgeen	  er	  tussen	  mensen	  gebeurt.	  Wanneer	  er	  veel	  
vertrouwen	  is	  en	  mensen	  bereid	  zijn	  kennis	  met	  elkaar	  te	  delen,	  neemt	  het	  sociaal	  kapitaal	  snel	  toe	  
omdat	  je	  niet	  alleen	  meer	  beschikt	  over	  je	  eigen	  kennis	  en	  vaardigheden,	  maar	  ook	  over	  dat	  van	  de	  
groep	  waarmee	  je	  samenwerkt.	  In	  hun	  boek	  uiten	  Hargreaves	  en	  Fullan	  wel	  de	  nodige	  kritiek	  op	  de	  
wijze	  waarop	  sociaal	  kapitaal	  (nog	  niet)	  wordt	  toegepast.	  Zij	  zijn	  ervan	  overtuigd	  zijn	  dat	  het	  juist	  
inzetten	  van	  het	  sociale	  kapitaal	  (de	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  de	  groep)	  de	  sleutel	  is	  tot	  een	  
wezenlijke	  verbetering	  van	  het	  leerproces.	  	  
	  
De	  derde	  vorm	  van	  kapitaal	  waarover	  Hargreaves	  en	  Fullan	  spreken	  noemen	  zij	  
besluitvormingskapitaal.	  Kort	  gezegd	  kun	  je	  dit	  uitleggen	  als	  het	  vermogen	  om	  beslissingen	  te	  
nemen.	  In	  veel	  onderwijssituaties	  worden	  docenten	  en	  teams	  geacht	  een	  beslissing	  te	  nemen	  over	  
iets	  dat	  zich	  nog	  niet	  eerder	  op	  dezelfde	  wijze	  heeft	  voorgedaan.	  Wanneer	  het	  
besluitvormingskapitaal	  groot	  is,	  is	  een	  team	  in	  staat	  de	  juiste	  beslissingen	  te	  nemen	  die	  goed	  zijn	  
voor	  het	  leerproces	  van	  de	  leerlingen.	  Zelfs	  terwijl	  daarvoor	  geen	  eenduidig	  ‘bewijs’	  is	  of	  dat	  men	  die	  
situatie	  op	  dezelfde	  wijze	  al	  eens	  heeft	  meegemaakt.	  
Kortom:	  wanneer	  je	  het	  menselijk	  kapitaal,	  het	  sociaal	  kapitaal	  en	  het	  besluitvormingskapitaal	  optelt	  
heb	  je	  het	  professioneel	  kapitaal	  waarover	  je	  beschikt	  als	  organisatie.	  
	  
Nu	  we	  dit	  weten	  is	  het	  aardig	  om	  te	  kijken	  naar	  wat	  in	  hun	  onderzoek	  het	  belang	  is	  gebleken	  van	  het	  
inzetten	  van	  het	  professionele	  kapitaal	  als	  meerwaarde	  voor	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  De	  
conclusie	  die	  Hargreaves	  en	  Fullan	  trekken,	  is	  in	  de	  basis	  dat	  men	  opnieuw	  zou	  moeten	  gaan	  kijken	  
naar	  de	  wijze	  waarop	  professionele	  leergemeenschappen	  vorm	  zijn	  gegeven.	  Veelal	  is	  het	  een	  van	  
bovenaf	  opgelegde	  werkwijze.	  Maar,	  zo	  zeggen	  zij,	  het	  wordt	  veel	  krachtiger	  wanneer	  mensen	  bij	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  willen	  horen	  omdat	  ze	  zich	  verwant	  voelen	  met	  de	  doelen	  die	  
worden	  nagestreefd	  en	  ze	  zich	  prettig	  en	  veilig	  voelen	  in	  het	  leerklimaat	  dat	  er	  heerst.	  En	  wanneer	  
het	  professionele	  kapitaal	  in	  al	  haar	  facetten	  goed	  is	  ontwikkeld,	  zal	  dat	  bijdragen	  aan	  krachtigere	  
professionele	  leergemeenschappen.	  
De	  inzichten	  van	  Hargreaves	  en	  Fullan	  vormen	  een	  mooie	  aanvulling	  op	  de	  wijze	  waarop	  naar	  
professionele	  leergemeenschappen	  kan	  worden	  gekeken.	  
	  
Dat	  er	  meer	  is	  dan	  alleen	  de	  groep,	  of	  alleen	  het	  individu	  wordt	  niet	  alleen	  duidelijk	  uit	  de	  theorie	  
van	  het	  professioneel	  kapitaal	  van	  Hargreaves	  en	  Fullan.	  Ook	  Verbiest	  zegt	  hierover	  het	  nodige.	  
Vanuit	  zijn	  onderzoek	  naar	  het	  functioneren	  van	  professionele	  leergemeenschappen	  brengt	  hij	  een	  
drietal	  capaciteiten	  in	  die	  van	  groot	  belang	  zijn	  in	  een	  goed	  functionerende	  professionele	  
leergemeenschap.	  Hij	  definieert	  capaciteit	  als	  	  

“een	  complexe	  mix	  van	  motivatie,	  kennis	  en	  vaardigheden,	  ondersteund	  door	  
organisatorische	  mogelijkheden”.	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  18)	  
	  

Een	  andere	  –	  aanvullende	  -‐	  beschrijving	  van	  de	  term	  capaciteit	  komt	  van	  David	  Hopkins.	  Hij	  beschrijft	  
capaciteit	  als	  de	  collectieve	  competentie	  van	  de	  school	  als	  geheel	  om	  effectieve	  verandering	  teweeg	  
te	  brengen	  (Hopkins,	  2001).	  
De	  drie	  capaciteiten	  die	  Verbiest	  onderscheidt	  zijn:	  	  

-‐ de	  persoonlijke	  capaciteit	  (de	  mate	  waarin	  een	  persoon	  in	  staat	  is	  om	  reflecterend	  en	  
analyserend	  kennis	  te	  verwerven,	  te	  herzien,	  bij	  te	  stellen	  en	  toe	  te	  passen.)	  
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-‐ de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  (de	  mate	  waarin	  een	  team	  in	  staat	  is	  om	  kennis	  te	  
(re)construeren	  en	  toe	  te	  passen.)	  

-‐ organisatorische	  capaciteit	  (voorwaarden	  op	  het	  gebied	  van	  cultuur	  en	  structuur	  die	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  twee	  eerder	  genoemde	  capaciteiten	  helpen	  te	  ontwikkelen.)	  

Hij	  heeft	  een	  tabel	  waarin	  kort	  maar	  duidelijk	  wordt	  weergegeven	  wat	  de	  kenmerken	  zijn	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  als	  het	  gaat	  om	  de	  drie	  capaciteiten	  die	  hij	  onderscheidt	  (zie	  tabel	  1).	  
Binnen	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  (PC),	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  (IC)	  en	  de	  organisatorische	  
capaciteit	  (IC)	  onderscheidt	  Verbiest	  verschillende	  dimensies.	  Deze	  nummert	  hij	  (1	  t/m	  3)	  maar	  dit	  
hadden	  evengoed	  aandachtsstreepjes	  kunnen	  zijn.	  	  
	  
Capaciteit	   Dimensie	   Toelichting	  

Pe
rs
oo

nl
ijk
e	  

ca
pa

ci
te
it	  

(P
C)
	  

PC	  1:	  Actief,	  reflecterend	  en	  
kritisch	  kennis	  (re)construeren.	  

De	  individuele	  teamleden	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  handelen	  en	  op	  hun	  
achterliggende	  mentale	  modellen;	  ze	  onderzoeken	  hun	  handelen	  en	  streven	  
naar	  verbetering	  ervan,	  dit	  alles	  met	  het	  oog	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  
leren	  van	  leerlingen.	  

PC	  2:	  Actuele	  inzichten	  uit	  
wetenschap	  en	  praktijk	  
gebruiken.	  

De	  teamleden	  maken	  gebruik	  van	  wetenschappelijke	  inzichten	  en	  goede	  
praktijkvoorbeelden	  in	  het	  verbeteren	  van	  hun	  kennis.	  

In
te
rp
er
so
on

lij
ke
	  

ca
pa

ci
te
it	  

(IC
)	  

IPC	  1:	  Gedeelde	  waarden	  en	  visie	  
op	  leren	  en	  op	  de	  rol	  van	  de	  
leerkracht.	  

Teamleden	  en	  schoolleiding	  delen	  de	  visie	  van	  de	  school,	  die	  een	  sterke	  
gerichtheid	  heeft	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen;	  ze	  
ondersteunen	  en	  volgen	  de	  gemeenschappelijk	  vastgestelde	  
gedragsnormen	  die	  beslissingen	  over	  leren	  en	  onderwijzen	  sturen.	  

IPC	  2:	  Collectief	  leren	  en	  
gedeelde	  praktijken	  

Teamleden	  delen	  en	  evalueren	  samen	  informatie	  en	  werken	  en	  leren	  samen	  
in	  het	  plannen,	  oplossen	  van	  problemen	  en	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  
leerlingen.	  

Capaciteit	   Dimensie	   Toelichting	  

O
rg
an

isa
to
ris
ch
e	  

ca
pa

ci
te
it	  

(O
C)
	  

OC	  1:	  Ondersteunende	  condities:	  
bronnen,	  structuren	  en	  
systemen.	  

Er	  zijn	  mogelijkheden	  (organisatorisch,	  financieel	  en	  materieel)	  die	  
teamleden	  in	  staat	  stellen	  praktijken	  te	  onderzoeken	  en	  individueel	  en	  
collectief	  te	  leren.	  

OC	  2:	  Ondersteunende	  condities:	  
cultuur.	  

Er	  is	  sprake	  van	  respect,	  vertrouwen	  en	  positieve	  zorgende	  relaties,	  er	  is	  
een	  cultuur	  van	  kritisch	  onderzoeken	  en	  verbeteren	  in	  de	  school.	  

OC	  3:	  Ondersteunend,	  
stimulerend	  en	  gedeeld	  
leiderschap.	  

De	  schoolleiding	  ondersteunt	  en	  stimuleert	  de	  leerkrachten	  en	  deelt	  invloed	  
en	  autoriteit.	  

Tabel	  1:	  Kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  (Uit:	  Verbiest,	  2012,	  p.	  21)	  

	  
Hoewel	  ik	  mij	  kan	  vinden	  in	  de	  tabel	  gehanteerd	  door	  Verbiest,	  wil	  ik	  niet	  negeren	  dat	  ik	  geraakt	  ben	  
door	  het	  nieuwe	  inzicht	  dat	  ik	  opdeed	  in	  het	  boek	  van	  Hargreaves	  en	  Fullan.	  Kijkend	  naar	  hun	  
zienswijze	  op	  de	  drie	  vormen	  van	  kapitaal	  zie	  ik	  veel	  overlap	  met	  de	  capaciteiten	  van	  Verbiest.	  Het	  
kost	  weinig	  moeite	  om	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  te	  ‘matchen’	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  menselijk	  
kapitaal	  van	  Hargreaves	  en	  Fullan.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  hun	  definitie	  van	  sociaal	  kapitaal	  in	  relatie	  tot	  
de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  van	  Verbiest.	  Maar	  hoezeer	  ik	  ook	  mijn	  best	  deed,	  in	  de	  tabel	  van	  
Verbiest	  kon	  ik	  het	  besluitvormingskapitaal	  van	  Hargreaves	  en	  Fullan	  niet	  terugvinden,	  terwijl	  ik	  wel	  
van	  mening	  ben	  dat	  dat	  het	  vormen	  van	  een	  echte	  professionele	  leergemeenschap	  kan	  versterken.	  
Dat	  maakt	  dat	  ik	  in	  onderstaande	  tabel	  beide	  theorieën	  samenvoeg	  en	  maak	  tot	  het	  theoretisch	  
kader	  dat	  de	  basis	  zal	  vormen	  voor	  mijn	  onderzoek.	  
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Capaciteit	   Dimensie	   Toelichting	  
Pe

rs
oo

nl
ijk
e	  

ca
pa

ci
te
it	  

(P
C)
	  

	  

PC	  1:	  Actief,	  reflecterend	  en	  
kritisch	  kennis	  (re)construeren.	  

De	  individuele	  teamleden	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  handelen	  en	  op	  hun	  
achterliggende	  mentale	  modellen;	  ze	  onderzoeken	  hun	  handelen	  en	  streven	  
naar	  verbetering	  ervan,	  dit	  alles	  met	  het	  oog	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  
leren	  van	  leerlingen.	  

PC	  2:	  Actuele	  inzichten	  uit	  
wetenschap	  en	  praktijk	  
gebruiken.	  

De	  teamleden	  maken	  gebruik	  van	  wetenschappelijke	  inzichten	  en	  goede	  
praktijkvoorbeelden	  in	  het	  verbeteren	  van	  hun	  kennis.	  

In
te
rp
er
so
on

lij
ke
	  

ca
pa

ci
te
it	  

(IC
)	  

IPC	  1:	  Gedeelde	  waarden	  en	  visie	  
op	  leren	  en	  op	  de	  rol	  van	  de	  
leerkracht.	  

Teamleden	  en	  schoolleiding	  delen	  de	  visie	  van	  de	  school,	  die	  een	  sterke	  
gerichtheid	  heeft	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen;	  ze	  
ondersteunen	  en	  volgen	  de	  gemeenschappelijk	  vastgestelde	  
gedragsnormen	  die	  beslissingen	  over	  leren	  en	  onderwijzen	  sturen.	  

IPC	  2:	  Collectief	  leren	  en	  
gedeelde	  praktijken.	  

Teamleden	  delen	  en	  evalueren	  samen	  informatie	  en	  werken	  en	  leren	  samen	  
in	  het	  plannen,	  oplossen	  van	  problemen	  en	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  
leerlingen.	  

Be
slu

itv
or
m
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gs
	  

Ca
pa

ci
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it	  

(B
C)
	  

	   	   	  

BC:	  1	  Het	  vermogen	  om	  besluiten	  
te	  nemen.	  

Teamleden	  zijn	  in	  staat	  om	  (=kunnen)	  besluiten	  te	  nemen	  zonder	  dat	  hen	  
een	  letterlijke	  handleiding	  ter	  beschikking	  is	  gesteld.	  

BC	  2:	  De	  bevoegdheid	  om	  
besluiten	  te	  nemen.	  

Teamleden	  weten	  dat	  zij	  van	  hun	  leidinggevende	  besluiten	  mogen	  nemen	  
die	  het	  leerproces	  van	  leerlingen	  bevorderen.	  

BC	  3:	  De	  bereidheid	  om	  besluiten	  
te	  nemen.	  

Teamleden	  willen	  besluiten	  nemen	  die	  in	  lijn	  zijn	  met	  de	  gezamenlijke	  visie	  
maar	  die	  het	  leerproces	  van	  hun	  leerlingen	  bevorderen.	  

Capaciteit	   Dimensie	   Toelichting	  

O
rg
an

isa
to
ris
ch
e	  

ca
pa

ci
te
it	  

(O
C)
	  

OC	  1:	  Ondersteunende	  condities:	  
bronnen,	  structuren	  en	  
systemen.	  

Er	  zijn	  mogelijkheden	  (organisatorisch,	  financieel	  en	  materieel)	  die	  
teamleden	  in	  staat	  stellen	  praktijken	  te	  onderzoeken	  en	  individueel	  en	  
collectief	  te	  leren.	  

OC	  2:	  Ondersteunende	  condities:	  
cultuur.	  

Er	  is	  sprake	  van	  respect,	  vertrouwen	  en	  positieve	  zorgende	  relaties,	  er	  is	  
een	  cultuur	  van	  kritisch	  onderzoeken	  en	  verbeteren	  in	  de	  school.	  

OC	  3:	  Ondersteunend,	  
stimulerend	  en	  gedeeld	  
leiderschap.	  

De	  schoolleiding	  ondersteunt	  en	  stimuleert	  de	  leerkrachten	  en	  deelt	  invloed	  
en	  autoriteit.	  

Tabel	  2	  Samenvoeging	  van	  Tabel	  1	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  21)	  en	  het	  idee	  met	  betrekking	  tot	  het	  besluitvormingskapitaal	  (Hargreaves	  &	  Fullan,	  
2013)	  door	  Gerdien	  Pastink	  

2.2	  Het	  waarom	  van	  professionele	  leergemeenschappen	  
	  
Inmiddels	  is	  er	  veel	  gezegd	  over	  de	  term	  ‘professionele	  leergemeenschap’	  in	  de	  vorm	  van	  een	  drietal	  
definities	  en	  diverse	  kenmerken.	  Hoewel	  er	  in	  de	  literatuur	  nog	  veel	  meer	  te	  vinden	  is,	  beperkt	  dit	  
onderzoek	  zich	  tot	  deze	  bronnen.	  Niet	  onbelangrijk	  is	  het	  om	  ons	  ook	  te	  informeren	  over	  het	  belang	  
ervan.	  Waarom	  zouden	  we	  investeren	  in	  het	  vormen	  van	  professionele	  leergemeenschappen?	  
Hierover	  is	  Verbiest	  duidelijk.	  In	  de	  eerste	  plaats	  is	  in	  scholen	  veel	  kennis	  aanwezig	  die	  vergaard	  is	  op	  
basis	  van	  hetgeen	  docenten	  opdoen	  aan	  ervaringen	  in	  hun	  dagelijkse	  praktijk.	  Omdat	  het	  een	  school	  
kwetsbaar	  maakt	  wanneer	  men	  alleen	  op	  die	  kennis	  af	  zou	  gaan,	  is	  het	  belangrijk	  om	  -‐	  middels	  
professionele	  leergemeenschappen	  –	  die	  kennis	  kritisch	  te	  toetsen	  en	  er	  als	  groep	  op	  te	  reflecteren,	  
elkaar	  te	  voorzien	  van	  feedback	  om	  er	  daarna	  als	  collectief	  beter	  van	  te	  worden	  zodat	  het	  leren	  van	  
leerlingen	  en	  het	  leerresultaat	  van	  die	  leerlingen	  verbetert.	  Naast	  de	  kennis	  en	  ervaringen	  uit	  de	  
eigen	  praktijk	  is	  het	  aanbevelenswaardig	  om	  ook	  andere	  praktijken	  te	  bekijken	  en	  daarvan	  te	  leren.	  
Daarnaast	  is	  er	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  veel	  wetenschappelijke	  kennis	  verzameld	  over	  hoe	  leren	  
plaatsvindt	  en	  in	  welke	  vormen	  dat	  kan	  gebeuren.	  Het	  kenmerkt	  de	  ware	  professional	  als	  hij	  in	  staat	  
is	  deze	  wetenschappelijke	  kennis	  tot	  zich	  te	  nemen	  en	  deze	  toe	  te	  passen	  in	  de	  praktijk	  (Simons	  &	  
Ruijters,	  2014).	  Bovendien,	  zo	  zeggen	  zij,	  is	  een	  professionele	  leergemeenschap	  nuttig	  vanwege	  de	  
reflectie	  die	  plaatsvindt	  op	  het	  handelen,	  maar	  ook	  vanwege	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  beroep.	  In	  de	  
tweede	  plaats	  zijn	  er	  twee	  trends	  waar	  te	  nemen	  die	  samen	  maken	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  in	  
professionele	  leergemeenschappen	  een	  antwoord	  daarop	  te	  formuleren	  en	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs	  te	  blijven	  borgen.	  In	  de	  eerste	  plaats	  is	  er	  sprake	  van	  een	  groeiende	  autonomie	  op	  veel	  
vlakken.	  Scholen	  worden	  geacht	  zelf	  beleid	  te	  ontwikkelen	  op	  velerlei	  terreinen,	  al	  dan	  niet	  in	  
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overleg	  met	  hun	  stakeholders.	  Dit	  biedt	  mooie	  kansen	  voor	  scholen	  om	  hun	  eigenheid	  vorm	  te	  geven	  
en	  te	  voorkomen	  dat	  ze	  eenheidsworst	  worden.	  Middels	  de	  professionele	  leergemeenschap	  kan	  
worden	  voorkomen	  dat	  deze	  groeiende	  autonomie	  ontaard	  in	  een	  situatie	  waarin	  iedereen	  doet	  wat	  
hem	  of	  haar	  goed	  dunkt.	  In	  de	  professionele	  leergemeenschap	  vindt	  immers	  steeds	  weer	  het	  
kritische,	  reflectieve	  gesprek	  plaats	  op	  basis	  van	  de	  gezamenlijke	  visie	  en	  altijd	  met	  het	  doel	  om	  het	  
leren	  van	  leerlingen	  te	  optimaliseren.	  De	  tweede	  trend	  is	  dat	  er	  sprake	  van	  een	  toenemende	  
verantwoordingsplicht.	  Men	  (o.a.	  overheid,	  ouders	  en	  schoolbesturen)	  wil	  weten	  hoe	  men	  erop	  kan	  
vertrouwen	  dat	  de	  gekozen	  koers	  ook	  zal	  leiden	  tot	  goede	  resultaten	  voor	  leerlingen.	  Opnieuw	  kan	  
via	  de	  professionele	  leergemeenschappen	  het	  antwoord	  hierop	  worden	  gevonden.	  Door	  de	  kritische	  
en	  reflectieve	  gesprekken	  onder	  professionals,	  zal	  steeds	  bij	  elkaar	  getoetst	  worden	  of	  wat	  men	  doet	  
ook	  daadwerkelijk	  leidt	  tot	  het	  doel	  dat	  men	  heeft:	  beter	  onderwijs	  voor	  de	  leerlingen.	  Doordat	  dit	  
gesprek	  op	  collegiaal	  niveau	  veelvuldig	  is	  gevoerd,	  zal	  het	  eenvoudiger	  zijn	  om	  ook	  externe	  
stakeholders	  hierover	  verantwoording	  af	  te	  leggen.	  
	  

2.3	  Samenvatting	  
	  
Samenvattend	  kan	  worden	  gezegd	  dat	  het,	  volgens	  de	  literatuur,	  de	  moeite	  waard	  is	  om	  te	  
investeren	  in	  professionele	  leergemeenschappen	  in	  scholen.	  Het	  maakt	  een	  school	  kwetsbaar	  
wanneer	  men	  alleen	  op	  de	  kennis	  af	  zou	  gaan	  die	  in	  de	  eigen	  praktijk	  van	  de	  docent	  ontstaat.	  
Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  -‐	  middels	  professionele	  leergemeenschappen	  –	  die	  kennis	  kritisch	  te	  
toetsen	  en	  er	  als	  groep	  op	  te	  reflecteren,	  elkaar	  te	  voorzien	  van	  feedback	  om	  er	  daarna	  als	  collectief	  
beter	  van	  te	  worden	  zodat	  het	  leren	  van	  leerlingen	  en	  het	  leerresultaat	  van	  die	  leerlingen	  verbetert.	  
Zo	  dragen	  professionele	  leergemeenschappen	  bij	  aan	  een	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs	  omdat	  de	  professionals	  onderling	  kennis	  delen,	  toetsen	  en	  borgen.	  Het	  versterkt	  eveneens	  
de	  professionaliteit	  van	  de	  docent	  die	  over	  zijn	  of	  haar	  handelen	  verantwoording	  af	  moet	  kunnen	  
leggen	  aan	  anderen.	  In	  de	  literatuur	  zijn	  drie	  capaciteiten	  onderscheiden:	  de	  persoonlijke,	  de	  
interpersoonlijke	  en	  de	  organisatorische.	  Deze	  capaciteiten	  zijn	  in	  deze	  meesterproef	  aangevuld	  met	  
de	  besluitvormingscapaciteit.	  Deze	  vierde	  capaciteit	  is	  met	  name	  van	  toegevoegde	  waarde	  omdat	  de	  
mate	  waarin	  mensen	  besluiten	  kunnen,	  willen	  en	  mogen	  nemen	  van	  grote	  invloed	  is	  op	  de	  
vervolgstappen	  die	  kunnen	  worden	  genomen	  nadat	  men	  heeft	  gereflecteerd	  en	  feedback	  heeft	  
gegeven.	  Over	  de	  wijze	  waarop	  een	  professionele	  leergemeenschap	  zou	  kunnen	  of	  moeten	  worden	  
ingericht	  valt	  nog	  veel	  te	  onderzoeken.	  Wat	  we	  wel	  weten	  is	  dat	  de	  tot	  nu	  toe	  veelal	  opgelegde	  vorm	  
beduidend	  minder	  goed	  werkt	  dan	  de	  vorm	  waarin	  mensen	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
willen	  werken	  omdat	  ze	  het	  belang	  dat	  het	  dient	  of	  het	  doel	  waar	  naartoe	  wordt	  gewerkt,	  herkennen	  
en	  onderschrijven.	  Bovendien	  weten	  we	  dat	  het	  van	  groot	  belang	  is	  dat	  er	  op	  het	  gebied	  van	  cultuur	  
en	  structuur	  een	  stevige	  basis	  aanwezig	  is.	  Hier	  is	  een	  grote	  rol	  voor	  leidinggevenden	  weggelegd.	  Zij	  
dienen	  een	  cultuur	  na	  te	  streven	  waarin	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  gemeengoed	  is.	  
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3.	  Doel-‐	  en	  vraagstelling	  
	  

3.1	  Doelstelling	  
	  
Met	  dit	  onderzoek	  beoog	  ik	  te	  komen	  tot	  een	  0-‐meting	  met	  betrekking	  tot	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
betrokken	  scholen	  als	  professionele	  leergemeenschappen.	  Ik	  wil	  na	  dit	  onderzoek	  kunnen	  zien	  in	  
hoeverre	  de	  onderzochte	  scholen	  voldoen	  aan	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  volgens	  het	  door	  mij	  ontworpen	  theoretisch	  model.	  Dit	  onderzoek	  is	  relevant	  
omdat	  vanuit	  het	  theoretisch	  kader	  aannemelijk	  is	  geworden	  dat	  het	  vormen	  van	  professionele	  
leergemeenschappen	  een	  meerwaarde	  heeft	  voor	  het	  leren	  van	  leerlingen;	  de	  ultieme	  opdracht	  voor	  
elke	  school	  en	  elke	  scholengroep.	  	  
De	  meerwaarde	  van	  deze	  beide	  0-‐metingen	  moet	  bestaan	  uit	  het	  kunnen	  doen	  van	  een	  aantal	  
aanbevelingen	  ter	  verbetering.	  
	  

3.2	  Aangescherpte	  vraag	  
	  
Door	  middel	  van	  dit	  onderzoek	  hoop	  ik	  de	  volgende	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden:	  

• In	  hoeverre	  voldoen	  	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  /	  de	  vier	  locaties	  aan	  de	  tien	  
eigenschappen	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  volgens	  Verbiest	  en	  Hargreaves	  
en	  Fullan	  
	  

	  

3.3	  Deelvragen	  
	  
Om	  bovenstaande	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  is	  het	  nodig	  om	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  stand	  
van	  zaken	  in	  de	  verschillende	  scholen.	  	  
Ik	  kom	  daarom	  tot	  de	  volgende	  deelvragen:	  

-‐ In	  hoeverre	  voldoen	  de	  onderzochte	  scholen	  aan	  de	  eigenschappen	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  binnen	  de	  persoonlijke,	  de	  interpersoonlijke	  en	  de	  
organisatorische	  capaciteit?	  

-‐ In	  hoeverre	  voldoen	  de	  onderzochte	  scholen	  aan	  de	  eigenschappen	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  binnen	  de	  besluitvormingscapaciteit?	  

-‐ Hoe	  verhouden	  deelvraag	  1	  en	  2	  zich	  tot	  elkaar?	  Dus:	  is	  er	  samenhang	  te	  zien	  tussen	  de	  
antwoorden	  op	  deelvraag	  1	  en	  2?	  Of	  juist	  helemaal	  niet.	  

-‐ Hoe	  verhouden	  de	  resultaten	  van	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  zich	  tot	  elkaar?	  Dus:	  zijn	  
er	  opvallende	  verschillen	  of	  juist	  overeenkomsten	  waarneembaar?	  

-‐ Hoe	  verhouden	  de	  resultaten	  van	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  zich	  tot	  een	  benchmark	  
uit	  het	  primair	  onderwijs?	  
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4.	  Methode	  
	  

4.1	  Onderzoeksstrategie	  
	  
Om	  te	  onderzoeken	  in	  welke	  mate	  de	  betrokken	  scholen	  voldoen	  aan	  de	  kenmerken	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  én	  omdat	  ik	  dat	  wilde	  doen	  op	  basis	  van	  het	  door	  mij	  ontworpen	  
theoretisch	  model	  (zie	  tabel	  2,	  p.	  13)	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  om	  een	  combinatie	  van	  een	  kwalitatief	  
en	  een	  kwantitatief	  onderzoek	  uit	  te	  voeren.	  Wellicht	  had	  ik	  kunnen	  volstaan	  met	  het	  uitvoeren	  van	  
‘slechts’	  een	  kwantitatief	  onderzoek.	  In	  dat	  geval	  had	  ik	  een	  vragenlijst	  moeten	  ontwerpen	  die	  valide	  
was.	  Immers,	  de	  vragenlijst	  van	  Verbiest	  die	  ik	  heb	  gebruikt	  voor	  het	  kwantitatieve	  onderzoek	  kent	  
niet	  de	  besluitvormingscapaciteit.	  Daarnaast	  vond	  ik	  het	  interessant	  om	  ook	  een	  deel	  kwalitatief	  te	  
onderzoeken.	  Dat	  stelde	  me	  in	  staat	  om	  door	  te	  vragen	  bij	  de	  geïnterviewde	  naar	  
(karakter)eigenschappen	  en	  kwaliteiten	  die	  van	  belang	  zouden	  kunnen	  zijn	  bij	  het	  invulling	  geven	  aan	  
de	  besluitvormingscapaciteit.	  

	  

4.2	  Respondenten	  
	  
Dit	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  op	  twee	  scholen	  voor	  Voortgezet	  Onderwijs.	  Het	  betreft	  het	  Thomas	  a	  
Kempis	  College	  (te	  Zwolle)	  dat	  met	  drie	  locaties	  participeerde	  en	  CS	  de	  Hoven	  dat	  met	  de	  locatie	  
Schans	  (Sleeuwijk)	  participeerde.	  Het	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  is	  een	  brede	  scholengemeenschap	  
die	  deel	  uitmaakt	  van	  Landstede	  Groep.	  Op	  alle	  drie	  de	  locaties	  wordt	  onderwijs	  verzorgd	  van	  vmbo	  
kaderberoepsgerichte	  leerweg	  tot	  en	  met	  vwo.	  Schans	  is	  een	  locatie	  die	  hoort	  bij	  scholengroep	  CS	  de	  
Hoven.	  Zij	  biedt	  onderwijs	  voor	  leerjaar	  1	  tot	  en	  met	  vier	  voor	  de	  niveaus	  vmbo	  basisberoepsgerichte	  
leerweg,	  kaderberoepsgerichte	  leerweg	  en	  de	  gemengd/theoretische	  leerweg.	  	  
Op	  beide	  scholen	  heb	  ik	  alle	  lesgevende	  medewerkers	  gevraagd	  hun	  medewerking	  te	  verlenen	  aan	  
het	  kwantitatieve	  deel	  van	  mijn	  onderzoek.	  In	  totaal	  vulden	  47	  medewerkers	  de	  vragenlijst	  in.	  
Daarnaast	  heb	  ik	  een	  tiental	  lesgevende	  medewerkers	  verdeeld	  over	  beide	  scholen	  gevraagd	  te	  
participeren	  in	  het	  kwalitatieve	  deel	  van	  mijn	  onderzoek.	  Deze	  medewerkers	  zijn	  gelijk	  verdeeld	  over	  
de	  twee	  onderzochte	  scholen.	  Selectie	  van	  deze	  medewerkers	  vond	  plaats	  op	  basis	  van	  een	  verdeling	  
tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  en	  op	  een	  spreiding	  over	  het	  aantal	  jaren	  dat	  men	  werkzaam	  is	  in	  het	  
onderwijs.	  Hoewel	  ik	  met	  tien	  geïnterviewde	  docenten	  nooit	  volledig	  kan	  zijn,	  heb	  ik	  de	  indruk	  dat	  de	  
geselecteerde	  medewerkers	  het	  totaal	  van	  het	  personeel	  aardig	  representeren.	  
Uit	  tabel	  1	  leid	  ik	  af	  dat	  voor	  de	  teams	  Tak	  Centrum	  en	  Tak	  JenaXL	  de	  resultaten	  generaliseerbaar	  zijn	  
voor	  het	  team.	  Voor	  de	  teams	  Tak	  CSE	  en	  Schans	  durf	  ik	  daar	  niet	  vanuit	  te	  gaan	  vanwege	  de	  
beduidend	  lagere	  responspercentages.	  Dat	  betekent	  dan	  ook	  dat	  het	  maken	  van	  vergelijkingen	  
tussen	  locaties	  niet	  zal	  gaan.	  Ik	  beperk	  me	  in	  de	  resultatenparagraaf	  dus	  tot	  voorzichtige	  uitspraken.	  

	  
	  	   man	   vrouw	   <5	   5-‐10	   >10	  
Schans	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tak	  Centr.	   2	   1	   1	   1	   1	  
Tak	  CSE	   1	   	  	   	  	   	  	   1	  
Tak	  JenaXL	   1	   2	   1	   1	   1	  
Tabel	  2	  Onderzoeksgroep	  kwalitatief	  	  

Tabel	  1	  Onderzoeksgroep	  en	  respondenten	  (kwantitatief)	  

	  	   totaal	   ingevuld	   %	  
Schans	   29	   9	   31,0	  
Tak	  Centr.	   28	   20	   71,4	  
Tak	  CSE	   23	   9	   39,1	  
Tak	  JenaXL	   17	   9	   52,9	  
Totaal	   97	   47	   48,5	  
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4.3	  Instrumentatie	  
	  
In	  de	  nu	  volgende	  sub	  paragrafen	  beschrijf	  ik	  per	  onderzoeksdeel	  welk	  instrument	  ik	  heb	  ingezet	  en	  
op	  welke	  wijze.	  
	  
	  

4.3.1	  Kwantitatief	  onderzoek	  
	  
Omdat	  ik	  de	  tabel	  van	  Verbiest	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  21)	  inhoudelijk	  niet	  heb	  veranderd,	  maar	  heb	  
aangevuld	  met	  een	  extra	  capaciteit,	  heb	  ik	  besloten	  om	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  het	  kwantitatieve	  
onderzoek	  die	  toegevoegde	  capaciteit	  weg	  te	  laten.	  Dat	  stelde	  mij	  in	  staat	  om	  de	  vragenlijst	  van	  
Verbiest	  (Verbiest,	  2012,	  pp.	  95-‐98)	  te	  gebruiken.	  Deze	  vragenlijst	  geeft	  immers	  inzicht	  in	  hoeverre	  
er	  op	  de	  betreffende	  school	  sprake	  is	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap,	  gekoppeld	  aan	  de	  
theorie	  van	  Verbiest.	  De	  enige	  tekstuele	  aanpassing	  die	  ik	  in	  de	  vragenlijst	  heb	  gedaan,	  is	  het	  
vervangen	  van	  het	  woord	  ‘leerkracht’	  door	  ‘docent’.	  De	  vragenlijst	  bestaat	  uit	  tweeënveertig	  vragen	  
in	  totaal.	  Zonder	  dat	  het	  zichtbaar	  is	  voor	  medewerkers,	  zijn	  de	  vragen	  onderverdeeld	  in	  de	  
capaciteiten	  zoals	  Verbiest	  ze	  hanteert	  en	  daarbinnen	  is	  een	  verdeling	  in	  schalen	  of	  thema’s	  
gemaakt.	  De	  nummering	  van	  de	  schalen	  correspondeert	  met	  de	  nummers	  in	  de	  grafieken	  die	  ik	  in	  de	  
resultatenparagraaf	  presenteer.	  	  De	  vragen	  1	  t/m	  7	  horen	  bij	  de	  persoonlijke	  capaciteit,	  waarbij	  1	  
t/m	  4	  het	  thema	  ‘reflecteren’	  (1)	  vertegenwoordigen	  en	  de	  vragen	  5	  t/m	  7	  het	  thema	  ‘gebruik	  van	  
kennis’(2).	  De	  vragen	  8	  t/m	  19	  horen	  bij	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit,	  waarbij	  8	  t/m	  11	  het	  thema	  
‘gemeenschappelijke	  visie’	  (3)	  en	  de	  vragen	  12	  t/m	  19	  het	  thema	  ‘collectief	  leren	  en	  werken’(4).	  De	  
vragen	  20	  t/m	  42	  horen	  bij	  de	  organisatorische	  capaciteit,	  waarbij	  de	  vragen	  20	  t/m	  24	  het	  thema	  
‘structuur’	  (5)	  vertegenwoordigen,	  de	  vragen	  25	  t/m	  28	  het	  thema	  ‘cultuur’	  (6)	  en	  de	  vragen	  29	  t/m	  
42	  het	  thema	  ‘leiderschap’(7).	  Ik	  zette	  deze	  vragenlijst	  uit	  onder	  de	  lesgevende	  medewerkers	  van	  de	  
twee	  betrokken	  scholen.	  Dat	  deed	  ik	  via	  www.thesistools.nl.	  Ik	  nodigde	  medewerkers	  uit	  om	  de	  
vragenlijst	  in	  te	  vullen.	  In	  twee	  van	  de	  vier	  betrokken	  teams	  ben	  ik	  voorafgaand	  aan	  het	  verspreiden	  
van	  de	  link	  in	  een	  teambijeenkomst	  geweest	  om	  mijn	  verzoek	  toe	  te	  lichten.	  Dat	  heeft	  geresulteerd	  
in	  een	  hoger	  percentage	  respondenten	  in	  de	  betreffende	  teams	  vergeleken	  met	  de	  andere	  twee	  
teams.	  
	  
	  

4.3.2	  Kwalitatief	  onderzoek	  
	  
Om	  de	  toegevoegde	  capaciteit	  te	  kunnen	  onderzoeken,	  ontwierp	  ik	  een	  interview.	  In	  dit	  interview	  
ging	  ik	  aan	  de	  hand	  van	  drie	  stellingen	  met	  medewerkers	  in	  gesprek	  over	  de	  
besluitvormingscapaciteit	  die	  in	  mijn	  model	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  de	  kenmerken	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap.	  De	  stellingen	  corresponderen	  met	  de	  drie	  niveaus	  van	  besluiten	  
nemen	  (kunnen,	  mogen	  en	  willen)	  zoals	  beschreven	  in	  tabel	  2,	  afgebeeld	  in	  hoofdstuk	  2.	  Zo	  legde	  ik	  
de	  geïnterviewde	  de	  volgende	  drie	  stellingen	  voor:	  1)	  Ik	  ben	  in	  staat	  om	  besluiten	  te	  nemen	  zonder	  
dat	  mij	  letterlijk	  verteld	  is	  wat	  ik	  moet	  doen.	  2)	  Ik	  weet	  dat	  ik	  van	  mijn	  leidinggevende	  besluiten	  mag	  
nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  de	  leerling	  bevorderen.	  3)	  Ik	  wil	  besluiten	  nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  
mijn	  leerlingen	  bevorderen;	  zelfs	  als	  ze	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  visie	  van	  de	  school	  of	  locatie.	  Ik	  vroeg	  de	  
geïnterviewde	  aan	  te	  geven	  in	  hoeverre	  hij	  het	  eens	  was	  met	  de	  voorgelegde	  stelling.	  De	  
antwoordmogelijkheden	  waren	  telkens:	  sterk	  mee	  oneens,	  oneens,	  eens	  en	  sterk	  mee	  eens.	  Nadat	  
de	  geïnterviewde	  een	  antwoord	  had	  gegeven	  vroeg	  ik	  naar	  een	  praktijkvoorbeeld	  dat	  het	  antwoord	  
kon	  illustreren	  en	  naar	  de	  (karakter)eigenschappen	  die	  bepalend	  waren	  voor	  het	  gegeven	  antwoord.	  
Wanneer	  ik	  slechts	  de	  stellingen	  in	  een	  vragenlijst	  had	  ondergebracht,	  was	  ik	  niet	  in	  staat	  geweest	  
om	  door	  te	  vragen	  naar	  (karakter)eigenschappen.	  Terwijl	  ik	  daar	  juist	  naar	  op	  zoek	  wilde	  bij	  deze	  
capaciteit.	  	  	  
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Ik	  schreef	  eveneens	  een	  handleiding	  bij	  het	  interview	  om,	  voor	  zover	  mogelijk,	  te	  voorkomen	  dat	  
interviews	  op	  verschillende	  wijzen	  werden	  afgenomen.	  Ik	  trad	  in	  dit	  onderzoek	  zelf	  op	  als	  
interviewer,	  maar	  deed	  dat	  niet	  alleen.	  Ik	  koos	  ervoor	  een	  co-‐onderzoeker	  in	  te	  schakelen.	  Dat	  deed	  
ik	  in	  de	  eerste	  plaats	  om	  de	  subjectiviteit	  te	  vergroten.	  Ik	  ben	  leidinggevende	  van	  een	  deel	  van	  de	  
geïnterviewden	  en	  wilde	  door	  het	  inschakelen	  van	  een	  co-‐onderzoeker	  voorkomen	  dat	  ik	  de	  
uitkomsten	  zou	  beïnvloeden.	  Voor	  de	  complete	  handleiding	  en	  het	  hele	  interview	  verwijs	  ik	  naar	  
bijlage	  1.	  Ten	  behoeve	  van	  een	  helder	  introductie	  van	  het	  onderwerp	  van	  gesprek,	  maakte	  ik	  gebruik	  
van	  de	  ‘PLG-‐bril’	  van	  Verbiest.	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  110)	  Deze	  ‘bril’	  stelde	  zowel	  de	  interviewer	  als	  de	  
geïnterviewde	  in	  staat	  om	  vanuit	  een	  gezamenlijk	  vertrekpunt	  het	  gesprek	  te	  starten.	  Voorafgaand	  
aan	  de	  interviews	  nam	  ik	  een	  proefinterview	  af.	  Dat	  had	  tot	  gevolg	  dat	  ik	  de	  derde	  stelling	  van	  het	  
interview	  heb	  aangepast.	  De	  stelling	  bleek	  te	  verwarrend	  geformuleerd	  en	  leidde	  daardoor	  tot	  een	  
gesprek	  over	  de	  stelling	  in	  plaats	  van	  tot	  een	  gesprek	  over	  de	  mening	  van	  de	  medewerker	  over	  de	  
stelling.	  Alle	  interviews	  zijn	  opgenomen	  met	  behulp	  van	  de	  app	  ‘Soundnote’	  via	  de	  iPad.	  

	  

4.4	  Analyse	  
	  
In	  deze	  paragraaf	  beschrijf	  ik	  hoe	  ik	  de	  verzamelde	  data	  heb	  geanalyseerd.	  Dat	  doe	  ik	  zo	  nauwkeurig	  
mogelijk	  opdat	  helder	  wordt	  wat	  de	  betekenis	  is	  of	  kan	  zijn	  van	  de	  resultaten.	  
	  

4.4.1	  Kwantitatief	  onderzoek	  
	  
Voor	  het	  analyseren	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  vragenlijst	  heb	  ik	  dezelfde	  werkwijze	  gehanteerd	  als	  
die	  door	  Verbiest	  wordt	  aangereikt.	  (Verbiest,	  2012,	  pp.	  90-‐94)	  Nadat	  ik	  de	  data	  had	  ontvangen,	  heb	  
ik	  deze	  verzameld	  in	  een	  Excel	  bestand.	  Per	  schaal	  /	  dimensie	  berekende	  ik	  het	  gemiddelde	  per	  
respondent.	  Vervolgens	  berekende	  ik	  het	  gemiddelde	  per	  team	  per	  schaal	  /	  dimensie.	  (zie	  bijlage	  2)	  
Op	  basis	  van	  de	  door	  mij	  uitgerekende	  scores,	  zocht	  ik	  de	  juiste	  percentielscore	  erbij	  in	  de	  tabel	  die	  
door	  Verbiest	  is	  aangeleverd.	  (Verbiest,	  2012,	  pp.	  92-‐94)	  Deze	  scores	  noteerde	  ik	  op	  een	  apart	  
Excelblad	  en	  daarvan	  maakte	  ik	  puntgrafieken.	  Deze	  grafieken	  geven	  vervolgens	  een	  beeld	  dat,	  
wanneer	  verschillende	  scholen	  tegen	  elkaar	  afgezet	  worden,	  kan	  worden	  geanalyseerd.	  De	  grafieken	  
en	  de	  beschrijvingen	  treft	  u	  aan	  in	  het	  hoofdstuk	  ‘Resultaten’.	  	  
	  

4.4.2	  Kwalitatief	  onderzoek	  
	  
Nadat	  ik	  de	  interviews	  had	  afgenomen,	  was	  ik	  een	  beetje	  verlegen	  met	  alle	  data.	  Het	  boek	  ‘Dit	  is	  
onderzoek’	  (Baarda,	  2009,	  pp.	  127-‐139)	  heeft	  mij	  enorm	  geholpen	  om	  de	  data	  te	  ordenen.	  In	  deze	  
paragraaf	  geef	  ik	  een	  beschrijving	  van	  de	  werkwijze	  die	  ik	  heb	  gehanteerd.	  
Als	  eerste	  heb	  ik	  alle	  interviews	  beluisterd	  en	  in	  een	  tabel	  teksten	  uit	  de	  interviews	  geordend	  door	  er	  
een	  label	  aan	  toe	  te	  kennen.	  Dat	  deed	  ik	  per	  stelling	  en	  in	  de	  keuze	  van	  het	  label	  heb	  ik	  geprobeerd	  
zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  uitspraak	  van	  de	  geïnterviewde	  te	  blijven.	  Hierdoor	  bleken	  er	  ook	  uitspraken	  
minder	  of	  niet	  relevant	  te	  zijn,	  bezien	  in	  het	  licht	  van	  mijn	  onderzoeksvraag.	  Vervolgens	  voegde	  ik	  
synoniemen	  samen	  zodat	  de	  hoeveelheid	  data	  opnieuw	  compacter	  werd.	  De	  volgende	  stap	  was	  het	  
axiaal	  coderen	  van	  de	  gegevens.	  Dat	  betekent	  dat	  ik	  de	  synoniemen	  in	  categorieën	  heb	  geplaatst.	  De	  
laatste	  stap	  die	  ik	  heb	  genomen	  om	  tot	  analyseerbare	  gegevens	  te	  komen	  waarover	  je	  uitspraken	  
zou	  kunnen	  doen,	  was	  de	  stap	  van	  de	  selectieve	  ordening.	  Hierbij	  heb	  ik	  met	  mijn	  onderzoeksvraag	  
in	  het	  achterhoofd	  gekeken	  naar	  de	  categorieën	  uit	  de	  vorige	  stap.	  Ik	  heb	  vervolgens	  twee	  centrale	  
begrippen	  gezocht	  waar	  ik	  de	  categorieën	  in	  kon	  onderbrengen.	  Een	  overzicht	  van	  de	  codering	  van	  
de	  data	  en	  een	  beschrijving	  daarvan	  is	  te	  vinden	  in	  het	  hoofdstuk	  ‘Resultaten’.	  	  
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4.5	  Betrouwbaarheid	  
	  
In	  deze	  paragraaf	  beschrijf	  ik	  de	  wijze	  waarop	  ik	  aandacht	  heb	  gegeven	  aan	  het	  vergroten	  van	  de	  
betrouwbaarheid	  van	  mijn	  onderzoek.	  
	  

4.5.1	  Kwantitatief	  onderzoek	  
	  
Het	  door	  mij	  gekozen	  instrument	  (vragenlijst	  Verbiest)	  is	  een	  vragenlijst	  die	  oorspronkelijk	  is	  
opgesteld	  op	  basis	  van	  internationale	  literatuur	  waarbij	  niet	  enkel	  het	  primair	  onderwijs	  maar	  ook	  
het	  voortgezet	  onderwijs	  voorwerp	  van	  studie	  was.	  Wel	  is	  het	  zo	  dat	  het	  taalgebruik	  in	  de	  vragenlijst	  
gericht	  is	  op	  het	  primair	  onderwijs.	  Dat	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  geweest	  voor	  het	  feit	  dat	  ik	  het	  woord	  
‘leerkracht’	  in	  de	  hele	  vragenlijst	  heb	  vervangen	  door	  ‘docent’.	  Gebaseerd	  op	  het	  aantal	  
respondenten	  (47)	  kan	  er	  van	  worden	  uitgegaan	  dat	  de	  uitkomsten	  niet	  representatief	  zijn	  voor	  het	  
hele	  voortgezet	  onderwijs.	  In	  het	  geval	  van	  mijn	  onderzoek	  is	  dit	  niet	  erg	  omdat	  ik	  mezelf	  ten	  doel	  
had	  gesteld	  een	  0-‐meting	  uit	  te	  voeren.	  Wel	  moet	  ten	  aanzien	  van	  de	  betrouwbaarheid	  van	  het	  
kwantitatieve	  deel	  van	  het	  onderzoek	  nog	  worden	  opgemerkt	  dat	  de	  gebruikte	  percentielscores	  
louter	  gebaseerd	  zijn	  op	  het	  primair	  onderwijs.	  Ik	  zal	  daarom	  voorzichtig	  zijn	  met	  het	  trekken	  van	  
conclusies	  die	  rechtstreeks	  daaraan	  gerelateerd	  zijn.	  Omdat	  ik	  in	  het	  werk	  van	  Verbiest	  nergens	  
gegevens	  kon	  vinden	  over	  de	  validiteit	  van	  de	  vragenlijst,	  heb	  ik	  per	  mail	  contact	  gezocht	  met	  dhr.	  
Verbiest	  en	  heb	  ik	  hem	  deze	  vraag	  voorgelegd.	  Tot	  slot	  van	  deze	  paragraaf	  wil	  ik	  dan	  ook	  op	  zijn	  
advies	  opmerken	  dat	  de	  gebruikte	  schalen	  voldoende	  betrouwbaar	  zijn.	  Deze	  betrouwbaarheid	  is	  
gecontroleerd	  door	  middel	  van	  berekening	  van	  Cronbach’s	  alpha.	  Dit	  geldt	  voor	  alle	  schalen	  met	  
uitzondering	  van	  schaal	  2.	  Helaas	  heeft	  hij	  mij	  niet	  de	  exact	  gevonden	  alpha	  waarden	  meegedeeld.	  
	  

4.5.2	  Kwalitatief	  onderzoek	  
	  
Om	  zoveel	  mogelijk	  recht	  te	  doen	  aan	  de	  geldigheid	  en	  de	  plausibiliteit	  van	  het	  kwalitatieve	  
onderzoek,	  maakte	  ik	  gebruik	  van	  triangulatie.	  (	  (Robson	  &	  Robson,	  2002)	  geciteerd	  in	  (Baarda,	  2009,	  
p.	  138))	  Triangulatie	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  toegepast.	  Ik	  koos	  ervoor	  een	  co-‐
onderzoeker	  een	  aantal	  van	  de	  interviews	  te	  laten	  afnemen.	  Dit	  was	  heel	  bewust	  een	  co-‐
onderzoeker	  die	  geen	  inhoudelijke	  kennis	  heeft	  over	  het	  onderwijs	  in	  het	  algemeen	  of	  over	  het	  
onderwerp	  van	  onderzoek	  in	  het	  bijzonder.	  Diezelfde	  co-‐onderzoeker	  heeft,	  onafhankelijk	  van	  mij	  
een	  aantal	  interviews	  geanalyseerd	  en	  vervolgens	  ook	  gekeken	  naar	  de	  analyse	  die	  ik	  maakte	  van	  de	  
data.	  Daarnaast	  vroeg	  ik	  één	  van	  de	  geïnterviewde	  docenten	  te	  kijken	  naar	  de	  analyse	  die	  ik	  had	  
gemaakt	  van	  zijn	  interview.	  Hoewel	  er	  op	  nuances	  verschillen	  waarneembaar	  waren,	  bleek	  in	  alle	  
gevallen	  dat	  er	  door	  twee	  personen	  gekeken	  is	  naar	  de	  data,	  de	  analyse	  op	  hoofdlijnen	  overeen	  te	  
komen.	  
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5.	  Resultaten	  
	  
In	  dit	  hoofdstuk	  laat	  ik	  de	  resultaten	  zien	  die	  mijn	  onderzoek	  mij	  hebben	  opgeleverd.	  Ik	  doe	  dat	  
opnieuw	  in	  twee	  sub	  paragrafen.	  Naast	  de	  presentatie	  van	  de	  resultaten	  zal	  ik	  deze	  ook	  beschrijven.	  
Ik	  beschrijf	  achtereenvolgens:	  de	  resultaten	  van	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College,	  de	  resultaten	  van	  CS	  
de	  Hoven,	  locatie	  Schans,	  een	  vergelijking	  tussen	  deze	  beide	  scholen	  en	  een	  vergelijking	  tussen	  de	  
twee	  onderzochte	  scholen	  voor	  voortgezet	  onderwijs	  en	  een	  grote	  groep	  (n=187)	  scholen	  voor	  
primair	  onderwijs	  uit	  heel	  Nederland.	  In	  de	  derde	  paragraaf	  zal	  ik	  de	  deelvragen	  en	  de	  hoofdvraag	  
van	  dit	  onderzoek	  beantwoorden.	  
	  

5.1	  Kwantitatief	  onderzoek	  
	  

	  
Figuur	  1	  -‐	  Percentielscores	  TaK	  	  
1	  =	  reflecteren,	  2	  =	  gebruik	  van	  kennis,	  3	  =	  gemeenschappelijke	  visie,	  4	  =	  collectief	  leren	  en	  werken,	  5	  =	  structuur,	  	  
6	  =	  cultuur	  en	  7	  =	  leiderschap	  

	  
In	  figuur	  1	  valt	  te	  zien	  hoe	  de	  locaties	  van	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  ten	  opzichte	  van	  elkaar	  
scoren.	  In	  totaal	  hebben	  38	  personen	  de	  vragenlijst	  ingevuld:	  20	  voor	  Centrum,	  9	  voor	  CSE	  en	  9	  voor	  
JenaXL.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  scores	  voor	  alle	  locaties	  een	  vergelijkbare	  lijn	  laten	  zien.	  Wel	  ligt	  die	  lijn	  
voor	  de	  ene	  locatie	  hoger	  dan	  voor	  de	  andere	  locatie.	  Maar	  wat	  binnen	  de	  afgebeelde	  scores	  
duidelijk	  lijkt	  te	  worden,	  is	  dat	  locatie	  JenaXL	  op	  de	  schalen	  1,	  2	  en	  4	  hoog	  lijkt	  te	  scoren.	  Het	  gaat	  
hier	  om	  twee	  schalen	  binnen	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  (reflecteren	  en	  gebruik	  van	  kennis)	  en	  één	  
schaal	  binnen	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  (collectief	  leren	  en	  werken).	  Een	  lagere	  score	  van	  alle	  
locaties	  wordt	  genoteerd	  in	  schaal	  5	  (structuur).	  Maar	  ook	  op	  de	  schalen	  2,	  3,	  6	  en	  7	  lijken	  de	  locaties	  
laag	  te	  scoren.	  
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Figuur	  2	  -‐	  Percentielscores	  Schans	  	  
1	  =	  reflecteren,	  2	  =	  gebruik	  van	  kennis,	  3	  =	  gemeenschappelijke	  visie,	  4	  =	  collectief	  leren	  en	  werken,	  5	  =	  structuur,	  	  
6	  =	  cultuur	  en	  7	  =	  leiderschap	  

In	  figuur	  2	  zien	  we	  dat	  CS	  de	  Hoven,	  locatie	  Schans	  op	  alle	  schalen	  opvallend	  laag	  scoort.	  De	  
vragenlijst	  is	  door	  9	  docenten	  ingevuld.	  Dat	  is	  minder	  dan	  de	  helft	  van	  het	  team.	  Als	  maximale	  
percentielscore	  noteerde	  ik	  voor	  schaal	  6	  (cultuur)	  een	  percentielscore	  van	  13.	  Hoewel	  de	  scores	  
allemaal	  laag	  zijn,	  waardeert	  het	  team	  van	  de	  Schans	  schaal	  2	  (gebruik	  van	  kennis)	  en	  schaal	  6	  
(cultuur)	  het	  hoogst.	  Opvallend	  laag	  scoren	  zij	  op	  schaal	  3	  (gemeenschappelijke	  visie)	  en	  schaal	  5	  
(structuur)	  
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Figuur	  3	  -‐	  Vergelijking	  TaK	  -‐	  Schans	  	  
1	  =	  reflecteren,	  2	  =	  gebruik	  van	  kennis,	  3	  =	  gemeenschappelijke	  visie,	  4	  =	  collectief	  leren	  en	  werken,	  5	  =	  structuur,	  	  
6	  =	  cultuur	  en	  7	  =	  leiderschap	  

Wanneer	  we	  nu	  alle	  locaties	  van	  deze	  beide	  vo-‐scholen	  in	  één	  grafiek	  onderbrengen	  zien	  we	  in	  één	  
oogopslag	  dat	  locatie	  Centrum	  het	  laagst	  scoort	  op	  schaal	  2	  en	  schaal	  6.	  Bij	  de	  schalen	  3	  
(gemeenschappelijke	  visie),	  5	  (structuur)	  en	  6	  (cultuur)	  liggen	  de	  onderzochte	  scholen	  betrekkelijk	  
dicht	  bij	  elkaar.	  Opvallende	  verschillen	  zijn	  waarneembaar	  bij	  schaal	  1	  (reflecteren),	  2	  (gebruik	  van	  
kennis)	  en	  schaal	  4	  (collectief	  leren	  en	  werken).	  Op	  die	  schalen	  scoort	  JenaXL	  veel	  hoger	  dan	  de	  
andere	  locaties.	  	  
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Figuur	  4	  -‐	  Vergelijking	  vo-‐po	  
1	  =	  reflecteren,	  2	  =	  gebruik	  van	  kennis,	  3	  =	  gemeenschappelijke	  visie,	  4	  =	  collectief	  leren	  en	  werken,	  5	  =	  structuur,	  	  
6	  =	  cultuur	  en	  7	  =	  leiderschap	  

	  	  

In	  figuur	  4	  laat	  ik	  een	  vergelijking	  zien	  tussen	  de	  twee	  onderzochte	  vo-‐scholen	  en	  een	  gemiddelde	  
van	  187	  scholen	  voor	  primair	  onderwijs.	  Het	  levert	  een	  beeld	  waaruit	  je	  kunt	  afleiden	  dat	  de	  po-‐
scholen	  op	  bijna	  alle	  schalen	  verder	  zijn	  of	  positiever	  oordelen	  over	  waar	  zij	  staan	  in	  hun	  
ontwikkeling	  als	  professionele	  leergemeenschap.	  Bovendien	  laat	  dit	  beeld	  zien	  dat	  de	  po	  scholen	  op	  	  
alle	  schalen	  op	  of	  rond	  een	  percentielscore	  van	  50	  scoren.	  Het	  laagst	  scoren	  zij	  op	  schaal	  7	  
(leiderschap),	  maar	  dat	  is	  nog	  steeds	  hoger	  dan	  alle	  onderzochte	  vo-‐scholen.	  Schaal	  4	  (collectief	  
leren	  en	  werken)	  laat	  zien	  dat	  de	  locaties	  Centrum	  en	  CSE	  deze	  scoren	  in	  de	  buurt	  van	  de	  po-‐scholen.	  
Opvallen	  hoog	  scoort	  JenaXL	  en	  opvallend	  laag	  scoort	  CS	  de	  Hoven.	  Het	  feit	  dat	  locatie	  JenaXL	  op	  
schaal	  4	  zo	  hoog	  scoort	  is	  mogelijk	  te	  verklaren	  vanuit	  het	  gegeven	  dat	  het	  type	  onderwijs	  dat	  er	  
wordt	  verzorgd	  een	  groot	  beroep	  doet	  op	  collectief	  leren	  en	  werken.	  

	  

5.2	  Kwalitatief	  onderzoek	  
	  
De	  eerste	  stelling	  die	  voorgelegd	  werd	  in	  de	  interviews	  luidde:	  ‘Ik	  
ben	  in	  staat	  om	  besluiten	  te	  nemen	  zonder	  dat	  mij	  letterlijk	  verteld	  
is	  wat	  ik	  moet	  doen.’	  Alle	  geïnterviewde	  docenten	  waren	  het	  met	  
deze	  stelling	  eens	  maar	  beschreven	  ook	  allen	  dat	  er	  aan	  een	  aantal	  
voorwaarden	  moest	  worden	  voldaan.	  Na	  de	  codering	  van	  de	  
gegeven	  antwoorden,	  bleven	  twee	  categorieën	  van	  voorwaarden	  
over:	  a)	  persoonskenmerken	  en	  b)	  omstandigheden.	  Opvallend	  vaak	  
werd	  in	  de	  eerste	  categorie	  gesproken	  over	  eigenschappen	  die	  te	  
maken	  hebben	  met	  persoonlijk	  leiderschap,	  zoals	  inzicht	  hebben	  in	  
eigen	  kunnen,	  initiatiefrijk	  zijn	  en	  leiding	  kunnen	  geven	  aan	  je	  eigen	  handelen.	  In	  de	  tweede	  
categorie	  gaf	  men	  aan	  dat	  het	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  is	  om	  de	  juiste	  informatie	  aangereikt	  te	  

“Ik ben niet 

bang en ik loop 
niet weg voor de 
verantwoordelijk

heid” 



	  

	  

	  
Meesterproef	  –	  Gerdien	  Pastink	  

	  
	   	  

23	  	  
Master	  of	  Educational	  Management	  2012-‐2014	  

	  
	   	  

krijgen	  alvorens	  een	  besluit	  te	  kunnen	  nemen.	  Daaruit	  sprak	  een	  duidelijke	  afhankelijkheid	  van	  een	  
ander.	  En	  in	  diezelfde	  categorie	  gaven	  mensen	  aan	  het	  belangrijk	  te	  vinden	  om	  te	  weten	  welke	  
(harde)	  grenzen	  er	  gelden	  alvorens	  een	  besluit	  zelfstandig	  te	  kunnen	  nemen.	  
	  
	  

De	  tweede	  stelling	  luidde:	  ‘Ik	  weet	  dat	  ik	  van	  mijn	  leidinggevende	  
besluiten	  mag	  nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  de	  leerlingen	  
bevorderen.’	  Ook	  deze	  stelling	  werd	  door	  een	  ieder	  beantwoord	  
met	  ‘eens’	  of	  ‘sterk	  mee	  eens’.	  Na	  de	  codering	  hield	  ik	  in	  de	  
categorie	  ‘persoonskenmerken’	  woorden	  over	  als:	  ervaring,	  
zelfverzekerdheid,	  daadkracht	  en	  verantwoordelijkheid.	  In	  de	  
categorie	  ‘omstandigheden’	  gaf	  men	  opnieuw	  aan	  dat	  
duidelijkheid	  vooraf	  belangrijk	  is	  om	  daadwerkelijk	  keuzes	  te	  

maken.	  Bovendien	  gaf	  men	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  leidinggevenden	  zich	  uitspreken	  over	  het	  
belang	  dat	  ze	  al	  dan	  niet	  hechten	  aan	  bijvoorbeeld	  professionalisering.	  	  
	  
De	  derde	  stelling	  tot	  slot,	  had	  ik	  na	  een	  proefinterview	  aangepast	  omdat	  er	  discussie	  ontstond	  over	  
de	  stelling	  in	  plaats	  van	  dat	  er	  een	  mening	  over	  de	  inhoudelijke	  kant	  van	  de	  stelling	  kwam.	  Na	  
aanpassing	  luidde	  de	  derde	  stelling	  als	  volgt:	  ‘Ik	  wil	  besluiten	  nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  mijn	  
leerlingen	  bevorderen;	  zelfs	  als	  ze	  in	  strijd	  zijn	  met	  de	  visie	  van	  de	  school	  of	  de	  locatie.’	  Hier	  waren	  
de	  meningen	  meer	  verdeeld	  dan	  bij	  de	  twee	  eerdere	  stellingen.	  Zeven	  van	  de	  geïnterviewde	  
medewerkers	  waren	  zeer	  stellig.	  Ze	  waren	  het	  hiermee	  oneens.	  Drie	  kozen	  voor	  ‘eens’	  of	  ‘sterk	  mee	  
eens’,	  maar	  wel	  allemaal	  onder	  voorwaarden.	  Belangrijke	  argumenten	  om	  het	  met	  deze	  stelling	  
oneens	  te	  zijn	  die	  werden	  genoemd	  waren	  dat	  je	  je	  soms	  moet	  neerleggen	  bij	  keuzes	  die	  door	  het	  
management	  worden	  gemaakt	  en	  dat	  je	  als	  medewerker	  ook	  loyaliteit	  hebt	  te	  tonen.	  Opvallend	  was	  
dat	  de	  geïnterviewde	  medewerkers	  van	  locatie	  Schans	  hun	  
antwoorden	  relateerden	  aan	  de	  identiteit	  van	  de	  school.	  
Zowel	  wanneer	  met	  het	  oneens	  was	  als	  wanneer	  men	  het	  
eens	  was.	  De	  mensen	  die	  het	  met	  deze	  stelling	  eens	  waren	  
noemden	  als	  argumenten	  om	  eventueel	  afwijkend	  van	  de	  
visie	  te	  beslissen	  een	  grote	  zorgzaamheid	  voor	  de	  
leerlingen.	  Men	  gaf	  aan	  dat	  op	  het	  gebied	  van	  
persoonskenmerken	  sprake	  moest	  zijn	  van	  lef	  en	  
zelfvertrouwen.	  
	  
Een	  volledige	  uitwerking	  van	  de	  interviews	  en	  het	  overzicht	  van	  de	  codering	  (in	  3	  stappen)	  heb	  ik	  
opgenomen	  in	  achtereenvolgens	  bijlage	  3	  en	  4.	  

“Mijn ervaring en 

mijn zelfvertrouwen 
geven mij ook een 

stuk senioriteit.” 

“Er is een visie op een 

school of een locatie en 
daar ga je dan ook 

gewoon voor!” 
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5.3	  Beantwoording	  van	  hoofd-‐	  en	  deelvragen	  

	  
Deelvraag	  1:	  
In	  hoeverre	  voldoen	  de	  onderzochte	  scholen	  aan	  de	  eigenschappen	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  binnen	  de	  persoonlijke,	  de	  interpersoonlijke	  en	  de	  organisatorische	  capaciteit?	  
Hiervan	  zou	  gezegd	  kunnen	  worden	  dat	  de	  vier	  locaties	  allen	  in	  een	  heel	  andere	  fase	  van	  hun	  
ontwikkeling	  als	  professionele	  leergemeenschap	  lijken	  te	  verkeren.	  Er	  lijken	  per	  schaal	  en	  per	  locatie	  
soms	  grote	  verschillen	  te	  zijn.	  Er	  lijkt	  echter	  wel	  een	  beeld	  te	  ontstaan	  dat	  de	  onderzochte	  locatie	  
van	  CS	  de	  Hoven	  over	  de	  hele	  linie	  laag	  scoort	  en	  daarmee	  aan	  het	  begin	  staat	  van	  haar	  ontwikkeling	  
als	  professionele	  leergemeenschap.	  JenaXL	  scoort	  hoog	  op	  de	  schalen	  binnen	  de	  persoonlijke	  en	  de	  
interpersoonlijke	  capaciteit	  en	  blijft	  achter	  in	  de	  organisatorische	  capaciteit.	  De	  locaties	  Centrum	  en	  
CSE	  lijken	  met	  de	  scores	  wat	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  liggen.	  
	  
Deelvraag	  2:	  
In	  hoeverre	  voldoen	  de	  onderzochte	  scholen	  aan	  de	  eigenschappen	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  binnen	  de	  besluitvormingscapaciteit?	  
Deze	  vraag	  kan	  op	  de	  eerste	  twee	  stellingen	  positief	  worden	  beantwoord.	  Docenten	  in	  de	  vier	  
locaties	  voelen	  zich	  overwegend	  in	  staat	  om	  zelfstandig	  besluiten	  te	  nemen.	  Tevens	  hebben	  zij	  het	  
gevoel	  dat	  zij	  dat	  ook	  mogen	  doen	  van	  hun	  leidinggevende.	  Bij	  het	  doorvragen	  naar	  de	  
eigenschappen	  die	  nodig	  zijn	  om	  besluiten	  te	  kunnen	  nemen	  was	  het	  meest	  in	  het	  oog	  springende	  
antwoord	  ‘zelfvertrouwen’	  als	  het	  gaat	  om	  persoonskenmerken	  en	  ‘informatievoorziening’	  in	  de	  
categorie	  ‘omstandigheden’.	  Bij	  de	  derde	  stelling	  ontstaat	  een	  meer	  divers	  beeld.	  Hier	  komt	  naar	  
voren	  dat	  de	  visie	  van	  een	  school	  of	  locatie	  wel	  zoveel	  gewicht	  in	  de	  schaal	  legt	  dat	  afwijkend	  
daarvan	  besluiten	  nemen,	  niet	  echt	  voor	  de	  hand	  liggend	  lijkt	  voor	  de	  ondervraagde	  medewerkers.	  
Omdat	  er	  slechts	  tien	  medewerkers	  zijn	  geïnterviewd,	  verspreid	  over	  vier	  locaties,	  zou	  middels	  nader	  
onderzoek	  bekeken	  kunnen	  worden	  in	  hoeverre	  deze	  diversiteit	  in	  antwoorden	  te	  verklaren	  valt	  uit	  
het	  belang	  dat	  mensen	  hechten	  aan	  een	  gezamenlijke	  visie.	  Of	  wellicht	  uit	  het	  feit	  dat	  mensen	  het	  
gevoel	  hebben	  geef	  afwijkend	  gedrag	  te	  mogen	  vertonen.	  Deze	  interviews	  kunnen	  daarover	  geen	  
uitsluitsel	  geven.	  
	  
Deelvraag	  3:	  
Hoe	  verhouden	  deelvraag	  1	  en	  2	  zich	  tot	  elkaar?	  
Het	  is	  ingewikkeld	  om	  hierover	  harde	  uitspraken	  te	  doen	  omdat	  er,	  zoals	  eerder	  vermeld,	  geen	  
sprake	  is	  van	  representativiteit	  voor	  alle	  locaties.	  Heel	  voorzichtig	  zou	  gezegd	  kunnen	  worden	  dat	  er	  
mogelijk	  een	  verband	  lijkt	  te	  zijn	  met	  het	  positieve	  oordeel	  op	  de	  eerste	  twee	  stellingen	  en	  de	  wat	  
hogere	  scores	  op	  de	  schalen	  binnen	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  capaciteit.	  Hetzelfde	  zou	  
mogelijk	  kunnen	  gelden	  voor	  de	  reacties	  op	  de	  derde	  stelling	  en	  de	  lagere	  scores	  op	  de	  schalen	  
binnen	  de	  organisatorische	  capaciteit.	  Beiden	  zijn	  gericht	  op	  de	  omgeving	  die	  informatie	  levert	  of	  
omstandigheden	  creëert.	  Opvallend	  en	  zeker	  interessant	  voor	  verder	  onderzoek	  is	  de	  discrepantie	  
die	  waarneembaar	  is	  tussen	  de	  stelligheid	  bij	  de	  derde	  stelling	  (niet	  af	  willen	  wijken	  van	  de	  visie)	  en	  
de	  lage	  score	  voor	  alle	  locaties	  op	  schaal	  3	  (gemeenschappelijke	  visie).	  	  
	  
Deelvraag	  4:	  
Hoe	  verhouden	  de	  resultaten	  van	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  zich	  tot	  elkaar?	  
De	  lage	  scores	  van	  locatie	  Schans	  (CS	  de	  Hoven)	  enerzijds	  en	  de	  wisselende	  scores	  van	  de	  locaties	  
Centrum,	  CSE	  en	  JenaXL	  (Thomas	  a	  Kempis	  College)	  anderzijds,	  zijn	  moeilijk	  met	  elkaar	  in	  verband	  te	  
brengen.	  Heel	  voorzichtig	  zou	  je	  misschien	  kunnen	  concluderen	  dat	  in	  de	  wisselende	  scores	  van	  de	  
tweede	  school	  zichtbaar	  wordt	  dat	  het	  onderwerp	  van	  gesprek	  is	  waar	  dat	  op	  de	  eerste	  school	  (nog)	  
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niet	  het	  geval	  is.	  Om	  hierover	  met	  meer	  zekerheid	  uitspraken	  te	  kunnen	  doen	  is	  verder	  onderzoek	  
noodzakelijk.	  
	  
Deelvraag	  5:	  
Hoe	  verhouden	  de	  resultaten	  van	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  zich	  tot	  een	  benchmark	  uit	  het	  
primair	  onderwijs?	  
Kijkend	  naar	  de	  vergelijking	  tussen	  de	  vo-‐scholen	  (2)	  en	  de	  groep	  van	  po-‐scholen	  (187)	  wordt	  
duidelijk	  dat	  het	  primair	  onderwijs	  de	  schalen	  allemaal	  ongeveer	  even	  hoog	  scoort.	  Los	  van	  drie	  
uitzonderingen	  op	  JenaXL	  (schaal	  	  1,	  2	  en	  4)	  scoort	  het	  primair	  onderwijs	  alle	  schalen	  hoger	  dan	  de	  
vo-‐scholen.	  
	  
Hoofdvraag:	  
In	  hoeverre	  voldoen	  	  de	  twee	  onderzochte	  scholen	  aan	  de	  tien	  eigenschappen	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  volgens	  Verbiest	  en	  Hargreaves	  en	  Fullan	  
Voor	  wat	  betreft	  locatie	  Schans	  (CS	  de	  Hoven)	  kan	  voorzichtig	  worden	  gesteld	  dat	  op	  deze	  school	  de	  
ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap	  volgens	  de	  10	  eigenschappen	  van	  Verbiest	  en	  
Hargreaves	  en	  Fullan	  nog	  in	  de	  kinderschoenen	  lijkt	  te	  staan.	  Dit	  geldt	  zeker	  voor	  de	  eigenschappen	  
die	  zijn	  onderzocht	  via	  het	  kwantitatieve	  deel	  van	  dit	  onderzoek.	  Een	  kleine	  nuance	  lijkt	  vervolgens	  
te	  kunnen	  worden	  aangebracht	  voor	  de	  eigenschappen	  die	  onderzocht	  zijn	  via	  het	  kwalitatieve	  deel	  
van	  het	  onderzoek.	  Daar	  ging	  het	  om	  besluitvorming	  en	  daarvan	  lijkt	  te	  kunnen	  worden	  gezegd	  dat	  
men	  zich	  op	  locatie	  Schans	  overwegend	  in	  staat	  voelt	  en	  bereid	  is	  om	  besluiten	  te	  nemen,	  mits	  deze	  
niet	  afwijken	  van	  de	  visie	  van	  de	  school	  en	  mits	  men	  daarvoor	  ook	  de	  ruimte	  krijgt.	  
Het	  beantwoorden	  van	  deze	  hoofdvraag	  voor	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  als	  geheel	  is	  ingewikkeld.	  
Dit	  is	  te	  verklaren	  vanuit	  het	  gegeven	  dat	  de	  resultaten	  van	  JenaXL	  zo	  sterk	  af	  lijken	  te	  wijken	  op	  drie	  
schalen.	  Wel	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  de	  structuur	  grotendeels	  ontbreekt	  op	  alle	  locaties	  en	  dat	  
collectief	  leren	  en	  werken	  overal	  in	  ontwikkeling	  is.	  Daarmee	  zou	  gesteld	  kunnen	  worden	  dat	  de	  
school	  onderweg	  is,	  maar	  dat	  er	  nog	  veel	  werk	  te	  verzetten	  valt.	  Interessant	  was	  wel	  dat	  in	  het	  
kwalitatieve	  deel	  van	  het	  onderzoek	  de	  bereidheid	  van	  medewerkers	  groot	  is	  als	  het	  gaat	  om	  het	  
verbeteren	  van	  het	  leerproces	  van	  de	  leerling.	  
Voor	  beide	  scholen	  geldt	  dat	  de	  schalen	  binnen	  de	  organisatorische	  capaciteit	  lager	  lijken	  te	  scoren.
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6.	  Conclusie	  en	  discussie	  
	  

6.1	  Conclusie	  
	  
Dé	  stand	  van	  zaken	  is	  niet	  eenvoudig	  te	  geven.	  De	  beelden	  zijn	  daarvoor	  te	  divers.	  De	  diversiteit	  die	  
uit	  de	  resultaten	  naar	  voren	  komt,	  zou	  kunnen	  wijzen	  op	  de	  aandacht	  die	  er	  binnen	  de	  onderzochte	  
scholen	  is	  voor	  professionele	  leergemeenschappen	  in	  het	  algemeen	  of	  voor	  de	  afzonderlijke	  schalen	  
in	  het	  bijzonder.	  Om	  uiteindelijk	  te	  kunnen	  komen	  tot	  aanbevelingen	  die	  recht	  doen	  aan	  een	  heel	  
team	  is	  dus	  een	  tussenstap	  nodig.	  Deze	  tussenstap	  zou	  kunnen	  bestaan	  uit	  het	  bespreken	  van	  de	  
huidige	  uitkomsten	  met	  de	  afzonderlijke	  teams.	  Dit	  om	  te	  kunnen	  komen	  tot	  een	  gezamenlijk	  
vertrekpunt	  van	  waaruit	  verder	  kan	  worden	  gewerkt.	  Voor	  locatie	  Schans	  lijkt	  dit	  te	  betekenen	  dat	  er	  
eerst	  moet	  worden	  gewerkt	  aan	  gemeenschappelijke	  taal	  over	  professionele	  leergemeenschappen.	  
Locatie	  JenaXL	  daarentegen	  lijkt	  al	  te	  beschikken	  over	  die	  taal,	  maar	  zou	  mogelijk	  beter	  of	  anders	  
gefaciliteerd	  moeten	  worden	  vanuit	  de	  schoolleiding.	  Het	  belang	  hiervan	  geldt	  overigens	  voor	  alle	  
scholen.	  Wat	  wel	  voorzichtig	  te	  concluderen	  valt	  uit	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  scholen	  in	  het	  primair	  
onderwijs	  op	  alle	  vlakken	  verder	  lijken	  te	  zijn	  in	  hun	  ontwikkeling	  als	  professionele	  leergemeenschap.	  
Een	  mogelijke	  verklaring	  is	  wellicht	  te	  vinden	  in	  een	  breder	  gedeelde	  taak.	  Daarmee	  bedoel	  ik	  dat	  in	  
het	  primair	  onderwijs	  elke	  leerkracht	  eenzelfde	  pakket	  aan	  vakken	  en	  taken	  heeft	  in	  zijn	  of	  haar	  
groep.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  voortgezet	  onderwijs	  waar	  docenten	  eerder	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  
om	  zich	  terug	  te	  trekken	  in	  hun	  eigen	  vak.	  Toch	  reikt	  tegenwoordig	  de	  taak	  van	  een	  docent	  in	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  ook	  ruim	  verder	  dan	  alleen	  het	  doceren	  van	  het	  eigen	  vak.	  Dit	  zou	  een	  mooi	  
aanknopingspunt	  kunnen	  zijn	  om	  het	  leren	  van	  en	  met	  elkaar	  door	  schoolsoorten	  heen	  te	  stimuleren	  
en	  te	  faciliteren.	  En	  daar	  ligt	  een	  belangrijke	  taak	  voor	  leidinggevenden	  in	  het	  onderwijs.	  

6.4	  Discussie	  en	  vervolgonderzoek	  
	  
De	  discrepantie	  tussen	  de	  lage	  score	  op	  schaal	  3	  (gemeenschappelijke	  visie)	  en	  de	  stelligheid	  die	  ik	  	  
heb	  gehoord	  in	  een	  aantal	  interviews	  bij	  het	  afwijken	  van	  de	  visie	  (onwenselijk),	  zou	  aanleiding	  
kunnen	  zijn	  voor	  verder	  onderzoek.	  Dit	  zou	  overigens	  ook	  positief	  geduid	  kunnen	  worden.	  Immers,	  
als	  een	  visie	  in	  gezamenlijkheid	  is	  afgesproken	  en	  men	  wil	  er	  niet	  van	  afwijken,	  dan	  fungeert	  deze	  als	  
bindende	  factor.	  En	  zo	  is	  een	  visie	  uiteindelijk	  ook	  bedoeld.	  	  
Door	  de	  beperkte	  reikwijdte	  van	  dit	  onderzoek,	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  het	  interessant	  is	  om	  verder	  te	  
onderzoeken	  op	  basis	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  of	  de	  leeftijd	  van	  de	  docent,	  het	  aantal	  jaren	  dat	  
iemand	  werkzaam	  is	  en	  de	  doelgroep	  waaraan	  hij	  of	  zij	  lesgeeft	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  mate	  waarin	  
een	  school	  in	  staat	  is	  om	  te	  functioneren	  als	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Dit	  zijn	  elementen	  
die	  in	  mijn	  kwalitatief	  onderzoek	  niet	  zijn	  onderzocht.	  Wel	  heb	  ik	  de	  voorzichtige	  indruk	  gekregen	  dat	  
met	  name	  binnen	  de	  besluitvormingscapaciteit	  leeftijd	  en	  het	  aantal	  werkzame	  jaren	  mogelijk	  een	  
rol	  zou	  kunnen	  spelen.	  
Omdat	  alle	  scholen	  laag	  lijken	  te	  scoren	  op	  gemeenschappelijke	  visie,	  structuur,	  cultuur	  en	  
leiderschap,	  lijkt	  het	  mij	  interessant	  om	  verder	  te	  onderzoeken	  welk	  gedrag	  van	  leidinggevenden	  
positief	  doorslaggevend	  zou	  kunnen	  zijn	  om	  medewerkers	  op	  deze	  schalen	  hoger	  te	  laten	  scoren.	  
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6.3	  Aanbevelingen	  
	  
Tot	  slot	  van	  dit	  onderzoeksverslag	  wil	  ik	  graag	  een	  aantal	  aanbevelingen	  doen	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  
onderzoek.	  

1) De	  schoolleiding	  van	  alle	  betrokken	  locaties	  zou	  ik	  willen	  aanbevelen	  om	  de	  uitkomsten	  van	  
dit	  onderzoek	  te	  benutten	  als	  startpunt	  voor	  een	  gesprek	  met	  het	  team.	  Doel	  van	  die	  
gesprekken	  zou	  kunnen	  zijn:	  1)	  om	  gemeenschappelijke	  taal	  te	  laten	  ontstaan,	  2)	  om	  een	  
gezamenlijk	  standpunt	  in	  te	  nemen	  over	  de	  meerwaarde	  die	  het	  vormen	  van	  professionele	  
leergemeenschappen	  zou	  kunnen	  hebben	  in	  relatie	  met	  de	  missie	  en	  de	  visie	  van	  de	  
betreffende	  school	  /	  locatie,	  3)	  om	  als	  teams	  opnieuw	  stil	  te	  staan	  bij	  de	  missie	  en	  de	  visie	  
van	  de	  school	  (in	  relatie	  tot	  dit	  thema)	  en	  4)	  om	  een	  plan	  van	  aanpak	  te	  maken	  om	  de	  
ontwikkeling	  tot	  professionele	  leergemeenschap	  gaande	  te	  houden.	  
Het	  team	  en	  de	  schoolleiding	  van	  locatie	  Schans	  zou	  ik	  dit	  in	  het	  bijzonder	  willen	  aanbevelen.	  
Hoewel	  de	  gegevens	  van	  het	  kwantitatieve	  onderzoek	  mogelijk	  niet	  representatief	  zijn	  voor	  
het	  hele	  team,	  lijkt	  het	  er	  toch	  op	  dat	  de	  gemeenschappelijke	  basis	  van	  waaruit	  gewerkt	  
wordt	  aandacht	  verdient.	  

2) Ik	  beveel	  de	  locaties	  van	  het	  Thomas	  a	  Kempis	  College	  aan	  om	  ervaren	  po-‐scholen	  te	  
benaderen	  om	  van	  hen	  te	  kunnen	  leren.	  Dit	  omdat	  uit	  het	  onderzoek	  lijkt	  te	  kunnen	  worden	  
afgeleid	  dat	  deze	  locaties	  daar	  mogelijk	  aan	  toe	  zijn.	  Mijn	  beeld	  bij	  locatie	  Schans	  na	  dit	  
onderzoek	  is,	  zoals	  eerder	  gezegd,	  dat	  deze	  school	  qua	  ontwikkeling	  als	  professionele	  
leergemeenschap	  nog	  in	  de	  kinderschoenen	  staat.	  

3) Om	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  daadwerkelijk	  te	  kunnen	  meten	  waar	  een	  school	  staat	  in	  zijn	  
ontwikkeling	  en	  een	  diagnose	  te	  kunnen	  stellen	  op	  basis	  waarvan	  verder	  stappen	  kunnen	  
worden	  genomen.	  Om	  die	  meting	  en	  diagnose	  juist	  te	  kunnen	  uitvoeren	  zou	  je	  moeten	  
kunnen	  beschikken	  over	  gevalideerde	  vragenlijsten	  voor	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Naar	  mijn	  
mening	  zou	  de	  door	  mij	  gebruikte	  vragenlijst	  grotendeels	  kunnen	  worden	  gebruikt,	  maar	  is	  
vooral	  een	  taalkundige	  aanpassing	  nodig.	  Daarbij	  zou	  in	  elk	  geval	  de	  term	  ‘schoolleider’	  
nauwkeurig	  moeten	  worden	  gedefinieerd.	  

4) Scholen	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  het	  werken	  met	  professionele	  leergemeenschappen	  zou	  ik	  
willen	  aanbevelen	  om	  een	  nulmeting	  uit	  te	  voeren.	  Dat	  geeft	  een	  gezamenlijk	  vertrekpunt	  
van	  waaruit	  verdere	  activiteiten	  kunnen	  worden	  ontplooid.	  Bovendien	  creëert	  het	  
eigenaarschap	  bij	  alle	  medewerkers	  wanneer	  iedereen	  betrokken	  is.	  En	  de	  absolute	  
meerwaarde	  hiervan	  zou	  wel	  eens	  kunnen	  zitten	  in	  het	  effect	  van	  double-‐loop-‐learning.	  
Doordat	  een	  team	  aan	  de	  slag	  gaat	  met	  een	  nulmeting	  en	  misschien	  zelfs	  zelf	  wel	  een	  actieve	  
rol	  heeft	  in	  de	  uitvoering	  daarvan,	  ontstaat	  double-‐loop-‐learning.	  Het	  team	  doet	  onderzoek	  
in	  de	  eigen	  praktijk	  en	  start	  dus	  meteen	  met	  het	  proces	  van	  ‘leren	  van	  en	  met	  elkaar’.	  

5) Ik	  beveel	  mijn	  eigen	  school	  aan	  om	  ten	  aanzien	  van	  schaal	  5	  (structuur)	  te	  zoeken	  naar	  een	  
mogelijkheid	  om	  ‘leren	  van	  en	  met	  elkaar’	  en	  structurele	  plek	  in	  het	  rooster	  te	  geven	  zodat	  
medewerkers	  ook	  daadwerkelijk	  in	  staat	  zijn	  om	  elkaar	  te	  treffen	  en	  van	  elkaar	  te	  leren.	  

	  

6.4	  Tot	  slot	  
	  
In	  de	  loop	  van	  dit	  onderzoek	  bekroop	  mij	  in	  toenemende	  mate	  het	  gevoel	  dat	  de	  rol	  van	  
leidinggevenden	  in	  de	  totstandkoming	  van	  professionele	  leergemeenschappen	  wel	  eens	  cruciaal	  zou	  
kunnen	  zijn.	  Zoals	  eerder	  gezegd	  lijkt	  het	  mij	  de	  moeite	  waard	  daar	  verder	  onderzoek	  naar	  te	  doen.	  
Sleutelwoorden	  die	  mijn	  raakten,	  met	  name	  uit	  het	  kwalitatieve	  deel	  van	  dit	  onderzoek	  in	  dit	  kader,	  
zijn	  coaching,	  inzetten	  naar	  competenties,	  in	  overleg	  blijven	  en	  vertrouwen	  geven.	  
	  
Niet	  eenvoudig,	  maar	  wel	  de	  moeite	  waard!	  
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Bijlagen	  	  
1	  –	  Handleiding	  en	  interview	  ten	  behoeve	  van	  het	  kwalitatieve	  deel	  van	  het	  onderzoek	  
	  
Handleiding	  interview	  
	  
Introductie:	  

• Kort	  voorstellen:	  wie	  ben	  ik,	  wat	  doe	  ik,	  wat	  is	  mijn	  rol	  
• Uitleggen	  opzet	  van	  het	  onderzoek:	  0-‐meting	  uitvoeren	  naar	  de	  aanwezigheid	  

van	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  om	  te	  komen	  tot	  
aanbevelingen	  ter	  verbetering.	  Het	  onderzoek	  bevat	  twee	  onderdelen:	  een	  
kwantitatief	  onderzoek	  dmv	  een	  vragenlijst	  (al	  ingevuld?)	  en	  een	  kwalitatief	  
onderzoek	  dmv	  deze	  interviews.	  

• Wat	  is	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  ‘Bril’	  laten	  zien.	  Dit	  is	  wat	  ik	  middels	  
de	  vragenlijst	  meet.	  Maar	  daarnaast	  is	  er	  een	  theorie	  waarop	  ik	  me	  baseer	  die	  een	  
ander	  element	  toevoegt	  aan	  de	  beschrijving	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap.	  Dat	  noem	  ik	  de	  besluitvormingscapaciteit.	  Daarover	  wil	  ik	  je	  
graag	  een	  drietal	  stellingen	  voorleggen	  en	  een	  aantal	  verdiepende	  vragen	  stellen.	  

• Omdat	  het	  om	  een	  0-‐meting	  gaat,	  kunnen	  antwoorden	  nooit	  fout	  zijn.	  
• Om	  de	  resultaten	  goed	  te	  kunnen	  verwerken	  neem	  ik	  het	  interview	  op	  en	  

noteer	  ik	  af	  en	  toe	  wat	  steekwoorden.	  
• Vooraf	  wil	  ik	  u	  graag	  een	  paar	  korte	  vragen	  stellen.	  

	  
Algemene	  vragen:	  
1)	  Wat	  is	  uw	  naam?	  	  
2)	  Hoe	  lang	  bent	  u	  werkzaam	  als	  docent?	  
3)	  Welk	  vak	  geeft	  u?	  
	  
Stelling	  1:	  
Ik	  ben	  in	  staat	  om	  besluiten	  te	  nemen	  zonder	  dat	  mij	  letterlijk	  verteld	  is	  wat	  ik	  moet	  
doen.	  
	   0	   sterk	  mee	  oneens	  
	   0	   oneens	  
	   0	   eens	  
	   0	   sterk	  mee	  eens	  

1) Waar	  zou	  u	  uzelf	  plaatsen?	  
2) Kunt	  u	  dit	  toelichten?	  	  
3) Welke	  eigenschappen	  /	  persoonskenmerken	  zijn	  hierin	  bijvoorbeeld	  bepalend?	  
4) Wat	  zou	  er	  nodig	  zijn	  om	  een	  stap	  verder	  te	  komen?	  (dus	  bijvoorbeeld	  van	  

‘oneens’	  naar	  ‘eens’,	  of	  van	  ‘eens’	  naar	  ‘sterk	  mee	  eens’)	  
5) Wat	  nog	  meer…..	  wat	  nog	  meer	  
6) Kort	  samenvatten	  en	  checken	  of	  het	  klopt	  
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Stelling	  2:	  
Ik	  weet	  dat	  ik	  van	  mijn	  leidinggevende	  besluiten	  mag	  nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  de	  
leerlingen	  bevorderen.	  
	   0	   sterk	  mee	  oneens	  
	   0	   oneens	  
	   0	   eens	  
	   0	   sterk	  mee	  eens	  

1) Waar	  zou	  u	  uzelf	  plaatsen?	  
2) Kunt	  u	  dit	  toelichten?	  	  
3) Welke	  eigenschappen	  /	  persoonskenmerken	  zijn	  hierin	  bijvoorbeeld	  bepalend?	  
4) Wat	  zou	  er	  nodig	  zijn	  om	  een	  stap	  verder	  te	  komen?	  (dus	  bijvoorbeeld	  van	  

‘oneens’	  naar	  ‘eens’,	  of	  van	  ‘eens’	  naar	  ‘sterk	  mee	  eens’)	  
5) Wat	  nog	  meer…..	  wat	  nog	  meer	  
6) Kort	  samenvatten	  en	  checken	  of	  het	  klopt	  

	  
Stelling	  3:	  
Ik	  wil	  besluiten	  nemen	  die	  het	  leerproces	  van	  mijn	  leerlingen	  bevorderen;	  zelfs	  als	  ze	  in	  
strijd	  zijn	  met	  de	  visie	  van	  de	  school	  of	  locatie.	  
	   0	   sterk	  mee	  oneens	  
	   0	   oneens	  
	   0	   eens	  
	   0	   sterk	  mee	  eens	  

1) Waar	  zou	  u	  uzelf	  plaatsen?	  
2) Kunt	  u	  dit	  toelichten?	  	  
3) Welke	  eigenschappen	  /	  persoonskenmerken	  zijn	  hierin	  bijvoorbeeld	  bepalend?	  
4) Wat	  zou	  er	  nodig	  zijn	  om	  een	  stap	  verder	  te	  komen?	  (dus	  bijvoorbeeld	  van	  

‘oneens’	  naar	  ‘eens’,	  of	  van	  ‘eens’	  naar	  ‘sterk	  mee	  eens’)	  
5) Wat	  nog	  meer…..	  wat	  nog	  meer	  
6) Kort	  samenvatten	  en	  checken	  of	  het	  klopt	  

	  
Afsluiting:	  
Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  medewerking	  aan	  mijn	  onderzoek.	  In	  overleg	  met	  Adri	  zal	  ik	  
zorgen	  voor	  een	  terugkoppeling.	  Fijne	  vakantie!	  
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2	  –	  Overzicht	  van	  de	  verzamelde	  scores	  
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3	  –	  Uitwerking	  van	  de	  interviews	  
Nummer	   Label	   Tekst	  
1.1	   Gevolgen	  kunnen	  overzien	   Afwegen	  wat	  er	  gebeurt	  als	  ik	  A	  of	  B	  besluit.	  
	   overleggen	   Checken	  bij	  anderen	  of	  ik	  geen	  tunnelvisie	  heb	  
	   Interpretaties,	  gevoel	   	  
	   Feiten	   Feiten	  gebaseerd	  	  
	   Analytisch	  denken	   Alle	  meningen	  kunnen	  afwegen	  
	   Goodwill	  kunnen	  kweken	   Peilen	  of	  mensen	  achter	  je	  besluit	  kunnen	  staan	  
	   Duidelijkheid	  over	  situatie	   Alle	  feiten	  op	  een	  rijtje	  
	   zelfverzekerdheid	   Ook	  al	  is	  het	  niet	  het	  juist	  besluit,	  er	  toch	  voor	  gaan.	  
	   Daadkracht	   Dat	  je	  doet	  wat	  je	  zegt	  en	  bij	  tegenslag	  niet	  meteen	  ‘loslaat’.	  
1.2	   Kleine	  dingen	  wel	   In	  de	  klas,	  rt,	  begeleiding	  
	   Grote	  dingen	  niet	   Formatiegerelateerd,	  niet	  mijn	  taak	  
	   Invloed	   Via	  gesprek	  vooraf	  invloed	  gehad.	  
	   Verantwoordelijkheid	   Dat	  ik	  m’n	  verantwoordelijkheid	  naar	  twee	  kanten	  toe	  goed	  

neem.	  Naar	  de	  lln	  en	  naar	  het	  mt.	  
	   daadkracht	   	  
	   Duidelijkheid	   Over	  procedures,	  goed	  overzicht	  op	  de	  consequenties	  
	   Zelfverzekerdheid	   	  
	   ervaring	   Dat	  je	  al	  eens	  iets	  vergelijkbaars	  hebt	  meegemaakt	  waaraan	  

je	  het	  kunt	  koppelen.	  
1.3	   Lastig	   Gaan	  voor	  de	  leerling,	  maar	  er	  zijn	  ook	  regels.	  
	   Grenzen	  aangeven	   Kaders	  zijn	  ook	  voor	  leerlingen	  goed.	  
	   strijdigheid	   Visie	  moet	  leerproces	  van	  de	  lln	  bevorderen	  
	   ongeloofwaardig	   Als	  je	  je	  visie	  los	  gaat	  laten	  kom	  je	  niet	  geloofwaardig	  over	  
	   onderbouwing	   Dat	  je	  kunt	  onderbouwen	  waarom	  je	  besluit	  wat	  je	  besluit	  
	   Daadkracht	   	  
	   Duidelijkheid	   Neemt	  veel	  strijd	  weg.	  
	   Focus	  op	  lln	   Alles	  over	  hebben	  voor	  de	  leerling	  
	   Gericht	  op	  individu	   In	  tegenstelling	  tot	  gericht	  zijn	  op	  de	  grotere	  groep	  
	   zorgzaam	   	  
2.1	   Professioneel	   	  
	   Kennis	  op	  orde	   Voorbereiding	  door	  je	  materie	  goed	  te	  kennen	  
	   Verantwoordelijkheid	   Neemt	  en	  durft	  te	  nemen	  
2.2	   Niet	  alleen	  kunnen	  beslissen	   	  
	   Serieus	  genomen	  worden	   Wanneer	  je	  uit	  kunt	  leggen	  waarom,	  dat	  het	  ook	  gehonoreerd	  

wordt.	  
	   Voelt	  drammerig	   Als	  je	  blijft	  vragen	  wordt	  je	  drammerig	  en	  dat	  wil	  je	  niet	  
	   Goede	  voorbereiding	   Duidelijke	  motivatie,	  platformbijeenkomsten,	  heldere	  

voorbeelden,	  argumenten	  
2.3	   Loyaal	   Geen	  strijdige	  besluiten	  nemen,	  visie	  is	  de	  richtingaanwijzer	  

daar	  kun	  je	  niet	  van	  afwijken.	  	  
	   Conformeren	   Als	  onderdeel	  van	  een	  organisatie	  
3.1.	   Informatie	  nodig	   Is	  voorwaarde	  om	  besluiten	  te	  kunnen	  nemen	  en	  ga	  er	  ook	  

zelf	  achteraan	  
	   Overleg	   Bijvoorbeeld	  in	  een	  besluit	  waarbij	  een	  klas	  betrokken	  is	  
	   Besluitvaardigheid	   	  
	   Zelfvertrouwen	   Om	  beslissingen	  te	  kunnen	  nemen	  
3.2	   In	  de	  klas	  vs	  buiten	  de	  klas	   In	  de	  klas	  totaal	  vrij	  
	   Tijd	   Zodra	  het	  tijd	  kost	  ben	  je	  afhankelijk	  van	  je	  leidinggevende	  
	   Verantwoordelijkheidsgevoel	   	  
	   Inzicht	  in	  het	  leerproces	   Weten	  waar	  een	  kind	  is	  zodat	  je	  je	  les	  daarop	  kan	  aanpassen	  
	   Keuzes	  kunnen	  maken	   Eerst	  kennis	  nodig	  
	   Kennisdelen	   Goede	  voorbereiding	  nodig	  dus	  tijd	  
	   Belang	  vs	  investeringen	   Hoe	  belangrijk	  is	  het	  en	  hoeveel	  tijd	  mag	  het	  kosten	  
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3.3	   Eigenwijsheid	   	  
	   Gesprek	  willen	  voeren	   Op	  basis	  van	  goede	  argumenten	  
	   Inschatting	  vd	  situatie	   Goed	  kunnen	  overzien	  wat	  de	  consequenties	  zijn	  
4.1	   Opgebouwde	  ervaring	   Goede	  basis	  om	  op	  terug	  te	  vallen	  bij	  het	  nemen	  van	  besluit	  
	   Initiatieven	  nemen	   	  
	   Veel	  gesport	   Ook	  aanvoerder	  geweest	  
	   Inzicht	  in	  eigen	  kunnen	   Leveren	  beter	  evenwicht	  op	  en	  dus	  betere	  besluiten	  
	   Genuanceerd,	  mildheid	   	  
	   Kwetsbaarheid	  durven	  tonen	   	  
4.2	   zelfvertrouwen	   	  
	   Initiatief	   	  
	   Overzicht	  hebben	   Helikopterview	  	  
4.3	   Eigenwijs	   	  
	   ondernemend	   	  
	   Lef	   Of	  anders:	  waar	  is	  de	  rest	  bang	  voor	  
5.1	   Bepaalde	  mate	  van	  leiderschap	   	  
	   Weten	  wat	  je	  zelf	  wilt	   	  
5.2	   Op	  basis	  van	  argumenten	   Veel	  ruimte,	  levert	  op	  dat	  je	  nog	  verder	  gaat	  kijken	  wat	  er	  kan	  
	   Nieuwsgierigheid	  naar	  moderne	   	  
	   Charismatisch	   ‘verkopen’	  wat	  je	  wil	  doen	  zodat	  je	  de	  ruimte	  krijgt	  
5.3	   Deel	  zijn	  van	  het	  grote	  geheel	  is	  

belangrijk	  element	  om	  niet	  af	  te	  
wijken	  

	  

	   Onzekerheid	   Deel	  van	  de	  groep	  willen	  zijn	  
	   Samenwerken	   	  
	   Grote	  dosis	  zelfvertrouwen	   Nodig	  om	  toch	  van	  beleid	  af	  te	  durven	  wijken	  
6.1	   Leiderschap	   	  
	   Analytisch	  denken	   	  
	   Fouten	  durven	  maken	   	  
	   Lef	   	  
	   Scenario’s	  bedenken	  vooraf	   Inschatting	  maken	  van	  wat	  de	  gevolgen	  kunnen	  zijn	  
6.2	   Binnen	  de	  paden	   	  
	   Bij	  klachten	  in	  gesprek	   	  
6.3	   Conformeren	  aan	  visie	  	   	  
	   Respect	  voor	  gemaakte	  keuzes	   Ook	  of	  zelfs	  als	  het	  niet	  jouw	  keuzes	  zijn	  
	   Overleg	  noodzakelijk	   	  
	   Duidelijke	  argumenten	   	  
7.1	   In	  de	  les	   Je	  neemt	  steeds	  besluiten	  
	   Zelfstandigheid	   	  
	   besluitvaardigheid	   Op	  micro-‐niveau	  
7.2	   Relatie	  met	  stelling	  1	   Het	  mag	  omdat	  ik	  in	  staat	  wordt	  geacht	  dat	  ik	  de	  goede	  

besluiten	  kan	  nemen	  ter	  bevordering	  van	  het	  leerproces.	  
7.3	   Kennis	  hebben	  van	  de	  visie	   	  
	   Kunnen	  vertalen	   Zelf	  handen	  en	  voeten	  kunnen	  geven	  aan	  de	  visie	  
8.1	   Advies	  aan	  leiding	   Goed	  onderbouwd	  advies	  wordt	  vaak	  aangenomen	  
	   In	  lessituatie	   Geen	  instructies	  
	   Beargumenteren	   Besluit	  onderbouwen	  zodat	  het	  uit	  te	  dragen	  is	  
	   Creativiteit	   	  
	   Je	  moet	  het	  zien	   	  
8.2	   Weten	  wat	  een	  kind	  nodig	  

heeft	  
	  

	   Meevoelendheid	   	  
	   Oplettendheid	   Waar	  zitten	  de	  problemen?	  
	   Analytisch	  vermogen	   Waar	  komen	  de	  problemen	  vandaan	  
	   Structuur	   Leidinggevende	  moet	  structuur	  blijven	  bieden	  van	  bovenaf	  
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	   Eigenwijsheid	   Kan	  leiden	  tot	  regels	  overtreden	  
8.3	   Objectiviteit	   Zonder	  oordeel	  kunnen	  kijken	  naar	  de	  situatie	  
	   Overtuigingskracht	   Het	  wordt	  geoorloofd	  als	  je	  het	  goed	  kunt	  onderbouwen	  
	   	   Meer	  vanuit	  kennis	  dan	  vanuit	  ‘uiterlijk	  vertoon’	  
	   	   	  
9.1	   Ervaring	   Kunnen	  putten	  uit	  jarenlange	  ervaring	  
	   Flexibel	   Helpt	  me	  in	  besluitvormingsprocessen	  
	   Enthousiasmerend	   Ik	  kan	  anderen	  erbij	  betrekken	  
	   Innovatief	   	  
	   uitdagend	   Als	  het	  kunstje	  twee	  keer	  gedaan	  is,	  is	  de	  uitdaging	  weg	  
	   Ruimte	  krijgen	   Gebruik	  maken	  van	  iemands	  competenties	  
	   	   Schoolleiding	  moet	  in	  staat	  zijn	  mensen	  in	  hun	  kracht	  te	  

zetten	  
	   Persoonlijke	  groei	   Wanneer	  je	  mag	  groeien,	  kom	  je	  in	  je	  kracht	  en	  wordt	  

besluiten	  nemen	  iets	  vanzelfsprekends	  
9.2	   Competenties	   In	  je	  kracht	  staan	  
	   Zelfvertrouwen	   Groeit	  wanneer	  je	  in	  je	  kracht	  staat	  
	   Verstandhouding	   De	  relatie	  met	  de	  leidinggevende	  is	  erg	  belangrijk	  om	  tot	  

besluitvorming	  te	  kunnen	  komen.	  
	   Coaching	   Leidinggevende	  moet	  in	  staat	  zijn	  groepsprocessen	  te	  

doorzien	  en	  moet	  in	  staat	  zijn	  mensen	  in	  hun	  kracht	  te	  zetten	  
9.3	   Loyaliteit	   Ja	  zeggen	  =	  ja	  doen;	  zelfs	  als	  je	  eigen	  besluit	  anders	  zou	  zijn	  
	   Normen	  en	  waarden	   Of	  je	  bespreekt	  dingen	  of	  je	  conformeert	  je	  aan	  hetgeen	  er	  is	  

gesteld	  als	  visie.	  
	   Respect	   	  
	   Acceptatie	   	  
	   Zakelijkheid	   Puur	  op	  de	  zaak	  besluiten	  nemen	  en	  niet	  kijken	  naar	  de	  

persoon.	  
10.1	   Situatieafhankelijk	   1	  vak	  door	  zes	  docenten	  gegeven	  maakt	  het	  complex	  om	  

zelfstandig	  besluiten	  te	  nemen	  
	   Lef	   Als	  je	  niets	  doet,	  gebeurt	  er	  niets	  
	   Initiatief	  tonen	   	  
	   Onderbouwing	   Wanneer	  de	  onderbouwing	  ontbreekt,	  wordt	  het	  lastig	  
	   Kleinere	  teams	   Maakt	  overleg	  eenvoudiger	  en	  daarmee	  ook	  de	  

besluitvorming	  
	   Weerbaarheid	   Graag	  met	  iedereen	  vrienden	  willen	  zijn,	  eigen	  mening	  

sterker	  kunnen	  formuleren	  
10.2	   Vertrouwen	  van	  leidinggevende	   Laagdrempeligheid	  maakt	  het	  prettig	  om	  initiatief	  te	  nemen	  
	   Vertrouwen	  in	  leidinggevende	   Het	  gevoel	  hebben	  gesteund	  te	  worden	  
	   Initiatief	  durven	  nemen	   	  
	   Lef	   Daadwerkelijk	  plannen	  durven	  voorleggen	  
10.3	   Vertrouwen	   Sta	  je	  er	  alleen	  voor	  of	  heb	  je	  collega’s	  die	  je	  steunen	  
	   Sterk	  in	  je	  schoenen	  staan	   	  
	   Loyaliteit	   Je	  kunt	  niet	  zomaar	  een	  visie	  in	  je	  eentje	  aan	  de	  kant	  schuiven	  
	   Overleg	  nodig	   Wanneer	  je	  af	  wilt	  wijken	  van	  de	  visie	  kan	  dat	  alleen	  in	  een	  

breed	  overleg	  
	   Vertrouwen	   In	  en	  van	  je	  collega’s	  
	   Ervaring	   Hoe	  langer	  je	  ervaring	  op	  hebt	  kunnen	  doen,	  hoe	  makkelijker	  

het	  zou	  kunnen	  worden	  
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4	  –	  Overzicht	  codering	  (in	  3	  stappen,	  per	  stelling	  weergegeven)	  
Resultaat	  open	  codering	  stelling	  1	  
	  
Gevolgen	  kunnen	  overzien	  xx	  
Overleggen	  xx	  
Grenzen	  aangeven	  
Analytisch	  denken	  xx	  
Feiten	  xxxx	  
Zelfverzekerdheid	  xx	  
Professioneel	  
Verantwoordelijkheid	  
Besluitvaardigheid	  xxxx	  
Opgebouwde	  ervaring	  xx	  
Initiatieven	  nemen	  
Inzicht	  in	  eigen	  kunnen	  
Genuanceerdheid	  
Kwetsbaarheid	  durven	  tonen	  
Leiderschap	  xx	  
Fouten	  durven	  maken	  
Lef	  xx	  
Zelfstandigheid	  xxx	  
Creativiteit	  
Flexibel	  
Besluitvaardigheid	  
Weten	  wat	  je	  zelf	  wilt	  
Leiderschap	  
Analytisch	  denken	  
Scenario’s	  
Daadkracht	  	  
Duidelijkheid	  over	  situatie	  
Kennis	  op	  orde	  
Informatie	  nodig	  
Overleg	  
Zelfvertrouwen	  
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Categorieën	  stelling	  1	  (1e	  ordening	  –	  axiaal	  coderen)	  
	  
Professionaliteit	  

• Professioneel	  
• Zelfstandigheid	  
• Besluitvaardigheid	  
• Verantwoordelijkheid	  

	  
Persoonlijk	  leiderschap	  

• leiderschap	  
• inzicht	  in	  eigen	  kunnen	  
• opgebouwde	  ervaring	  
• zelfverzekerd	  
• initiatiefrijk	  

	  
Informatievoorziening	  

• gevolgen	  kunnen	  overzien	  
• alle	  feiten	  bekend	  

	  
Moed	  

• lef	  
• fouten	  durven	  maken	  
• kwetsbaarheid	  laten	  zien	  

	  
Grenzen	  

• grenzen	  aangeven	  
• overleggen	  
• flexibel	  

	  
Analytisch	  denken	  

• genuanceerdheid	  
	  
	  
	  
Selectieve	  codering	  stelling	  1	  (2e	  ordening)	  
	  
Persoonskenmerken	  /	  eigenschappen	   Omstandigheden	  
Professionaliteit	   Grenzen	  
Persoonlijk	  leiderschap	   Informatievoorziening	  
Moed	   	  
Analytisch	  denken	   	  
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Resultaat	  open	  codering	  stelling	  2	  
Beïnvloeding	  
Verantwoordelijkheid	  xx	  
Daadkracht,	  initiatief	  xx	  
Duidelijkheid	  xxx	  
Zelfverzekerdheid	  xxxx	  
Ervaring	  
Inzicht	  in	  het	  leerproces	  xx	  
Keuzes	  kunnen	  maken	  
Kennis	  delen	  
Belang	  vs.	  Investeringen	  xx	  
Beargumenteerd	  
Nieuwsgierigheid	  
Charismatisch	  
Eigenwijsheid	  
Analytisch	  vermogen	  
Competent	  	  
Goede	  voorbereiding	  
Verantwoordelijkheidsgevoel	  
Tijd	  
Initiatief	  
Overzicht	  
Lef	  
Zelfvertrouwen	  
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Categorieën	  stelling	  2	  (1e	  ordening	  –	  axiaal	  coderen)	  
	  
Keuzes	  maken	  

• duidelijkheid	  
• beargumenteerd	  
• beïnvloeding	  (vooraf)	  
• analytisch	  vermogen	  

	  
Ervaring	  

• zelfverzekerdheid	  
• daadkracht	  
• initiatief	  

	  
Professionaliteit	  

• inzicht	  in	  het	  leerproces	  
• verantwoordelijkheid	  
• competent	  

	  
	  
	  
Selectieve	  codering	  stelling	  2	  (2e	  ordening)	  
	  
Persoonskenmerken	  /	  eigenschappen	   Omstandigheden	  
Ervaring	   Keuzes	  maken	  
Professionaliteit	   Belang	  professionalisering	  
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Resultaat	  open	  codering	  stelling	  3	  
Grenzen	  aangeven	  
Strijdigheid	  
Ongeloofwaardig	  
Daadkracht	  xx	  
Zorgzaam	  
Loyaal	  xxx	  
Conformeren	  xx	  
Eigenwijsheid	  xx	  
Inschatting	  v/d	  situatie	  xxx	  
Beargumenteerd	  gesprek	  xxxxxxx	  
Lef	  
Onzekerheid	  
Samenwerken	  
Zelfvertrouwen	  
Respect	  voor	  keuzes	  xx	  
Zakelijkheid	  
Ervaring	  
Duidelijkheid	  
Eigenwijs	  
Conformeren	  
Beargumenteerd	  
Kennis	  van	  de	  visie	  
Overtuigingskracht	  
Ondernemend	  
Onderbouwing	  
Objectiviteit	  
Loyaliteit	  
Respect	  
Normen	  en	  waarden	  
Overleg	  
	  
	  



	  

	  

	  
Meesterproef	  –	  Gerdien	  Pastink	  
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Categorieën	  stelling	  3	  (1e	  ordening	  –	  axiaal	  coderen)	  
	  
Keuzes	  maken	  

• grenzen	  aangeven	  
• beargumenteerd	  via	  een	  gesprek	  
• zakelijkheid	  
• ervaring	  

	  
Samen	  

• conformeren	  
• respect	  voor	  keuzes	  
• loyaal	  
• samenwerken	  

	  
Alleen	  

• eigenwijsheid	  
• zelfvertrouwen	  
• lef	  
• daadkracht	  

	  
Afwijkend	  

• ongeloofwaardig	  
• strijdigheid	  

	  
Drijfveer	  

• zorgzaamheid	  
	  
Situatie	  

• goede	  inschatting	  v/d	  situatie	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Selectieve	  codering	  stelling	  3	  (2e	  ordening)	  
	  
Persoonskenmerken	  /	  eigenschappen	   Omstandigheden	  
Samen	  	   Keuzes	  maken	  
Alleen	  	   Afwijkend	  	  
Drijfveer	   Situatie	  
	  


