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Effectieve Professionalisering

• Aansluiten bij werkpraktijk
• Samen leren en werken
• Actief en onderzoekend leren

Review artikel Van Veen, Zwart, Meirink, Verloop, 2010



Professionele leergemeenschap

Een groep leraren die hun onderwijservaring delen en 
hun onderwijspraktijk kritisch beschouwen met als doel 
het leren van zowel leerlingen als leraren te bevorderen 
en daarmee hun school verder te helpen in de 
ontwikkeling

Sleegers, Den Brok, Verbiest, Moolenaar & Daly, 2013



• By combining the individual perspectives, resources and skills of the
partners, the group creates something new and valuable together – a 
whole that is greaer than the sum of its individual parts (Shannon, 
1998)

• The power to combine the perspectives, resources, and skills of a 
group of people (Laker, Weiss & Miller, 2001).



Oorsprong PLG’s

• Situated Learning (Lave & Wenger, 1991): leren is dynamisch proces 
van sociale praktijken vastgelegd in gezamenlijke activiteiten, 
artefacten, routines en taal.



Kenmerken PLG’s
• Samen onderzoeken van de onderwijspraktijk
• Gezamenlijke nieuwe opvattingen over onderwijs en leren bestuderen
• Ondersteunen van elkaars professionele groei

• Verbetering en verandering onderwijspraktijk
• Ontwikkelen gedeelde visie op onderwijs 
• Doorbreken van geïsoleerde karakter van het leraarsberoep 

(Achinstein, 2002; Hodkinson & Hodkinson, 2003)

• Cultuur van leren en professionaliseren in school (Eraut, 2007)

• Succesvol implementeren van innovaties in school (Waslander 2007)

• Effect op leren van leerlingen (Lomos, Hofman & Bosker, 2011)



Drie dimensies

• Gedeeld domein/interesse
• Sociale dynamiek
• Manier van werken

(Admiraal, Lockhorst & van der Pol, 2012)



Condities en factoren voor optimaliseren 
van PLG’s van leraren
• Tijd
• Collectiviteit
• Ondersteunen leer/werkklimaat
• Inbedding in eigen schoolpraktijk
• Eigenaarschap
• Kwaliteit begeleiding
• Rapporteren en publiceren
• Gestructureerde/doelgerichte opzet
• Accepteren van onzekerheid
• Toegang tot bronnen



PLG’s gekenmerkt door leraren die:

• Samenwerken en uitwisselen van ervaringen
• Met het oog op verbeteren van het onderwijs en leerproces van 

leerlingen
• Dit doen door systematisch analyseren van gegevens 

(leerlingresultaten, observaties van lespraktijken of reflecties van 
leraren)



Een voorbeeld: PLG SDK Dordrecht
• 6 pm-ers van 3 locaties 
• 6-12 deelnemers
• Ruimte voor verschillen

• Deelnemers bepalen de onderwerpen 
• Focus op kinderen
• Kennis en producten voor de dagelijkse praktijk
• Ontwikkelen reflectieve houding

• De bijeenkomsten hebben een vast structuur; gekoppeld aan training en coaching
• Ruimte voor lesbezoeken
• Begeleider 
• Maak het onderdeel van bestaande routines, niet extra
• Geef het tijd



Een voorbeeld: PLG SDK Dordrecht

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Training Kennisgemeenschap Vrij Kennisgemeenschap

Coaching Coaching

10 cyclussen van vier weken



3 Aanbevelingen

1. Verdieping is essentieel 

2. Vraagt academische houding

3. Geef ruimte en structuur


