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Voorwoord	  
	  
Toen	  ik	  in	  2013	  als	  conrector	  op	  Oscar	  Romero	  begon,	  viel	  me	  op	  hoeveel	  kennis	  en	  kunde	  
er	  op	  Oscar	  Romero	  in	  huis	  is	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  hoe	  weinig	  docenten	  met	  en	  van	  elkaar	  
leerden.	  Naar	  aanleiding	  van	  het	  kritische	  oordeel	  van	  de	  inspectie	  heb	  ik	  in	  november	  2013	  
een	  plan	  van	  aanpak	  geschreven	  waar	  het	  delen	  van	  best	  practices,	  collegiale	  consultatie	  en	  
lesbezoeken	  bij	  andere	  docenten	  onderdeel	  van	  uit	  maakten.	  Veel	  collega’s	  waren	  
enthousiast	  over	  het	  delen	  van	  kennis	  en	  kunde	  en	  ook	  de	  inspectie	  was	  positief.	  Op	  dat	  
moment	  ontdekte	  ik	  dat	  leren	  van	  en	  met	  elkaar	  voor	  mij	  een	  van	  de	  belangrijkste	  aspecten	  
is	  van	  een	  schoolorganisatie:	  leren	  staat	  immers	  centraal	  in	  een	  school.	  Omdat	  ik	  ervan	  
overtuigd	  ben	  dat	  alleen	  door	  het	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  
verbeterd	  kan	  worden,	  zet	  ik	  me	  ervoor	  in	  om	  leren	  van	  en	  met	  elkaar	  tot	  de	  leidende	  
cultuur	  op	  Oscar	  Romero	  te	  laten	  worden.	  Dit	  onderzoek	  is	  voor	  mij	  een	  mooie	  gelegenheid	  
om	  weer	  een	  stapje	  verder	  te	  komen	  in	  dit	  streven.	  	  
	  
Marjan	  Vermeulen	  heeft	  mij	  als	  begeleider	  met	  raad	  en	  daad	  bijgestaan	  in	  het	  schrijfproces	  
van	  deze	  meesterproef.	  Bij	  dezen	  dank	  ik	  haar	  hartelijk	  voor	  het	  meedenken	  en	  de	  
waardevolle	  adviezen.	  Erica	  van	  Langen,	  mijn	  direct	  leidinggevende,	  en	  mijn	  collega-‐
conrector	  Arnoud	  Lansdaal	  dank	  ik	  voor	  de	  tijd	  en	  de	  ruimte	  die	  zij	  mij	  gelaten	  hebben	  
gedurende	  het	  schrijven	  van	  deze	  meesterproef.	  Tot	  slot	  bedank	  ik	  alle	  collega’s	  die	  bereid	  
waren	  zich	  te	  laten	  interviewen	  voor	  het	  onderzoek.	  De	  interviews	  zijn	  voor	  mij	  absoluut	  een	  
bron	  van	  inspiratie	  geweest	  die	  mij	  nog	  meer	  energie	  geven	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  het	  
boeiende	  onderwerp	  ‘leren’.	  
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Managementsamenvatting	  
	  
Aanleiding	  van	  dit	  onderzoek	  is	  de	  onvoldoende	  beoordeling	  van	  de	  inspectie	  van	  de	  vwo-‐
lessen	  op	  Oscar	  Romero,	  de	  teruglopende	  resultaten	  van	  havo	  en	  mavo	  en	  de	  uitkomsten	  
van	  een	  audit	  van	  Capgemini	  op	  30	  september	  2014.	  Tijdens	  de	  terugkoppeling	  van	  de	  
auditors	  met	  het	  managementteam	  gaven	  de	  auditors	  aan	  dat	  de	  schoolleiding	  een	  veel	  
grotere	  rol	  zou	  moeten	  spelen	  in	  de	  professionalisering	  van	  het	  team	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
lessen	  te	  verbeteren	  om	  uiteindelijk	  tot	  een	  lerende	  schoolorganisatie	  te	  komen.	  Daarom	  
richt	  dit	  onderzoek	  zich	  op	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  van	  de	  
kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  schoolorganisatie:	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  waarin	  collectief	  geleerd	  wordt.	  Er	  is	  onderzocht	  wat	  collectief	  leren	  is,	  
wat	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  zijn,	  welke	  voorwaarden	  nodig	  
zijn	  om	  die	  kenmerken	  vorm	  te	  geven	  en	  welke	  rol	  de	  schoolleider	  speelt	  in	  het	  scheppen	  
van	  die	  voorwaarden.	  Dit	  is	  onderzocht	  aan	  de	  hand	  van	  literatuuronderzoek	  en	  interviews	  
met	  docenten.	  In	  10	  interviews	  hebben	  24	  respondenten	  eerst	  aangegeven	  wat	  zij	  verstaan	  
onder	  een	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  en	  wat	  zij	  nodig	  hebben	  om	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  kunnen	  vormen.	  Daarna	  hebben	  zij	  in	  het	  interview	  
interventies	  van	  Verbiest	  geoperationaliseerd	  door	  bij	  de	  interventies	  concrete	  handelingen	  
te	  noemen	  die	  zij	  van	  een	  schoolleider	  verwachten.	  Bovendien	  hebben	  de	  respondenten	  de	  
interventies	  naar	  relevantie	  geordend.	  

	  
Volgens	  de	  literatuur	  betekent	  een	  professionele	  leergemeenschap	  in	  het	  onderwijs	  
duurzaam	  met	  en	  van	  elkaar	  leren	  om	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  en	  de	  resultaten	  van	  de	  
leerlingen	  te	  verbeteren.	  Het	  leren	  vindt	  plaats	  op	  individueel	  niveau,	  op	  groepsniveau	  en	  op	  
organisatieniveau.	  Leren	  kan	  gericht	  zijn	  op	  het	  proces	  en	  op	  het	  product	  en	  daarbij	  ook	  op	  
het	  individu	  en	  het	  collectief.	  Er	  is	  sprake	  van	  collectief	  leren	  als	  het	  proces	  en	  het	  product	  
gericht	  zijn	  op	  het	  collectief.	  De	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  te	  ontwikkelen,	  zijn	  faciliteiten,	  het	  voorzien	  in	  de	  drie	  basisbehoeften	  
autonomie,	  relatie/verbinding	  en	  competentie	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  collectieve	  
leercultuur.	  De	  schoolleider	  heeft	  drie	  subrollen	  in	  het	  scheppen	  van	  die	  voorwaarden:	  de	  
rol	  van	  cultuurbouwer,	  de	  rol	  van	  educator	  en	  de	  rol	  van	  architect.	  Volgens	  de	  literatuur	  is	  
transformatief	  leiderschap	  nodig	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap.	  

Volgens	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  is	  het	  kenmerk	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  het	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  in	  een	  groep.	  De	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  
om	  een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  ontwikkelen,	  zijn	  volgens	  hen	  het	  beschikken	  
over	  faciliteiten,	  voornamelijk	  tijd,	  en	  een	  duidelijke	  visie.	  De	  schoolleider	  speelt	  vooral	  een	  
rol	  in	  het	  scheppen	  van	  een	  veilig	  klimaat,	  maar	  heeft	  ook	  een	  faciliterende	  rol,	  aldus	  de	  
docenten	  van	  Oscar	  Romero.	  Geen	  enkele	  docent	  benoemt	  het	  gemeenschappelijke	  doel	  
van	  de	  professionele	  leergemeenschap:	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  en	  de	  
resultaten	  van	  de	  leerlingen.	  De	  meeste	  docenten	  benoemen	  het	  proces	  van	  het	  leren	  en	  
niet	  het	  product.	  Bovendien	  is	  daarbij	  niet	  duidelijk	  of	  docenten	  praten	  over	  het	  individuele	  
of	  over	  het	  collectieve	  proces.	  Daarmee	  wordt	  duidelijk	  dat	  docenten	  nog	  geen	  goed	  beeld	  
hebben	  van	  collectief	  leren	  en	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Discussiepunten	  bij	  dit	  
onderzoek	  betreffen	  de	  steekproef,	  het	  verloop	  van	  de	  interviews	  en	  de	  uitwerking	  van	  de	  
data.	  	  
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Een	  eerste	  aandachtspunt	  is	  dat	  docenten	  niet	  voor	  ogen	  hebben	  dat	  hun	  leren	  gericht	  is	  op	  
het	  primaire	  proces.	  Hier	  moet	  in	  de	  school,	  door	  iedereen	  en	  met	  iedereen,	  over	  gesproken	  
worden.	  De	  schoolleiding	  zal	  dat	  gesprek	  op	  gang	  moeten	  helpen	  en	  moeten	  blijven	  voeren	  
door	  mensen	  uit	  te	  nodigen	  erover	  te	  praten	  en	  de	  resultaten	  van	  de	  gesprekken	  met	  elkaar	  
te	  delen.	   	  

Daarnaast	  blijkt	  uit	  de	  interviews	  dat	  veel	  docenten	  vinden	  dat	  collega’s	  met	  zaken	  
‘wegkomen’	  die	  niet	  horen	  bij	  een	  professional.	  Als	  er	  geen	  gemeenschappelijke	  visie	  is,	  is	  
het	  inderdaad	  makkelijk	  om	  dingen	  niet	  te	  doen	  en	  ermee	  weg	  te	  komen.	  Het	  is	  dus	  zaak	  om	  
met	  elkaar	  de	  gemeenschappelijke	  visie	  te	  bepalen	  en	  levend	  te	  houden	  door	  hierover	  het	  
gesprek	  te	  voeren	  en	  te	  discussiëren	  en	  zich	  vervolgens	  ook	  te	  conformeren	  aan	  de	  
gemeenschappelijke	  visie.	  Ook	  dit	  gesprek	  zal	  de	  schoolleiding	  op	  gang	  moeten	  helpen.	  	  

Tot	  slot	  blijkt	  dat	  docenten	  niet	  goed	  weten	  wat	  collectief	  leren	  en	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  is.	  Door	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  geven	  en	  zelf	  als	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  te	  opereren	  kan	  het	  managementteam	  collega’s	  laten	  zien	  wat	  er	  van	  ze	  
verwacht	  wordt.	  	  
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1.	   Inleiding	  
	  
1.1 Aanleiding	  	  
Vorig	  jaar	  heeft	  de	  inspectie	  van	  onderwijs	  op	  Oscar	  Romero	  tekortkomingen	  in	  de	  kwaliteit	  
van	  de	  lessen	  op	  het	  vwo	  geconstateerd.	  Die	  tekortkomingen	  lagen	  vooral	  op	  het	  gebied	  van	  
didactiek.	  Bovendien	  lopen	  op	  de	  havo	  en	  de	  mavo	  de	  resultaten	  de	  laatste	  jaren	  iets	  terug,	  
wat	  aanleiding	  is	  om	  ook	  op	  deze	  afdelingen	  de	  kwaliteit	  van	  de	  lessen	  onder	  de	  loep	  te	  
nemen.	  	  
	  
Op	  dinsdag	  30	  september	  2014	  heeft	  op	  Oscar	  Romero	  een	  audit	  van	  Capgemini	  
plaatsgevonden.	  Tijdens	  de	  terugkoppeling	  van	  de	  auditors	  met	  het	  managementteam	  
gaven	  de	  auditors	  aan	  dat	  de	  schoolleiding	  een	  veel	  grotere	  rol	  zou	  moeten	  spelen	  in	  de	  
professionalisering	  van	  het	  team	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  lessen	  te	  verbeteren	  en	  om	  
uiteindelijk	  tot	  een	  lerende	  organisatie	  te	  komen	  zodat	  de	  kwaliteitsverbetering	  van	  het	  
onderwijs	  geborgd	  wordt.	  Het	  managementteam,	  bestaande	  uit	  de	  drie	  conrectoren	  van	  de	  
afdelingen	  en	  de	  rector,	  is	  zoekende	  hoe	  het	  leren	  van	  de	  organisatie	  op	  gang	  gebracht	  kan	  
worden.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  lessen	  op	  het	  vwo,	  de	  teruglopende	  resultaten	  op	  havo	  en	  
mavo	  en	  de	  uitkomsten	  van	  de	  audit	  van	  Cap	  Gemini	  vormen	  de	  aanleiding	  van	  deze	  
meesterproef1.	  	  	  
	  
1.2 Context	  
Oscar	  Romero	  is	  een	  van	  de	  drie	  locaties	  van	  het	  Tabor	  College	  in	  Hoorn.	  Oscar	  Romero	  
bestaat	  uit	  drie	  afdelingen:	  (de	  nieuwe)	  mavo,	  havo	  en	  vwo.	  De	  drie	  afdelingen	  worden	  
deelscholen	  genoemd.	  Iedere	  deelschool	  wordt	  aangestuurd	  door	  een	  conrector.	  Samen	  
met	  de	  rector	  vormen	  de	  drie	  conrectoren	  de	  directie	  van	  de	  school.	  De	  school	  heeft	  
ongeveer	  1700	  leerlingen.	  Er	  zijn	  ongeveer	  167	  mensen	  werkzaam	  op	  Oscar	  Romero.	  Onder	  
andere	  naar	  aanleiding	  van	  het	  oordeel	  van	  de	  inspectie	  van	  onderwijs	  en	  het	  auditrapport	  
van	  Capgemini	  zit	  Oscar	  Romero	  midden	  in	  het	  proces	  van	  verandering	  en	  ontwikkeling	  op	  
vier	  gebieden:	  management	  en	  organisatie,	  opbrengsten	  en	  kwaliteit,	  kwaliteitszorg	  en	  
pedagogisch	  klimaat.	  De	  gesprekken	  binnen	  de	  gesprekscyclus	  zullen	  ontwikkelgesprekken	  
gaan	  worden	  waarbij	  de	  nadruk	  ligt	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  jezelf	  en	  leren	  van	  elkaar.	  	  
Professionalisering	  zal	  in	  dat	  kader	  een	  belangrijk	  thema	  worden	  in	  de	  gesprekken	  en	  in	  de	  
schoolorganisatie.	  	  

Ook	  de	  overheid	  heeft	  de	  professionalisering	  van	  docenten	  de	  laatste	  jaren	  tot	  een	  
steeds	  groter	  thema	  gemaakt	  in	  het	  kader	  van	  de	  kwaliteitsverbetering	  van	  ons	  onderwijs.	  In	  
2012	  heeft	  de	  overheid	  de	  prestatiebox	  ingevoerd	  waarin	  een	  bedrag	  is	  gereserveerd	  voor	  
de	  professionalisering	  van	  docenten	  en	  schoolleiders.	  Ook	  zijn	  er	  het	  Nationaal	  
onderwijsakkoord	  uit	  2013	  en	  als	  aanvulling	  daarop	  de	  Lerarenagenda	  2013-‐2020,	  een	  
initiatief	  van	  minister	  Bussemaker	  en	  staatssecretaris	  Dekker	  waarin	  professionalisering	  van	  
docenten	  centraal	  staat.	  In	  het	  Nationaal	  Onderwijsakkoord	  neemt	  de	  professionalisering	  
van	  onderwijsgevenden	  een	  belangrijke	  plaats	  in.	  Onderwijsgevenden	  moeten	  gefaciliteerd	  
worden,	  in	  tijd	  en	  geld,	  om	  aan	  hun	  professionele	  ontwikkeling	  te	  kunnen	  werken	  
(Ministerie	  van	  Onderwijs,	  Cultuur	  en	  Wetenschap,	  2013).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Het	  vwo	  heeft	  in	  november	  2014	  een	  voldoende	  beoordeling	  gekregen	  van	  de	  inspectie	  van	  onderwijs.	  
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Een	  van	  de	  zeven	  kernthema’s	  van	  de	  Lerarenagenda	  2013-‐2020	  is	  Scholen	  als	  lerende	  
organisaties.	  Het	  onderliggende	  doel	  van	  dit	  thema	  is	  de	  borging	  van	  de	  onderwijskwaliteit	  
door	  in	  de	  schoolorganisatie	  op	  alle	  niveaus	  en	  samen	  met	  alle	  niveaus	  te	  werken	  aan	  een	  
lerende	  cultuur	  die	  uiteindelijk	  leidt	  tot	  een	  lerende	  organisatie	  (Ministerie	  van	  Onderwijs,	  
Cultuur	  en	  Wetenschap,	  2013).	  Dat	  betekent	  dat	  duurzaam	  met	  en	  van	  elkaar	  leren,	  ook	  wel	  
collectief	  leren	  genoemd,	  op	  alle	  niveaus	  en	  tussen	  alle	  niveaus	  in	  een	  organisatie	  van	  groot	  
belang	  is.	  	  
	  
1.3	   Onderwerp	  van	  onderzoek	  
Aanleiding	  van	  dit	  onderzoek	  is	  de	  onvoldoende	  beoordeling	  van	  de	  inspectie	  van	  de	  vwo-‐
lessen	  op	  Oscar	  Romero	  en	  de	  teruglopende	  resultaten	  van	  havo	  en	  mavo.	  De	  kwaliteit	  van	  
het	  onderwijs	  op	  Oscar	  Romero	  lijkt	  op	  sommige	  vlakken	  te	  wensen	  over	  te	  laten	  en	  zal	  
verbeterd	  moeten	  worden.	  De	  kwaliteit	  van	  ons	  onderwijs	  valt	  of	  staat	  met	  de	  kwaliteit	  van	  
de	  onderwijsgevenden	  en	  de	  schoolleiders.	  De	  leerlingresultaten	  zijn	  de	  collectieve	  
opbrengst	  van	  een	  collectief	  proces	  van	  alle	  betrokkenen	  in	  de	  school.	  Aangezien	  zowel	  
volgens	  de	  inspectie	  als	  volgens	  het	  managementteam	  collectief	  leren	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  
kwaliteit	  van	  ons	  onderwijs	  te	  verbeteren,	  is	  het	  zaak	  om	  het	  collectief	  leren	  en	  de	  
professionele	  leergemeenschappen	  waarin	  dat	  gebeurt,	  op	  Oscar	  Romero	  te	  onderzoeken.	  
Uiteindelijk	  maak	  je	  samen,	  docenten	  en	  schoolleiders,	  ouders	  en	  leerlingen,	  een	  goede	  
school.	  	  
	  
In	  de	  literatuur	  is	  terug	  te	  vinden	  dat	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  effectieve	  
onderwijsverbetering	  het	  meest	  belangrijke	  aspect	  is	  (Marzano,	  2003,	  p.	  19).	  Uit	  
internationaal	  onderzoek	  blijkt	  zelfs	  dat	  het	  verschil	  in	  leerlingprestaties	  tussen	  scholen	  voor	  
25%	  kan	  worden	  verklaard	  uit	  het	  verschil	  in	  kwaliteit	  van	  de	  schoolleider	  (McKinsey	  &	  
Company,	  2012).	  De	  schoolleider	  speelt	  een	  grote	  rol	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  
organisatie	  (McKinsey,	  2012)	  en	  heeft	  handvatten	  nodig	  om	  zijn	  schoolorganisatie	  uit	  te	  
kunnen	  laten	  groeien	  tot	  een	  lerende	  schoolorganisatie.	  Verbiest	  (2012)	  geeft	  aan	  dat	  het	  
doen	  en	  laten	  van	  de	  schoolleider	  een	  van	  de	  sterkste	  en	  directe	  voorwaarden	  zijn	  voor	  
collectief	  leren.	  Omdat	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  zo	  groot	  is	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  en	  uiteindelijk	  in	  de	  lerende	  schoolorganisatie,	  is	  die	  rol	  
onderwerp	  van	  deze	  meesterproef.	  Als	  goed	  in	  beeld	  is	  gebracht	  welke	  rol	  een	  schoolleider	  
kan	  spelen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap,	  kunnen	  
aanbevelingen	  gegeven	  worden	  waarmee	  Oscar	  Romero	  specifiek	  en	  andere	  VO-‐scholen	  in	  
het	  algemeen	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  kunnen	  verbeteren.	  	  
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2.	   Theoretisch	  kader	  
	  
In	  de	  inleiding	  is	  genoemd	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  schoolorganisaties	  zich	  ontwikkelen	  tot	  
lerende	  organisaties	  en	  dat	  het	  collectief	  leren	  een	  voorwaarde	  is	  om	  tot	  een	  lerende	  
organisatie	  te	  komen.	  Collectief	  leren	  gebeurt	  in	  professionele	  leergemeenschappen.	  De	  
schoolleider	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  Deze	  
uitspraken	  roepen	  een	  aantal	  vragen	  op:	  	  
1.	  Wat	  is	  collectief	  leren	  en	  wat	  zijn	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  	  
2.	  Welke	  voorwaarden	  zijn	  nodig	  om	  te	  komen	  tot	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  	  
3.	  Welke	  rol	  speelt	  de	  schoolleider	  in	  het	  creëren	  van	  die	  voorwaarden?	  
In	  de	  volgende	  paragrafen	  komen	  de	  kenmerken,	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  te	  ontwikkelen	  en	  de	  rol	  die	  de	  schoolleider	  hierin	  speelt	  
aan	  de	  orde.	  	  
	  
2.1	   Kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
Professionele	  leergemeenschappen	  zijn	  onderdelen	  van	  lerende	  organisaties.	  Voordat	  de	  
kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  aan	  de	  orde	  komen,	  wordt	  daarom	  het	  
begrip	  lerende	  organisatie	  besproken.	  	  
	  
Senges	  (1992)	  definitie	  van	  een	  lerende	  organisatie	  is	  een	  sociaal	  systeem	  dat	  continu	  zijn	  
vermogen	  om	  zijn	  toekomst	  te	  creëren	  uitbreidt	  (Senge,	  1992,	  p.	  19).	  De	  lerende	  organisatie	  
is	  gestoeld	  op	  het	  idee	  dat	  de	  wereld	  niet	  bestaat	  uit	  losse	  elementen	  die	  elkaar	  niet	  of	  
nauwelijks	  beïnvloeden,	  maar	  uit	  met	  elkaar	  samenhangende	  systemen	  die	  allemaal,	  direct	  
of	  indirect,	  invloed	  op	  elkaar	  hebben	  (Senge,	  1992).	  In	  lerende	  organisaties	  leren	  mensen	  
voortdurend	  hoe	  ze	  samen	  kunnen	  leren,	  leren	  mensen	  zich	  bewust	  te	  zijn	  van	  hun	  
persoonlijke	  doelen	  en	  visie	  die	  de	  basis	  vormen	  voor	  nieuwe,	  collectieve	  ideeën	  en	  hebben	  
de	  mensen	  een	  gezamenlijk	  streven	  (Senge,	  1992).	  De	  basis	  van	  een	  lerende	  organisatie	  is	  
het	  collectief	  leren.	  Zonder	  collectief	  leren,	  is	  er	  geen	  lerende	  organisatie.	  Een	  lerende	  
organisatie	  is	  in	  staat	  nieuwe	  collectieve	  inzichten	  te	  genereren.	  Het	  continu	  collectief	  leren	  
en	  blijven	  leren	  is	  ook	  wat	  Wierdsma	  en	  Swieringa	  (2011)	  benadrukken	  in	  hun	  definitie	  van	  
een	  lerende	  organisatie.	  Zij	  geven	  daarbij	  bovendien	  aan,	  wat	  Senge	  niet	  doet,	  dat	  een	  
lerende	  organisatie	  leert	  te	  leren:	  een	  organisatie	  leert	  van	  haar	  eigen	  handelen	  en	  weet	  dit	  
handelen	  aan	  te	  passen	  aan	  wat	  er	  geleerd	  is.	  Ontwikkeling	  is	  het	  kernbegrip	  van	  lerende	  
organisaties.	  	  
	  
Senge	  (1992)	  noemt	  vijf	  kwaliteitskenmerken	  voor	  een	  lerende	  organisatie:	  
1. In	  een	  lerende	  organisatie	  is	  het	  eerste	  kwaliteitskenmerk	  persoonlijk	  meesterschap.	  Dat	  

betekent	  dat	  men	  zich	  bewust	  is	  van	  zijn	  persoonlijke	  visie	  en	  tevens	  van	  de	  werkelijkheid	  
om	  zich	  heen	  en	  waar	  men	  zich	  in	  die	  werkelijkheid	  bevindt.	  	  

2. In	  een	  lerende	  organisatie	  is	  men	  zich	  bewust	  van	  het	  feit	  dat	  iedereen	  mentale	  modellen	  
heeft	  die	  een	  belemmerende	  rol	  kunnen	  spelen	  in	  (verander)processen.	  Die	  mentale	  
modellen	  worden	  zichtbaar	  gemaakt,	  getest	  en	  verbeterd	  om	  de	  belemmeringen	  die	  ze	  in	  
ons	  leren	  kunnen	  veroorzaken	  weg	  te	  nemen.	  	  
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3. In	  een	  lerende	  organisatie	  heeft	  men	  een	  gemeenschappelijke	  visie	  waarvoor	  zoveel	  
mogelijk	  mensen	  zich	  inzetten.	  Deze	  gemeenschappelijke	  visie	  is	  sturend	  en	  bepalend	  bij	  
het	  nemen	  van	  het	  beslissingen	  en	  in	  het	  handelen.	  Mensen	  voelen	  zich	  verantwoordelijk	  
om	  de	  visie	  na	  te	  leven.	  

4. Bij	  het	  kwaliteitskenmerk	  teamleren	  is	  het	  uitgangspunt	  dat	  een	  team	  meer	  kan	  leren	  dan	  
afzonderlijke	  individuen.	  Teams	  vormen	  de	  leerkernen	  in	  moderne	  organisaties.	  	  

5. In	  een	  lerende	  schoolorganisatie	  worden	  de	  voorgaande	  vier	  kenmerken	  een	  
samenhangend	  geheel	  doordat	  ze	  worden	  bezien	  en	  herkend	  als	  een	  geheel,	  het	  
systeemdenken.	  Door	  het	  systeemdenken	  worden	  verbanden	  tussen	  gebeurtenissen	  en	  
acties	  in	  de	  organisatie	  duidelijk	  waardoor	  men	  meer	  inzicht	  krijgt	  waar	  oplossingen	  voor	  
problemen	  gezocht	  moeten	  worden	  en	  hoe	  bepaalde	  beslissingen	  doorwerken	  in	  de	  
organisatie.	  Systeemdenken	  is	  het	  kwaliteitskenmerk	  dat	  de	  overige	  vier	  
kwaliteitskenmerken	  integreert	  zodat	  ze	  als	  samenhangende	  elementen	  herkend	  worden.	  	  

	  
Het	  kwaliteitskenmerk	  teamleren	  is	  van	  essentieel	  belang:	  in	  moderne	  organisaties	  vormen	  
teams	  de	  leerkernen.	  Daar	  vindt	  collectief	  leren	  plaats.	  Pas	  als	  de	  teams	  kunnen	  leren,	  kan	  
de	  organisatie	  leren	  (Senge,	  1992).	  Teams	  zijn	  het	  kernelement	  van	  een	  lerende	  organisatie,	  
de	  ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  organisatie	  valt	  of	  staat	  met	  de	  samenstelling	  van	  teams.	  
Het	  collectief	  leren	  maakt	  dat	  een	  lerende	  organisatie	  zich	  onderscheidt	  van	  een	  niet	  
lerende	  organisatie	  (Wierdsma	  &	  Swieringa,	  2011).	  In	  een	  lerende	  organisatie	  gaat	  het	  om	  
het	  vergroten	  van	  het	  lerend	  vermogen	  op	  alle	  niveaus	  met	  als	  doel	  de	  effectiviteit	  van	  de	  
organisatie	  te	  optimaliseren	  (De	  Laat,	  Poell,	  Simons,	  &	  Van	  der	  Krogt,	  2001).	  Dat	  betekent	  
dat	  het	  leren	  en	  het	  leervermogen	  van	  het	  individu,	  teams	  en	  de	  organisatie	  met	  elkaar	  
verbonden	  moeten	  worden	  zodat	  een	  organisatie	  de	  door	  klanten	  gewenste	  output	  levert	  
(De	  Laat	  et	  al.,	  2001).	  Ook	  Verbiest	  (2012)	  geeft	  aan	  dat	  het	  collectief	  leren	  op	  meerdere	  
niveaus	  plaatsvindt,	  namelijk	  op	  individueel	  niveau	  in	  de	  context	  van	  de	  organisatie,	  op	  
groeps-‐	  of	  teamniveau	  binnen	  de	  organisatie	  en	  op	  het	  niveau	  van	  de	  organisatie	  als	  geheel	  
(Verbiest,	  2012).	  
	  
Collectief	  leren	  en	  het	  idee	  dat	  het	  collectief	  leren	  op	  verschillende	  niveaus	  in	  een	  
organisatie	  plaatsvindt,	  staat	  in	  de	  verschillende	  visies	  op	  lerende	  organisaties	  centraal.	  	  
Hieronder	  wordt	  uiteengezet	  wat	  onder	  collectief	  leren	  verstaan	  wordt.	  

Bij	  leren	  kan	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  tussen	  het	  proces	  en	  het	  product	  
(Ruijters,	  2006).	  Collectief	  leren	  vraagt	  om	  een	  gemeenschappelijk	  proces	  en	  om	  een	  
gemeenschappelijk	  product	  (Ruijters,	  2006).	  Dat	  betekent	  dat	  er	  vier	  opeenvolgende	  
condities	  zijn	  voor	  collectief	  leren:	  er	  is	  sprake	  van	  een	  gemeenschappelijk	  leerproces	  dat	  
leidt	  tot	  gemeenschappelijke	  leeruitkomsten	  die	  op	  groeps-‐	  of	  organisatieniveau	  gedeeld	  
worden	  en	  uiteindelijk	  leiden	  tot	  concrete	  actieplannen	  (De	  Laat	  et	  al.,	  2001).	  Castelijns,	  	  
Koster	  en	  Vermeulen	  (2009,	  p.	  16)	  visualiseren	  vormen	  van	  leren	  op	  basis	  van	  Simons	  en	  
Ruijters	  (2001)	  als	  volgt:	  	  
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Figuur	  1	  

Vier	  vormen	  van	  leren	  volgens	  Castelijns	  e.a.	  (2009)	  op	  basis	  van	  Simons	  en	  Ruijters	  (2001)	  

	  
Pas	  als	  het	  proces	  én	  de	  opbrengsten	  collectief	  zijn,	  is	  er	  sprake	  van	  collectief	  leren.	  	  
Huysman	  (2000)	  omschrijft	  collectief	  leren	  als	  het	  proces	  waardoor	  een	  collectiviteit	  kennis	  
construeert	  of	  bestaande	  kennis	  reconstrueert	  (Huysman,	  2000,	  p.	  135).	  Zij	  geeft	  aan	  dat	  het	  
bij	  collectief	  leren	  gaat	  om	  het	  opdoen	  van	  nieuwe	  kennis	  of	  om	  het	  aanpassen	  van	  kennis	  
aan	  de	  eigen	  situatie.	  Het	  proces	  van	  collectief	  leren	  is	  enerzijds	  gericht	  op	  de	  transformatie	  
van	  individuele	  kennis	  in	  collectieve	  kennis	  en	  anderzijds	  op	  de	  invloed	  die	  collectief	  
geconstrueerde	  kennis	  heeft	  op	  individuele	  kennis.	  Collectieve	  kennis	  moet	  zodanig	  in	  een	  
organisatie	  verankerd	  zijn	  dat	  wisselingen	  van	  individuen	  er	  niet	  voor	  zorgen	  dat	  collectieve	  
kennis	  verdwijnt	  (Huysman,	  2000).	  	  
	  
Collectief	  leren,	  de	  basis	  van	  een	  lerende	  organisatie,	  vindt	  plaats	  in	  onder	  andere	  
professionele	  leergemeenschappen	  (Stoll,	  Bolam,	  McMahon,	  Wallace,	  &	  Thomas,	  2006).	  
Collectief	  leren	  is	  de	  kern	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  In	  veel	  
wetenschappelijke	  bronnen	  wordt	  het	  gericht	  zijn	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  
leerlingen	  als	  algemeen	  kenmerk	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  genoemd.	  Stoll	  
e.a.	  (2006)	  verwoorden	  dat	  als	  volgt:	  a	  range	  of	  people	  based	  inside	  and	  outside	  a	  school	  can	  
mutually	  enhance	  each	  other’s	  and	  pupils’	  learning	  as	  well	  as	  school	  development	  (Stoll	  et	  
al.,	  2006,	  p.233).	  Verbiest	  (2012)	  sluit	  zich	  hierbij	  aan.	  Waar	  Stoll	  e.a.	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  breder	  trekken	  dan	  alleen	  een	  groep	  mensen	  in	  de	  school,	  beperkt	  
Verbiest	  een	  professionele	  leergemeenschap	  tot	  een	  groep	  onderwijsprofessionals	  in	  een	  
school.	  Omdat	  dit	  onderzoek	  zich	  beperkt	  tot	  een	  schoolorganisatie,	  is	  Verbiests	  definitie	  
van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  in	  dit	  onderzoek	  het	  uitgangspunt.	  	  
	  
We	  spreken	  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).	  
	  
Collectief	  leren	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  een	  invulling	  van	  het	  teamleren,	  
een	  van	  de	  kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie	  die	  Senge	  (1992)	  noemt.	  Zoals	  
Senge	  de	  kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie	  beschrijft,	  zo	  doet	  Verbiest	  dat	  
voor	  professionele	  leergemeenschappen.	  	  
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Er	  zijn	  drie	  elkaar	  wederzijds	  beïnvloedende	  capaciteiten	  kenmerkend	  voor	  professionele	  
leergemeenschappen	  binnen	  schoolorganisaties.	  
1. Persoonlijke	  capaciteit	  houdt	  in	  dat	  teamleden	  actief,	  reflectief	  en	  kritisch	  kennis	  

reconstrueren.	  Ze	  gebruiken	  actuele	  inzichten	  uit	  de	  wetenschap.	  
2. Interpersoonlijke	  capaciteit	  is	  het	  vermogen	  van	  een	  team	  om	  kennis	  te	  reconstrueren	  en	  

toe	  te	  passen.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  samen	  leren	  en	  samen	  werken	  vanuit	  gedeelde	  
opvattingen	  over	  leren	  en	  onderwijs.	  	  

3. Organisatorische	  capaciteit	  zijn	  structurele	  en	  culturele	  condities	  in	  de	  school	  die	  de	  
vorige	  twee	  capaciteiten	  ondersteunen	  (Verbiest,	  2012).	  	  

	  
Het	  collectief	  leren	  wordt	  met	  name	  teruggevonden	  in	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit,	  de	  
persoonlijke	  capaciteit	  behelst	  het	  individuele	  leren.	  Bij	  de	  organisatorische	  capaciteit	  gaat	  
het	  veel	  meer	  om	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  individueel	  en	  collectief	  te	  kunnen	  
leren.	  	  
	  
De	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  die	  Verbiest	  noemt,	  vertonen	  veel	  
overeenkomsten	  met	  de	  kenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie	  die	  Senge	  noemt.	  Zo	  
komen	  het	  persoonlijk	  meesterschap	  en	  de	  mentale	  modellen	  van	  Senge	  terug	  in	  de	  
persoonlijke	  capaciteiten	  van	  Verbiest.	  Bij	  de	  persoonlijke	  capaciteiten	  gaat	  het	  namelijk	  om	  
reflecteren	  op	  het	  eigen	  handelen	  (Verbiest,	  2012).	  Persoonlijk	  meesterschap	  is	  
bewustwording	  van	  het	  eigen	  handelen	  en	  de	  persoonlijke	  visie	  van	  waaruit	  men	  handelt.	  
Dit	  is	  vergelijkbaar	  met	  reflecteren	  op	  eigen	  handelen.	  Bovendien	  zijn	  de	  persoonlijke	  
capaciteiten	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  vergelijkbaar	  met	  het	  kwaliteitskenmerk	  
van	  de	  mentale	  modellen	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  Onder	  het	  kritisch	  kennis	  
reconstrueren	  verstaat	  Verbiest	  namelijk	  ook	  het	  herkennen	  van	  mentale	  modellen	  
(Verbiest,	  2012).	  	  

De	  interpersoonlijke	  capaciteit	  is	  te	  vergelijken	  met	  de	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  
het	  teamleren	  in	  een	  lerende	  organisatie.	  Bij	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  werken	  
teamleden	  en	  schoolleiding	  vanuit	  een	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  opvattingen	  over	  leren	  
en	  onderwijs.	  Dat	  is	  handelen	  vanuit	  een	  gemeenschappelijke	  visie,	  volgens	  Senge	  (1992)	  
een	  van	  de	  kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  Bovendien	  gaat	  het	  bij	  de	  
interpersoonlijke	  capaciteit	  om	  collectief	  leren,	  bij	  Verbiest	  in	  de	  vorm	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap,	  bij	  Senge	  in	  de	  vorm	  van	  teamleren.	  	  

Net	  zoals	  het	  systeemdenken	  volgens	  Senge	  (1992)	  als	  een	  schil	  om	  de	  overige	  vier	  
kwaliteitskenmerken	  heen	  zit	  en	  daarmee	  het	  cement	  tussen	  de	  kwaliteitskenmerken	  vormt,	  
zo	  is	  de	  organisatorische	  capaciteit	  ondersteunend	  voor	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  
capaciteit	  en	  kunnen	  die	  twee	  eerste	  capaciteiten	  niet	  zonder	  de	  derde	  capaciteit.	  
	  
De	  professionele	  leergemeenschap	  wordt	  binnen	  het	  onderwijs	  steeds	  meer	  als	  de	  
vormgeving	  van	  collectief	  leren	  gezien	  en	  is	  daarmee	  een	  eerste	  stap	  op	  weg	  naar	  een	  
lerende	  organisatie.	  Een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  zo	  opgevat	  een	  invulling	  van	  het	  
teamleren,	  een	  van	  de	  kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie	  die	  Senge	  (1992)	  
noemt.	  
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Samenvattend,	  uit	  bovenstaande	  blijkt	  dat	  een	  professionele	  leergemeenschap	  drie	  
kenmerken	  heeft	  die	  elkaar	  beïnvloeden.	  Deze	  drie	  kenmerken	  zijn	  vergelijkbaar	  met	  de	  
kenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  	  
	  
Deze	  paragraaf	  leidt	  tot	  het	  eerste	  deel	  van	  het	  conceptuele	  kader:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
2.2	   	  Voorwaarden	  voor	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  zijn	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
besproken.	  In	  deze	  paragraaf	  komen	  de	  voorwaarden	  aan	  de	  orde	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  
kenmerken	  vorm	  te	  kunnen	  geven.	  	  
	  
Allereerst	  is	  er	  een	  randvoorwaarde	  die	  voor	  alle	  veranderprocessen,	  en	  dus	  ook	  voor	  de	  
ontwikkeling	  tot	  een	  lerende	  organisatie,	  geldt:	  er	  moet	  een	  veilige	  omgeving	  zijn	  waarin	  
men	  elkaar	  vertrouwt	  en	  waarin	  wederzijds	  respect	  is.	  In	  zo’n	  omgeving	  is	  het	  mogelijk	  
zichzelf	  te	  ontplooien	  en	  het	  persoonlijke,	  maar	  ook	  het	  kritische	  gesprek	  aan	  te	  gaan	  dat	  
nodig	  is	  om	  tot	  nieuwe	  inzichten	  te	  komen	  (De	  Caluwé	  &	  Vermaak,	  2006).	  In	  zo’n	  omgeving	  
kan	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  ontwikkeld	  worden.	  Wierdsma	  en	  Swieringa	  (2011)	  geven	  aan	  
dat	  mensen	  bij	  veranderingen	  -‐	  ontwikkeling	  impliceert	  verandering	  -‐	  een	  basisveiligheid	  
nodig	  hebben	  om	  om	  te	  kunnen	  gaan	  met	  onzekerheid	  en	  angst	  die	  veranderingen	  met	  zich	  
meebrengen.	  Zij	  geven	  aan	  dat	  hier	  een	  relationeel	  contract	  voor	  nodig	  is:	  mensen	  ervaren	  
dat	  ze	  er	  niet	  alleen	  voor	  staan,	  maar	  dat	  men	  elkaar	  ondersteunt.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  
psychologische	  basisbehoeften	  die	  Deci	  en	  Ryan	  noemen	  in	  hun	  Self-‐Determination	  Theory	  
(Deci	  &	  Ryan,	  2000).	  Deze	  theorie	  gaat	  uit	  van	  het	  idee	  dat	  ieder	  mens	  van	  nature	  gericht	  is	  
op	  psychologische	  ontwikkeling.	  Daaraan	  liggen	  drie	  basisbehoeften	  ten	  grondslag:	  relatie,	  
competentie	  en	  autonomie.	  Relatie	  en	  autonomie	  worden	  door	  Deci	  en	  Ryan	  (2000)	  
gedefinieerd	  als	  relatedness	  refers	  to	  the	  desire	  to	  feel	  connected	  to	  others—to	  love	  and	  
care,	  and	  to	  be	  loved	  and	  cared	  for	  en	  autonomy	  refers	  to	  volition—the	  organismic	  desire	  to	  
self-‐organize	  experience	  and	  behavior	  and	  to	  have	  activity	  be	  concordant	  with	  one’s	  
integrated	  sense	  of	  self	  (Deci	  &	  Ryan,	  2000,	  p.	  231).	  Deci	  en	  Ryan	  definiëren	  competentie	  als	  
a	  direct	  manifestation	  of	  a	  deeply	  structured	  effectance-‐focused	  motivation—a	  propensity	  to	  
have	  an	  effect	  on	  the	  environment	  as	  well	  as	  to	  attain	  valued	  outcomes	  within	  it	  (Deci	  &	  
Ryan,	  2000,	  p.	  231).	  

Als	  aan	  deze	  basisbehoeften	  is	  voldaan,	  ontstaat	  intrinsieke	  motivatie.	  Intrinsieke	  motivatie	  
is	  een	  belangrijke	  factor	  om	  te	  leren	  (Deci	  &	  Ryan,	  2000).	  Ook	  De	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006)	  
geven	  aan	  dat	  intrinsieke	  motivatie	  om	  iets	  over	  de	  effectiviteit	  van	  het	  eigen	  gedrag	  en	  om	  
iets	  van	  en	  met	  elkaar	  te	  leren	  een	  randvoorwaarde	  is	  om	  te	  leren	  en	  vervolgens	  zijn	  of	  haar	  
handelen	  aan	  te	  passen.	  Mensen	  willen	  erkend	  en	  gewaardeerd	  worden,	  ze	  willen	  zelf	  
sturing	  geven	  aan	  hun	  (werk)leven	  en	  het	  vertrouwen	  krijgen	  dat	  ze	  positief	  bijdragen	  aan	  

Kenmerken	  professionele	  leergemeenschap:	  
1. persoonlijke	  capaciteit	  
2. interpersoonlijke	  capaciteit	  
3. organisatorische	  capaciteit	  
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het	  geheel	  (Wierdsma	  &	  Swieringa,	  2011).	  Aangezien	  leren	  een	  van	  de	  kenmerken	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  is	  (Verbiest,	  2012),	  is	  intrinsieke	  motivatie	  een	  belangrijke	  
factor	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Pas	  als	  men	  leert,	  
worden	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  capaciteiten	  ontwikkeld.	  	  
	  
Naast	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  capaciteiten	  moet	  een	  school	  aan	  een	  aantal	  
structurele	  en	  culturele	  voorwaarden	  voldoen	  om	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  
capaciteit	  te	  kunnen	  ontwikkelen	  (Verbiest,	  2012).	  Hierbij	  kan	  onderscheid	  gemaakt	  worden	  
in	  voorwaarden	  voor	  de	  collectieve	  leercultuur	  en	  voorwaarden	  voor	  de	  situatie	  en	  
werkomgeving.	  In	  de	  collectieve	  leercultuur	  worden	  vier	  elementen	  onderscheiden	  
(Verbiest,	  2012).	  Het	  eerste	  element	  is	  gezamenlijke	  voorkennis,	  dit	  is	  cruciaal.	  Zonder	  
gezamenlijke	  voorkennis	  is	  er	  geen	  duidelijkheid	  over	  de	  identiteit,	  visie,	  missie	  en	  
gezamenlijke	  doelen.	  Leeropvattingen	  zijn	  een	  tweede	  element.	  Leeropvattingen	  geven	  aan	  
hoe	  iemand	  tegen	  leren	  aankijkt	  en	  kan	  worden	  beschouwd	  als	  onderdeel	  van	  een	  mentaal	  
model.	  In	  een	  collectieve	  leercultuur	  is	  het	  zaak	  dat	  men	  leren	  niet	  alleen	  als	  individuele,	  
maar	  ook	  als	  een	  collectieve	  activiteit	  ziet.	  Het	  derde	  element	  is	  de	  leermotivatie.	  De	  
leermotivatie	  verwijst	  naar	  het	  gemeenschappelijke	  deel	  van	  de	  motivatie	  om	  te	  leren.	  De	  
leerdoelen	  moeten	  op	  alle	  drie	  de	  niveaus	  die	  bij	  collectief	  leren	  op	  elkaar	  afgestemd	  
worden.	  Tot	  slot	  moet	  een	  collectiviteit	  gezamenlijk	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  
leervaardigheden	  zoals	  reflecteren	  en	  het	  geven	  van	  feedback	  (Verbiest,	  2012).	  Feedback	  is	  
een	  van	  de	  krachtigste	  invloeden	  op	  prestaties,	  een	  belangrijke	  voorwaarde	  om	  te	  kunnen	  
leren	  (Hattie,	  2013).	  De	  situationele	  voorwaarden	  omvatten	  organisatorische	  aspecten	  zoals	  
het	  hebben	  van	  middelen	  (tijd	  en	  geld)	  om	  samen	  te	  kunnen	  leren.	  	  
	  
Een	  aantal	  voorwaarden	  dat	  Verbiest	  bij	  de	  situationele	  voorwaarden	  noemt,	  valt	  samen	  
met	  de	  basisbehoeften	  van	  Deci	  en	  Ryan.	  Zo	  is	  het	  functioneren	  in	  relatief	  autonome	  teams	  
een	  organisatorische	  voorwaarde	  voor	  collectief	  leren	  (Verbiest,	  2012).	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  
voorwaarde	  dat	  organisatieonderdelen	  zo	  zelfstandig	  mogelijk	  moeten	  functioneren	  binnen	  
de	  begrensde	  autonomie	  die	  ze	  hebben	  (Wierdsma	  &	  Swieringa,	  2011).	  Dit	  valt	  onder	  de	  
basisbehoefte	  autonomie.	  Voorwaarden	  als	  participatie	  door	  docenten	  in	  schoolbeleid,	  
uitvoering	  van	  taken	  op	  schoolniveau,	  maar	  ook	  beheersing	  van	  verschillende	  vaardigheden	  
voor	  individueel	  en	  collectief	  leren	  zoals	  reflecteren,	  experimenteren,	  het	  verwerken	  van	  
informatie,	  handelen	  kunnen	  worden	  gekoppeld	  aan	  de	  basisbehoefte	  competentie	  die	  Deci	  
en	  Ryan	  noemen.	  	  
	  
Uit	  bovenstaande	  uiteenzetting	  volgt	  het	  tweede	  deel	  van	  het	  conceptuele	  kader:	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Voorwaarden	  professionele	  leergemeenschap:	  
-‐ faciliteiten	  
-‐ verbondenheid/relatie	  
-‐ autonomie	  
-‐ competentie	  
-‐ collectieve	  leercultuur	  
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2.3	   Rol	  schoolleider	  	  
In	  deze	  paragraaf	  wordt	  uiteengezet	  wat	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  is	  bij	  het	  scheppen	  van	  
de	  voorwaarden	  die	  in	  de	  vorige	  paragraaf	  genoemd	  zijn.	  Om	  die	  rol	  aan	  te	  kunnen	  geven,	  
moet	  eerst	  duidelijk	  zijn	  wat	  verstaan	  wordt	  onder	  een	  schoolleider.	  De	  VO-‐raad	  hanteert	  de	  
volgende	  definitie	  van	  schoolleider:	  
	  
De	  schoolleider	  is	  een	  functionaris	  die	  een	  integrale	  verantwoordelijkheid	  heeft	  in	  een	  
schoolorganisatie	  (VO-‐raad,	  2014,	  p.	  5).	  	  
	  
Op	  basis	  van	  deze	  definitie	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  schoolleider	  vanuit	  zijn	  functie	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  in	  gang	  zetten	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap,	  wat	  betekent	  dat	  de	  schoolleider	  een	  cruciale	  rol	  speelt	  in	  het	  creëren	  
van	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap.	  	  
Transformatief	  leiderschap	  draagt	  bij	  aan	  collectief	  leren	  (Verbiest,	  2012).	  Transformatief	  
leiderschap	  stimuleert	  namelijk	  het	  opbouwen	  van	  onderlinge	  vertrouwensrelaties	  
waardoor	  docenten	  eerder	  samenwerken	  met	  elkaar.	  Bovendien	  staat	  professionele	  
ontwikkeling	  bij	  dit	  type	  leiderschap	  voorop	  (Geijsel,	  Sleegers,	  &	  Van	  den	  Berg,	  1999).	  Met	  
transformatief	  leiderschap	  draagt	  een	  schoolleider	  bij	  in	  de	  voorziening	  van	  de	  drie	  
basisbehoeften	  autonomie,	  competentie	  en	  verbondenheid	  (relatie).	  Het	  hoeft	  niet	  per	  se	  
de	  schoolleider	  te	  zijn	  die	  de	  leiderschapsfunctie	  vervult,	  het	  kan	  ook	  een	  informeel	  leider	  
zijn	  (Verbiest,	  2012).	  Schoolleiders	  kunnen	  mensen	  intrinsiek	  motiveren	  door	  ze	  aan	  te	  
spreken	  op	  hun	  kwaliteiten	  en	  ze	  hun	  mogelijkheden	  te	  laten	  benutten.	  Door	  mensen	  te	  
ondersteunen	  en	  te	  laten	  zien	  dat	  ook	  de	  schoolleider	  het	  belang	  van	  de	  school	  zwaarder	  
laat	  wegen	  dan	  eigen	  belang,	  creëert	  een	  schoolleider	  vertrouwen	  (Wierdsma	  &	  Swieringa,	  
2011).	  De	  voorbeeldfunctie	  van	  een	  leider	  is	  van	  niet	  te	  onderschatten	  waarde	  in	  een	  
organisatie.	  Deze	  voorbeeldfunctie	  uit	  zich	  vooral	  in	  het	  uitdragen	  van	  een	  persoonlijke	  visie	  
en	  waarden	  en	  in	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  met	  mensen	  over	  hun	  persoonlijke	  visie	  en	  
waarden	  (Senge,	  1992).	  	  

De	  beschikbaarheid	  van	  faciliteiten,	  bijvoorbeeld	  tijd,	  ruimte,	  materiaal	  en	  een	  
passende	  infrastructuur	  is	  een	  andere	  voorwaarde	  die	  nodig	  is	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
lerende	  organisatie.	  De	  schoolleider	  stelt	  ruimte,	  tijd	  en	  geld	  beschikbaar	  en	  zorgt	  voor	  
bronnen	  voor	  professionele	  ontwikkeling	  (Verbiest,	  2012).	  	  
	  
Verbiest	  heeft	  dertig	  interventies	  genoemd	  die	  de	  schoolleider	  zou	  moeten	  plegen	  om	  tot	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  komen.	  In	  die	  interventies	  komt	  het	  transformatief	  
leiderschap	  naar	  voren.	  Deze	  interventies	  zijn	  geen	  beschrijvingen	  van	  handelingen,	  maar	  
een	  concretisering	  van	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider.	  De	  interventies	  kunnen	  worden	  	  
onderverdeeld	  in	  drie	  subrollen,	  tien	  interventies	  per	  subrol:	  
1. cultuurbouwer:	  het	  uitdragen	  en	  verstrekken	  van	  bepaalde	  waarden,	  opvattingen	  en	  	  

normen	  ten	  dienste	  van	  een	  gemeenschappelijk	  gedragen	  professionele	  leercultuur.	  
2. educator:	  het	  bevorderen	  van	  de	  intensiteit	  en	  kwaliteit	  van	  de	  individuele	  en	  collectieve	  

leerprocessen	  bij	  de	  teamleden,	  zodat	  er	  sprake	  is	  van	  diepgaand	  leren.	  
3.	  	  architect:	  het	  bouwen	  aan	  bronnen,	  structuren	  en	  systemen	  in	  de	  school	  die	  de	  	  
	  	  	  	  	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  capaciteitsontwikkeling	  bevorderen	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  	  	  
	  	  	  	  	  114).	  
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Door	  deze	  drie	  subrollen	  te	  vervullen,	  kan	  een	  schoolleider	  de	  voorwaarden	  voor	  collectief	  
leren	  creëren.	  	  
	  
Ten	  slotte,	  de	  schoolleider	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  professionele	  leergemeenschap.	  Ook	  al	  is	  
de	  schoolleider	  bevoegd	  om	  bepaalde	  beslissingen	  te	  nemen	  waar	  anderen	  dat	  niet	  zijn,	  het	  
is	  niet	  zo	  dat	  hij	  de	  professionele	  leergemeenschap	  aanstuurt,	  dat	  hij	  er	  als	  het	  ware	  buiten	  
staat.	  De	  schoolleider	  schept	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  tot	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  te	  komen,	  verder	  is	  hij	  onderdeel	  van	  de	  professionele	  leergemeenschap	  
net	  zoals	  docenten	  en	  onderwijsondersteunend	  personeel	  dat	  zijn.	  	  
	  
In	  Tabel	  1,	  2	  en	  3	  zijn	  de	  interventies	  per	  subrol	  opgenomen.	  
	  
Tabel	  1	  
Interventies	  van	  een	  schoolleider	  bij	  de	  subrol	  cultuurbouwer	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  115-‐117)	  
	  
	   Interventies	  bij	  de	  subrol	  cultuurbouwer	  
1	   ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  doelen,	  gericht	  op	  het	  

verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  
2	   accentueren	  van	  professionele	  normen	  en	  verwachtingen	  in	  de	  vele	  ontmoetingen	  met	  

teamleden	  
3	  
	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  en	  vertrouwelijke	  relaties	  tussen	  teamleden	  en	  van	  
tolerantie	  voor	  fouten	  om	  ervan	  te	  leren	  

4	   het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  innovatieve	  houding	  bij	  docenten	  
5	   het	  bieden	  van	  individuele	  psychologische	  steun	  
6	   interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  medewerkers	  op	  school	  gaat	  
7	   het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  individuele	  ontwikkeling	  bij	  docenten	  
8	   het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  collectief	  leren	  van	  docenten	  
9	   een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  ontwikkeling	  
10	   rituelen	  en	  symbolen	  gebruiken	  om	  de	  nagestreefde	  waarden	  te	  onderstrepen	  
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Tabel	  2	  	  
Interventies	  van	  een	  schoolleider	  bij	  de	  subrol	  educator	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  115-‐117)	  
	  
	   Interventies	  bij	  de	  subrol	  educator	  
11	   model	  staan	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  docent	  
12	   (onderwijs)adviezen	  geven	  aan	  docenten	  
13	   informatie	  verschaffen	  aan	  docenten	  over	  hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  ervan,	  aan	  de	  hand	  

van	  de	  resultaten	  van	  leerlingen	  
14	   docenten	  intellectueel	  stimuleren	  door	  vragen	  te	  stellen	  gericht	  op	  het	  verhelderen	  van	  

vooronderstellingen	  van	  docenten	  
15	   een	  professionele	  dialoog	  voeren	  met	  docenten	  over	  hun	  handelen	  in	  de	  klas	  
16	   met	  het	  team	  de	  leerlingresultaten	  analyseren	  
17	   individuele	  en/of	  collectieve	  leerprocessen	  van	  docenten	  systematisch	  begeleiden	  
18	   helpen	  vaststellen	  van	  haalbare	  doelen	  voor	  docenten	  	  
19	   het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  teams	  in	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  individueel	  

reflecteren	  en	  collectief	  leren	  
20	   het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  professionele	  leergemeenschappen	  door	  begeleiding	  

van	  teamleiders	  
	  
	  
	  
Tabel	  3	  
Interventies	  van	  een	  schoolleider	  bij	  de	  subrol	  van	  architect	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  115-‐117)	  
	  
	   Interventies	  bij	  de	  subrol	  architect	  
21	  
	  

zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  individuele	  en	  collectieve	  professionalisering	  van	  de	  
teamleden	  

22	   vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  de	  school	  (zoals	  maatjeswerk,	  intervisie	  en	  collegiale	  
consultatie)	  organiseren	  

23	   ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  stellen	  voor	  individuele	  en	  collectieve	  leerprocessen	  en	  
voor	  samenwerking	  

24	   bronnen	  voor	  professionele	  ontwikkeling	  (literatuur,	  workshops,	  cursussen)	  ter	  beschikking	  
stellen	  

25	   systemen	  ontwikkelen	  die	  docenten	  informatie	  bieden	  over	  hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  
ervan	  

26	   systemen	  ontwikkelen	  die	  aan	  docenten	  informatie	  bieden	  over	  hun	  professionele	  
competenties	  en	  hun	  professionele	  ontwikkeling	  

27	   de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  hun	  professionaliserings-‐
activiteiten	  

28	   selectie-‐	  en	  beoordelingscriteria	  formuleren	  voor	  docenten	  die	  de	  nadruk	  leggen	  op	  
individueel	  en	  collectief	  (kunnen)	  leren	  

29	   interne	  mobiliteit	  van	  medewerkers	  realiseren	  
30	   subteams	  in	  een	  grotere	  school	  vormen	  
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De	  drie	  subrollen	  van	  Verbiest	  vormen	  in	  dit	  onderzoek	  uitgangspunt	  voor	  de	  rol	  van	  de	  
schoolleider	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  
	  
Samengevat,	  de	  schoolleider	  speelt	  een	  rol	  in	  het	  creëren	  van	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  
voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  De	  schoolleider	  heeft	  dus	  
invloed	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  voorwaarden	  die	  op	  hun	  beurt	  weer	  van	  invloed	  zijn	  op	  
de	  aanwezigheid	  van	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Op	  basis	  van	  
het	  voorgaande	  ontstaat	  nu	  het	  volgende	  conceptuele	  kader:	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Figuur	  2	  
Conceptueel	  kader	  met	  betrekking	  tot	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  

	  
	   	  

Rol	  schoolleider:	  
-‐ cultuurbouwer	  
-‐ educator	  
-‐ architect	  

	  

Voorwaarden	  professionele	  leergemeenschap:	  
-‐ faciliteiten	  
-‐ verbondenheid/relatie	  
-‐ autonomie	  
-‐ competentie	  
-‐ collectieve	  leercultuur	  
	  

Kenmerken	  professionele	  leergemeenschap:	  
-‐	  persoonlijke	  capaciteit	  
-‐	  interpersoonlijke	  capaciteit	  
-‐	  organisatorische	  capaciteit	  
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3.	  	   Doel-‐	  en	  vraagstelling	  
	  
3.1	   Doelstelling	  
Het	  primaire	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  de	  verbetering	  van	  het	  onderwijs	  op	  Oscar	  Romero	  
specifiek	  en	  van	  andere	  scholen	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  in	  het	  algemeen.	  Oscar	  Romero	  
zit	  op	  dit	  moment	  in	  een	  groot	  veranderproces	  dat	  uiteindelijk	  moet	  leiden	  tot	  Oscar	  
Romero	  zijnde	  een	  lerende	  schoolorganisatie.	  Door	  een	  lerende	  organisatie	  te	  zijn,	  kan	  de	  
school	  de	  kwaliteit	  van	  haar	  onderwijs	  verbeteren.	  De	  schoolleiders	  hebben	  handvatten	  
nodig	  voor	  het	  in	  gang	  zetten	  van	  de	  ontwikkeling	  naar	  een	  lerende	  organisatie.	  Dit	  
onderzoek	  resulteert	  in	  concrete	  aanbevelingen	  die	  in	  het	  veranderproces	  van	  de	  school	  
gebruikt	  kunnen	  worden.	  Deze	  aanbevelingen	  dienen	  als	  bouwstenen	  voor	  het	  
veranderproces	  in	  de	  school.	  Algemeen	  geformuleerd:	  het	  concrete	  resultaat	  van	  dit	  
onderzoek	  zijn	  aanbevelingen	  voor	  schoolleiders	  van	  Oscar	  Romero	  waarmee	  zij	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  organisatie	  kunnen	  stimuleren,	  te	  beginnen	  met	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  waarin	  door	  het	  hele	  team,	  inclusief	  
de	  schoolleider,	  collectief	  geleerd	  wordt.	  	  
	  
3.2	   Onderzoeksvraag	  
De	  informatie	  in	  hoofdstuk	  1	  en	  2	  leidt	  tot	  de	  volgende	  onderzoeksvraag:	  	  
	  
Wat	  is	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  
	  
3.3	   Deelvragen	  
Deelvragen	  zijn:	  
1. Wat	  zijn	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  de	  kenmerken	  van	  een	  

professionele	  leergemeenschap?	  
2. Welke	  voorwaarden	  zijn	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  nodig	  om	  

vorm	  te	  kunnen	  geven	  aan	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  
3. Wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  in	  

het	  scheppen	  van	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
te	  ontwikkelen?	  
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4.	   Methode	  	  
	  
4.1	   Onderzoeksstrategie	  
Het	  onderzoek	  betreft	  een	  kwalitatief	  praktijkonderzoek	  waarbij	  literatuuronderzoek	  dient	  
om	  een	  theoretisch	  kader	  op	  te	  stellen	  dat	  als	  onderlegger	  voor	  de	  interviews	  fungeert.	  
Door	  middel	  van	  semigestructureerde	  interviews	  worden	  data	  verzameld.	  In	  de	  interviews	  
worden	  de	  bevindingen	  van	  het	  literatuuronderzoek	  getoetst	  aan	  de	  praktijk	  en	  waar	  nodig	  
worden	  de	  uitkomsten	  van	  het	  literatuuronderzoek	  aangevuld.	  Het	  literatuuronderzoek	  en	  
de	  interviews	  tezamen	  geven	  een	  volledig	  beeld	  van	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  bij	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  en	  de	  voorwaarden	  die	  in	  dat	  kader	  
nodig	  zijn	  om	  tot	  een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  komen.	  Op	  basis	  hiervan	  worden	  
praktische	  aanbevelingen	  gegeven.	  	  
	  
4.2	   Procedure	  
Het	  onderzoek	  zal	  uit	  twee	  fasen	  bestaan:	  	  
1. het	  ontwikkelen	  van	  een	  conceptueel	  kader	  aan	  de	  hand	  van	  de	  theorie.	  Begrippen	  uit	  dit	  

kader	  worden	  geoperationaliseerd	  en	  vertaald	  naar	  een	  interview.	  	  
2. het	  afnemen	  van	  de	  interviews	  bij	  docenten.	  
	  
4.3	  	   Onderzoeksgroep	  
De	  bedoeling	  was	  dat	  31	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  geïnterviewd	  zouden	  worden.	  Dat	  is	  
ruim	  26%	  van	  de	  totale	  populatie.	  Voor	  de	  interviews	  zijn	  43	  docenten	  per	  mail	  uitgenodigd	  
van	  wie	  er	  daarna	  nog	  een	  aantal	  mondeling	  benaderd	  zijn.	  Twee	  docenten	  zijn	  mondeling	  
uitgenodigd	  om	  mee	  te	  doen	  met	  de	  interviews.	  Uiteindelijk	  zijn	  er	  24	  docenten	  
geïnterviewd	  waarvan	  negen	  docenten	  in	  twee	  focusinterviews,	  een	  groep	  van	  vijf	  en	  een	  
groep	  van	  vier	  docenten,	  twee	  tweetallen	  en	  elf	  individuele	  interviews.	  Dat	  is	  20%	  van	  de	  
totale	  populatie.	  In	  totaal	  zijn	  er	  vijftien	  interviewsessies	  geweest.	  De	  docenten	  die	  wel	  
benaderd	  zijn	  voor	  de	  interviews,	  maar	  niet	  geïnterviewd	  zijn,	  hebben	  om	  diverse	  redenen	  
niet	  aan	  de	  interviews	  meegedaan.	  Drie	  docenten	  waren	  ziek	  op	  de	  dag	  van	  het	  interview,	  
een	  docent	  gaf	  aan	  niet	  mee	  te	  willen	  werken	  aan	  het	  interview	  zonder	  reden,	  twee	  
docenten	  werden	  vlak	  voor	  het	  interview	  weggeroepen	  voor	  leerlingzaken	  en	  de	  overige	  
docenten	  gaven	  aan	  wel	  mee	  te	  willen	  werken,	  maar	  door	  gesprekken	  met	  ouders,	  excursies	  
met	  leerlingen	  of	  inhaaltoetsen	  van	  leerlingen	  niet	  in	  staat	  te	  zijn	  om	  te	  komen.	  In	  Tabel	  4	  is	  
het	  aantal	  interviews	  en	  de	  verdeling	  van	  de	  docenten	  over	  de	  afdelingen	  weergegeven.	  In	  
Tabel	  5	  is	  het	  aantal	  docenten	  per	  afdeling,	  het	  aantal	  docenten	  in	  totaal	  op	  Oscar	  Romero	  
en	  het	  aantal	  geïnterviewde	  docenten	  per	  afdeling	  weergegeven.	  	  
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Tabel	  4	  	  
Aantal	  interviews	  en	  verdeling	  docenten	  over	  de	  afdelingen	  
	  

	  
	  

Aantal	  
interview-‐
momenten	  
	  

Aantal	  mavo-‐
docenten	  

Aantal	  
havo-‐
docenten	  

Aantal	  vwo-‐
docenten	  

Aantal	  
respondenten	  
(n=24)	  

Individuele	  
interviews	  

11	   2	   5	   4	   11	  

Per	  tweetal	   2	   1	   2	   1	   4	  
Focusinterview	   2	   3	   2	   4	   9	  
	   	   	   	   	   	  
Totaal	   15	   6	   9	   9	   24	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
Tabel	  5	  	  
Aantal	  docenten	  per	  afdeling	  en	  aantal	  docenten	  geïnterviewd	  
	  
Afdeling	   Aantal	  docenten	  

op	  Oscar	  Romero	  
(n=119)	  

Aantal	  docenten	  
geïnterviewd	  
(n=24)	  

In	  %	  

Mavo	   39	   6	   15%	  
Havo	   49	   9	   18%	  
Vwo	   31	   9	   29%	  
Totaal	   119	   24	   20%	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  groepen	  kwam	  in	  overleg	  met	  de	  rector	  en	  conrectoren	  en	  de	  
meesterproefbegeleider	  tot	  stand.	  Criteria	  zijn	  beschikbaarheid	  van	  docenten,	  ervaring	  in	  
het	  onderwijs	  en	  participatie	  in	  de	  school.	  
	  
4.4	   Instrumentatie	  
De	  dataverzameling	  is	  gebeurd	  aan	  de	  hand	  van	  mondelinge	  interviews	  van	  elk	  een	  lesuur	  
van	  vijftig	  minuten.	  Voor	  het	  groepsinterview	  zijn	  twee	  lesuren	  uitgetrokken.	  Ieder	  interview	  
is	  opgenomen.	  Er	  is	  een	  notulist	  aanwezig	  geweest	  bij	  alle	  interviews.	  Voordat	  de	  
respondenten	  geïnterviewd	  zijn,	  is	  eerst	  een	  proefinterview	  afgenomen	  dat	  geëvalueerd	  is	  
op	  de	  inhoud	  van	  de	  vragen,	  de	  manier	  van	  interviewen	  en	  de	  benodigde	  tijd.	  
	  
Er	  zijn	  drie	  soorten	  interviews	  afgenomen:	  
1. individuele	  interviews	  met	  elf	  docenten	  
2. twee	  interviews	  met	  tweetallen	  	  
3. twee	  interviews	  met	  focusgroepen,	  een	  bestaande	  uit	  vier	  docenten,	  een	  bestaande	  uit	  

vijf	  docenten.	  
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De	  verdeling	  van	  de	  docenten	  per	  afdeling	  over	  de	  interviews	  is	  te	  zien	  in	  Tabel	  4	  en	  Tabel	  5.	  
De	  bedoeling	  was	  een	  gelijk	  aantal	  mavo-‐,	  havo-‐	  en	  vwo-‐docenten	  te	  interviewen.	  Door	  de	  
non-‐response	  is	  de	  verdeling	  van	  de	  docenten	  over	  de	  interviews	  geheel	  willekeurig	  
geworden:	  de	  beschikbaarheid	  was	  het	  doorslaggevende	  criterium	  bij	  de	  keuze	  van	  
respondenten.	  Door	  het	  afnemen	  van	  groepsinterviews	  is	  het	  aantal	  respondenten	  groter	  
dan	  wanneer	  alleen	  individuele	  interviews	  afgenomen	  worden.	  Hoe	  groter	  het	  aantal	  
respondenten,	  hoe	  meer	  gegevens	  verzameld	  worden,	  hoe	  betrouwbaarder	  en	  meer	  valide	  
het	  onderzoek	  wordt.	  Bovendien	  zijn	  meer	  mensen	  betrokken	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
lerende	  schoolorganisatie	  die	  Oscar	  Romero	  uiteindelijk	  wil	  zijn.	  Tijd	  is	  ook	  een	  belangrijke	  
factor	  in	  de	  afweging	  tussen	  individuele	  interviews	  en	  groepsinterviews.	  Om	  zoveel	  mogelijk	  
mensen	  te	  kunnen	  benaderen	  in	  de	  beperkte	  tijdsspanne	  die	  er	  voor	  de	  interviews	  is,	  is	  
gekozen	  voor	  groepsinterviews	  en	  focusgroepen.	  Het	  nadeel	  van	  groepsinterviews	  en	  
focusgroepen	  is	  dat	  mensen	  elkaar	  napraten	  of	  niet	  de	  kans	  krijgen	  om	  iets	  te	  zeggen.	  
Bovendien	  kan	  het	  ook	  zijn	  dat	  ze	  hun	  mond	  houden,	  ook	  als	  ze	  het	  niet	  eens	  zijn	  met	  wat	  er	  
gezegd	  wordt.	  	  
	  
Het	  interview	  bestaat	  uit	  twee	  soorten	  vragen:	  open	  vragen	  en	  geleide	  vragen.	  Op	  basis	  van	  
de	  definitie	  van	  Verbiest	  (2012)	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap,	  van	  de	  drie	  rollen	  
van	  Verbiest	  (2012)	  en	  de	  bijbehorende	  interventies	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  gekeken	  naar	  
welke	  handelingen	  van	  een	  schoolleider	  volgens	  docenten	  nodig	  zijn	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  professionele	  leergemeenschap.	  Als	  in	  dit	  onderzoek	  gesproken	  wordt	  over	  interventies,	  
worden	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  bedoeld.	  Als	  gesproken	  wordt	  over	  handelingen,	  
dan	  wordt	  de	  operationalisering	  van	  de	  interventies	  bedoeld.	  In	  bijlage	  I	  is	  de	  
interviewleidraad	  opgenomen.	  Het	  interview	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  II.	  
	  
Voor	  de	  verslaglegging	  van	  de	  open	  vragen	  van	  het	  interview	  is	  een	  uitwerkblad	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  matrix	  ontworpen	  waarin	  de	  rollen	  van	  de	  schoolleider	  en	  de	  interventies	  zijn	  
opgenomen.	  Voor	  de	  geleide	  vragen	  werd	  van	  de	  ordening	  van	  de	  kaartjes	  die	  de	  docenten	  
neerleggen	  een	  foto	  gemaakt.	  Op	  een	  apart	  blad	  werd	  in	  een	  bijbehorend	  schema	  de	  
toelichting	  op	  de	  ordening	  genoteerd.	  Bijlage	  III	  bevat	  de	  uitwerkbladen	  van	  de	  interviews.	  
Bijlage	  IV	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  uitwerking	  en	  een	  foto	  van	  de	  ordening	  van	  de	  kaartjes.	  
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4.5	   Analyse	  
Om	  de	  uit	  de	  interviews	  verkregen	  data	  te	  kunnen	  analyseren,	  zijn	  de	  concrete	  handelingen	  
van	  een	  schoolleider	  die	  de	  docenten	  noemen,	  geclusterd	  op	  grond	  van	  gelijkluidende	  
antwoorden.	  Bij	  de	  analyse	  van	  de	  data	  werd	  naar	  een	  aantal	  zaken	  gekeken:	  
1. Hebben	  docenten	  voorwaarden,	  rollen	  en	  interventies	  genoemd	  die	  niet	  in	  de	  literatuur	  

en	  dus	  wel	  in	  de	  interviews	  genoemd	  zijn?	  Zo	  ja,	  welke	  zijn	  dat?	  
2. Welke	  concrete	  handelingen	  van	  schoolleiders	  noemen	  docenten	  om	  tot	  een	  

professionele	  leergemeenschap	  te	  komen?	  
3. Welke	  interventies	  en	  rollen	  zijn	  volgens	  de	  docenten	  relevant?	  	  
4. Leiden	  andere	  opvattingen	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  tot	  andere	  

voorwaarden	  en	  een	  andere	  rol	  van	  de	  schoolleider	  dan	  die	  uit	  de	  literatuur	  naar	  voren	  
komen?	  	  

Alle	  docenten	  werden	  in	  de	  analyse	  hetzelfde	  behandeld.	  Er	  werd	  in	  de	  analyse	  dus	  geen	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  data	  die	  voortkomen	  uit	  de	  individuele	  interviews	  en	  data	  die	  
voortkomen	  uit	  de	  groeps-‐	  of	  focusinterviews.	  
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5.	   Resultaten	  	  
	  
In	  de	  volgende	  paragrafen	  worden	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  geanalyseerd	  en	  
vergeleken	  met	  de	  bevindingen	  van	  het	  literatuuronderzoek.	  Als	  eerste	  wordt	  in	  paragraaf	  
5.1.1	  beschreven	  wat	  respondenten	  onder	  een	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  
leren	  verstaan.	  In	  paragraaf	  5.1.2	  wordt	  vervolgens	  omschreven	  welke	  voorwaarden	  volgens	  
respondenten	  nodig	  zijn	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren	  en	  welke	  rol	  de	  schoolleider	  volgens	  
de	  respondenten	  kan	  spelen	  om	  de	  voorwaarden	  te	  kunnen	  scheppen.	  Tot	  slot	  wordt	  in	  
paragraaf	  5.1.3	  beschreven	  welke	  relevantie	  respondenten	  aan	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  
hebben	  toegekend.	  	  
	  
5.1	   Omschrijving	  van	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  
In	  het	  interview	  is	  als	  eerste	  gevraagd	  naar	  de	  opvatting	  van	  de	  respondenten	  over	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren.	  De	  definities	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  van	  Verbiest	  en	  collectief	  leren	  van	  Huysman	  zoals	  die	  zijn	  opgenomen	  in	  
paragraaf	  2.1	  zijn	  het	  uitgangspunt	  in	  dit	  onderzoek.	  In	  deze	  paragraaf	  komen	  eerst	  de	  
opvattingen	  over	  een	  professionele	  leergemeenschap	  aan	  de	  orde.	  	  
	  
De	  definitie	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  van	  Verbiest	  luidt	  als	  volgt:	  	  
	  
We	  spreken	  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).	  
	  
In	  bijlage	  V	  zijn	  de	  beschrijvingen	  van	  de	  respondenten	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  te	  vinden.	  Uit	  de	  beschrijving	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  van	  de	  respondenten	  komen	  vooral	  drie	  aspecten	  naar	  voren:	  
1. in	  een	  groep	  
2. van	  en	  	  
3. met	  elkaar	  leren	  
	  
Een	  aantal	  respondenten	  spreekt	  over	  blijvend	  of	  structureel	  leren	  en	  een	  aantal	  over	  
individuele	  ontwikkeling.	  De	  meeste	  respondenten	  geven	  voorbeelden	  van	  wat	  zij	  denken	  
dat	  professionele	  leergemeenschappen	  zijn:	  secties,	  werkgroepen,	  teams.	  De	  bereidheid	  om	  
te	  leren	  wordt	  ook	  door	  een	  aantal	  respondenten	  genoemd.	  Nagenoeg	  geen	  enkele	  docent	  
benoemt	  het	  doel	  van	  het	  leren.	  Een	  enkeling	  noemt	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  als	  
drijfveer	  om	  te	  leren.	  	  
	  
Vervolgens	  is	  de	  respondenten	  naar	  hun	  opvattingen	  over	  collectief	  leren	  gevraagd.	  	  
Huysman	  (2000)	  omschrijft	  collectief	  leren	  als	  het	  proces	  waardoor	  een	  collectiviteit	  kennis	  
construeert	  of	  bestaande	  kennis	  reconstrueert	  (Huysman,	  2000,	  p.	  135).	  In	  nagenoeg	  iedere	  
omschrijving	  van	  collectief	  leren	  van	  de	  respondenten	  komt	  het	  met	  en	  van	  elkaar	  leren	  en	  
het	  uitwisselen	  en	  delen	  van	  kennis	  naar	  voren.	  Uit	  de	  antwoorden	  komt	  niet	  duidelijk	  naar	  
voren	  of	  het	  hier	  om	  collectief	  leren	  gaat	  of	  om	  het	  leren	  van	  het	  individu	  in	  een	  groep.	  	  
Een	  aantal	  respondenten	  benoemt	  dat	  niet	  alleen	  het	  opdoen	  van	  kennis	  maar	  ook	  van	  
vaardigheden	  bij	  collectief	  leren	  hoort.	  Verder	  geven	  respondenten	  aan	  dat	  bij	  collectief	  
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leren	  hoort	  dat	  de	  neuzen	  dezelfde	  kant	  op	  staan.	  Een	  respondent	  geeft	  aan	  dat	  het	  
gezamenlijk	  nastreven	  van	  doelen	  hoort	  bij	  collectief	  leren.	  Ook	  geeft	  een	  respondent	  aan	  
dat	  verbeteren	  het	  doel	  van	  collectief	  leren	  is.	  Een	  aantal	  respondenten	  geeft	  nadere	  
invulling	  aan	  het	  begrip	  leren:	  met	  anderen	  praten,	  dingen	  samen	  doen	  zoals	  
scholingsmiddagen,	  discussiëren,	  gezamenlijk	  tot	  een	  oplossing	  komen.	  Dit	  laatste	  is	  een	  
vorm	  van	  collectief	  leren.	  Twee	  elementen	  uit	  de	  definitie	  van	  Huysman:	  	  
1. collectief	  leren	  is	  een	  proces	  en	  	  
2. collectief	  leren	  is	  het	  reconstrueren	  van	  bestaande	  kennis	  (Huysman,	  2000)	  
worden	  door	  een	  enkeling	  genoemd.	  	  
	  
Zowel	  bij	  de	  beschrijving	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  als	  bij	  het	  collectief	  leren	  
geven	  respondenten	  aan	  dat	  het	  leren	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  gestructureerd	  
moet	  plaatsvinden.	  Over	  het	  leren	  op	  verschillende	  niveaus,	  als	  individu,	  in	  groepen	  of	  
teams	  of	  als	  organisatie	  als	  geheel	  wordt	  door	  een	  enkele	  docent	  gesproken.	  	  
	  
5.2	   Voorwaarden	  en	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  
	  
Voorwaarden	  
Nadat	  de	  respondenten	  hebben	  aangegeven	  wat	  zij	  verstaan	  onder	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  en	  collectief	  leren,	  zijn	  hun	  de	  definities	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  voorgelegd.	  Een	  van	  de	  eerste	  vragen	  die	  vervolgens	  
gesteld	  werd,	  is	  wat	  docenten	  nodig	  hebben	  van	  hun	  schoolleider	  om	  collectief	  te	  kunnen	  
leren.	  In	  bijlage	  VI	  zijn	  de	  volledige	  antwoorden	  te	  vinden.	  In	  Tabel	  6	  zijn	  de	  antwoorden	  
samengevat.	  	  
	  
Tabel	  6	  

Voorwaarden	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren	  volgens	  de	  respondenten	  (n=24)	  

	  

Voorwaarden	  om	  collectief	  te	  kunnen	  
leren	  volgens	  de	  respondenten	  

Aantal	  respondenten	  dat	  de	  
voorwaarden	  heeft	  genoemd	  
(n=24)	  

faciliteren:	  tijd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  geld	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fysieke	  ruimte	  

15	  
	  	  1	  
	  	  1	  

visie	   	  	  8	  

structuur	   	  	  2	  

vertrouwen	   	  	  2	  
ontwikkelgesprekken	   	  	  1	  

aanspreken	  van	  mensen	   	  	  1	  
totaal	   31	  

	  
In	  Tabel	  6	  is	  te	  zien	  welke	  voorwaarden	  respondenten	  genoemd	  hebben	  en	  hoeveel	  keer	  de	  
respondenten	  deze	  voorwaarden	  hebben	  genoemd.	  Respondenten	  konden	  meerdere	  
voorwaarden	  noemen.	  Uit	  Tabel	  6	  blijkt	  dat	  beschikken	  over	  tijd	  voor	  veel	  respondenten	  een	  
voorwaarde	  is	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren.	  Een	  respondent	  noemde	  een	  goede	  
werkruimte	  als	  voorwaarde:	  Oscar	  Romero	  is	  een	  volle	  school	  en	  niet	  iedere	  sectie	  heeft	  een	  



De	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	   	  

Vivi	  ter	  Velde	  -‐	  MEM	  najaar	  13-‐15	  -‐	  november	  2015	   27	  

goede	  werkruimte	  tot	  haar	  beschikking.	  Als	  tweede	  voorwaarde	  wordt	  door	  respondenten	  
het	  uitdragen	  van	  een	  duidelijke	  visie	  genoemd:	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  ze	  richting	  
nodig	  hebben	  zodat	  ze	  weten	  in	  welke	  richting	  ze	  zich	  zouden	  moeten	  ontwikkelen	  en	  
iedereen	  dezelfde	  kant	  op	  gaat.	  De	  voorwaarden	  die	  daarna	  genoemd	  worden,	  lopen	  uiteen	  
van	  het	  bieden	  van	  structuur	  tot	  het	  aanspreken	  van	  mensen.	  Als	  toelichting	  bij	  vertrouwen	  
geven	  respondenten	  aan	  dat	  als	  een	  schoolleider	  vertrouwen	  heeft	  in	  hun	  capaciteiten,	  zij	  
dat	  zelf	  ook	  hebben.	  	  
	  
Rol	  schoolleider	  
Nadat	  respondenten	  is	  gevraagd	  naar	  de	  voorwaarden	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren,	  zijn	  
hun	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  voorgelegd	  met	  de	  vraag	  deze	  in	  te	  delen	  naar	  relevantie:	  
niet	  belangrijk,	  redelijk	  belangrijk	  en	  heel	  belangrijk	  en	  vervolgens	  te	  benoemen	  welke	  
handelingen	  van	  een	  schoolleider	  zij	  zich	  bij	  de	  interventies	  voorstellen.	  Eerst	  wordt	  hier	  
ingegaan	  op	  de	  concrete	  handelingen	  die	  de	  respondenten	  genoemd	  hebben.	  	  
	  
Na	  inventarisatie	  van	  de	  antwoorden	  bleek	  dat	  van	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  
een	  clustering	  van	  gelijkluidende	  antwoorden	  gemaakt	  kan	  worden	  die	  er	  als	  volgt	  uit	  ziet:	  
Handelingen	  gericht	  op:	  
1. de	  relatie/verbinden	  
2. het	  doen	  toekomen	  van	  informatie	  
3. het	  faciliteren.	  
In	  bijlage	  VII	  is	  te	  zien	  welke	  concrete	  handelingen	  onder	  welke	  clusters	  vallen.	  Bovendien	  
noemen	  respondenten	  nog	  een	  concrete	  handeling:	  het	  voeren	  van	  gesprekken.	  Het	  voeren	  
van	  gesprekken	  wordt	  hier	  apart	  genoemd	  en	  niet	  bij	  een	  cluster	  ingedeeld	  omdat	  de	  
gesprekken	  steeds	  anders	  worden	  ingevuld.	  Sommige	  respondenten	  noemen	  het	  gesprek	  in	  
het	  kader	  van	  de	  gesprekscyclus,	  anderen	  zien	  het	  gesprek	  als	  een	  vorm	  van	  interesse	  tonen	  
of	  als	  een	  middel	  om	  te	  worden	  gezien	  en	  gehoord.	  Het	  doel	  van	  de	  gesprekken	  werd	  in	  de	  
interviews	  niet	  altijd	  door	  de	  respondenten	  benoemd.	  Aangezien	  de	  drie	  clusters	  wel	  een	  
doel	  beogen,	  kunnen	  de	  gesprekken	  daarom	  niet	  aan	  de	  andere	  drie	  clusters	  gekoppeld	  
worden.	  Voorbeelden	  van	  gelijkluidende	  antwoorden	  die	  in	  het	  cluster	  relatie/verbinden	  zijn	  
opgenomen,	  zijn	  de	  vraag	  stellen	  ‘hoe	  gaat	  het	  met	  je’,	  in	  de	  personeelskamer	  aan	  de	  grote	  
tafel	  koffie	  drinken	  voor	  de	  eerste	  bel	  gaat,	  aandacht	  besteden	  aan	  verjaardagen	  en	  
complimenten	  geven.	  Voorbeelden	  van	  handelingen	  die	  vallen	  in	  het	  cluster	  het	  doen	  
toekomen	  van	  informatie	  zijn	  rapportages	  uit	  de	  monitorsystemen	  verstrekken,	  
actieplannen	  delen	  en	  bronnen	  voor	  scholing	  actief	  bij	  mensen	  onder	  de	  aandacht	  brengen.	  
Voorbeelden	  van	  handelingen	  die	  vallen	  onder	  het	  cluster	  faciliteren	  zijn	  tijd	  vrij	  maken	  voor	  
cursussen	  en	  werkmiddagen,	  werkruimtes	  ter	  beschikking	  stellen	  en	  docenten	  laten	  
uitroosteren.	  	  
	  
Het	  voeren	  van	  gesprekken	  is	  ronduit	  de	  meest	  genoemde	  handeling.	  Respondenten	  geven	  
aan	  dat	  de	  gesprekken	  kunnen	  variëren	  van	  gesprekken	  die	  onderdeel	  zijn	  van	  de	  
gesprekscyclus	  waarin	  het	  functioneren	  van	  een	  docent	  aan	  de	  orde	  komt	  tot	  tussentijdse	  
gesprekken	  waarin	  informatie	  wordt	  uitgewisseld	  over	  lopende	  zaken.	  Een	  goede	  tweede	  is	  
het	  cluster	  waaronder	  de	  handelingen	  vallen	  die	  gericht	  zijn	  op	  de	  relatie.	  	  
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Hieronder	  zijn	  tabellen	  opgenomen	  met	  daarin	  per	  cluster	  van	  handelingen	  de	  vijf	  
interventies	  die	  binnen	  dit	  cluster	  het	  meest	  genoemd	  zijn	  door	  respondenten.	  Dit	  geeft	  een	  
beeld	  van	  hoe	  de	  handelingen	  over	  de	  interventies	  verdeeld	  zijn.	  Bovendien	  wordt	  zo	  een	  
koppeling	  gemaakt	  tussen	  de	  handelingen	  en	  de	  interventies	  met	  bijbehorende	  rollen.	  	  
	  
Tabel	  7	  	  
Aantal	  respondenten	  dat	  gesprekken	  voeren	  heeft	  genoemd	  bij	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  verdeeld	  in	  de	  

schoolleidersrollen	  van	  Verbiest	  (2012)	  (n=24)	  

	  

Interventies	  van	  Verbiest	   Aantal	  respondenten	  dat	  
gesprekken	  voeren	  heeft	  genoemd	  	  
(n=24)	  

een	  professionele	  dialoog	  voeren	  met	  docenten	  over	  hun	  
handelen	  in	  de	  klas	  
	  

13	  

het	  bieden	  van	  individuele	  psychologische	  steun	  
	  

12	  

accentueren	  van	  professionele	  normen	  en	  verwachtingen	  in	  
de	  vele	  ontmoetingen	  met	  teamleden	  
	  

11	  

zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  individuele	  en	  collectieve	  
professionalisering	  van	  de	  teamleden	  
	  

11	  
	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  
individuele	  ontwikkeling	  bij	  docenten	  
	  

10	  

	  
	   Cultuurbouwer	  
	  	  	  	  	  	  	   Educator	  
	   Architect	  
	  
Bovenstaande	  legenda	  wordt	  hier	  een	  keer	  weergegeven.	  Op	  de	  volgende	  tabellen	  waarin	  
de	  schoolleidersrollen	  van	  Verbiest	  zijn	  opgenomen,	  is	  de	  legenda	  wel	  van	  toepassing,	  maar	  
wordt	  hij	  niet	  meer	  weergegeven.	  	  
	  
In	  Tabel	  7	  is	  te	  zien	  hoeveel	  respondenten	  gesprekken	  voeren	  hebben	  genoemd	  bij	  de	  
interventies	  die	  in	  Tabel	  7	  zijn	  opgenomen.	  De	  kleuren	  geven	  aan	  onder	  welke	  subrollen	  van	  
Verbiest	  (2012)	  de	  interventies	  vallen.	  Uit	  de	  tabel	  blijkt	  dat	  vooral	  in	  situaties	  waarin	  het	  
gaat	  om	  het	  functioneren	  en	  het	  welzijn	  van	  individuen	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  voor	  
respondenten	  een	  passende	  handeling	  is.	  Het	  gaat	  dan	  vooral	  om	  gesprekken	  die	  onderdeel	  
zijn	  van	  de	  gesprekscyclus.	  	  
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Tabel	  8	  	  

Aantal	  respondenten	  dat	  relatie/verbinding	  heeft	  genoemd	  bij	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  verdeeld	  in	  de	  

schoolleidersrollen	  van	  Verbiest	  (2012)	  (n=24)	  

	  

Interventies	  van	  Verbiest	   Aantal	  respondenten	  dat	  
relatie/verbinding	  heeft	  genoemd	  	  
(n=24)	  

interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  medewerkers	  op	  school	  gaat	  
	  

22	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  en	  vertrouwelijke	  
relaties	  tussen	  teamleden	  en	  van	  tolerantie	  voor	  fouten	  om	  
ervan	  te	  leren	  
	  

17	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  
doelen,	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  
leerlingen	  
	  

14	  

model	  staan	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  docent	  
	  

13	  

een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  ontwikkeling	  
	  

11	  

	  
Uit	  Tabel	  8	  blijkt	  dat	  relatie/verbinding	  door	  respondenten	  vooral	  genoemd	  wordt	  bij	  
interventies	  die	  gericht	  zijn	  op	  de	  cultuur	  van	  de	  school,	  waarbij	  de	  schoolleider	  de	  rol	  van	  
cultuurbouwer	  heeft.	  Deze	  uitkomsten	  passen	  bij	  het	  feit	  dat	  een	  veilig	  klimaat	  in	  de	  
literatuur	  als	  voorwaarde	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
genoemd	  wordt.	  	  
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Tabel	  9	  	  

Aantal	  respondenten	  dat	  faciliteren	  heeft	  genoemd	  bij	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  verdeeld	  in	  de	  schoolleidersrollen	  

van	  Verbiest	  (2012)	  (n=24)	  

	  

Interventies	  van	  Verbiest	   Aantal	  respondenten	  dat	  faciliteren	  
heeft	  genoemd	  (n=24)	  

het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  professionele	  
leergemeenschappen	  door	  begeleiding	  van	  teamleiders	  
	  

12	  

vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  de	  school	  (zoals	  maatjeswerk,	  
intervisie	  en	  collegiale	  consultatie)	  organiseren	  
	  

9	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  collectief	  
leren	  van	  docenten	  
	  

7	  

het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  teams	  in	  de	  vaardigheden	  
die	  nodig	  zijn	  voor	  individueel	  reflecteren	  en	  collectief	  leren	  
	  

7	  

ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  stellen	  voor	  individuele	  
en	  collectieve	  leerprocessen	  en	  voor	  samenwerking	  

7	  

	  
Uit	  Tabel	  9	  blijkt	  dat	  handelingen	  gericht	  op	  het	  faciliteren	  vooral	  genoemd	  worden	  bij	  
interventies	  die	  vallen	  onder	  de	  rollen	  educator	  en	  architect.	  In	  de	  rol	  van	  educator	  moet	  de	  
schoolleider	  tijd	  vrij	  maken	  voor	  cursussen,	  trainingen	  en	  collegiale	  consultatie.	  
Respondenten	  gaven	  overigens	  bij	  de	  interventies	  1)	  het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  
professionele	  leergemeenschappen	  door	  begeleiding	  van	  teamleiders	  en	  2)	  het	  trainen	  van	  
medewerkers	  en	  teams	  in	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  individueel	  reflecteren	  en	  
collectief	  leren	  die	  in	  Tabel	  9	  genoemd	  worden	  aan,	  dat	  het	  wel	  belangrijk	  is	  dat	  dat	  gebeurt,	  
maar	  dat	  een	  schoolleider	  dat	  niet	  zelf	  hoeft	  te	  doen.	  Hij	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  
gebeurt.	  Voor	  de	  rol	  van	  architect	  geven	  respondenten	  aan	  dat	  de	  schoolleider	  in	  de	  
formatie	  tijd	  moet	  opnemen	  om	  ruimte	  te	  maken	  voor	  samen	  werken	  en	  samen	  leren.	  
Opvallend	  is	  dat	  respondenten	  als	  eerste	  voorwaarde	  voor	  het	  collectief	  kunnen	  leren	  
faciliteren	  noemen,	  terwijl	  dat	  niet	  in	  de	  hoeveelheid	  handelingen	  die	  vallen	  onder	  het	  
cluster	  faciliteren	  terug	  te	  zien	  is.	  	  
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Tabel	  10	  	  

Aantal	  respondenten	  dat	  informeren	  heeft	  genoemd	  bij	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  verdeeld	  in	  de	  

schoolleidersrollen	  van	  Verbiest	  (2012)	  

	  
Interventies	  van	  Verbiest	   Aantal	  respondenten	  dat	  

informeren	  heeft	  genoemd	  (n=24)	  
systemen	  ontwikkelen	  die	  aan	  docenten	  informatie	  bieden	  
over	  hun	  professionele	  competenties	  en	  hun	  professionele	  
ontwikkeling	  
	  

12	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  docenten	  informatie	  bieden	  over	  
hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  ervan	  
	  

11	  
	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  
doelen,	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  
leerlingen	  
	  

5	  

	  
Als	  vierde	  concrete	  handeling	  noemen	  respondenten	  het	  informeren	  van	  medewerkers.	  Uit	  
Tabel	  10	  blijkt	  dat	  het	  informeren	  vooral	  moet	  gebeuren	  aan	  de	  hand	  van	  rapportages	  uit	  
monitorsystemen	  als	  Cum	  Laude,	  Vensters	  voor	  Verantwoording	  en	  de	  competentiemonitor.	  
Respondenten	  geven	  aan	  dat	  schoolleiders	  zelf	  die	  systemen	  niet	  hoeven	  te	  ontwikkelen,	  
zoals	  in	  de	  interventie	  van	  Verbiest	  staat	  aangegeven,	  maar	  dat	  het	  wel	  belangrijk	  is	  dat	  
deze	  systemen	  er	  zijn	  en	  dat	  mensen	  weten	  wat	  de	  stand	  van	  zaken	  is.	  Het	  is	  niet	  vreemd	  
dat	  respondenten	  het	  gewenst	  vinden	  dat	  de	  schoolleider	  informeert	  in	  de	  rol	  van	  architect.	  
Het	  informeren	  hoort	  immers	  bij	  het	  bouwen	  aan	  bronnen,	  structuren	  en	  systemen	  in	  de	  
school	  die	  de	  persoonlijke	  en	  interpersoonlijke	  capaciteitsontwikkeling	  bevorderen.	  	  
	  
Als	  laatste	  werd	  in	  het	  interview	  de	  vraag	  gesteld:	  wat	  mis	  je	  nog	  aan	  interventies	  van	  de	  
schoolleider?	  De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  gaf	  aan	  niets	  te	  missen.	  Een	  aantal	  
respondenten	  benadrukten	  nogmaals	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden	  in	  het	  functioneren	  van	  een	  
schoolleider.	  Opvallend	  is	  dat	  vijf	  van	  de	  acht	  opmerkingen	  gaan	  over	  de	  rol	  van	  
cultuurbouwer.	  Persoonlijke	  interesse,	  zichtbaar	  zijn	  in	  de	  school	  en	  betrokkenheid	  vinden	  
respondenten	  belangrijk.	  Bijlage	  X	  is	  het	  overzicht	  van	  de	  antwoorden	  op	  deze	  vraag.	  	  
	  
5.3	   Relevantie	  van	  de	  interventies	  
De	  respondenten	  hebben	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  geordend	  naar	  relevantie.	  De	  
interventies	  van	  Verbiest	  zijn	  op	  kaartjes	  afgedrukt.	  De	  respondenten	  hebben	  de	  
interventies	  geordend	  door	  ze	  neer	  te	  leggen	  in	  de	  categorie	  heel	  belangrijk,	  redelijk	  
belangrijk	  of	  niet	  belangrijk.	  Alle	  respondenten	  hebben	  in	  totaal	  dertig	  interventies	  
geordend,	  tien	  per	  rol.	  Per	  rol	  zijn	  de	  interventies	  240	  keer	  geordend,	  namelijk	  10	  per	  
respondent	  bij	  een	  populatie	  van	  24	  respondenten.	  Alles	  bij	  elkaar	  zijn	  de	  interventies	  dan	  
720	  keer	  geordend.	  De	  getallen	  in	  de	  kolommen	  geven	  per	  subrol	  aan	  hoeveel	  keer	  de	  
interventies	  bij	  heel	  belangrijk,	  bij	  redelijk	  belangrijk	  en	  bij	  niet	  belangrijk	  zijn	  neergelegd.	  In	  
bijlage	  IX	  is	  te	  zien	  welke	  ordening	  de	  respondenten	  aan	  de	  interventies	  hebben	  toegekend.	  
In	  Tabel	  11	  zijn	  de	  totaalresultaten	  opgenomen.	  	  
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Tabel	  11	  	  
Ordening	  naar	  de	  mate	  waarin	  de	  respondenten	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  (2012)	  belangrijk	  vinden	  (n=24).	  

	  
	   Aantal	  

interventies	  per	  
subrol	  dat	  heel	  
belangrijk	  wordt	  
gevonden	  (n=24)	  

Aantal	  
interventies	  per	  
subrol	  dat	  redelijk	  
belangrijk	  wordt	  
gevonden	  
(n=24)	  

Aantal	  
interventies	  per	  
subrol	  dat	  niet	  
belangrijk	  wordt	  
gevonden	  
(n=24)	  

Totaal	  aantal	  
interventies	  	  

Cultuurbouwer	   141	   75	   24	   240	  
Educator	   92	   101	   47	   240	  
Architect	   115	   92	   33	   240	  
Totaal	   248	   268	   104	   720	  
	  
Uit	  Tabel	  11	  blijkt	  dat	  interventies	  die	  horen	  bij	  de	  rol	  van	  de	  cultuurbouwer	  het	  meest	  bij	  
heel	  belangrijk	  zijn	  neergelegd	  en	  dat	  interventies	  die	  horen	  bij	  de	  rol	  van	  educator	  het	  
minst	  bij	  heel	  belangrijk	  zijn	  neergelegd	  en	  het	  meest	  bij	  niet	  belangrijk.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  
respondenten	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  het	  belangrijkst	  vinden	  als	  het	  gaat	  om	  de	  cultuur	  
en	  het	  klimaat	  in	  de	  school.	  In	  bijlage	  XI	  is	  de	  toelichting	  van	  de	  respondenten	  bij	  de	  
ordening	  te	  zien.	  
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In	  Tabel	  12	  is	  aangegeven	  welke	  zes	  interventies	  door	  respondenten	  het	  meest	  heel	  
belangrijk	  zijn	  gevonden.	  	  
	  	  
Tabel	  12	  	  

Aantal	  respondenten	  dat	  de	  interventie	  van	  Verbiest	  (2012)	  heel	  belangrijk,	  redelijk	  belangrijk	  of	  niet	  belangrijk	  vindt	  (n=24)	  

	  
	   Aantal	  

respondenten	  
dat	  de	  

interventie	  heel	  
belangrijk	  vindt	  

(n=24)	  

Aantal	  
respondenten	  

dat	  de	  
interventie	  
redelijk	  

belangrijk	  vindt	  
(n=24)	  

Aantal	  
respondenten	  

dat	  de	  
interventie	  niet	  
belangrijk	  vindt	  

(n=24)	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  
gemeenschappelijke	  visie	  en	  doelen,	  
gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  
van	  de	  leerlingen	  
	  

23	   1	   0	  

ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  
stellen	  voor	  individuele	  en	  collectieve	  
leerprocessen	  en	  voor	  samenwerking	  
	  

23	   0	   1	  

interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  
medewerkers	  op	  school	  gaat	  
	  

22	   2	   0	  

een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  
ontwikkeling	  
	  

17	   5	   2	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  
en	  vertrouwelijke	  relaties	  tussen	  
teamleden	  en	  van	  tolerantie	  voor	  
fouten	  om	  ervan	  te	  leren	  
	  

17	   3	   4	  

de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  
ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  hun	  
professionaliserings-‐activiteiten	  
	  

16	   8	   0	  

	  
Uit	  Tabel	  12	  blijkt	  dat	  veel	  respondenten	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  het	  ontwikkelen	  en	  
uitdragen	  van	  een	  gemeenschappelijke	  visie,	  bij	  het	  faciliteren	  en	  bij	  het	  interesse	  tonen	  
heel	  belangrijk	  vinden.	  	  
	  
Als	  laatste	  is	  gekeken	  of	  de	  andere	  opvattingen	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  tot	  
andere	  voorwaarden	  en	  een	  andere	  rol	  van	  de	  schoolleider	  leiden.	  Daartoe	  zijn	  de	  
opvattingen	  die	  respondenten	  hebben	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  geclusterd.	  
Vervolgens	  is	  gekeken	  welke	  handelingen	  in	  de	  betreffende	  clusters	  bij	  het	  grootst	  aantal	  
interventies	  genoemd	  worden.	  	  
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De	  opvattingen	  over	  een	  professionele	  leergemeenschap	  kunnen	  in	  twee	  clusters	  verdeeld	  
worden:	  	  
1. een	  professionele	  leergemeenschap	  betekent	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  en	  	  
2. een	  professionele	  leergemeenschap	  betekent	  samen	  oplossingen	  zoeken	  
In	  het	  cluster	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  noemen	  respondenten	  het	  meest	  het	  voeren	  van	  
gesprekken,	  faciliteren	  en	  het	  proberen	  van	  nieuwe	  dingen	  als	  handeling	  bij	  interventies.	  In	  
het	  cluster	  samen	  oplossingen	  zoeken	  worden	  de	  volgende	  handelingen	  het	  meeste	  
genoemd:	  gesprekken	  voeren,	  informatie	  beschikbaar	  stellen,	  er	  zijn	  en	  workshops	  
aanbieden.	  In	  beide	  clusters	  geven	  de	  respondenten	  aan	  dat	  ze	  tijd	  nodig	  hebben	  om	  
collectief	  te	  kunnen	  leren.	  De	  interventie	  van	  Verbiest	  (2012)	  die	  door	  het	  grootst	  aantal	  
respondenten	  heel	  belangrijk	  wordt	  gevonden	  in	  beide	  clusters	  betreft	  de	  interventie	  
ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  doelen,	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  
van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen.	  
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6.	   Conclusie	  en	  discussie	  
	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  tot	  inzichten	  te	  komen	  die	  helpen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  waarin	  collectief	  geleerd	  wordt	  op	  Oscar	  Romero.	  Dit	  om	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  op	  Oscar	  Romero	  te	  verbeteren.	  In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  
onderzoeksvragen	  beantwoord,	  waarna	  in	  de	  beschouwing	  de	  waarde	  van	  de	  conclusie	  
bediscussieerd	  wordt.	  In	  de	  slotconclusie	  wordt	  besproken	  welke	  nieuwe	  inzichten	  dit	  
onderzoek	  heeft	  opgeleverd.	  Tot	  slot	  worden	  er	  aanbevelingen	  gegeven	  voor	  
vervolgonderzoek.	  	  
	  
6.1	   Beantwoording	  van	  de	  onderzoeksvragen	  
	  
Hoofdvraag	  
	  
Wat	  is	  volgens	  de	  literatuur	  en	  de	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  
de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  
	  
De	  schoolleider	  speelt	  volgens	  de	  literatuur	  een	  cruciale	  rol	  in	  het	  in	  gang	  zetten	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Volgens	  de	  literatuur	  is	  transformatief	  
leiderschap	  nodig	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Uiteindelijk	  is	  
de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  te	  herleiden	  tot	  drie	  subrollen:	  die	  van	  cultuurbouwer,	  van	  
educator	  en	  van	  architect.	  Deze	  drie	  rollen	  wegen	  volgens	  Verbiest	  (2012)	  even	  zwaar	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Daarnaast	  maakt	  de	  schoolleider	  deel	  
uit	  van	  de	  professionele	  leergemeenschap.	  Dat	  betekent	  dat	  ook	  hij	  een	  lerend	  individu	  dat	  
samen	  met	  anderen	  op	  zoek	  is	  naar	  een	  manier	  om	  het	  leren	  en	  de	  resultaten	  van	  de	  
leerlingen	  te	  verbeteren.	  	  
	  
Volgens	  de	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  heeft	  de	  schoolleider	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  de	  volgende	  belangrijke	  rollen:	  de	  schoolleider	  speelt	  een	  
rol	  in	  het	  verbinden/de	  relatie,	  in	  het	  faciliteren	  en	  in	  de	  informatieverschaffing.	  Het	  voeren	  
van	  gesprekken	  is	  ronduit	  de	  meest	  genoemde	  handeling.	  Een	  schoolleider	  moet	  volgens	  
docenten	  zorgen	  voor	  een	  leercultuur	  waarin	  medewerkers	  veilig	  met	  en	  van	  elkaar	  kunnen	  
leren	  en	  waarin	  medewerkers	  zich	  gezien	  en	  gehoord	  voelen.	  Verder	  heeft	  de	  schoolleider	  
volgens	  docenten	  een	  faciliterende	  rol:	  er	  moet	  tijd	  vrijgemaakt	  worden	  om	  te	  kunnen	  leren.	  
Deze	  tijd	  moet	  zowel	  in	  de	  jaarplanning	  als	  in	  de	  formatie	  terug	  te	  zien	  zijn.	  Ook	  vragen	  
docenten	  de	  schoolleider	  om	  informatie	  over	  hun	  handelen.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  verschillende	  
opvattingen	  van	  docenten	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  tot	  verschillende	  
voorwaarden	  voor	  collectief	  leren	  en	  verschillende	  rollen	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  leiden.	  Uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  
twee	  clusters	  van	  opvattingen	  over	  de	  professionele	  leergemeenschap	  die	  genoemd	  zijn	  in	  
5.3	  komen	  namelijk	  geen	  verschillende	  voorwaarden	  of	  verschillende	  rollen	  van	  de	  
schoolleider	  naar	  voren.	  	  
	  
	   	  



De	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	   	  

Vivi	  ter	  Velde	  -‐	  MEM	  najaar	  13-‐15	  -‐	  november	  2015	   36	  

In	  de	  ordening	  van	  de	  interventies	  van	  Verbiest	  is	  het	  belang	  dat	  docenten	  hechten	  aan	  de	  
relatie	  en	  het	  leggen	  van	  verbinding	  terug	  te	  zien:	  de	  interventies	  die	  horen	  bij	  de	  rol	  van	  
cultuurbouwer	  worden	  het	  meest	  belangrijk	  gevonden.	  Verbiest	  zegt	  dat	  in	  het	  algemeen	  de	  
drie	  rollen	  even	  zwaar	  wegen.	  Docenten	  geven	  duidelijk	  aan	  dat	  dat	  wat	  hen	  betreft	  niet	  het	  
geval	  is.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  docenten	  de	  rol	  van	  cultuurbouwer	  nu	  te	  weinig	  ervaren	  in	  de	  
school	  waardoor	  zij	  juist	  deze	  rol	  expliciet	  benoemen	  in	  de	  interviews.	  Daarnaast	  vragen	  
docenten	  de	  schoolleider	  om	  informatie	  over	  hun	  handelen,	  wat	  overeenkomt	  met	  de	  rol	  
van	  architect.	  Met	  die	  vraag	  naar	  informatie	  vragen	  docenten	  om	  feedback.	  Uit	  de	  literatuur	  
(Hattie,	  2013)	  blijkt	  dat	  feedback	  essentieel	  is	  om	  te	  kunnen	  leren.	  	  
	  
Deelvragen	  
	  
Wat	  zijn	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  de	  kenmerken	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap?	  
	  
Een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  volgens	  de	  literatuur	  een	  gemeenschap	  waarin	  	  
professionals	  duurzaam	  individueel	  leren	  en	  samen	  leren	  om	  het	  leren	  van	  leerlingen	  en	  de	  
resultaten	  van	  leerlingen	  te	  verbeteren.	  Binnen	  een	  professionele	  leergemeenschap	  wordt	  
op	  verschillende	  niveaus	  geleerd:	  op	  individueel	  niveau,	  groepsniveau	  en	  organisatieniveau.	  
Kenmerkend	  voor	  een	  professionele	  leergemeenschap	  zijn	  drie	  elkaar	  beïnvloedende	  
capaciteiten:	  de	  persoonlijke	  capaciteit,	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit	  en	  de	  
organisatorische	  capaciteit.	  In	  de	  literatuur	  wordt	  genoemd	  dat	  er	  vier	  vormen	  van	  leren	  zijn	  
waarbij	  het	  proces	  van	  het	  leren	  individueel	  of	  collectief	  kan	  plaatsvinden	  en	  het	  product	  
individuele	  of	  collectieve	  opbrengsten	  kan	  hebben.	  Pas	  als	  het	  proces	  én	  de	  opbrengsten	  
collectief	  zijn,	  is	  er	  sprake	  van	  collectief	  leren.	  Het	  collectief	  leren	  wordt	  met	  name	  
teruggevonden	  in	  de	  interpersoonlijke	  capaciteit,	  de	  persoonlijke	  capaciteit	  behelst	  het	  
individuele	  leren.	  Bij	  de	  organisatorische	  capaciteit	  gaat	  het	  veel	  meer	  om	  de	  voorwaarden	  
die	  nodig	  zijn	  om	  individueel	  en	  collectief	  te	  kunnen	  leren.	  	  

Volgens	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  is	  een	  professionele	  leergemeenschap	  een	  
groep	  waarin	  met	  en	  van	  elkaar	  geleerd	  wordt.	  Een	  klein	  aantal	  docenten	  zegt	  dat	  het	  leren	  
duurzaam	  moet	  zijn	  en	  een	  klein	  aantal	  docenten	  geeft	  aan	  dat	  men	  in	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  docent	  tot	  gezamenlijke	  oplossingen	  komt.	  Docenten	  geven	  aan	  dat	  het	  
bij	  het	  leren	  gaat	  om	  het	  uitwisselen	  van	  kennis	  en	  ideeën	  en	  om	  het	  opdoen	  van	  nieuwe	  
vaardigheden.	  	  

De	  docenten	  benoemen	  het	  collectief	  leren	  voornamelijk	  als	  proces	  waarbij	  niet	  
duidelijk	  is	  of	  het	  om	  het	  individuele	  proces	  of	  het	  collectieve	  proces	  gaat.	  Een	  enkeling	  
noemt	  de	  opbrengsten	  en	  het	  doel	  van	  het	  leren	  zoals	  dat	  in	  de	  literatuur	  wel	  gebeurt.	  
Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  docenten	  op	  Oscar	  Romero	  nog	  geen	  goed	  beeld	  hebben	  van	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren:	  het	  collectieve	  proces	  en	  het	  
collectieve	  product	  worden	  nauwelijks	  genoemd.	  
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Welke	  voorwaarden	  zijn	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  nodig	  om	  vorm	  
te	  kunnen	  geven	  aan	  de	  kenmerken	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  
	  
Volgens	  de	  literatuur	  zijn	  er	  drie	  voorwaarden	  nodig	  om	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
te	  kunnen	  ontwikkelen.	  Ten	  eerste	  moeten	  er	  faciliteiten	  zijn,	  er	  moet	  zijn	  voorzien	  in	  de	  
basisbehoeften	  verbondenheid/relatie,	  autonomie	  en	  competentie	  en	  er	  moet	  een	  
collectieve	  leercultuur	  zijn.	  	  

Volgens	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  zijn	  er	  vooral	  twee	  voorwaarden	  nodig	  om	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  te	  kunnen	  ontwikkelen.	  Het	  leren	  moet	  gefaciliteerd	  
worden	  en	  er	  moet	  een	  duidelijke	  visie	  zijn	  die	  bij	  iedereen	  bekend	  is.	  Een	  veilig	  klimaat	  en	  
intrinsieke	  motivatie	  wordt	  door	  een	  klein	  aantal	  docenten	  genoemd.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  
andere	  opvattingen	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  van	  docenten	  tot	  andere	  
voorwaarden	  leiden.	  Waar	  in	  de	  literatuur	  de	  drie	  basisbehoeften	  als	  onmisbare	  
randvoorwaarden	  worden	  gezien,	  komen	  ze	  bij	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  pas	  op	  een	  
derde	  plaats.	  	  

	  
Wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  volgens	  de	  literatuur	  en	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  in	  het	  
scheppen	  van	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  
ontwikkelen?	  
	  
De	  schoolleider	  speelt	  volgens	  de	  hier	  bestudeerde	  literatuur	  een	  cruciale	  rol	  in	  het	  
scheppen	  van	  de	  voorwaarden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap.	  Dat	  betekent	  dat	  een	  schoolleider	  faciliterend	  moet	  zijn,	  ervoor	  moet	  
zorgen	  dat	  er	  een	  collectieve	  leercultuur	  ontwikkeld	  kan	  worden	  en	  dat	  in	  de	  basisbehoeften	  
van	  autonomie,	  competentie	  en	  relatie/verbinding	  wordt	  voorzien.	  Deze	  interventies	  zijn	  
terug	  te	  vinden	  bij	  de	  drie	  subrollen	  van	  Verbiest:	  de	  cultuurbouwer,	  de	  educator	  en	  de	  
architect.	  
	   Volgens	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  moet	  een	  schoolleider	  vooral	  een	  faciliterende	  
rol	  hebben	  als	  het	  gaat	  om	  het	  creëren	  van	  de	  voorwaarden.	  Er	  moet	  tijd	  en	  geld	  
vrijgemaakt	  worden	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren.	  Dit	  valt	  samen	  met	  de	  rol	  van	  architect.	  
Als	  tweede	  moet	  de	  schoolleider	  vooral	  een	  heldere	  visie	  uitdragen.	  Dit	  is	  te	  vergelijken	  met	  
de	  rol	  van	  cultuurbouwer	  waarin	  het	  formuleren	  en	  uitdragen	  van	  een	  gemeenschappelijke	  
visie	  een	  van	  de	  interventies	  is.	  Opvallend	  is	  dat	  het	  hebben	  van	  een	  visie	  door	  
respondenten	  als	  voorwaarde	  genoemd	  wordt,	  terwijl	  Senge	  dat	  juist	  als	  kenmerk	  van	  een	  
lerende	  schoolorganisatie	  ziet	  (Senge,	  1992).	  Docenten	  koppelen	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  
niet	  altijd	  aan	  de	  voorwaarden	  die	  zij	  nodig	  achten	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap.	  Zo	  wordt	  het	  voorzien	  in	  de	  drie	  basisbehoeften	  niet	  gezien	  
als	  een	  voorwaarde	  voor	  een	  professionele	  leergemeenschap,	  de	  meeste	  handelingen	  die	  
docenten	  noemen,	  vallen	  echter	  in	  het	  cluster	  relatie/verbinding.	  	  
	  
In	  Figuur	  3	  zijn	  ter	  vergelijking	  de	  opvattingen	  van	  de	  docenten	  over	  de	  rol	  van	  de	  
schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  naast	  het	  
conceptueel	  kader	  gezet.	  
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Figuur	  3	  
Opvattingen	  van	  docenten	  over	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  naast	  
het	  conceptueel	  kader	  
	  

	  
6.2	  	   Beschouwing	  
In	  de	  beschouwing	  komen	  drie	  discussiepunten	  aan	  de	  orde:	  de	  response	  en	  de	  non-‐
response,	  het	  verloop	  van	  de	  interviews	  en	  de	  verwerking	  van	  de	  data.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  
beschouwing	  komt	  de	  meerwaarde	  van	  dit	  onderzoek	  aan	  de	  orde.	  	  
	  
Het	  eerste	  discussiepunt	  betreft	  de	  response	  en	  de	  non-‐response.	  Het	  was	  de	  bedoeling	  dat	  
er	  31	  docenten	  geïnterviewd	  zouden	  worden.	  Uiteindelijk	  zijn	  dat	  er	  24	  geworden.	  Door	  de	  
slechte	  beschikbaarheid	  van	  docenten	  is	  de	  samenstelling	  van	  de	  steekproef	  gewijzigd	  en	  
kon	  ook	  niet	  meer	  gekeken	  worden	  naar	  de	  spreiding	  van	  docenten	  over	  de	  teams.	  Er	  zijn	  uit	  
alle	  teams	  docenten	  geïnterviewd,	  maar	  het	  vwo-‐team	  is	  in	  verhouding	  
oververtegenwoordigd	  in	  de	  interviews.	  Om	  tot	  representatievere	  resultaten	  te	  komen,	  zal	  
in	  toekomstig	  meer	  gelet	  moeten	  worden	  op	  de	  samenstelling	  van	  de	  steekproef.	  	  
	   Ten	  tweede	  verliepen	  de	  groepsinterviews	  anders	  dan	  de	  individuele	  interviews.	  De	  
docenten	  in	  de	  groepsinterviews	  praatten	  met	  elkaar	  mee	  in	  plaats	  van	  dat	  ze	  hun	  eigen	  
mening	  gaven.	  Bovendien	  was	  er	  voor	  de	  individuele	  docenten	  in	  een	  groepsinterview	  
minder	  tijd	  om	  hun	  zegje	  te	  doen.	  Daarnaast	  bleek	  in	  alle	  interviews	  dat	  docenten	  het	  
moeilijk	  vinden	  om	  bij	  bepaalde	  interventies	  concrete	  handelingen	  van	  de	  schoolleider	  te	  
noemen	  waardoor	  niet	  bij	  iedere	  interventie	  concrete	  handelingen	  genoemd	  zijn.	  Bovendien	  
gingen	  sommige	  docenten	  in	  de	  interviews	  in	  op	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  het	  algemeen	  
en	  niet	  op	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  het	  kader	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap.	  Tot	  slot	  was	  het	  zo	  dat	  sommige	  docenten	  de	  interventies	  inhoudelijk	  op	  

Rol	  schoolleider	  
volgens	  literatuur	   	   volgens	  docenten	  
-‐ cultuurbouwer	   	   -‐	  verbinden	  	  
-‐ educator	   	   -‐	  faciliteren	  
-‐ architect	   	   -‐	  informeren	  

	  

Kenmerken	  professionele	  leergemeenschap	  
volgens	  literatuur	   	   	   volgens	  docenten	  
-‐ persoonlijke	  capaciteit	   	   -‐	  in	  een	  groep	  
-‐ interpersoonlijke	  capaciteit	   -‐	  van	  elkaar	  leren	  
-‐ organisatorische	  capaciteit	  	   -‐	  met	  elkaar	  leren	  

-‐	  samen	  oplossingen	  zoeken	  
	  

Voorwaarden	  professionele	  leergemeenschap	  
volgens	  literatuur	   	   	   volgens	  docenten	  
-‐ faciliteiten	   	   	   -‐	  faciliteiten	  
-‐ verbondenheid/relatie	   	   -‐	  gemeenschappelijke	  visie	  
-‐ autonomie	  
-‐ competentie	  
-‐ collectieve	  leercultuur	  
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relevantie	  ordenden	  en	  niet	  zozeer	  keken	  naar	  het	  belang	  van	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  bij	  
de	  interventie.	  Sommige	  docenten	  gaven	  dat	  duidelijk	  aan	  in	  hun	  toelichting,	  andere	  niet.	  
Dat	  betekent	  dat	  sommige	  antwoorden	  geen	  antwoorden	  zijn	  op	  de	  vragen	  die	  gesteld	  zijn	  
in	  het	  interview	  en	  daardoor	  niet	  voor	  de	  analyse	  gebruikt	  kunnen	  worden.	  	  
	   Het	  derde	  discussiepunt	  is	  de	  verwerking	  van	  de	  data.	  Dit	  onderzoek	  is	  vooral	  gericht	  
op	  de	  grootste	  gemene	  deler.	  Om	  de	  uit	  de	  interviews	  verkregen	  data	  te	  kunnen	  analyseren,	  
zijn	  de	  concrete	  handelingen	  van	  een	  schoolleider	  die	  de	  docenten	  genoemd	  hebben,	  
geclusterd.	  Een	  aantal	  ‘losse’	  handelingen	  dat	  niet	  te	  clusteren	  is,	  is	  daarom	  niet	  in	  de	  
resultaten	  meegenomen.	  Bovendien	  is	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  als	  een	  aparte	  groep	  
opgenomen	  naast	  de	  overige	  drie	  clusters	  van	  handelingen.	  Doordat	  in	  de	  interviews	  de	  
primaire	  doelen	  van	  de	  gesprekken	  niet	  benoemd	  zijn,	  zijn	  de	  gesprekken	  niet	  in	  te	  delen	  bij	  
de	  drie	  clusters,	  die	  ieder	  een	  verzameling	  van	  handelingen	  zijn	  die	  eenzelfde	  doel	  dienen.	  
Dit	  maakt	  het	  moeilijk	  om	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  analyse	  van	  de	  
resultaten.	  Bovendien	  lopen	  voorwaarden	  en	  interventies	  door	  elkaar	  heen	  omdat	  
respondenten	  dat	  onderscheid	  moeilijk	  konden	  maken.	  Daardoor	  zijn	  deze	  in	  de	  analyse	  van	  
de	  data	  ook	  niet	  te	  onderscheiden.	  Als	  docenten	  in	  de	  interviews	  dichterbij	  de	  ordening	  
zouden	  blijven	  die	  in	  het	  theoretisch	  kader	  is	  aangebracht,	  wordt	  de	  verwerking	  van	  de	  data	  
eenvoudiger.	  Dat	  kan	  met	  semigestructureerde	  interviews	  waarin	  bijvoorbeeld	  vragen	  in	  
categorieën	  worden	  ingedeeld	  en	  er	  per	  categorie	  een	  bepaald	  aantal	  aspecten	  aan	  de	  orde	  
komt.	  Het	  nadeel	  van	  deze	  methode	  is	  dat	  het	  open	  karakter	  van	  de	  interviews	  verdwijnt	  en	  
respondenten	  gestuurd	  worden	  in	  hun	  antwoorden.	  	  
	   	  
De	  meerwaarde	  van	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  er	  een	  beeld	  is	  verkregen	  van	  de	  opvattingen	  van	  
de	  geïnterviewde	  collega’s	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  en	  collectief	  leren.	  
Daardoor	  is	  duidelijk	  geworden	  wat	  specifiek	  op	  Oscar	  Romero	  nodig	  is	  om	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  te	  kunnen	  ontwikkelen.	  Bovendien	  zijn	  collega’s	  door	  de	  
interviews	  aan	  het	  denken	  gezet	  over	  professionele	  leergemeenschappen	  en	  collectief	  leren.	  
Dit	  maakt	  dat	  ze	  zich	  meer	  betrokken	  voelen	  bij	  de	  ontwikkelingen	  rondom	  de	  professionele	  
leergemeenschap.	  In	  de	  personeelskamer	  is	  dit	  onderwerp	  tijdens	  pauzes	  inmiddels	  
meerdere	  keren	  aan	  de	  orde	  geweest.	  
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6.3	   Slotconclusie	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  tot	  inzichten	  te	  komen	  die	  helpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  waarin	  collectief	  geleerd	  wordt	  op	  Oscar	  Romero.	  Dit	  om	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  op	  Oscar	  Romero	  te	  verbeteren.	  Na	  het	  onderzoek	  kan	  
geconcludeerd	  worden	  dat	  Oscar	  Romero	  nog	  stappen	  te	  zetten	  heeft	  om	  tot	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  en	  daarmee	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  
	   Door	  dit	  onderzoek	  is	  wel	  meer	  zicht	  gekomen	  op	  de	  concrete	  handelingen	  en	  
gedragen	  die	  docenten	  van	  Oscar	  Romero	  van	  een	  schoolleider	  nodig	  hebben	  bij	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Bovendien	  is	  door	  dit	  onderzoek	  
duidelijk	  geworden	  welke	  rollen	  van	  de	  schoolleider	  en	  concrete	  handelingen	  docenten	  
belangrijk	  vinden	  en	  welke	  rollen	  en	  handelingen	  zij	  minder	  belangrijk	  vinden.	  Zo	  vinden	  
docenten	  de	  schoolleider	  belangrijk	  als	  cultuurbouwer.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  docenten	  de	  rol	  van	  
cultuurbouwer	  expliciet	  noemen	  omdat	  zij	  die	  rol	  nu	  te	  weinig	  terugzien	  bij	  de	  schoolleiders.	  
Daarnaast	  noemen	  docenten	  in	  de	  open	  vraag	  de	  	  faciliterende	  rol	  van	  de	  schoolleider	  het	  
meest,	  terwijl	  in	  de	  geleide	  vragen,	  middels	  het	  leggen	  van	  kaartjes	  op	  volgorde	  van	  
belangrijkheid	  de	  rol	  van	  cultuurbouwer	  door	  docenten	  het	  belangrijkste	  wordt	  gevonden.	  	  
	   Bovendien	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  dat	  docenten	  nog	  niet	  goed	  weten	  wat	  collectief	  
leren	  en	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is:	  docenten	  denken	  nog	  niet	  in	  termen	  van	  
individuele	  en	  collectieve	  processen	  en	  opbrengsten.	  Dat	  betekent	  ook	  dat	  docenten	  niet	  
goed	  weten	  wat	  er	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  van	  hen	  verwacht	  wordt.	  
	   Een	  laatste	  opvallend	  punt	  is	  dat	  nagenoeg	  geen	  enkele	  docent	  bij	  de	  kenmerken	  van	  
de	  professionele	  leergemeenschap	  het	  waarom	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
noemde.	  Blijkbaar	  zit	  het	  gemeenschappelijke	  doel:	  het	  verbeteren	  van	  het	  onderwijs	  aan	  
onze	  leerlingen	  en	  de	  resultaten	  van	  de	  leerlingen,	  ofwel	  het	  verbeteren	  van	  het	  primaire	  
proces,	  bij	  docenten	  nog	  niet	  goed	  tussen	  de	  oren.	  Docenten	  verliezen	  uit	  het	  oog	  waar	  het	  
in	  essentie	  om	  gaat.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  mind	  set	  van	  docenten.	  
	  
6.4	   Aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek	  
De	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  in	  deze	  meesterproef	  onderwerp	  
geweest.	  De	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  een	  van	  de	  
kwaliteitskenmerken	  van	  een	  lerende	  organisatie.	  Naar	  het	  concept	  professionele	  
leergemeenschap	  in	  relatie	  tot	  een	  lerende	  organisatie	  zou	  verder	  onderzoek	  gedaan	  
moeten	  worden.	  In	  de	  literatuur	  worden	  beide	  concepten	  door	  elkaar	  heen	  gebruikt,	  ook	  de	  
overheid	  gebruikt	  het	  begrip	  lerende	  organisatie	  in	  een	  andere	  betekenis	  dan	  bijvoorbeeld	  
Senge	  dat	  doet.	  Door	  verder	  onderzoek	  wordt	  duidelijkheid	  over	  deze	  concepten	  verkregen	  
en	  daarmee	  ook	  over	  wat	  de	  concepten	  voor	  een	  organisatie	  betekenen.	  	  

Parallel	  hieraan	  zou	  naar	  de	  andere	  vier	  kwaliteitskenmerken	  van	  Senge	  in	  relatie	  tot	  
een	  lerende	  schoolorganisatie	  ook	  verder	  onderzoek	  gedaan	  moeten	  worden	  zodat	  scholen	  
zich	  uiteindelijk	  daadwerkelijk	  kunnen	  ontwikkelen	  tot	  een	  lerende	  schoolorganisatie.	  Dit	  
onderzoek	  zou	  zich	  moeten	  richten	  op	  wat	  de	  kwaliteitskenmerken	  voor	  een	  lerende	  
schoolorganisatie	  behelzen.	  Daarnaast	  zou	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  
de	  overige	  vier	  kwaliteitskenmerken	  van	  Senge	  verder	  onderzocht	  moeten	  worden,	  evenals	  
de	  rol	  die	  de	  medewerkers	  hebben	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  schoolorganisatie.	  	  
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Docenten	  vinden	  de	  rol	  van	  cultuurbouwer	  voor	  de	  schoolleider	  belangrijk.	  Of	  dat	  is	  omdat	  
docenten	  die	  rol	  nu	  te	  weinig	  ervaren	  in	  de	  school	  waardoor	  zij	  die	  nu	  expliciet	  noemen	  of	  
omdat	  zij	  in	  het	  algemeen	  vinden	  dat	  die	  rol	  het	  belangrijkste	  is	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  is	  niet	  duidelijk.	  Hier	  zou	  op	  Oscar	  Romero	  verder	  
onderzoek	  naar	  gedaan	  kunnen	  worden.	  	  
	   Daarnaast	  zou	  er	  onderzoek	  gedaan	  moeten	  worden	  naar	  een	  methode	  waarmee	  het	  
lukt	  om	  in	  de	  interviews	  met	  docenten	  dichterbij	  de	  ordening	  van	  het	  theoretisch	  kader	  te	  
blijven.	  Het	  theoretisch	  kader	  heeft	  namelijk	  een	  duidelijke	  ordening	  die	  vertroebelt	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  het	  onderzoek,	  waardoor	  niet	  alle	  verzamelde	  gegevens	  in	  de	  analyse	  
meegenomen	  kunnen	  worden.	  Een	  semigestructureerd	  interview	  zou	  een	  oplossing	  kunnen	  
zijn.	  Daarbij	  moet	  wel	  goed	  gecontroleerd	  worden	  dat	  de	  structuur	  van	  de	  interviews	  de	  
inhoud	  van	  de	  antwoorden	  niet	  te	  veel	  beïnvloedt.	  	  

Tot	  slot:	  als	  er	  een	  professionele	  leergemeenschap	  ontstaan	  is,	  moet	  het	  
functioneren	  daarvan	  blijvend	  gevolgd	  en	  geëvalueerd	  worden.	  Er	  moet	  geleerd	  worden	  van	  
het	  leren.	  De	  manier	  waarop	  deze	  monitoring	  en	  evaluatie	  kan	  gebeuren,	  is	  een	  punt	  voor	  
vervolgonderzoek.	  	  
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7.	   Belang	  van	  het	  onderzoek	  voor	  de	  praktijk	  
	  
Dit	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  naar	  aanleiding	  van	  de	  sobere	  resultaten	  en	  de	  kritische	  
kanttekeningen	  van	  de	  onderwijsinspectie	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs	  op	  Oscar	  
Romero.	  Een	  manier	  om	  de	  onderwijskwaliteit	  te	  verbeteren	  is	  door	  Oscar	  Romero	  te	  
ontwikkelen	  tot	  een	  lerende	  schoolorganisatie,	  waarbij	  de	  vijf	  kwaliteitskenmerken	  van	  
Senge	  het	  uitgangspunt	  vormen.	  Omdat	  uit	  de	  audit	  van	  Capgemini	  specifiek	  naar	  voren	  
kwam	  dat	  het	  teamleren	  op	  Oscar	  Romero	  ontwikkeld	  moet	  worden,	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  professionele	  leergemeenschap	  onderwerp	  van	  onderzoek	  geweest.	  Het	  eerste	  en	  
misschien	  ook	  wel	  belangrijkste	  aandachtspunt	  is	  dat	  docenten	  niet	  voor	  ogen	  hebben	  dat	  
hun	  leren	  gericht	  is	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  leerlingen	  en	  de	  resultaten	  van	  
de	  leerlingen,	  kortom,	  op	  het	  primaire	  proces.	  Hier	  moet	  in	  de	  school,	  door	  iedereen	  en	  met	  
iedereen,	  over	  gesproken	  worden.	  Het	  doel	  van	  ons	  leren	  moet	  steeds	  weer	  
gecommuniceerd	  en	  bediscussieerd	  worden	  zodat	  het	  een	  levend	  en	  continu	  proces	  is	  van	  
(her)ijking.	  De	  schoolleiding	  zal	  dat	  gesprek	  op	  gang	  moeten	  helpen	  en	  moeten	  blijven	  
voeren	  door	  mensen	  uit	  te	  nodigen	  erover	  te	  praten	  en	  de	  resultaten	  van	  de	  gesprekken	  
met	  elkaar	  te	  delen.	   	  

Daarnaast	  blijkt	  uit	  de	  interviews	  dat	  veel	  docenten	  vinden	  dat	  collega’s	  met	  zaken	  
‘wegkomen’	  die	  niet	  horen	  bij	  een	  professional.	  In	  de	  dagelijkse	  praktijk	  is	  dat	  inderdaad	  
terug	  te	  zien.	  Als	  docenten	  geen	  verbondenheid	  voelen,	  als	  er	  geen	  gemeenschappelijke	  
visie	  is,	  is	  het	  inderdaad	  makkelijk	  om	  dingen	  niet	  te	  doen	  en	  ermee	  weg	  te	  komen.	  Dit	  
hangt	  samen	  met	  het	  voorgaande	  punt,	  het	  hebben	  van	  een	  gemeenschappelijk	  doel,	  én	  
met	  het	  hebben	  van	  een	  gemeenschappelijke	  visie.	  Die	  gemeenschappelijke	  visie	  wordt	  door	  
docenten	  als	  voorwaarde	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  
gezien.	  Het	  is	  dus	  zaak	  om	  met	  elkaar	  de	  gemeenschappelijke	  visie	  te	  bepalen	  en	  levend	  te	  
houden	  door	  hierover	  het	  gesprek	  te	  voeren	  en	  te	  discussiëren	  en	  zich	  vervolgens	  ook	  te	  
conformeren	  aan	  de	  gemeenschappelijke	  visie.	  Ook	  dit	  gesprek	  zal	  de	  schoolleiding	  op	  gang	  
moeten	  helpen.	  Bovendien	  zou	  in	  dit	  gesprek	  alles	  ter	  discussie	  moeten	  kunnen	  staan,	  ook	  
de	  principes	  die	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  het	  handelen	  van	  alle	  collega’s	  in	  de	  school.	  Dat	  
betekent	  dat	  er	  een	  klimaat	  moet	  zijn	  waarin	  die	  gesprekken	  kunnen	  plaatsvinden.	  Aan	  de	  
schoolleider	  de	  taak	  om	  hierin	  het	  voorbeeld	  te	  geven.	  Als	  er	  een	  gemeenschappelijke	  visie	  
is	  en	  iedereen	  weet	  waar	  de	  school	  voor	  staat,	  kunnen	  docenten	  elkaars	  lespraktijk	  beter	  
bespreken.	  Docenten	  kunnen	  daartoe	  bij	  elkaar	  in	  de	  les	  kijken	  en	  de	  collega	  gericht	  
feedback	  geven.	  	  

Tot	  slot	  blijkt	  dat	  docenten	  niet	  goed	  weten	  wat	  collectief	  leren	  en	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  is	  en	  wat	  er	  in	  een	  professionele	  leergemeenschap	  van	  hen	  verwacht	  
wordt.	  Door	  het	  goede	  voorbeeld	  te	  geven	  en	  zelf	  als	  een	  professionele	  leergemeenschap	  te	  
opereren	  kan	  het	  managementteam	  collega’s	  laten	  zien	  wat	  er	  van	  ze	  verwacht	  wordt.	  	  
	  
Kortom,	  het	  belang	  van	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  inzicht	  is	  verkregen	  in	  de	  opvattingen	  van	  
docenten	  over	  collectief	  leren	  en	  professionele	  leergemeenschappen	  die	  als	  handvat	  kunnen	  
dienen	  bij	  het	  opstellen	  van	  vervolgstappen	  die	  leiden	  tot	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap.	  	  	  
	  
	   	  



De	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	   	  

Vivi	  ter	  Velde	  -‐	  MEM	  najaar	  13-‐15	  -‐	  november	  2015	   43	  

8.	   Reflectie	  
	  
De	  laatste	  maanden	  hebben	  voor	  mij	  in	  het	  teken	  gestaan	  van	  mijn	  meesterproef.	  Omdat	  ik	  
ervan	  overtuigd	  ben	  dat	  alleen	  door	  het	  van	  en	  met	  elkaar	  leren	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderwijs	  verbeterd	  kan	  worden,	  zet	  ik	  me	  ervoor	  in	  om	  leren	  van	  en	  met	  elkaar	  tot	  de	  
leidende	  cultuur	  op	  Oscar	  Romero	  te	  laten	  worden.	  Dit	  onderzoek	  was	  voor	  mij	  een	  mooie	  
gelegenheid	  om	  verder	  te	  bouwen	  aan	  die	  cultuur.	  Het	  onderzoek	  heeft	  mij	  procesmatig	  en	  
ook	  inhoudelijk	  nieuwe	  inzichten	  geboden.	  Ten	  eerste	  is	  me	  weer	  eens	  duidelijk	  geworden	  
hoe	  moeilijk	  de	  kunst	  van	  het	  weglaten	  is.	  Vooral	  in	  het	  theoretisch	  kader	  heb	  ik	  moeite	  
moeten	  doen	  om	  niet	  te	  uitgebreid	  te	  worden.	  Ten	  tweede	  heb	  ik	  ervaren	  hoe	  leuk	  en	  
interessant	  het	  is	  om	  interviews	  af	  te	  nemen.	  Je	  wordt	  zoveel	  wijzer	  van	  de	  interviews,	  
collega’s	  waren	  heel	  open	  en	  eerlijk.	  Ten	  derde	  heb	  ik	  ook	  gemerkt	  hoe	  tijdrovend	  het	  is	  om	  
de	  interviews	  te	  verwerken	  tot	  analyseerbare	  data.	  De	  interviews	  hebben	  heel	  veel	  data	  
opgeleverd.	  Om	  daar	  iets	  over	  te	  kunnen	  zeggen,	  moet	  je	  de	  data	  goed	  ordenen.	  Inhoudelijk	  
heeft	  het	  onderzoek	  mij	  het	  inzicht	  gegeven	  dat	  een	  persoonlijke	  benadering	  heel	  veel	  doet	  
met	  mensen.	  Ook	  heb	  ik	  weer	  ervaren	  hoe	  mooi	  het	  onderwerp	  ‘leren	  van	  en	  met	  elkaar’	  is,	  
hoe	  graag	  mensen	  daarover	  praten	  en	  wat	  het	  het	  individu	  en	  het	  collectief	  kan	  opleveren.	  
Het	  is	  toch	  bijzonder	  dat	  juist	  in	  een	  organisatie	  waarin	  leren	  centraal	  staat,	  de	  professionals	  
aangespoord	  moet	  worden	  van	  en	  met	  elkaar	  te	  leren.	  	  
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Bijlagen	  
	  
Bijlage	  I	  Leidraad	  interview	  
In	  de	  interviews	  wordt	  eerst	  gevraagd	  naar	  de	  opvattingen	  van	  de	  docenten	  over	  een	  
professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren.	  Vervolgens	  krijgen	  de	  docenten	  de	  
concepten	  van	  de	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  die	  uit	  de	  literatuur	  
naar	  voren	  zijn	  gekomen,	  voorgelegd	  en	  wordt	  ze	  gevraagd	  of	  ze	  zich	  daarin	  kunnen	  vinden.	  
Door	  te	  vragen	  naar	  de	  opvattingen	  van	  de	  docenten	  over	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  wordt	  getoetst	  of	  men	  het	  in	  het	  interview	  over	  het	  volgens	  het	  
onderzoek	  juiste	  concept	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap	  heeft.	  In	  de	  open	  vragen	  
wordt	  docenten	  gevraagd	  wat	  zij	  belangrijke	  voorwaarden	  vinden	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  lerende	  schoolorganisatie	  en	  wat	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  is	  in	  het	  creëren	  van	  die	  
voorwaarden,	  mede	  gelet	  op	  de	  praktijk	  van	  Oscar	  Romero.	  Bij	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  
gaat	  het	  om	  het	  wat	  en	  om	  het	  hoe:	  de	  operationalisering	  in	  de	  vorm	  van	  de	  interventies.	  	  
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Bijlage	  II	  Interview	  meesterproef	  
	  
Inleiding	  
Dank	  voor	  je	  komst.	  	  
Het	  interview	  is	  het	  tweede	  deel	  van	  mijn	  onderzoek	  voor	  mijn	  meesterproef.	  Het	  eerste	  
deel	  is	  een	  literatuuronderzoek,	  in	  deze	  interviews	  toets	  ik	  de	  literatuur	  aan	  de	  praktijk.	  Zo	  
meteen	  zal	  ik	  inhoudelijk	  iets	  vertellen	  over	  dit	  interview,	  eerst	  vertel	  ik	  iets	  over	  de	  gang	  
van	  zaken	  tijdens	  het	  interview.	  Zoals	  je	  ziet,	  is	  er	  een	  notulist	  bij	  het	  interview	  aanwezig.	  Hij	  
maakt	  aantekeningen	  en	  werkt	  die	  samen	  met	  mij	  uit.	  Ik	  zou	  het	  interview	  ook	  graag	  op	  
willen	  nemen.	  Heb	  je	  er	  bezwaar	  tegen	  als	  ik	  dat	  doe?	  Het	  interview	  zal	  een	  lesuur	  duren.	  
	  
Deel	  1:	  Open	  vragen	  
	  
Kern	  
Mijn	  onderzoek	  gaat	  over	  de	  rol	  van	  de	  schoolleider	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  lerende	  
schoolorganisatie.	  Een	  aspect	  van	  lerende	  organisaties	  is	  het	  teamleren,	  een	  voorbeeld	  
daarvan	  is	  collegiale	  consultatie.	  In	  dit	  interview	  zoom	  ik	  in	  op	  het	  teamleren.	  	  
	  
Teamleren	  is	  collectief	  leren,	  dat	  doe	  je	  in	  professionele	  leergemeenschappen.	  Eerst	  wil	  ik	  
met	  jullie	  vaststellen	  wat	  een	  professionele	  leergemeenschap	  is	  en	  wat	  we	  verstaan	  onder	  
collectief	  leren,	  zodat	  we	  over	  hetzelfde	  spreken.	  We	  spreken	  van	  een	  professionele	  
leergemeenschap	  als	  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).	  	  
Vraag	  1:	  Kun	  je	  je	  vinden	  in	  deze	  definitie	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  Zo	  nee,	  
wat	  versta	  jij	  onder	  een	  professionele	  leergemeenschap?	  
	  
Verbiest	  verstaat	  onder	  collectief	  leren:	  het	  proces	  waardoor	  een	  collectiviteit	  kennis	  
construeert	  of	  bestaande	  kennis	  reconstrueert	  (Verbiest,	  2012,	  p.	  35).	  
Vraag	  2:	  Kun	  je	  je	  vinden	  in	  deze	  definitie	  van	  collectief	  leren?	  Zo	  nee,	  wat	  versta	  jij	  onder	  
collectief	  leren?	  
	  
Vraag	  3:	  3a.	  Wat	  heb	  jij	  van	  je	  schoolleider	  nodig	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren?	  

	  	  	  3b.	  Geef	  aan	  waarom	  je	  dat	  vindt	  en	  	  
	  	  	  	  	   	  	  	  3c.	  	  wanneer	  van	  toepassing:	  hoe	  een	  schoolleider	  dat	  moet	  doen.	  
	  
Vraag	  4:	  4a.	  Ik	  leg	  je	  achter	  elkaar	  een	  aantal	  interventies	  voor	  die	  een	  schoolleider	  kan	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  plegen.	  Wil	  je	  aangeven	  of	  je	  de	  interventie	  begrijpt?	  

	  	  	  4b.	  Geef	  een	  eerste	  korte	  reactie	  op	  de	  interventie.	  
	  
Vraag	  5:	  5a.	  Zijn	  er	  nog	  andere	  dingen	  die	  niet	  genoemd	  zijn,	  maar	  die	  je	  wel	  nodig	  hebt	  om	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collectief	  te	  kunnen	  leren?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  5b.	  Geef	  aan	  welke	  dingen	  dat	  zijn	  en	  	  
	  	  	  5c.	  	  waarom	  je	  dat	  vindt.	  

Deel	  2:	  Geleide	  vragen	  
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Je	  krijgt	  dertig	  kaartjes	  met	  daarop	  interventies	  die	  een	  schoolleider	  kan	  plegen	  bij	  het	  
ontwikkelen	  van	  een	  professionele	  leergemeenschap.	  Je	  ziet	  drie	  kolommen:	  	  
1. Niet	  belangrijk	  
2. Redelijk	  belangrijk	  
3. Heel	  belangrijk	  
	  
Vraag	  7:	  Leg	  de	  kaartjes	  met	  de	  interventies	  in	  de	  kolom	  die	  jij	  op	  de	  interventie	  van	  
toepassing	  vindt.	  Als	  jij,	  nadat	  je	  alle	  kaartjes	  hebt	  neergelegd,	  vindt	  dat	  er	  nog	  interventies	  
ontbreken,	  dan	  kunnen	  we	  die	  nog	  toevoegen	  op	  lege	  kaartjes.	  	  
	  
Vraag	  8:	  8a.	  Geef	  per	  kolom	  per	  interventie	  toelichting	  op	  jouw	  kolomkeuze.	  
	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  8b.	  Geef	  bij	  de	  interventies	  in	  de	  kolommen	  ‘redelijk	  belangrijk’	  en	  ‘heel	  belangrijk’	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ook	  aan	  hoe	  de	  schoolleider	  volgens	  jou	  die	  interventie	  zou	  moeten	  of	  kunnen	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  plegen.	  	  	  
	  
Van	  de	  ordening	  van	  de	  kaartjes	  wordt	  een	  foto	  gemaakt.	  
	  
Slot	  
Dit	  was	  het	  interview.	  Alle	  respondenten	  blijven	  anoniem	  in	  de	  verwerking	  van	  de	  gegevens	  
in	  mijn	  onderzoek.	  Het	  eindresultaat	  stuur	  ik	  je	  toe.	  
Heb	  je	  nog	  vragen	  of	  opmerkingen?	  Dan	  dank	  ik	  je	  hartelijk	  voor	  je	  medewerking!	  
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Bijlage	  III	  Uitwerkbladen	  	  
	  
Uitwerkblad	  interview	  deel	  1:	  open	  vragen	  
	  
Datum	  interview	   	  
Geïnterviewde	   	  
Functie	   	  
Interviewer	   Vivi	  ter	  Velde	  
Plaats	   Hoorn	  
School	   Oscar	  Romero	  
Ruimte	   0.25	  
Tijd	   	  
Notulist	   	  
Bijzonderheden	   	  
	  
Afstemmen	  begrippen	  
	   Ja	   Nee	   Toelichting	  
Kun	  je	  je	  vinden	  in	  de	  definitie	  van	  een	  
professionele	  leergemeenschap?	  
	  

	   	   	  

Kun	  je	  je	  vinden	  in	  de	  definitie	  van	  
collectief	  leren?	  
	  

	   	   	  

Rol	  schoolleider	  
	   Wat	   Waarom	   Hoe	  
Wat	  heb	  jij	  van	  je	  schoolleider	  nodig	  
om	  hier	  op	  school	  collectief	  te	  kunnen	  
leren?	  Geef	  aan	  waarom	  je	  dat	  vindt	  en	  
wanneer	  van	  toepassing:	  hoe	  je	  
schoolleider	  dat	  moet	  doen.	  
	  

	   	   	  

Rol	  schoolleider	  –	  mogelijke	  interventies	  
	   Begrepen	  

+	  of	  -‐	  
Eerste	  reactie	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  
gemeenschappelijke	  visie	  en	  doelen,	  
gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  
van	  de	  leerlingen	  
	  

	   	  

accentueren	  van	  professionele	  normen	  
en	  verwachtingen	  in	  de	  vele	  
ontmoetingen	  met	  teamleden	  
	  

	   	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  
en	  vertrouwelijke	  relaties	  tussen	  
teamleden	  en	  van	  tolerantie	  voor	  
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fouten	  om	  ervan	  te	  leren	  
	  
het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
innovatieve	  houding	  bij	  docenten	  
	  

	   	  

het	  bieden	  van	  individuele	  
psychologische	  steun	  
	  

	   	  

interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  
medewerkers	  op	  school	  gaat	  
	  

	   	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
attitude	  van	  individuele	  ontwikkeling	  
bij	  docenten	  
	  

	   	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
attitude	  van	  collectief	  leren	  van	  
docenten	  
	  

	   	  

een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  
ontwikkeling	  
	  

	   	  

rituelen	  en	  symbolen	  gebruiken	  om	  de	  
nagestreefde	  waarden	  te	  onderstrepen	  
	  

	   	  

model	  staan	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  
docent	  
	  

	   	  

(onderwijs)adviezen	  geven	  aan	  
docenten	  
	  

	   	  

informatie	  verschaffen	  aan	  docenten	  
over	  hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  
ervan,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  
van	  leerlingen	  

	  

	   	  

docenten	  intellectueel	  stimuleren	  door	  
vragen	  te	  stellen	  gericht	  op	  het	  
verhelderen	  van	  vooronderstellingen	  
van	  docenten	  
	  

	   	  

een	  professionele	  dialoog	  voeren	  met	  
docenten	  over	  hun	  handelen	  in	  de	  klas	  
	  

	   	  

met	  het	  team	  de	  leerlingresultaten	  
analyseren	  
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individuele	  en/of	  collectieve	  
leerprocessen	  van	  docenten	  
systematisch	  begeleiden	  

	   	  

het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  teams	  
in	  de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  
individueel	  reflecteren	  en	  collectief	  
leren	  
	  

	   	  

het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  
professionele	  leergemeenschappen	  
door	  begeleiding	  van	  teamleiders	  
	  

	   	  

zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  
individuele	  en	  collectieve	  
professionalisering	  van	  de	  teamleden	  
	  

	   	  

vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  de	  school	  
(zoals	  maatjeswerk,	  intervisie	  en	  
collegiale	  consultatie)	  organiseren	  
	  

	   	  

ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  
stellen	  voor	  individuele	  en	  collectieve	  
leerprocessen	  en	  voor	  samenwerking	  

	  

	   	  

bronnen	  voor	  professionele	  
ontwikkeling	  (literatuur,	  workshops,	  
cursussen)	  ter	  beschikking	  stellen	  
	  

	   	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  docenten	  
informatie	  bieden	  over	  hun	  handelen	  
en	  de	  effecten	  ervan	  
	  

	   	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  aan	  
docenten	  informatie	  bieden	  over	  hun	  
professionele	  competenties	  en	  hun	  
professionele	  ontwikkeling	  
	  

	   	  

de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  
ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  hun	  
professionaliserings-‐activiteiten	  
	  

	   	  

selectie-‐	  en	  beoordelingscriteria	  
formuleren	  voor	  docenten	  die	  de	  
nadruk	  leggen	  op	  individueel	  en	  
collectief	  (kunnen)	  leren	  
	  

	   	  

interne	  mobiliteit	  van	  medewerkers	   	   	  
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realiseren	  
	  
subteams	  in	  een	  grotere	  school	  vormen	  
	  

	   	  

Voorwaarden	  
	   Ja	   Nee	   Wat	   Waarom	  
Zijn	  er	  nog	  andere	  dingen	  die	  niet	  
genoemd	  zijn,	  maar	  die	  je	  wel	  nodig	  
hebt	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren?	  
Geef	  aan	  welke	  dingen	  dat	  zijn	  en	  
waarom	  je	  dat	  vindt.	  
	  

	   	   	   	  

Stand	  van	  zaken	  op	  Oscar	  Romero	  
	   Ja	   Nee	   Waarom	   Hoe	  
Leren	  jij	  en	  collega’s	  op	  school	  
collectief?	  Waarom	  vind	  je	  dat?	  Als	  er	  
collectief	  geleerd	  wordt,	  op	  wat	  voor	  
manier	  vindt	  dat	  plaats?	  
	  

	   	   	   	  

	  
Opmerkingen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Coderingsblad	  interview	  deel	  2:	  geleide	  vragen	  
	  

Niet	  belangrijk	   Redelijk	  belangrijk	   Heel	  belangrijk	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	   Hoe	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
	  

Waarom	   Waarom	  
	  

Hoe	   Waarom	   Hoe	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	   Hoe	  

	   	   	  
etc	   etc	   etc	  
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Bijlage	  IV	  Voorbeeld	  uitgewerkt	  interview	  
	  
Interview	  deel	  1:	  open	  vragen	  
	  
Datum	  interview	   07-‐10-‐15	  
Geïnterviewde	   xxx	  
Functie	   Docent	  xxx	  
Interviewer	   Vivi	  ter	  Velde	  
Plaats	   Hoorn	  
School	   Oscar	  Romero	  
Ruimte	   0.25	  
Tijd	   10.10-‐11.10	  
Notulist	   xxx	  
Bijzonderheden	   	  
	  
Afstemmen	  begrippen	  
	   Ja	   Nee	   Toelichting	  
Kun	  je	  je	  vinden	  in	  de	  definitie	  
van	  een	  professionele	  
leergemeenschap?	  
	  

x	   	   Vooral	  een	  kritische	  houding	  hebben	  naar	  
jezelf,	  naar	  je	  eigen	  functioneren	  en	  het	  
functioneren	  van	  je	  collega’s.	  Je	  blijft	  
leren	  en	  je	  ontwikkelen.	  Jezelf	  als	  docent	  
maar	  ook	  in	  de	  groep.	  Hoe	  beter	  jij	  jezelf	  
ontwikkelt	  als	  docent,	  hoe	  beter	  dat	  is	  
voor	  de	  leerlingen	  en	  ook	  voor	  de	  
resultaten.	  	  

Kun	  je	  je	  vinden	  in	  de	  definitie	  
van	  collectief	  leren?	  
	  

x	   	   Leren	  van	  en	  met	  elkaar.	  Dat	  kan	  in	  
allerlei	  verschillende	  settings	  zijn.	  	  

Rol	  schoolleider	  
	   Wat	   Waarom	   Hoe	  
Wat	  heb	  jij	  van	  je	  schoolleider	  
nodig	  om	  hier	  op	  school	  
collectief	  te	  kunnen	  leren?	  Geef	  
aan	  waarom	  je	  dat	  vindt	  en	  
wanneer	  van	  toepassing:	  hoe	  je	  
schoolleider	  dat	  moet	  doen.	  
	  

Goede	  ontwikkelings-‐	  
gesprekken	  waarin	  
kritisch	  gekeken	  wordt	  
naar	  hoe	  ik	  functioneer	  in	  
de	  organisatie,	  hoe	  ik	  
functioneer	  in	  de	  klas,	  
hoe	  mijn	  resultaten	  zijn	  in	  
de	  verschillende	  klassen.	  
Daar	  moet	  je	  ook	  wel	  
heel	  voorzichtig	  mee	  zijn,	  
moet	  je	  baseren	  op	  
meerdere	  jaren.	  	  

Nu	  wordt	  er	  erg	  
weinig	  
gesproken	  over	  
het	  
functioneren	  
terwijl	  ik	  dat	  
wel	  heel	  
belangrijk	  vind.	  
Mensen	  komen	  
met	  veel	  weg,	  
gaan	  hun	  eigen	  
gang	  en	  komen	  
afspraken	  niet	  
na.	  Dat	  zou	  niet	  
zo	  moeten	  zijn.	  
Het	  is	  belangrijk	  

Een	  gesprek	  aan	  
het	  begin	  jaar	  en	  
eind	  jaar.	  Daarin	  
wordt	  gesproken	  
over	  wat	  ik	  van	  
mijn	  eigen	  
ontwikkeling	  
verwacht,	  wat	  ik	  
wil	  gaan	  doen,	  
hoe	  het	  gaat,	  
waar	  ik	  sta.	  
leerlingen-‐
enquêtes	  geven	  
een	  goed	  beeld	  
van	  hoe	  ik	  als	  
docent	  voor	  de	  
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dat	  dat	  soort	  
dingen	  ook	  ter	  
zaken	  worden	  
gebracht	  in	  een	  
gesprek	  met	  de	  
conrector.	  	  

klas	  sta.	  	  
Functioneren	  in	  
de	  sectie,	  binnen	  
de	  school.	  De	  
input	  komt	  van	  
sectiecoördinator.	  	  
Afspraken	  
nakomen	  

Rol	  schoolleider	  –	  mogelijke	  interventies	  
	   Begrepen	  

+	  of	  -‐	  
Eerste	  reactie	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  
gemeenschappelijke	  visie	  en	  
doelen,	  gericht	  op	  het	  
verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  
leerlingen	  
	  

x	   alle	  neuzen	  de	  zelfde	  kant	  op	  

accentueren	  van	  professionele	  
normen	  en	  verwachtingen	  in	  de	  
vele	  ontmoetingen	  met	  
teamleden	  
	  

x	  
ontmoetingen	  
kunnen	  formele	  
gesprekken	  zijn,	  
maar	  ook	  informele	  
gesprekken	  in	  de	  
gang	  of	  bij	  de	  koffie	  

op	  aangesproken	  worden	  op	  niet	  
opvolgen	  doelstelling	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  
van	  open	  en	  vertrouwelijke	  
relaties	  tussen	  teamleden	  en	  
van	  tolerantie	  voor	  fouten	  om	  
ervan	  te	  leren	  
	  

x	   docent	  op	  gemak	  voelen,	  reflecteren	  
mogelijk	  maken	  
duidelijke	  regels/taken	  
verwachtingen	  over	  en	  weer	  als	  dat	  niet	  
loopt	  op	  aangesproken	  worden	  door	  MT	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  
van	  een	  innovatieve	  houding	  bij	  
docenten	  
	  

x	  Wat	  bedoel	  je	  met	  
een	  innovatieve	  
houding?	  Een	  
houding	  die	  gericht	  
is	  op	  vernieuwen	  en	  
ontwikkelen.	  

refectiebelangrijk,	  resultaat	  belangrijk,	  	  
Op	  basis	  van	  resultaten	  MT	  eventueel	  
gesprek	  aangaan	  en	  dan	  eisen	  stellen	  
	  

het	  bieden	  van	  individuele	  
psychologische	  steun	  
	  

x	   Heel	  belangrijk,	  uitval	  voorkomen	  
Signalen	  oppikken	  en	  gesprek	  aangaan,	  
vervolg	  traject	  aanbieden,	  
ontwikkelingsgesprek	  

interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  
medewerkers	  op	  school	  gaat	  
	  

x	   via	  oa	  verjaarskaart	  en	  andere	  attenties	  
niet	  altijd	  materiaal	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  
van	  een	  attitude	  van	  individuele	  
ontwikkeling	  bij	  docenten	  

x	   actief	  aanbieden	  bijv	  opleiding	  aanbieden	  
voor	  vervangers	  
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het	  stimuleren	  en	  waarderen	  
van	  een	  attitude	  van	  collectief	  
leren	  van	  docenten	  
	  

x	  Hoe	  zie	  je	  
collectief	  leren?	  Is	  
onze	  definitie.	  

visitatie,	  eventueel	  opleggen/eissen	  

een	  voorbeeld	  zijn	  van	  
professionele	  ontwikkeling	  
	  

x	   taakomschrijving	  goed	  uitvoeren/laten	  
zien	  dat	  je	  zelf	  ook	  ontwikkelt	  
reflectie	  

rituelen	  en	  symbolen	  gebruiken	  
om	  de	  nagestreefde	  waarden	  te	  
onderstrepen	  
	  

x	   	  

model	  staan	  voor	  het	  handelen	  
van	  de	  docent	  
	  

x	  Bij	  model	  staan	  
bedoel	  je	  
voorbeeldgedrag	  
tonen.	  	  

schoolleider	  moet	  ideale	  voorbeeld	  zijn	  
reageren	  op	  dingen	  

(onderwijs)adviezen	  geven	  aan	  
docenten	  
	  

x	   verwachten	  dat	  iemand	  zelf	  aan	  de	  slag	  
en	  daarbij	  helpen,	  als	  dingen	  niet	  goed	  
lopen	  
ontwikkeling	  niet	  van	  boven	  opleggen	  

informatie	  verschaffen	  aan	  
docenten	  over	  hun	  handelen	  en	  
de	  effecten	  ervan,	  aan	  de	  hand	  
van	  de	  resultaten	  van	  leerlingen	  

	  

x	   Vensters	  ,	  voorzichtig	  met	  conclusies	  
trekken,	  resultaten	  bij	  houden	  en	  verloop	  
volgen,	  Cum	  laude	  

docenten	  intellectueel	  
stimuleren	  door	  vragen	  te	  
stellen	  gericht	  op	  het	  
verhelderen	  van	  
vooronderstellingen	  van	  
docenten	  
	  

x	  
vooronderstellingen:	  
vooroordelen,	  een	  
beeld	  dat	  je	  hebt	  
van	  bepaalde	  zaken.	  	  

is	  niet	  goed	  haalbaar	  

een	  professionele	  dialoog	  
voeren	  met	  docenten	  over	  hun	  
handelen	  in	  de	  klas	  
	  

x	   aangesproken	  worden	  op	  goed	  en	  slecht,	  
lesbezoek	  

met	  het	  team	  de	  
leerlingresultaten	  analyseren	  
	  

x	   conrector	  met	  sectie	  voorzitter	  
analyseren	  
structureel,	  na	  elke	  rapport	  periode	  

,	  	   x	  Het	  gaat	  om	  de	  
processen,	  niet	  over	  
opleiden.	  

mensen	  aanspreken,	  controle	  op	  
voortgang	  bij	  verbetering	  

het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  
teams	  in	  de	  vaardigheden	  die	  
nodig	  zijn	  voor	  individueel	  
reflecteren	  en	  collectief	  leren	  
	  

x	   wiskunde	  team	  functioneert	  goed	  dus	  
niet	  van	  boven	  af	  opleggen,	  anders	  wel	  
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het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  
voor	  professionele	  
leergemeenschappen	  door	  
begeleiding	  van	  teamleiders	  
	  

x/-‐	   als	  er	  behoefte	  is,	  ingrijpen	  als	  het	  niet	  
goed	  loopt	  dmv	  cursus	  laten	  volgen	  

zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  
individuele	  en	  collectieve	  
professionalisering	  van	  de	  
teamleden	  
	  

x	   Vragen	  in	  voortgangsgesprek,	  via	  sectie	  
leider	  

vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  
de	  school	  (zoals	  maatjeswerk,	  
intervisie	  en	  collegiale	  
consultatie)	  organiseren	  
	  

x	   ingrijpen,	  mensen	  verplichten	  mee	  te	  	  
doen	  intervisie	  organiseren	  door	  
conrector	  

ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  
beschikbaar	  stellen	  voor	  
individuele	  en	  collectieve	  
leerprocessen	  en	  voor	  
samenwerking	  

	  

x	   Faciliteren	  ,	  mensen	  op	  andere	  school	  
laten	  kijken	  en	  verslag	  alten	  maken	  

bronnen	  voor	  professionele	  
ontwikkeling	  (literatuur,	  
workshops,	  cursussen)	  ter	  
beschikking	  stellen	  
	  

x	   Faciliteren	  ,	  workshops	  soms	  verplicht	  
stellen,	  vooral	  nieuwe	  dingen	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  
docenten	  informatie	  bieden	  
over	  hun	  handelen	  en	  de	  
effecten	  ervan	  
	  

x	   Cum	  Laude,	  geeft	  info	  
Effect	  van	  bijv.	  Cursus	  opvolgen	  
Via	  een	  systeem	  niet	  voor	  conrector	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  aan	  
docenten	  informatie	  bieden	  
over	  hun	  professionele	  
competenties	  en	  hun	  
professionele	  ontwikkeling	  
	  

x	   	  

de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  
ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  
hun	  professionaliserings-‐
activiteiten	  
	  

x	   bottum	  up	  schoolleider	  presenteert	  
verwachting	  team	  vult	  het	  in	  voert	  het	  uit	  

selectie-‐	  en	  beoordelingscriteria	  
formuleren	  voor	  docenten	  die	  
de	  nadruk	  leggen	  op	  individueel	  
en	  collectief	  (kunnen)	  leren	  
	  

x	  Criteria	  op	  basis	  
waarvan	  je	  oordeelt.	  
Het	  collectief	  en	  
individueel	  leren	  als	  
criterium	  	  nemen.	  	  
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interne	  mobiliteit	  van	  
medewerkers	  realiseren	  
	  

x	   breed	  inzetbaar	  zijn,	  	  cursus	  aan	  bieden	  
bij	  als	  eer	  eerste	  graads	  nodig	  zijn	  

subteams	  in	  een	  grotere	  school	  
vormen	  
	  

x	   Mentoren	  teams,	  secties	  tijd	  inplannen	  

Voorwaarden	  
	   Ja	   Nee	   Wat	   Waarom	  
Zijn	  er	  nog	  andere	  dingen	  die	  
niet	  genoemd	  zijn,	  maar	  die	  je	  
wel	  nodig	  hebt	  om	  collectief	  te	  
kunnen	  leren?	  Geef	  aan	  welke	  
dingen	  dat	  zijn	  en	  waarom	  je	  
dat	  vindt.	  
	  

	   	   	   	  

Stand	  van	  zaken	  op	  Oscar	  Romero	  
	   Ja	   Nee	   Waarom	   Hoe	  
Leren	  jij	  en	  collega’s	  op	  school	  
collectief?	  Waarom	  vind	  je	  dat?	  
Als	  er	  collectief	  geleerd	  wordt,	  
op	  wat	  voor	  manier	  vindt	  dat	  
plaats?	  
	  

	   	   	   	  

	  
Opmerkingen	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  alles	  vanuit	  de	  mensen	  zelf	  komt.	  Mensen	  moeten	  zelf	  met	  een	  plan	  komen,	  de	  
conrector	  moet	  daarin	  een	  begeleidende	  rol	  hebben.	  
	  
	  
	  
	  
Uitwerking	  interview	  deel	  2:	  geleide	  vragen	  	  
	  
	  

Niet	  
belangrijk	  

Redelijk	  belangrijk	   Heel	  belangrijk	  

Interventie	  
systemen	  
ontwikkelen	  
die	  
docenten	  
informatie	  
bieden	  over	  
hun	  
handelen	  en	  
de	  effecten	  

Interventie	  
het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
innovatieve	  houding	  bij	  docenten	  
	  

Interventie	  
ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  
gemeenschappelijke	  visie	  en	  doelen,	  
gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  
van	  de	  leerlingen	  
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ervan	  
	  
Waarom	  
Dit	  kun	  je	  
breed	  
trekken.	  
Ergens	  
vastleggen	  
wat	  je	  
voortgang	  is	  
en	  wat	  het	  
effect	  ervan	  
is.	  Alles	  wat	  
je	  doet	  moet	  
worden	  
vastgelegd.	  
Een	  
schoolleider	  
hoeft	  dit	  
niet	  te	  
ontwikkelen.	  	  

Waarom	  
Deze	  interventie	  
ligt	  niet	  bij	  
redelijk	  belangrijk	  
omdat	  ik	  vind	  dat	  
vernieuwen	  niet	  
belangrijk	  is,	  maar	  
vooral	  reflectie	  op	  
hoe	  het	  gaat	  is	  
belangrijk.	  Als	  iets	  
goed	  gaat,	  hoef	  je	  
niet	  per	  se	  te	  
vernieuwen.	  Als	  
iets	  minder	  goed	  
gaat,	  kijk	  je	  naar	  
nieuwe	  
mogelijkheden	  en	  
een	  andere	  
manier	  om	  iets	  
aan	  te	  pakken.	  

Hoe	  
Dat	  zou	  op	  basis	  van	  
resultaten	  van	  
jaarlagen	  kunnen	  
gebeuren,	  
bijvoorbeeld	  
eindexamenresultate
n.	  Als	  je	  ziet	  dat	  
resultaten	  een	  aantal	  
jaren	  achtereen	  
minder	  goed	  zijn	  dan	  
je	  zou	  kunnen	  
verwachten	  dan	  zou	  
een	  conrector	  het	  
gesprek	  moeten	  
aangaan.	  De	  
conrector	  mag	  dan	  
ook	  verwachten	  dat	  
een	  sectie	  met	  iets	  
nieuws	  komt	  en	  dat	  
er	  binnen	  bepaalde	  
tijd	  wat	  op	  tafel	  ligt.	  
Daar	  mag	  je	  eisen	  aan	  
stellen.	  	  

Waarom	  
Het	  is	  heel	  
belangrijk	  dat	  
alle	  neuzen	  
dezelfde	  kant	  op	  
wijzen,	  dat	  
iedereen	  
dezelfde	  doelen	  
heeft	  en	  dat	  
iedereen	  
dezelfde	  kant	  op	  
gaat.	  Als	  die	  visie	  
niet	  duidelijk	  is,	  
doet	  iedereen	  
wat	  hij	  zelf	  het	  
beste	  vindt	  en	  
dat	  is	  niet	  goed	  
voor	  een	  
organisatie.	  

	  
	  

Hoe	  
Visie	  duidelijk	  
communiceren	  in	  
een	  plenaire	  
vergadering,	  een	  
moment	  waarop	  er	  
nog	  een	  keer	  aan	  
wordt	  herinnerd.	  In	  
een	  
ontwikkelingsgespre
k	  wordt	  er	  dan	  over	  
gesproken,	  of	  je	  
meedoet	  of	  dat	  je	  je	  
eigen	  gang	  gaat.	  

	   	   	  
Interventie	  
systemen	  
ontwikkelen	  
die	  aan	  
docenten	  
informatie	  
bieden	  over	  
hun	  
professionel
e	  
competentie
s	  en	  hun	  
professionel
e	  
ontwikkeling	  
	  

Interventie	  
rituelen	  en	  symbolen	  gebruiken	  om	  de	  
nagestreefde	  waarden	  te	  onderstrepen	  
	  

Interventie	  
accentueren	  van	  professionele	  normen	  
en	  verwachtingen	  in	  de	  vele	  
ontmoetingen	  met	  teamleden	  
	  

Waarom	  
Hoeft	  een	  
schoolleider	  
niet	  te	  doen.	  

Waarom	  
	  

Hoe	  
Lastig	  om	  hier	  
voorbeelden	  bij	  te	  
bedenken.	  	  

Waarom	  
Hoe	  kun	  je	  
professionele	  
normen	  en	  

Hoe	  
Het	  is	  niet	  zozeer	  
nodig	  om	  continu	  
daarover	  te	  praten.	  
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verwachtingen	  
nu	  niet	  
belangrijk	  
vinden.	  Als	  
mensen	  niet	  aan	  
die	  
verwachtingen	  
voldoen,	  moeten	  
ze	  worden	  
aangesproken.	  	  
	  

Het	  is	  vooral	  
belangrijk	  dat	  als	  
iemand	  het	  niet	  
doet,	  die	  persoon	  
daarop	  
aangesproken	  
wordt.	  Dat	  zou	  ik	  
dan	  in	  een	  
persoonlijk	  gesprek	  
doen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

(onderwijs)adviezen	  geven	  aan	  docenten	  
	  

Interventie	  	  
het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  
en	  vertrouwelijke	  relaties	  tussen	  
teamleden	  en	  van	  tolerantie	  voor	  
fouten	  om	  ervan	  te	  leren	  
	  

Waarom	   Waarom	  
Als	  dat	  nodig	  is,	  
wel.	  Misschien	  niet	  
echt	  adviezen	  over	  
wat	  ze	  in	  de	  klas	  
zouden	  moeten	  
doen,	  maar	  wel	  
dat	  iemand	  zelf	  
aan	  de	  slag	  gaat	  
met	  zijn	  
ontwikkeling	  en	  
verwacht	  wat	  
iemand	  kan	  doen.	  
Vooral	  als	  het	  niet	  
loopt	  zoals	  het	  
moet	  lopen	  zou	  
een	  schoolleider	  
vooral	  adviezen	  
moeten	  geven	  
over	  hoe	  iemand	  
zich	  zou	  kunnen	  
ontwikkelen.	  	  

Hoe	  
Misschien	  niet	  echt	  
adviezen	  over	  wat	  ze	  
in	  de	  klas	  zouden	  
moeten	  doen,	  maar	  
wel	  dat	  iemand	  zelf	  
aan	  de	  slag	  gaat	  met	  
zijn	  ontwikkeling	  en	  
verwacht	  wat	  
iemand	  kan	  doen.	  
Aan	  iemand	  de	  vraag	  
stellen	  wat	  hij	  nodig	  
heeft.	  Wat	  ga	  jij	  
eraan	  doen?	  Niet	  
van	  bovenaf	  
opleggen	  wat	  
iemand	  moet	  doen.	  	  

Waarom	  	  
Docenten	  
moeten	  zich	  op	  
hun	  gemak	  
voelen	  in	  een	  
schoolorganisati
e	  en	  dat	  je	  niet	  
het	  gevoel	  hebt	  
dat	  je	  op	  je	  
tenen	  moet	  
lopen	  omdat	  je	  
bang	  bent	  dat	  je	  
iets	  fout	  doet.	  
Dat	  er	  de	  ruimte	  
is	  om	  iets	  fout	  te	  
doen	  zolang	  je	  
het	  maar	  
bespreekt	  en	  je	  
erop	  reflecteert	  
om	  te	  kijken	  hoe	  
je	  het	  een	  
volgende	  keer	  
anders	  kunt	  
doen.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  je	  
gestimuleerd	  
wordt	  door	  een	  
schoolorganisati

Hoe	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  
er	  duidelijke	  regels	  
zijn	  en	  dat	  iedereen	  
weet	  wat	  zijn	  of	  
haar	  taak	  is.	  En	  dat	  
je	  in	  je	  team	  weet	  
wat	  je	  van	  elkaar	  
kunt	  verwachten.	  	  
Op	  het	  moment	  dat	  
dat	  niet	  lekker	  loopt,	  
kun	  je	  daarmee	  bij	  
een	  conrector	  
aankloppen	  als	  je	  er	  
zelf	  niet	  uitkomt.	  Als	  
je	  weet	  wat	  je	  van	  
elkaar	  kunt	  
verwachten,	  schept	  
dat	  duidelijkheid	  en	  
veiligheid.	  	  
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e.	  	  	  
	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

docenten	  intellectueel	  stimuleren	  door	  
vragen	  te	  stellen	  gericht	  op	  het	  
verhelderen	  van	  vooronderstellingen	  van	  
docenten	  

	  

Interventie	  
het	  bieden	  van	  individuele	  
psychologische	  steun	  
	  

Waarom	   Waarom	  
Er	  zijn	  veel	  
vooroordelen	  in	  
het	  onderwijs.	  Als	  
je	  bepaalde	  
vooronderstellinge
n	  weg	  zou	  halen	  bij	  
docenten,	  win	  je	  
daar	  wel	  heel	  veel	  
mee.	  Deze	  
interventie	  leg	  ik	  
bij	  redelijk	  
belangrijk	  neer	  
omdat	  ik	  denk	  dat	  
het	  niet	  goed	  
haalbaar	  is.	  Er	  zijn	  
zoveel	  mensen	  die	  
vastgeroest	  zitten	  
in	  hun	  eigen	  
ideeën.	  	  

Hoe	  
Hoe	  is	  moeilijk.	  
Doorvragen	  op	  wat	  
iemand	  zegt	  en	  
kijken	  wat	  er	  achter	  
ligt.	  	  

Waarom	  
Onderwijs	  is	  de	  
beroepsgroep	  
waarin	  de	  
meeste	  mensen	  
overspannen	  
thuis	  zitten.	  Het	  
is	  belangrijk	  dat	  
als	  iemand	  niet	  
goed	  in	  zijn	  vel	  
zit	  dat	  er	  in	  ieder	  
geval	  iets	  
aangeboden	  
wordt	  en	  dat	  er	  
een	  traject	  is.	  
Een	  school	  heeft	  
daar	  zelf	  ook	  
voordeel	  bij,	  
want	  je	  wil	  niet	  
dat	  collega’s	  een	  
paar	  maanden	  
thuis	  zitten.	  	  

Hoe	  
Signalen	  oppikken	  
als	  het	  wat	  minder	  
goed	  gaat.	  Op	  het	  
moment	  dat	  je	  die	  
signalen	  oppikt,	  het	  
gesprek	  aangaan	  en	  
aanbieden	  om	  door	  
te	  verwijzen.	  Hier	  is	  
het	  probleem	  dat	  je	  
moet	  weten	  dat	  
iemand	  niet	  zo	  goed	  
in	  zijn	  vel	  zit.	  Dit	  kun	  
je	  bespreekbaar	  
maken	  in	  een	  
ontwikkelingsgespre
k.	  Hoe	  zit	  je	  in	  je	  vel	  
in	  een	  organisatie.	  Ik	  
denk	  dat	  mensen	  
vaak	  veel	  te	  lang	  
wachten	  met	  uiten	  
waar	  ze	  problemen	  
mee	  hebben.	  Daar	  
kun	  je	  als	  conrector	  
in	  een	  gesprek	  actief	  
naar	  vragen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

met	  het	  team	  de	  leerlingresultaten	  
analyseren	  
	  

Interventie	  
interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  
medewerkers	  op	  school	  gaat	  
	  

Waarom	   Waarom	  
Dit	  moet	  het	  team	  
zelf	  doen	  en	  dan	  
bespreken	  de	  
conrectoren	  met	  
de	  

Hoe	  
Gesprekken	  met	  
sectiecoördinatoren.	  
Moeten	  structurele	  
gesprekken	  zijn,	  
bijvoorbeeld	  na	  elke	  

Waarom	  
Hoort	  bij	  de	  
interventie	  
hierboven.	  Een	  
kaartje	  bij	  je	  
verjaardag,	  aan	  

Hoe	  
De	  vraag	  stellen	  hoe	  
het	  met	  je	  gaat,	  
aandacht	  geven.	  Een	  
kaartje	  bij	  je	  
verjaardag,	  aan	  het	  
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sectiecoördinatore
n	  de	  resultaten.	  De	  
conrector	  moet	  
zelf	  niet	  met	  het	  
team	  aan	  het	  
analyseren	  slaan	  
omdat	  het	  team	  
veel	  beter	  weet	  
hoe	  het	  eraan	  
toegaat	  en	  hoe	  	  
bepaalde	  
resultaten	  tot	  
stand	  zijn	  
gekomen.	  Daar	  
hoeft	  een	  
conrector	  niet	  bij	  
te	  zijn.	  	  

rapportperiode.	  Dat	  
is	  een	  ijkpunt,	  kijken	  
wat	  dan	  de	  
resultaten	  zijn	  en	  
hoe	  dat	  kan.	  	  

het	  einde	  van	  
het	  schooljaar,	  
een	  attentie	  op	  
dag	  van	  de	  
leraar.	  Dat	  is	  
belangrijk.	  Dan	  
heb	  je	  het	  
gevoel	  dat	  het	  
gezien	  wordt.	  	  

einde	  van	  het	  
schooljaar,	  een	  
attentie	  op	  dag	  van	  
de	  leraar.	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  teams	  in	  
de	  vaardigheden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  
individueel	  reflecteren	  en	  collectief	  leren	  
	  

Interventie	  
het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
attitude	  van	  individuele	  ontwikkeling	  bij	  
docenten	  
	  

Waarom	   Waarom	  
Er	  zijn	  veel	  
mensen	  die	  dat	  al	  
doen	  en	  
beheersen	  en	  die	  
goed	  reflecteren	  
op	  resultaten	  en	  
hun	  eigen	  
functioneren.	  Er	  
zijn	  ook	  
teams/secties	  
waarin	  dat	  al	  
gebeurt,	  
bijvoorbeeld	  de	  
wiskundesectie.	  
Het	  zou	  vervelend	  
zijn	  als	  van	  
bovenaf	  wordt	  
opgelegd	  dat	  je	  
een	  training	  moet	  
volgen.	  Het	  zou	  
wel	  moeten	  vooral	  
als	  iets	  niet	  goed	  

Hoe	  
	  

Waarom	  
Het	  is	  belangrijk	  
dat	  mensen	  zich	  
blijven	  
ontwikkelen	  en	  
dat	  je	  als	  docent	  
niet	  stilstaat.	  De	  
visie	  van	  Oscar	  is	  
dat	  je	  nooit	  
uitgeleerd	  bent.	  
Dat	  is	  belangrijk	  
voor	  leerlingen,	  
laten	  zien	  dat	  je	  
nooit	  uitgeleerd	  
bent.	  Je	  bent	  
nooit	  
uitontwikkeld.	  	  
	  

Hoe	  
Waardering	  kun	  je	  
uitspreken.	  
Stimuleren	  door	  
actief	  aan	  te	  bieden	  
in	  een	  persoonlijk	  
gesprek.	  Een	  
conrector	  kan	  kijken	  
waar	  behoefte	  aan	  is	  
in	  de	  school.	  	  
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loopt.	  	  
	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  
professionele	  leergemeenschappen	  door	  
begeleiding	  van	  teamleiders	  
	  

Interventie	  
het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  
attitude	  van	  collectief	  leren	  van	  
docenten	  
	  

Waarom	   Waarom	  
Vraag	  komt	  niet	  
helemaal	  binnen	  
bij	  mij.	  Als	  daar	  
behoefte	  aan	  is	  of	  
als	  er	  noodzaak	  is.	  
Ik	  denk	  dat	  dat	  
niet	  altijd	  zo	  is.	  	  

Hoe	  
Op	  het	  moment	  dat	  
het	  niet	  goed	  loopt,	  
moet	  een	  
schoolleider	  daar	  
eisen	  in	  stellen	  en	  
van	  een	  
sectiecoördinator	  
verwacht	  dat	  hij	  een	  
cursus	  daarin	  gaat	  
volgen.	  	  

Waarom	  
Heel	  waardevol	  
dat	  je	  niet	  altijd	  
maar	  in	  je	  eentje	  
bezig	  bent,	  maar	  
dat	  je	  leert	  van	  
elkaar.	  Als	  je	  
steeds	  zelf	  het	  
wiel	  moet	  
uitvinden,	  schiet	  
dat	  ook	  niet	  op.	  
Mensen	  doen	  
nooit	  dingen	  op	  
dezelfde	  manier.	  	  

Hoe	  
Lesbezoek.	  In	  
bepaalde	  gevallen	  
mag	  een	  
schoolleider	  dat	  best	  
opleggen.	  Als	  
iemand	  goed	  
functioneert,	  dan	  
zou	  ik	  dat	  niet	  gaan	  
afdwingen	  dat	  
mensen	  bij	  elkaar	  op	  
lesbezoek	  gaan.	  Als	  
iemand	  wat	  minder	  
goed	  functioneert	  
wil	  je	  daar	  een	  
oplossing	  voor	  en	  
dat	  je	  van	  iemand	  
verwacht	  dat	  hij	  bij	  
iemand	  anders	  in	  de	  
les	  gaat	  kijken	  of	  op	  
een	  andere	  school	  
gaat	  kijken.	  Dat	  mag	  
in	  bepaalde	  gevallen	  
geëist	  worden.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  
ontwikkeling	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Dat	  is	  
vanzelfsprekend.	  
Als	  een	  
conrector	  niet	  
een	  voorbeeld	  is	  
van	  
professionele	  
ontwikkeling	  hoe	  
kun	  je	  dat	  dan	  

Hoe	  
Door	  je	  taak	  goed	  uit	  
te	  voeren	  als	  
schoolleider.	  Houd	  
je	  aan	  je	  
taakomschrijving.	  
Door	  te	  laten	  zien	  
dat	  je	  ook	  nog	  
steeds	  in	  
ontwikkeling	  bezig	  
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van	  de	  rest	  van	  
de	  medewerkers	  
verwachten.	  
Professionele	  
ontwikkeling	  is	  
dat	  je	  probeert	  
jezelf	  blijft	  te	  
verbeteren	  in	  
het	  
docentschap.	  

bent,	  bijvoorbeeld	  
door	  een	  opleiding.	  
Reflecteren	  op	  jezelf	  
en	  dat	  bespreken	  
met	  de	  mensen	  die	  
het	  aangaat.	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
model	  staan	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  
docent	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Een	  schoolleider	  
zou	  het	  
voorbeeld	  
moeten	  zijn	  van	  
de	  ideale	  
werknemen.	  Als	  
die	  niet	  goed	  
functioneert	  of	  
zich	  niet	  goed	  
gedraagt	  wat	  
moet	  de	  rest	  van	  
het	  personeel	  
dan?	  

Hoe	  
Als	  ik	  iemand	  een	  
mail	  stuur,	  verwacht	  
ik	  dat	  ik	  een	  mail	  
terugkrijg,	  het	  zit	  in	  
hele	  kleine	  dingen.	  
Je	  gaat	  met	  mensen	  
om	  zoals	  je	  
verwacht	  dat	  ze	  ook	  
met	  mij	  omgaan.	  
Het	  zijn	  
vanzelfsprekende	  
dingen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
informatie	  verschaffen	  aan	  docenten	  
over	  hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  
ervan,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  
van	  leerlingen	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Het	  is	  belangrijk	  
voor	  een	  docent	  
om	  te	  weten	  
waar	  je	  als	  
school	  staat.	  

Hoe	  
Vensters,	  Cum	  
Laude.	  Vensters	  is	  
heel	  goed.	  Maar	  aan	  
de	  andere	  kant	  
moet	  je	  altijd	  kijken	  
wat	  er	  achter	  de	  
cijfers	  zit.	  Vanaf	  het	  
begin	  van	  de	  
carrière	  van	  een	  
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docent	  op	  Oscar	  zou	  
je	  de	  resultaten	  bij	  
moeten	  houden	  
zodat	  je	  ziet	  of	  er	  lijn	  
in	  zit.	  Daar	  kun	  je	  
iets	  mee.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
een	  professionele	  dialoog	  voeren	  met	  
docenten	  over	  hun	  handelen	  in	  de	  klas	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Je	  moet	  erop	  
aangesproken	  
worden	  als	  het	  
goed	  gaat	  en	  
ook	  als	  het	  fout	  
gaat.	  Dat	  
verwacht	  ik	  van	  
een	  
leidinggevende.	  
Je	  leert	  er	  veel	  
van	  om	  feedback	  
te	  krijgen	  als	  het	  
niet	  goed	  gaat.	  	  
	  

Hoe	  
Lesbezoeken,	  door	  
de	  school	  heen	  
lopen.	  Dan	  zie	  je	  ook	  
al	  veel.	  Daar	  kun	  je	  
mensen	  op	  
aanspreken.	  Of	  als	  je	  
iedere	  keer	  bij	  
dezelfde	  docent	  
herrie	  uit	  het	  lokaal	  
hoort	  komen,	  dat	  je	  
een	  keer	  het	  lokaal	  
binnen	  loopt	  en	  het	  
gaat	  kijken	  hoe	  het	  
gaat	  en	  daar	  het	  
gesprek	  over	  
aangaat.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
individuele	  en/of	  collectieve	  
leerprocessen	  van	  docenten	  
systematisch	  begeleiden	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Als	  je	  een	  docent	  
erop	  aanspreekt	  
dat	  de	  resultaten	  
niet	  goed	  zijn,	  of	  
dat	  het	  niet	  
lekker	  loopt	  in	  
de	  klas,	  mag	  je	  
daar	  eisen	  
stellen,	  iemand	  
moet	  met	  een	  
plan	  komen	  en	  

Hoe	  
Mensen	  aanspreken,	  
controle	  op	  
voortgang	  bij	  
verbetering.	  	  
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dan	  kijk	  je	  om	  de	  
zoveel	  tijd	  hoe	  
het	  ervoor	  staat.	  
Het	  is	  vooral	  
belangrijk	  als	  
iets	  minder	  goed	  
loopt.	  Als	  iets	  
slecht	  loopt	  en	  
je	  verwacht	  van	  
iemand	  dat	  hij	  
daarmee	  aan	  de	  
slag	  gaat,	  dan	  
moet	  je	  dat	  
blijven	  volgen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  
individuele	  en	  collectieve	  
professionalisering	  van	  de	  teamleden	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Je	  moet	  weten	  
waar	  mensen	  
mee	  bezig	  zijn	  
en	  hoe	  mensen	  
zich	  
ontwikkelen.	  	  

Hoe	  
Ernaar	  vragen	  in	  een	  
voortgangsgesprek,	  
ontwikkelingsgespre
k.	  Gesprekken	  met	  
sectiecoördinator.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  de	  school	  
(zoals	  maatjeswerk,	  intervisie	  en	  
collegiale	  consultatie)	  organiseren	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Mensen	  hebben	  
er	  veel	  aan,	  ik	  
heb	  daar	  ook	  
veel	  aan	  gehad.	  
Als	  het	  goed	  
loopt,	  hoef	  je	  
mensen	  niet	  te	  
verplichten	  dit	  
soort	  dingen	  te	  
gaan	  doen.	  Als	  
het	  niet	  goed	  
loopt	  wel.	  	  

Hoe	  
Intervisiegroepen,	  
collegiale	  
consultatie,	  
ingrijpen,	  
verplichten.	  Er	  
moeten	  initiatieven	  
van	  de	  conrector	  
afkomen	  die	  door	  
iemand	  anders	  
begeleid	  worden.	  	  	  
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Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  
stellen	  voor	  individuele	  en	  collectieve	  
leerprocessen	  en	  voor	  samenwerking	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Als	  je	  mensen	  
verplicht	  om	  
zichzelf	  te	  
ontwikkelen,	  
moet	  je	  daar	  ook	  
ruimte,	  tijd	  en	  
geld	  voor	  
beschikbaar	  
stellen.	  	  

Hoe	  
Uit	  Vensters	  is	  
bijvoorbeeld	  
gebleken	  dat	  de	  
resultaten	  van	  
bepaalde	  vakken	  
niet	  goed	  waren.	  De	  
collega’s	  van	  die	  
vakken	  bijvoorbeeld	  
uitroosteren	  om	  op	  
een	  andere	  school	  
te	  gaan	  kijken	  en	  
daarover	  verslag	  te	  
laten	  doen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
bronnen	  voor	  professionele	  
ontwikkeling	  (literatuur,	  workshops,	  
cursussen)	  ter	  beschikking	  stellen	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Vooral	  in	  een	  
lerende	  
organisatie	  moet	  
dit	  gebeuren.	  Als	  
je	  dingen	  
aanbiedt,	  moet	  
je	  die	  ook	  
faciliteren.	  	  
	  

Hoe	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  
het	  er	  is.	  
Bijvoorbeeld	  de	  
dames	  van	  Knap	  
Kind	  die	  langskomen	  
en	  workshops	  geven	  
aan	  mentoren.	  
Literatuur	  is	  lastiger.	  
Workshops	  en	  
cursussen	  is	  goed.	  
Verplicht	  stellen	  als	  
dat	  nodig	  is	  of	  als	  
het	  nieuw	  is	  voor	  
iedereen.	  Hangt	  
ervan	  af	  wat	  het	  is.	  
Als	  iets	  niet	  goed	  
loopt,	  kijken	  wat	  
ermee	  gedaan	  wordt	  
en	  dat	  er	  gevraagd	  
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wordt	  wat	  je	  zelf	  van	  
plan	  bent	  om	  ermee	  
te	  doen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  
ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  hun	  
professionaliserings-‐activiteiten	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Ontwikkeling	  
moet	  van	  
onderaf	  komen	  
en	  niet	  van	  
bovenaf.	  	  

Hoe	  
Een	  conrector	  moet	  
dat	  aan	  teamleden	  
zelf	  overlaten.	  Hij	  
moet	  een	  
verwachting	  
uitspreken	  en	  om	  
een	  plan	  van	  aanpak	  
van	  de	  docent	  zelf	  
vragen.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
selectie-‐	  en	  beoordelingscriteria	  
formuleren	  voor	  docenten	  die	  de	  
nadruk	  leggen	  op	  individueel	  en	  
collectief	  (kunnen)	  leren	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Als	  je	  iemand	  
wilt	  beoordelen,	  
moet	  je	  
daarvoor	  criteria	  
handhaven.	  En	  
in	  een	  lerende	  
organisatie	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  
mensen	  leren.	  	  

Hoe	  
Het	  hoe	  is	  lastig.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
interne	  mobiliteit	  van	  medewerkers	  
realiseren	  
	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Wel	  oppassen	  
dat	  je	  mensen	  
niet	  overbelast.	  
Belangrijk	  dat	  

Hoe	  
Kijken	  of	  mensen	  
een	  cursus	  willen	  
volgen,	  zijn	  er	  
mensen	  op	  bepaalde	  
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mensen	  zo	  
breed	  mogelijk	  
inzetbaar	  zijn.	  
Een	  organisatie	  
wordt	  daar	  veel	  
flexibeler	  van.	  

plekken	  nodig?	  Deze	  
opleidingen	  actief	  
aanbieden.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
subteams	  in	  een	  grotere	  school	  vormen	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Er	  zijn	  nu	  
mensen	  die	  
buiten	  de	  boot	  
vallen	  omdat	  ze	  
geen	  mentor	  
zijn.	  Die	  zitten	  
niet	  in	  de	  
mentorenteams.	  
Het	  is	  belangrijk	  
dat	  je	  subteams	  
hebt.	  Dat	  is	  heel	  
waardevol	  en	  
belangrijk.	  
Iedere	  groep	  is	  
weer	  anders.	  	  

Hoe	  
Zoals	  dat	  nu	  
gebeurt.	  Er	  wordt	  
tijd	  ingepland.	  	  

	   	   	  
Interventie	   Interventie	  

	  
Interventie	  
helpen	  vaststellen	  van	  haalbare	  doelen	  
voor	  docenten	  

Waarom	   Waarom	   Hoe	  
	  

Waarom	  
Dat	  moet	  een	  
docent	  zelf	  
doen,	  niet	  een	  
conrector.	  Die	  
mag	  dat	  wel	  
verwachten,	  
maar	  de	  
ontwikkeling	  
moet	  van	  
onderuit	  komen.	  
Wel	  helpen	  bij	  
het	  vaststellen.	  
Aan	  een	  docent	  
vraag	  je	  om	  zijn	  
eigen	  doelen	  op	  
te	  stellen	  en	  je	  

Hoe	  
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begeleidt	  hem	  
op	  de	  weg	  
daarnaartoe	  en	  
de	  voortgang.	  	  
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Bijlage	  V	  Omschrijvingen	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  
	  
Omschrijving	  en	  definities	  van	  docenten	  van	  professionele	  leergemeenschap	  en	  collectief	  leren	  
	  
	   Professionele	  leergemeenschap	  	   Collectief	  leren	  
r1	   Een	  groep	  waarin	  je	  van	  en	  met	  elkaar	  leert	  om	  

het	  onderwijs	  aan	  de	  leerlingen	  te	  verbeteren.	  
Samen	  leren.	  

r2	   Een	  groep	  waarin	  men	  leert,	  van	  en	  met	  elkaar.	  	   Als	  je	  met	  anderen	  praat,	  kan	  jouw	  kennis	  
gereconstrueerd	  worden	  omdat	  je	  nieuwe	  inzichten	  
krijgt	  door	  kennis	  van	  anderen.	  	  

r3	   In	  een	  gemeenschap	  leren	  van	  en	  met	  elkaar.	  
Het	  gaat	  ook	  om	  het	  plezier	  van	  het	  leren	  van	  
leerlingen,	  niet	  alleen	  om	  het	  verbeteren	  van	  
de	  resultaten	  van	  leerlingen.	  	  

Gaat	  het	  om	  kennis	  delen	  met	  elkaar.	  	  
	  

r4	   Vooral	  een	  kritische	  houding	  hebben	  naar	  
jezelf,	  naar	  je	  eigen	  functioneren	  en	  het	  
functioneren	  van	  je	  collega’s.	  	  

Leren	  van	  en	  met	  elkaar.	  	  
	  

r5	   Gelinkt	  door	  beroep,	  horizontaal	  en	  verticaal,	  
van	  en	  met	  elkaar	  leren,	  leerlingen	  en	  
omgeving	  veranderen,	  daar	  moet	  je	  in	  mee.	  
Het	  ideaal	  van	  een	  school	  is	  dat	  het	  leren	  
dynamisch	  is,	  dat	  dat	  blijft.	  	  

Dingen	  samen	  doen,	  scholingsmiddag,	  individueel	  
samen	  =collectief.	  Collectief	  =	  som	  van	  alle	  
individuen.	  Dat	  deel	  wat	  je	  samen	  
gemeenschappelijk	  hebt.	  	  

r6	   Je	  neemt	  je	  beroep	  serieus,	  daarbij	  hoort	  
scholing.	  Je	  moet	  je	  aan	  dingen	  aanpassen,	  niet	  
alles	  kan	  altijd	  op	  dezelfde	  manier.	  Dat	  doe	  je	  
met	  elkaar.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  iedereen	  
daaraan	  meedoet.	  	  

Met	  elkaar	  en	  van	  elkaar	  leren.	  Je	  gaat	  met	  z’n	  allen	  
dezelfde	  kant	  op,	  je	  leert	  van	  elkaar.	  
	  

r7	   Verband	  houdend	  met	  werk,	  kaders,	  afspraken,	  
weten	  waar	  je	  aan	  toe	  bent,	  
met	  elkaar,	  alle	  werkende	  ontwikkelen,	  
creatief	  zijn	  door	  met	  en	  anderen	  

Neuzen	  de	  zelfde	  richting	  op,	  kinderen	  veranderen	  je	  
moet	  mee	  gaan	  ook	  qua	  techniek,	  met	  als	  doel	  
verbetering.	  	  Met	  allen	  voor	  allen	  in	  teams.	  
	  

r8	   Groepsspecifiek	  onderwerp,	  tijdelijke	  
werkgroep,	  oplossing	  overdragen	  aan	  anderen.	  

Met	  elkaar	  discussiëren,	  opfrissen,	  nieuwe	  dingen	  
uitproberen,	  veranderen.	  

r9	   Georganiseerd	  en	  gestructureerd	  elkaar	  een	  
spiegel	  voorhouden,	  van	  elkaar/met	  elkaar	  
leren.	  

Gezamenlijk	  ook	  van	  buiten,	  samen	  op	  hetzelfde	  
niveau,	  dezelfde	  richting	  op,	  gezamenlijke	  doelen,	  
een	  collectief	  geweten.	  	  

r10	   Openstaan	  voor	  elkaar	  en	  luisteren	  waardoor	  
professioneel	  leren	  makkelijker	  is,	  visitatie	  	  =	  
opfrissen	  ,	  zelf	  blijven	  ontwikkelen	  

Met	  collega’s	  zaken	  bespreken	  in	  organisatie,	  wel	  
structuur	  aanhouden.	  	  
	  

r11	   Gemeenschappelijke	  ideeën	  gedachten	  
uitwisselen	  van	  elkaar	  leren,	  eerst	  intern.	  
Collega’s	  delen	  expertise	  en	  kennis.	  	  

Met	  meerdere	  mensen	  actief	  zijn,	  meer	  draagvlak,	  
neuzen	  de	  zelfde	  kant.	  	  
	  

r12	   sectie	  is	  belangrijk,	  didactisch	  bij	  de	  sectie,	  rest	  
bij	  anderen,	  visitatie,	  wel	  in	  groepen	  leren.	  
Focust	  wel	  op	  resultaat,	  persoonlijke	  groei	  van	  
de	  leerling	  is	  ook	  belangrijk.	  	  

Kennis	  en	  ervaring	  delen,	  conclusie	  kan	  zijn	  
onderzoek	  verrichten	  om	  tekorten	  aan	  te	  vullen,	  op	  
zoek	  naar/	  in	  literatuur	  
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r13	   Organisatie	  waarin	  mensen	  in	  groepsverband	  
kennis	  overdragen	  naar	  elkaar.	  Wat	  is	  
duurzaam?	  Het	  moet	  ook	  wel	  kunnen.	  Is	  er	  
winst	  te	  behalen?	  	  

Collectiviteit:	  groep	  mensen.	  	  
	  

r14	   Professionals,	  zijn	  wij	  allemaal,	  die	  met	  elkaar	  
samenwerken	  om	  te	  leren.	  Docenten,	  MT,	  
OOP,	  alle	  geledingen.	  Dat	  gaat	  steeds	  door.	  
Leren	  is	  een	  doorlopend	  proces.	  Dat	  kan	  
georganiseerd	  zijn,	  dat	  kan	  ook	  niet	  
georganiseerd	  zijn.	  Duurzaam,	  blijvend.	  	  

Met	  een	  groep	  leren,	  met	  elkaar	  leren.	  Die	  groep	  is	  
samengesteld,	  gemeenschappelijk	  leren.	  	  
	  

r15	   Bijvoorbeeld	  een	  werkgroep	  als	  inspireren	  tot	  
leren.	  Een	  groep	  van	  professionals,	  collega's	  die	  
pedagogische	  en	  didactische	  onderwerpen	  
stilstaan	  en	  hierin	  verbeteringen	  in	  willen	  
aanbrengen.	  Duurzaam.	  

Kon	  het	  begrip	  zelf	  niet	  beschrijven.	  Kan	  zich	  vinden	  
in	  de	  definitie	  van	  Verbiest.	  	  
	  

r16	   Kan	  zich	  vinden	  in	  de	  definitie	   Kennis	  en	  opdoen,	  uitwisselen,	  dingen	  met	  elkaar	  
delen.	  	  

r17	   Blijvend	  van	  en	  met	  elkaar	  leren.	  Wat	  is	  
duurzaam?	  
	  

Leren	  in	  de	  groep.	  Samen	  verder	  komen	  door	  met	  
elkaar	  ergens	  voor	  te	  gaan	  zitten.	  Meer	  uitwerken	  en	  
uitdiepen	  van	  dingen	  waar	  je	  al	  mee	  bezig	  bent.	  	  

r18	   Bijvoorbeeld	  een	  werkgroep	  als	  inspireren	  tot	  
leren.	  Een	  groep	  van	  professionals,	  collega's	  die	  
pedagogische	  en	  didactische	  onderwerpen	  
stilstaan	  en	  hierin	  verbeteringen	  in	  willen	  
aanbrengen.	  Dat	  de	  lerende	  daadwerkelijk	  
leert.	  	  

Gezamenlijk	  tot	  een	  oplossing	  komen.	  Met	  een	  
collectief	  naar	  kijken	  zodat	  je	  als	  individu	  ook	  verder	  
kunt.	  	  
	  

r19	   De	  bereidheid	  om	  van	  elkaar	  te	  leren.	  
Leergierig	  zijn	  om	  dingen	  bij	  te	  leren.	  Dan	  ben	  
je	  professioneel.	  	  

Niet	  alleen	  kennis	  maar	  ook	  vaardigheden	  opdoen.	  	  
	  

r20	   We	  zijn	  allemaal	  professionals.	  Bereid	  zijn	  om	  
als	  professional	  van	  elkaar	  te	  leren.	  Er	  zijn	  altijd	  
mensen	  die	  dat	  niet	  doen.	  Je	  haalt	  wat	  en	  je	  
brengt	  wat.	  Persoonlijke	  groei	  is	  de	  grootste	  
drijfveer.	  

Samen	  van	  elkaar	  leren.	  Veel	  praten	  met	  collega's	  
hoe	  ze	  dingen	  aanpakken	  en	  daarin	  van	  elkaar	  leren.	  
Ook	  vaardigheden.	  Daarna	  gaan	  handelen.	  Het	  is	  
geen	  statisch	  geheel.	  Dingen	  moeten	  niet	  van	  
bovenaf	  opgelegd	  worden.	  	  	  

r21	   Het	  gaat	  om	  je	  eigen	  vakgebied.	  Je	  leert	  om	  te	  
jezelf	  te	  ontwikkelen	  waardoor	  de	  school	  
groeit.	  	  

Er	  verandert	  veel,	  daar	  moet	  je	  in	  mee,	  het	  is	  een	  
proces.	  Vaardigheden	  opdoen	  is	  een	  wezenlijk	  
onderdeel	  van	  collectief	  leren.	  

r22	   Wanneer	  ben	  je	  een	  professional?	  
	  

Iedereen	  zou	  van	  elkaar	  moeten	  leren	  in	  de	  hele	  
school.	  Door	  alle	  geledingen	  heen.	  	  

r23	   We	  zijn	  allemaal	  professionals.	   Nieuwe	  kennis	  opdoen.	  
r24	   Behapbare	  groep,	  sectie,	  openstaan	  voor	  

opmerkingen	  van	  anderen,	  kennis	  van	  elkaar,	  
open	  en	  vrij,	  conformeren=professioneel,	  
persoonlijk	  contact	  is	  belangrijk.	  

Openstaan	  voor	  opmerkingen	  van	  anderen,	  kennis	  
van	  elkaar	  opdoen,	  open	  en	  vrij	  kunnen	  praten	  over	  
ideeën.	  	  	  
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Bijlage	  VI	  Voorwaarden	  om	  collectief	  te	  kunnen	  leren	  
	  
r1	   Faciliteren:	  tijd	  en	  geld	  vrij	  maken	  voor	  nieuwe	  ideeën	  die	  collega’s	  hebben	  zodat	  niet	  alleen	  de	  

plannen	  van	  de	  schoolleider	  uitgevoerd	  worden.	  De	  schoolleider	  is	  de	  enige	  die	  kan	  faciliteren.	  

r2	   Duidelijke	  visie,	  een	  duidelijke	  richting,	  niet	  alle	  kanten	  opgaat.	  Knopen	  doorgehakt	  worden,	  we	  gaan	  
die	  kant	  op.	  Wat	  past	  er	  bij	  onze	  school?	  De	  lijn	  moet	  uitgezet	  worden.	  De	  structuur	  moet	  worden	  
aangebracht.	  Concrete	  informatie,	  cijfermatig	  bijvoorbeeld,	  op	  basis	  waarvan	  je	  kunt	  onderzoeken	  
waarom	  dingen	  zijn	  zoals	  ze	  zijn.	  	  
Gesprekken	  voeren,	  luisterend	  oor	  zijn.	  Eerst	  moet	  je	  ervoor	  zorgen	  dat	  je	  heel	  veel	  dingen	  te	  horen	  
krijgt,	  met	  mensen	  even	  spreekt,	  via	  sectiecoördinatoren.	  Onmiddellijk	  actie	  ondernemen	  als	  iets	  niet	  
goed	  gaat.	  Reactief	  bezig	  zijn.	  En	  verder	  heel	  veel	  informatie	  verzamelen	  van	  dingen	  die	  je	  opvallen.	  
Dingen	  constateren.	  In	  gesprek	  gaan	  en	  kijken	  wat	  erachter	  zit.	  Informatie	  verzamelen,	  kijken	  wat	  
erachter	  zit.	  	  

r3	   Tijd,	  discussiemogelijkheid.	  Kunnen	  brainstormen	  over	  een	  onderwerp	  en	  onderwerpen	  weer	  kunnen	  
afvoeren.	  Vrij	  kunnen	  denken	  over	  de	  plannen.	  Onderzoeksresultaten	  inzien.	  Waar	  ligt	  het	  aan	  dat	  er	  
een	  bepaalde	  situatie	  ontstaat?	  

r4	   Goede	  ontwikkelingsgesprekken	  waarin	  kritisch	  gekeken	  wordt	  naar	  hoe	  ik	  functioneer	  in	  de	  
organisatie,	  hoe	  ik	  functioneer	  in	  de	  klas,	  hoe	  mijn	  resultaten	  zijn	  in	  de	  verschillende	  klassen.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  dat	  soort	  dingen	  ook	  ter	  zaken	  worden	  gebracht	  in	  een	  gesprek	  met	  de	  conrector.	  Een	  
gesprek	  aan	  het	  begin	  jaar	  en	  eind	  jaar.	  Afspraken	  nakomen	  

r5	   Behoefte	  om	  te	  leren	  moet	  er	  zijn.	  Schoolleider	  creëert	  de	  behoefte	  of	  reageert	  op	  vraag.	  Het	  is	  een	  
wisselwerking.	  Communiceren	  met	  elkaar	  dan	  komen	  bepaalde	  zaken	  wel	  bovendrijven.	  	  De	  
schoolleider	  zet	  de	  beleidslijnen	  uit,	  hij	  weet	  waar	  hij	  naar	  toe	  wil.	  De	  schoolleider	  is	  de	  link	  naar	  buiten	  
de	  school,	  hij	  kan	  het	  overzicht	  hebben.	  Kan	  daardoor	  makkelijker	  proeven	  wat	  er	  nodig	  is.	  Als	  de	  
schoolleider	  sturend	  is	  dan	  heeft	  hij	  bepaalde	  eisen,	  proactief.	  Het	  uitzetten	  van	  beleidslijnen.	  Hij	  kan	  
ook	  kijken	  wat	  er	  uitkomt,	  reactief.	  	  

r6	   Vertrouwen,	  tijd,	  gelegenheid,	  collega’s	  om	  mee	  te	  sparren.	  Is	  ook	  individueel,	  wat	  je	  leert,	  moet	  ook	  
gesteund	  worden	  door	  degenen	  die	  het	  faciliteren.	  Je	  moet	  de	  kans	  krijgen	  om	  je	  daarin	  te	  
ontwikkelen.	  Functioneringsprocessen,	  
elkaar	  kunnen	  spreken,	  	  
ondersteuning,	  onderbouwing.	  

r7	   Tijd,	  faciliteren,	  in	  fysieke	  ruimte,	  goede	  werkruimte	  in	  school.	  	  
r8	   Duidelijk	  kader,	  niet	  droppen.	  Handvatten,	  POP	  gesprekken,	  wat	  moet	  er	  bereikt	  worden.	  De	  weg	  

ernaartoe	  stippel	  je	  met	  elkaar	  uit.	  Concrete	  doelen,	  stok	  achter	  de	  deur.	  
r9	   Duidelijke	  richtlijnen	  zijn	  er,	  meer	  geconditioneerd	  van	  uit	  de	  schoolleider.	  MT	  moet	  er	  ook	  op	  terug	  

komen,	  persoonlijke	  benadering.	  Meteen	  de	  telefoon	  pakken.	  	  
r10	   Duidelijkheid,	  in	  de	  zin	  van	  welke	  richting	  gaat	  de	  school	  op,	  cursus	  naar	  aanleiding	  van	  functionerings-‐	  

gesprekken.	  Hoe	  kun	  je	  jezelf	  ontwikkelen?	  Verwachtingen	  van	  de	  school	  ook	  communiceren	  naar	  
leerlingen	  en	  ouders:	  open	  avonden	  goed	  voorbereiden,	  heldere	  communicatie.	  

r11	   Tijd,	  evalueren	  en	  aanspreken,	  prioriteiten	  stellen.	  Aanspreken	  en	  evalueren.	  Controleren	  of	  het	  
gedaan	  is,	  terugkoppelen	  wat	  wij	  ermee	  gaan	  doen.	  De	  werkvloer	  wil	  graag	  resultaat	  zien.	  

r12	   Tijd,	  wordt	  weggedrukt	  door	  dagelijkse	  zaken.	  Minder	  lessen,	  rest	  voor	  studie	  
te	  weinig	  gelegenheid	  nemen.	  Aandacht	  van	  MT,	  qua	  lestijd	  op	  de	  rand	  van	  de	  mogelijkheden	  gaan	  
zitten.	  	  

r13	   Vertrouwen,	  dat	  ik	  dat	  kan.	  Erkennen	  van	  kwaliteiten.	  Kennis,	  vertrouwen.	  Het	  hoe	  duidelijk	  maken.	  
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Handvatten	  hoe	  iets	  bereikt	  kan	  worden.	  Ruimte.	  Het	  waarom	  van	  de	  doelen	  duidelijk	  maken	  -‐-‐>	  
motiveren.	  	  	  	  

r14	   Als	  je	  echt	  een	  groep	  gaat	  vormen,	  dan	  moet	  je	  gaan	  kijken	  of	  daar	  tijd	  voor	  is,	  is	  er	  een	  doel,	  of	  andere	  
randvoorwaarden.	  Kennis	  van	  de	  materie,	  kennis	  om	  het	  proces	  te	  sturen,	  te	  overzien,	  om	  verbanden	  
te	  leggen	  tussen	  verschillende	  collectieven.	  Koppelen	  aan	  de	  doelstellingen	  en	  de	  visie	  van	  school.	  	  	  

r15	   Tijd,	  overlegmomenten,	  visie,	  hoe	  staat	  de	  schoolleider	  erin?	  	  

r16	   tijd	  
r17	   tijd	  

r18	   Luisterend	  oor,	  meedenken.	  Openheid.	  Duidelijke	  besluiten.	  Als	  collectief	  wil	  je	  samen	  alle	  input	  
hebben.	  Die	  input	  moet	  wel	  een	  richting	  krijgen.	  	  

r19	   Tijd	  en	  ruimte.	  Je	  krijgt	  wel	  tijd	  en	  ruimte,	  maar	  het	  andere	  werk	  gaat	  gewoon	  door,	  dan	  kom	  je	  wel	  in	  
de	  knel.	  Daarom	  doe	  je	  te	  weinig.	  Van	  elkaar	  leren	  organiseren:	  bijvoorbeeld	  op	  dinsdagmiddag	  
themamiddagen	  organiseren	  om	  themamiddagen	  te	  organiseren.	  	  

r20	   Faciliteren.	  Verder	  gaan	  met	  wat	  je	  leert.	  Vaak	  doe	  je	  niets	  meer	  met	  cursussen	  en	  werkmiddagen.	  
Sturende	  visie.	  

r21	   Gerichte	  cursus	  omgaan	  met	  de	  iPad.	  Meer	  begeleiding	  bij	  de	  inzet	  van	  nieuwe	  leermiddelen.	  	  
r22	   Faciliteren.	  Gelegenheid,	  tijd	  en	  structuur	  hebben	  om	  van	  elkaar	  te	  leren.	  

r23	   Duidelijke	  doelen	  en	  structuur.	  Structuur	  is	  belangrijk.	  Dingen	  moeten	  meer	  op	  een	  lijn	  komen.	  
Gemeenschappelijke	  visie.	  

r24	   Tijd	  en	  ruimte.	  Meer	  tijd	  voor	  sectie,	  25	  lesuren	  bij	  een	  voltijdbaan	  is	  teveel.	  	  Ook	  over	  de	  sectie	  heen	  
leren.	  	  
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Bijlage	  VII	  Rol	  schoolleider	  per	  respondent	  geclusterd	  
	  
Respon-‐
dent	  

Handeling	   Handeling	   Handeling	   Handeling	  

r1	   gesprekscyclus,	  
lesbezoeken	  
nabespreken,	  
resultaten	  van	  
docenten	  vergelijken	  
	  

relatie/verbinden	  
complimenten	  geven,	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  kwaliteiten	  
van	  mensen	  benutten:	  
de	  poppetjes	  op	  de	  
juiste	  plaats	  zetten.	  

rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken,	  concrete	  
actieplannen	  maken	  
en	  deze	  delen	  

tijd	  vrij	  maken	  voor	  
cursussen	  en	  
werkmiddagen.	  
Scholing	  initiëren,	  
contracten	  afsluiten	  
met	  mensen.	  

r2	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
besluiten	  nemen	  en	  
knopen	  doorhakken,	  
mensen	  aanspreken	  
op	  kwaliteiten	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken,	  ideeën	  
aandragen	  voor	  
professionaliseringsm
ogelijkheden	  

faciliteren:	  tijd	  
inruimen	  voor	  overleg	  
en	  cursussen.	  Actief	  
meedenken	  met	  	  
professionalisering,	  
scholing	  initiëren	  

r3	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  er	  
zijn	  voor	  mensen,	  
vertrouwensband	  
opbouwen,	  open	  zijn,	  
niet	  ver-‐/beoordelend	  
zijn,	  aandacht	  geven	  
aan	  mensen,	  goede	  
voorbeeld	  geven	  in	  
gedrag,	  bijvoorbeeld	  
op	  tijd	  zijn	  en	  mails	  
beantwoorden	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  scholing	  
initiëren	  en	  laten	  
uitvoeren	  

r4	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  	  
mensen	  aandacht	  
geven	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  kaartje,	  mensen	  
aanspreken	  op	  gedrag	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  tijd	  
inruimen	  voor	  overleg	  
en	  cursussen	  

r5	   	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  open	  
houding	  hebben,	  
mensen	  opzoeken,	  
goed	  luisteren,	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

contacten	  hebben	  
buiten	  de	  school	  om	  
ontwikkelingen	  bij	  te	  
houden	  
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voorbeeldgedrag	  
laten	  zien,	  mensen	  
aanspreken	  

r6	   gesprekken	  voeren	  	   relatie/verbinding:	  
enthousiast	  zijn,	  
betrokken	  zijn,	  
contact	  zoeken	  met	  
mensen,	  luisteren,	  
voorbeeldgedrag	  
laten	  zien,	  mensen	  
aanspreken	  op	  hun	  
gedrag	  

	   faciliteren:	  
tijd	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  studiemiddag	  

r7	   gesprekken	  voeren	  	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  goed	  
voorbeeld	  doet	  goed	  
volgen,	  niet	  
achterover	  leunen,	  
mensen	  aanspreken	  
op	  hun	  kwaliteiten	  
	  

	   faciliteren	  in	  tijd	  en	  
geld:	  werkmiddagen	  
besteden	  aan	  
praktisch	  van	  elkaar	  
leren	  

r8	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  
aanwezig	  zijn	  bij	  
presentaties	  en	  
overleggen,	  goed	  
voorbeeld	  doet	  goed	  
volgen	  
	  

Informeren:	  bronnen	  
voor	  scholing	  actief	  bij	  
mensen	  onder	  de	  
aandacht	  brengen	  

faciliteren:	  tijd	  
inruimen	  voor	  overleg	  
en	  cursussen.	  Actief	  
meedenken	  met	  	  
professionalisering,	  
scholing	  initiëren,	  
themawerkmiddagen	  
organiseren.	  
Werkruimtes	  ter	  
beschikking	  stellen.	  

r9	   gesprekken	  voeren	   kwaliteiten	  van	  
medewerkers	  
benutten,	  mensen	  
aanspreken	  op	  gedrag	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren	  fysieke	  
ruimte	  en	  tijd	  geven	  

r10	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
gericht	  vragen	  stellen,	  
enthousiast	  zijn,	  
voorbeeldgedrag	  
tonen,	  mensen	  
aanspreken	  

informeren:	  concreet	  
actieplan	  maken	  en	  
docenten	  hierin	  
meenemen,	  
informatie	  doorspelen	  
aan	  docenten	  

faciliteren:	  tijd	  en	  geld	  
vrijmaken	  voor	  
collectief	  leren,	  
cursussen	  aanbieden	  

r11	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  

faciliteren:	  tijd	  en	  geld	  
voor	  werkgroepen	  
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school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  helder	  
communiceren,	  open	  
staan	  voor	  mensen,	  
betrouwbaar	  zijn,	  
onpartijdig	  zijn,	  
complimenten	  geven,	  
persoonlijke	  
belangstelling	  tonen,	  
mensen	  aanspreken.	  

Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  via	  de	  
Bouwsteen	  

vrijmaken.	  

r12	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  mensen	  
gericht	  opzoeken,	  
respectvol	  met	  elkaar	  
omgaan	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  tijd,	  
bronnen	  en	  cursussen	  
beschikbaar	  stellen.	  	  

r13	   gesprekken	  voeren	   kwaliteiten	  van	  
mensen	  benutten	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

	  

r14	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  
vertrouwen	  hebben,	  
naleven	  en	  
aanspreken	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

	  

r15	   gesprekken	  voeren	  	   relatie/verbinding:	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  bereikbaar	  zijn	  
voor	  mensen,	  
betrouwbaar	  zijn,	  
luisteren,	  aanpakken,	  
actief	  zijn,	  naleven	  en	  
aanspreken	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken,	  docenten	  
informeren	  over	  
mogelijkheden	  voor	  
scholing	  	  

	  

r16	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
vragen	  hoe	  het	  met	  
iemand	  gaat,	  
complimenten	  geven,	  
open	  staan	  voor	  
kritiek	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  tijd	  geven	  
op	  andere	  momenten	  
dan	  de	  werkmiddagen	  

r17	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	   informeren:	   faciliteren:	  workshops	  
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openstaan	  voor	  
kritiek,	  openstaan	  
voor	  verbeteringen,	  
mensen	  aanspreken	  
op	  gedrag	  

rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Venster	  voor	  
Verantwoording	  en	  
Competentiemonitor	  
verstrekken	  

aanbieden,	  cursussen	  
aanbieden,	  bronnen	  
beschikbaar	  stellen	  

r18	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
aanwezig	  zijn,	  je	  
gezicht	  laten	  zien,	  
vragen	  hoe	  het	  met	  
iemand	  gaat,	  
openstaan	  voor	  
kritiek,	  mensen	  
aanspreken	  op	  
gedrag.	  

	   faciliteren:	  concrete	  
mogelijkheden	  tot	  
individuele	  
ontwikkeling	  bieden,	  	  
leerlingcoördinatoren	  
en	  
sectiecoördinatoren	  
instellen,	  workshops	  
aanbieden,	  cursussen	  
aanbieden,	  bronnen	  
beschikbaar	  stellen	  

r19	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
aanwezig	  zijn,	  je	  
gezicht	  laten	  zien,	  
luisteren,	  
complimenten	  geven,	  
mensen	  aanspreken	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  instellen	  
leerlingcoördinator	  en	  
sectiecoördinator	  

r20	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
aanwezig	  zijn,	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  luisteren,	  
complimenten	  geven,	  
doorverwijzen	  waar	  
nodig,	  de	  vraag	  
stellen:	  hoe	  gaat	  het?	  
mensen	  aanspreken	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  instellen	  
leerlingcoördinator	  en	  
sectiecoördinator	  

r21	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
aanwezig	  zijn,	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  luisteren,	  
complimenten	  geven,	  
de	  vraag	  stellen:	  hoe	  
gaat	  het?	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  instellen	  
leerlingcoördinator	  en	  
sectiecoördinator	  

r22	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
aanwezig	  zijn,	  
zichtbaar	  zijn	  in	  de	  
school,	  luisteren,	  
complimenten	  geven,	  
de	  vraag	  stellen:	  hoe	  
gaat	  het?	  mensen	  
aanspreken	  

informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  instellen	  
leerlingcoördinator	  en	  
sectiecoördinator	  
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r23	   gesprekken	  voeren	   mensen	  aanspreken	   informeren:	  
rapportages	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren:	  instellen	  
leerlingcoördinator	  en	  
sectiecoördinator	  

r24	   gesprekken	  voeren	   relatie/verbinding:	  
persoonlijke	  
benadering,	  aanwezig	  
zijn	  in	  de	  school,	  
gewenst	  gedrag	  
voorleven,	  naleven	  en	  
aanspreken	  

informatie	  uit	  Cum	  
Laude,	  Vensters	  voor	  
Verantwoording	  en	  de	  
competentiemonitor	  
verstrekken	  

faciliteren	  in	  tijd,	  
scholing	  op	  maat	  
aanbieden	  
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Bijlage	  VIII	  Ordening	  interventies	  
	  
	   Cultuurbouwer	  
	  	  	  	  	  	  	   Educator	  
	   Architect	  
	  
	  
	   Heel	  

belangrijk	  
Redelijk	  
belangrijk	  

Niet	  
belangrijk	  

ontwikkelen	  en	  uitdragen	  van	  gemeenschappelijke	  visie	  en	  
doelen,	  gericht	  op	  het	  verbeteren	  van	  het	  leren	  van	  de	  
leerlingen	  
1	  

23	   1	   	  

accentueren	  van	  professionele	  normen	  en	  verwachtingen	  in	  
de	  vele	  ontmoetingen	  met	  teamleden	  
2	  

5	   17	   2	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  open	  en	  vertrouwelijke	  
relaties	  tussen	  teamleden	  en	  van	  tolerantie	  voor	  fouten	  om	  
ervan	  te	  leren	  
3	  

17	  
	  
	  

3	   4	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  innovatieve	  houding	  
bij	  docenten	  
4	  

11	   12	  
	  
	  

1	  

het	  bieden	  van	  individuele	  psychologische	  steun	  
5	  

13	   4	   7	  
	  

interesse	  tonen	  in	  hoe	  het	  met	  medewerkers	  op	  school	  gaat	  
6	  

22	   2	   	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  
individuele	  ontwikkeling	  bij	  docenten	  
7	  

13	   10	   1	  

het	  stimuleren	  en	  waarderen	  van	  een	  attitude	  van	  collectief	  
leren	  van	  docenten	  
8	  

14	   10	   0	  

een	  voorbeeld	  zijn	  van	  professionele	  ontwikkeling	  
9	  

17	  
	  
	  

5	   2	  

rituelen	  en	  symbolen	  gebruiken	  om	  de	  nagestreefde	  
waarden	  te	  onderstrepen	  
10	  

6	  
	  

11	  
	  

7	  

model	  staan	  voor	  het	  handelen	  van	  de	  docent	  
11	  

13	  
	  
	  

10	  
	  

1	  

(onderwijs)adviezen	  geven	  aan	  docenten	  
12	  

2	   14	  
	  
	  

8	  
	  

informatie	  verschaffen	  aan	  docenten	  over	  hun	  handelen	  en	  
de	  effecten	  ervan,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  van	  

13	   7	   4	  
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leerlingen	  
13	  
docenten	  intellectueel	  stimuleren	  door	  vragen	  te	  stellen	  
gericht	  op	  het	  verhelderen	  van	  vooronderstellingen	  van	  
docenten	  
14	  

5	   13	   6	  

een	  professionele	  dialoog	  voeren	  met	  docenten	  over	  hun	  
handelen	  in	  de	  klas	  
15	  

13	   8	   3	  

met	  het	  team	  de	  leerlingresultaten	  analyseren	  
16	  

11	  
	  
	  

10	  
	  

3	  

individuele	  en/of	  collectieve	  leerprocessen	  van	  docenten	  
systematisch	  begeleiden	  
17	  

9	  
	  

8	  
	  

7	  
	  

helpen	  vaststellen	  van	  haalbare	  doelen	  voor	  docenten	  	  
18	  

10	  
	  

10	  
	  

4	  

het	  trainen	  van	  medewerkers	  en	  teams	  in	  de	  vaardigheden	  
die	  nodig	  zijn	  voor	  individueel	  reflecteren	  en	  collectief	  leren	  
19	  

2	   12	  
	  

10	  
	  

het	  ontwikkelen	  van	  leiderschap	  voor	  professionele	  
leergemeenschappen	  door	  begeleiding	  van	  teamleiders	  
20	  

14	   9	   1	  

zich	  op	  de	  hoogte	  stellen	  van	  de	  individuele	  en	  collectieve	  
professionalisering	  van	  de	  teamleden	  
21	  

12	  
	  

10	   2	  

vormen	  van	  collectief	  leren	  in	  de	  school	  (zoals	  maatjeswerk,	  
intervisie	  en	  collegiale	  consultatie)	  organiseren	  
22	  

14	   7	   3	  

ruimte,	  tijd	  en/of	  geld	  beschikbaar	  stellen	  voor	  individuele	  
en	  collectieve	  leerprocessen	  en	  voor	  samenwerking	  
23	  

23	   0	   1	  

bronnen	  voor	  professionele	  ontwikkeling	  (literatuur,	  
workshops,	  cursussen)	  ter	  beschikking	  stellen	  
24	  

9	   12	   3	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  docenten	  informatie	  bieden	  over	  
hun	  handelen	  en	  de	  effecten	  ervan	  
25	  

9	   11	  
	  

4	  

systemen	  ontwikkelen	  die	  aan	  docenten	  informatie	  bieden	  
over	  hun	  professionele	  competenties	  en	  hun	  professionele	  
ontwikkeling	  
26	  

10	   9	   5	  

de	  teamleden	  betrekken	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  
van	  hun	  professionaliserings-‐activiteiten	  
27	  

16	   8	   0	  

selectie-‐	  en	  beoordelingscriteria	  formuleren	  voor	  docenten	  
die	  de	  nadruk	  leggen	  op	  individueel	  en	  collectief	  (kunnen)	  

7	   13	   4	  
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leren	  
28	  
interne	  mobiliteit	  van	  medewerkers	  realiseren	  
29	  

5	   13	   6	  

subteams	  in	  een	  grotere	  school	  vormen	  
30	  

10	   9	   5	  

	  
	   Heel	  belangrijk	   Redelijk	  belangrijk	   Niet	  belangrijk	   	  

Cultuurbouwer	   141	   75	   24	   240	  
Educator	   92	   101	   47	   240	  
Architect	   115	   92	   33	   240	  
Totaal	   248	   268	   104	   720	  
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Bijlage	  IX	  Clustering	  handelingen	  van	  schoolleiders	  
	  
Gesprekken	  voeren:	  
-‐ gesprekscyclus	  
-‐ lesbezoeken	  nabespreken	  	  
-‐ resultaten	  van	  docenten	  vergelijken	  
-‐ korte	  informele	  gesprekjes	  	  
	  
Relatie/verbinden:	  
-‐ er	  zijn	  voor	  mensen	  	  
-‐ vertrouwensband	  opbouwen	  	  
-‐ open	  zijn	  	  
-‐ niet	  ver-‐/beoordelend	  zijn	  	  
-‐ aandacht	  geven	  aan	  mensen	  
-‐ complimenten	  geven	  	  
-‐ zichtbaar	  zijn	  in	  de	  school	  	  
-‐ besluiten	  nemen	  en	  knopen	  doorhakken	  	  
-‐ je	  gezicht	  laten	  zien	  	  
-‐ aanspreekbaar	  zijn	  tijdens	  pauzes	  	  
-‐ in	  de	  personeelskamer	  aan	  de	  grote	  tafel	  koffie	  drinken	  voor	  de	  eerste	  bel	  gaat	  	  
-‐ de	  vraag	  stellen	  ‘hoe	  gaat	  het	  met	  je?’,	  een	  compliment	  geven	  	  
-‐ een	  bedankje	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kaartje	  	  
-‐ aandacht	  besteden	  aan	  verjaardagen	  	  
-‐ collega’s	  gericht	  even	  opzoeken	  als	  er	  iets	  aan	  de	  hand	  is	  	  
-‐ laten	  zien	  dat	  je	  open	  staat	  voor	  kritiek	  	  
-‐ je	  kamerdeur	  open	  zetten	  	  
-‐ mensen	  aanspreken	  op	  hun	  gedrag	  	  
-‐ bereikbaar	  zijn	  voor	  mensen	  	  
-‐ open	  houding	  hebben	  	  
-‐ mensen	  opzoeken	  	  
-‐ goed	  luisteren	  	  
-‐ voorbeeldgedrag	  laten	  zien	  	  
-‐ enthousiast	  zijn	  
-‐ betrokken	  zijn	  
-‐ contact	  zoeken	  met	  mensen	  	  
-‐ luisteren	  	  
-‐ goed	  voorbeeld	  doet	  goed	  volgen	  	  
-‐ niet	  achterover	  leunen	  
-‐ kwaliteiten	  van	  mensen	  benutten	  	  
-‐ aanwezig	  zijn	  bij	  presentaties	  en	  overleggen	  	  
-‐ gericht	  vragen	  stellen	  	  
-‐ helder	  communiceren	  
-‐ open	  staan	  voor	  mensen	  	  
-‐ betrouwbaar	  zijn	  
-‐ onpartijdig	  zijn	  	  
-‐ persoonlijke	  belangstelling	  tonen	  	  
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-‐ respectvol	  met	  elkaar	  omgaan	  	  
-‐ vertrouwen	  hebben	  	  
-‐ aanpakken	  
-‐ actief	  zijn	  	  
-‐ de	  vraag	  stellen:	  hoe	  gaat	  het?	  	  
-‐ gewenst	  gedrag	  voorleven	  
-‐ lessen	  bezoeken	  
	  
Faciliteren	  
-‐ tijd	  vrij	  maken	  voor	  cursussen	  en	  werkmiddagen	  	  
-‐ scholing	  op	  school	  initiëren	  en	  laten	  uitvoeren	  	  
-‐ contracten	  afsluiten	  met	  mensen	  over	  scholing	  
-‐ tijd	  inruimen	  voor	  overleg	  en	  cursussen	  	  
-‐ actief	  meedenken	  met	  	  professionalisering,	  scholing	  initiëren	  	  
-‐ tijd	  inruimen	  voor	  overleg	  en	  cursussen	  	  
-‐ tijd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  studiemiddag	  	  
-‐ contacten	  hebben	  buiten	  de	  school	  om	  ontwikkelingen	  bij	  te	  houden	  	  
-‐ werkmiddagen	  besteden	  aan	  praktisch	  van	  elkaar	  leren	  tijd	  inruimen	  voor	  overleg	  en	  

cursussen	  	  
-‐ themawerkmiddagen	  organiseren	  
-‐ werkruimtes	  ter	  beschikking	  stellen	  	  
-‐ cursussen	  aanbieden	  	  
-‐ tijd	  en	  geld	  voor	  werkgroepen	  vrijmaken	  	  
-‐ tijd,	  bronnen	  en	  cursussen	  beschikbaar	  stellen	  
-‐ tijd	  geven	  op	  andere	  momenten	  dan	  de	  werkmiddagen	  	  
-‐ workshops	  aanbieden	  
-‐ leerlingcoördinatoren	  en	  sectiecoördinatoren	  instellen	  	  
-‐ scholing	  op	  maat	  aanbieden	  
-‐ docenten	  laten	  uitroosteren	  
	  
Informeren	  
-‐ rapportages	  uit	  Cum	  Laude	  verstrekken	  	  
-‐ rapportages	  uit	  Venster	  voor	  Verantwoording	  verstrekken	  	  
-‐ rapportages	  uit	  Competentiemonitor	  verstrekken	  	  
-‐ concrete	  actieplannen	  maken	  en	  deze	  plenair	  of	  individueel	  delen	  	  
-‐ ideeën	  aandragen	  voor	  professionaliseringsmogelijkheden	  	  
-‐ bronnen	  voor	  scholing	  actief	  bij	  mensen	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  	  
-‐ concreet	  actieplan	  maken	  en	  docenten	  hierin	  meenemen	  
-‐ informatie	  doorspelen	  aan	  docenten	  
-‐ team	  continu	  voorzien	  van	  informatie	  via	  de	  Bouwsteen	  (intranet	  van	  Oscar	  Romero)	  
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Bijlage	  X	  Aanvullingen	  op	  rol	  schoolleider	  
	  
Wat	  mis	  je	  nog?	  
Schoolleider	  kan	  ook	  leren,	  moet	  niet	  boven	  de	  docenten	  staan.	  
	  
Persoonlijke	  interesse	  is	  heel	  belangrijk,	  in	  de	  gaten	  houden	  hoe	  het	  met	  mensen	  gaat,	  waar	  mensen	  aan	  
onderdoor	  gaan.	  	  
	  

Het	  bewaken	  van	  het	  proces	  is	  een	  belangrijk	  deel	  van	  het	  werk	  van	  een	  schoolleider.	  Mensen	  monitoren,	  
aanspreken,	  controleren.	  	  
	  
Zichtbaarheid	  in	  school,	  duidelijk	  voor	  leerlingen	  
	  
Het	  sleutelwoord	  voor	  het	  slagen	  van	  een	  schoolleiding	  is	  betrokkenheid	  en	  dat	  ook	  fysiek	  laten	  zien.	  	  
	  

Persoonlijke	  uitstraling,	  stimuleert	  docenten,	  niet	  al	  te	  zakelijk	  overkomen.	  Een	  minder	  geliefde	  schoolleider	  
zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  minder	  hard	  lopen.	  	  
	  
Differentiëren	  tussen	  collega's.	  Alleen	  die	  mensen	  die	  het	  nodig	  hebben,	  begeleiden.	  	  
	  
Persoonlijk	  contact	  is	  belangrijk.	  	  
	  
	   	  


