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2.1. Rick Kierkels: Samen leren in CoPs

Rick Kierkels is lid van de kenniskring en daarnaast leerkracht in het 

basisonderwijs. Hij onderzocht hoe vijf Communities of Practices (CoPs) een 

schoolbreed kernthema systematisch aanpakten, en wat dat opleverde aan 

leerwinst voor de deelnemers. Op basis van de beschrijvingen van de CoPs zelf 

en de antwoorden op vragenlijsten blijkt dat de oriëntatiefase van het onderzoek 

cruciaal is en dat er veel en een grote verscheidenheid aan leerervaringen zijn 

opgedaan, betreffende zowel inhoud als proces, individueel en op teamniveau.

2.1.1. Aanleiding

Het belang van het scholen van bestaande en aanstaande leraren teneinde 

hun kennis actueel te houden, is sinds geruime tijd actueel en behoeft geen 

toelichting. Wanneer leerkrachten naast hun praktijkkennis gebruikmaken van 

theoretische kennis, kunnen zij hun handelen beter onderbouwen en behalen 

zij hogere onderwijsresultaten (Bolhuis & Kools, 2012). Recent onderzoek wijst 

uit dat het scholen van leerkrachten niet vanzelfsprekend leidt tot koppeling 

van de geleerde theorie aan de onderwijspraktijk (Korthagen, 2010; Timperley, 

Wilson, Barrar, & Fung, 2007) en dat transfer van het geleerde naar de werkvloer 

tekort schiet (Burke & Baldwin, 1999). Dit kan worden verklaard vanuit de 

manier waarop deskundigheidsbevordering plaatsvindt. Het merendeel van 

de activiteiten waaraan leraren deelnemen, kan gekarakteriseerd worden 

als meer traditionele vormen van nascholing, die veelal niet op de werkplek 

zijn gesitueerd en niet direct gericht zijn op de specifieke problematiek in de 

eigen lespraktijk (Admiraal, Lockhorst & Van der Pol, 2012; Van Veen, 2010). 

Op basis van reviewstudies naar effectieve vormen van scholing voor zittende 

leerkrachten stelt Hennissen (2011) dat professionaliseren effectief is als de 

focus ervan gericht is op het leren van de leerlingen; het leren contextspecifiek 

is; als relevante theorie gekoppeld wordt aan de praktijk; wanneer sprake is van 

actieve betrokkenheid van de lerende zelf en wanneer geleerd wordt in een 

collectief teamverband. Om gedrag te kunnen aanpassen is het van belang om 

de vaak impliciete praktijkkennis kritisch te bevragen, waarvoor vooral collectieve 

leerprocessen wenselijk kunnen zijn (Verbiest, 2012). 

De keuze voor werken in CoPs sluit aan bij de genoemde collectieve 

contextspecifieke vorm van leren. Een CoP is een bewust gevormde groep die 

een gemeenschappelijke vraag onderzoekt, een gemeenschappelijke ambitie 

probeert te realiseren of aan een gemeenschappelijke taak of opdracht werkt 

(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002; Hennissen, 2011). De kern van het 

leerproces in een CoP bestaat uit actief deelnemen aan de praktijk van de 

gemeenschap en het delen van de ervaringen daaromtrent met de anderen. 
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Omdat CoPs kunnen ontstaan vanuit een actueel probleem of een leerwens 

(Admiraal et al., 2012), is het waarschijnlijk dat de deelnemers te werk gaan 

vanuit betrokkenheid, waardoor de kans op leren vergroot wordt (Hodkinson & 

Hodkinson, 2003). Ondanks groeiend theoretisch bewijs voor de effectiviteit van 

leren in communities, ontbreekt een eenduidige definitie van een Community of 

Practice (Admiraal et al., 2002). Derhalve wordt in dit onderzoek bovengenoemde 

definitie aangehouden. Timperley en collega’s (2007) waarschuwen in hun 

Best Evidence Synthesis voor het gevaar dat in Communities of Practice vooral 

bevestiging van bestaande praktijken wordt nagestreefd, omdat leerkrachten 

het eigen praktijkniveau niet ontstijgen. Het is daarom van belang om in CoPs 

externen op te nemen, zodat er andere opvattingen en expertise ingebracht 

wordt en leerkrachten uitgedaagd worden buiten de kaders van de eigen praktijk 

te denken (Hennissen, 2011). 

Wat is de leerwinst voor (leden van) Communities of Practice die een schoolbreed 

verbeterthema aanpakken en welke meetbare resultaten levert dit op voor hun 

school?

2.1.2. Hoe is te werk gegaan?

Het onderzoek vond plaats in het kader van het zogenaamde CoP-project, een 

samenwerking tussen de Nieuwste Pabo en vijf schoolbesturen primair onderwijs 

in Zuid-Limburg. Eén school per deelnemend bestuur werd geselecteerd en 

formeerde een CoP die oplossingen zocht en kennis ontwikkelde rondom een 

specifieke behoefte van de school. Het project werd aangestuurd door het 

lectoraat Opleiden in de School. De vijf CoPs werden begin 2011 geïnitieerd en 

werkten tot de zomer van 2013. 

Aan de inhoud waren geen restricties verbonden. De keuze van het onderzoeksthema 

en de werkwijze van de CoP lag bij de individuele scholen. Het belangrijkste criterium 

voor de keuze was draagvlak bij de teamleden. De CoPs werden naast de gegeven 

begeleiding vrij gelaten in hun proces. Het niet voorstructureren van leerinhoud en 

leerproces heeft als effect en als doel dat deelnemers in een CoP lokale, persoonlijke, 

handelingsgerichte kennis ontwikkelen, die ze integreren in hun beroepsuitoefening 

(Bolhuis & Kools, 2012).

In elke CoP zaten minimaal 2 leerkrachten, 2 studenten en 1 instituutsopleider van 

de Nieuwste Pabo. Elke CoP maakte gebruik van een onderzoekende innovatiecyclus 

zoals in Figuur 2.2 is weergegeven. Deze cyclus hielp de scholen hun proces planmatig 

te doorlopen en gaf de mogelijkheid om stapsgewijs zicht te houden op het eigen 

proces en de behaalde vorderingen. De verwachting was dat het werken volgens 

de cyclus bijdroeg aan het vermogen om systematisch een praktijkprobleem aan te 
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pakken, aan het uitbreiding van de eigen praktijk met theorie en aan het vergroten 

van draagvlak bij collega’s door regelmatig terug te koppelen (Hennissen, 2011).

Deelnemende scholen werden in zowel middelen als begeleiding gefaciliteerd. De 

CoPs werden binnen de eigen school ondersteund door een ondersteuningsteam 

bestaande uit de schoolleider en minimaal een teamlid. Het lectoraat 

verzorgde vier seminars per jaar voor de ondersteuningsteams; de gezamenlijke 

ondersteuningsteams werden aangeduid met kennisgemeenschap. Doel van deze 

seminars was ontwikkeling en verspreiding van theoretische en praktijkkennis 

tussen deelnemers. Studenten die in de CoPs deelnamen, volgden lesmodules 

in onderzoeksmethodiek, hetgeen hen ondersteunde bij het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek in de CoP.

Van elke school zijn onderzoeksdata beschikbaar. Op de eerste plaats heeft elke 

school zich schriftelijk aangemeld en feedback gekregen op de aanmelding. Op 

de tweede plaats is tussentijds en aan het einde van de CoP-periode aan de CoPs 

gevraagd om hun proces te beschrijven aan de hand van een aantal vragen: doel, 

werkwijze en verrichte activiteiten (fasen 

innovatie cyclus), deelnemers, verwachte 

opbrengsten, knelpunten, vooruitblik. 

Naar aanleiding van de eindverslagen 

werden medio 2014 met alle CoPs 

individuele gesprekken gevoerd 

teneinde de verslaglegging aan te 

vullen, waardoor een duidelijk beeld 

gevormd kon worden van de doelen, 

activiteiten en behaalde resultaten. 

De schriftelijke weergave van het 

onderzoek en het getranscribeerde interview van elke school zijn gebruikt om per 

school het doel, de activiteiten en de resultaten c.q. leereffecten te beschrijven (tabel 

2.1). Een onderzoeker heeft telkens alle schriftelijke informatie geanalyseerd en een 

hiervan een eerste script gemaakt. De scripts waren opgebouwd uit drie delen. 

Het eerste deel omvatte doelen, verbeteracties en resultaten in de breedste zin des 

woords. Het tweede deel beschreef de door de CoPs gemaakte koppeling tussen 

praktijk en theorie en de wijze en mate van terugkoppeling tussen CoP en team. Het 

derde deel beschreef leerwinst voor deelnemers. Deze scripts werden vervolgens 

door een tweede onderzoeker gelezen en aangevuld. Daar waar meningsverschillen 

waren, is op basis van consensus de tekst tot stand gekomen. In dit verslag zijn op 

basis van de beschrijvingen van de scholen, conclusies getrokken rondom doelen, 

activiteiten en resultaten.

Figuur 2.2: Cyclus verbeteren vlg de Groot (Hennissen, 2011)

verbeter onderwerp1borging6

huidige situatie2resultaten5
analyse en 

verwachtingen3verbeteracties4
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Tabel 2.1: Voorbeeld uitwerking per school 

Doel Activiteit Resultaat

- Leerkrachten hebben 

zicht op onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften 

van hoogbegaafde (HB) 

kinderen en hebben 

kennis van bruikbare 

materialen

- Studenten in CoP onderzoeken stand 

van zaken en problemen rond HB-

onderwijs en brengen deze in kaart.

- CoP inventariseert bevindingen en 

rapporteert naar team.

- Team wordt geïnformeerd over 

verschillende typen HB-kinderen.

- CoP onderzoekt knelpunten en 

leerbehoeften HB-kinderen en 

rapporteert naar team.

- Leerkrachten werken 

met HB-kinderen 

vanuit nieuwe kennis.

Daarnaast werd aan het einde van de CoP-periode een korte enquête afgenomen 

waarin gevraagd werd naar het belangrijkste dat zittende en aanstaande 

leerkrachten tijdens de CoP-periode geleerd hadden, de belangrijkste opbrengst 

voor de school en het belangrijkste moment gedurende de CoP-periode. De 

antwoorden op de vragen (n=16) werden geanalyseerd met behulp van de 

methode van horizontaal vergelijken (Van der Donk & Van Lanen, 2012).

2.1.3. Wat zijn de resultaten? 

Uit de beschrijvingen van de vijf scholen blijkt dat de CoPs in staat zijn om 

innovatie en vernieuwingsprocessen aan te pakken, ook al is een tijdsperiode 

van twee jaar kort om een innovatieve cyclus in zijn geheel af te maken. In Tabel 

2.2 is te zien in welke mate de vijf scholen de verschillende fasen doorlopen 

hebben, in welke mate ze gezorgd hebben voor terugkoppeling naar het team en 

of ze reflectieve pauzes hebben gebruikt waarbij koppelingen tussen praktijk en 

theorie gemaakt zijn. 
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1

verbeter-

onderwerp

2

huidige 

situatie

3

analyse en 

verwachtingen

4

verbeter-

acties

5

resultaten

6

borging

School A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd
✔ ✔ ✔

School B ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔ ✔

School C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔

School D ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔ ✔

School E ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔

Tabel 2.2: Mate waarin CoPs de innovatiecyclus hebben doorlopen.
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De doelen die alle vijf de scholen zich onafhankelijk van elkaar stelden 

waren gericht op het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en 

eenduidigheid in leerkracht-handelen. Vier van de vijf scholen hadden verhoging 

van leeropbrengsten als doel, bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen of 

rekenen. Twee scholen specialiseren zich daarbij op het gebied van begaafdheid. 

De activiteiten die door de CoPs werden verricht, passen in de innovatiecyclus. 

Van CoPs wordt verwacht dat er terugkoppeling van de activiteiten naar het team 

nodig is. Dit gebeurde in vier van de vijf scholen in elke fase, en in elke school 

koppelde de CoP terug in fase 3 en 4 (Tabel 2.2). Volgens Hennissen (2011, p. 32) 

is dat cruciaal: 

“OM IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK TOT ONDERWIJSAANPASSINGEN 

TE KOMEN, IS HET VAN BELANG DAT DE COP IN FASE 3 EN 4 ALLE 

COLLEGA’S BETREKT BIJ HET INTERPRETEREN VAN DE GEGEVENS, 

HET VERBINDEN VAN CONSEQUENTIES EN VERVOLGENS BIJ HET 

ONTWIKKELEN VAN ACTIES.”  

De reflectieve pauzes zoals beschreven door Van Strien (1986) vinden optimaal plaats 

in fase 2 en 4 van de innovatiecyclus. Uit de rapportages van de scholen blijkt dat 

op deze momenten alle scholen de koppeling praktijk-theorie gemaakt hebben. De 

diepgang in het gebruik van theorie verschilt tussen de scholen maar blijft beperkt. 

Waar de ene school een studiebijeenkomst volgt, analyseert de andere school 

methodemateriaal, en bestudeert weer een andere school vakliteratuur. Scholen 

maken weinig tot geen gebruik van empirisch onderzoek of  wetenschappelijke 

publicaties. De beoogde transfer tussen theorie en praktijk kreeg in de scholen 

vorm door te reflecteren en te expliciteren. Naast socialisatieprocessen waarbinnen 

mensen min of meer onbewuste kennis van elkaar overnemen (Nonaka & Takeuchi, 

1995), wordt gereflecteerd op het eigen handelen en wordt impliciete kennis expliciet 

gemaakt en gecombineerd met externe kennis. Dit proces heet combinatie (Castelijns, 

Koster & Vermeulen, 2009) en is voor de CoP-scholen binnen dit onderzoek de 

gebruikte wijze om theorie van buitenaf, te koppelen aan het eigen praktijkhandelen.

Van meet af aan waren de CoPs gericht op innovatie en probleemoplossing. 

Het volgen van een innovatieve cyclus maakte in vier van de vijf scholen niet als 

vanzelfsprekend deel uit van het handelingsrepertoire van CoP of schoolteam. De 

aandacht die tijdens de CoP-seminars werd gegeven aan het werken volgens een 

innovatieve cyclus, bleek nuttig en werd door CoPs en schoolleiders gewaardeerd. 

Verder valt op dat borging een fase is die door het merendeel van de scholen 

niet actief is vormgegeven tijdens de CoP periode, hetzij doordat men zover nog 

niet was, hetzij doordat men resultaat als voltooiing van het proces ziet. Hier is 

ruimte voor verbetering in vier van de vijf scholen. Ook de begeleiding van de 

scholen kan in de toekomst meer worden afgestemd om het belang van borging te 
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benadrukken.

Drie van de vijf scholen verrichtten nieuw praktijkonderzoek binnen de eigen 

school. De andere twee scholen maakten gebruik van gegevens uit bestaand 

onderzoek. In alle scholen droeg de CoP zorg voor kennisdisseminatie in het 

leerkrachtenteam. Vier van de vijf scholen gaan tijdens hun onderzoek gericht 

met groepen kinderen aan het werk. Een belangrijke ervaring in één van de 

scholen is dat het langer nadenken tijdens de oriëntatiefase nieuwe inzichten 

geeft en op positieve wijze afwijkt van de gangbare wijze van werken binnen de 

school.

De resultaten die gerapporteerd zijn hebben bij alle scholen betrekking op 

een toename van draagvlak voor verbetering in hun teams. Vier van de vijf 

scholen ervaren meer motivatie bij de leerlingen. Van de vier scholen die 

aan leeropbrengsten werken, rapporteren twee scholen verbeteringen in het 

klassenmanagement. Bij twee van deze scholen zijn stijgingen in resultaten op 

methodegebonden toetsen waargenomen. Stijgingen in resultaten op Cito-

leerlingvolgsysteemtoetsen zijn in de scholen nog niet gemeten. Drie van de 

vijf scholen geven aan dat hun leerkrachten vaardiger zijn geworden, door het 

gebruik van nieuwe kennis.

De analyses van de leerwinst uit de vragenlijst laat onder andere zien dat 

studenten aangeven dat ze meer handvatten hebben gekregen rondom de 

inhoud van datgene wat onderzocht is, dat ze beter in staat zijn om systematisch 

een praktijkprobleem aan te pakken en dat ze het belang inzien van mensen 

met verschillende kennis in de groep. Leerkrachten geven onder meer aan dat ze 

boven water krijgen waar de school echt aan wil werken, dat ze bewuster naar 

hun eigen functioneren kijken, en dat ze inhoudelijke handvatten hebben om 

onderwijs te verbeteren.

Samenvattend kan de onderzoeksvraag als volgt beantwoord worden:

De leerwinst voor leden van een CoP die schoolbreed een verbeterthema 

aanpakken bestaat in het (doorzien van het belang van) koppelen van 

theoretische kennis aan praktijkkennis of praktijkhandelen; het hanteren van 

een onderzoeksmatige werkwijze in de eigen praktijk en het creëren van 

draagvlak voor verbetering in het team. Daarnaast genereert de werkwijze 

diverse inhoudelijk uiteenlopende leerervaringen op het gebied van het eigen 

verbeterthema.
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2.1.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

In het onderwijs wordt veel geïnvesteerd in de inhoud (rekenen, taal, 

hoogbegaafdheid). De vraag is hoe je dat aanpakt. Het onderzoek laat zien 

dat de CoP als innovatiemiddel een geschikt middel is om het onderwijs van 

binnenuit te verbeteren, door nieuwe theorie te koppelen aan kennis uit de 

praktijk. De leerwinst voor de deelnemers is ook verscheiden: inhoud (taal, 

rekenen, etc.), proces (systematisch onderzoeken), persoonlijk (bewuster naar 

eigen handelen kijken). De leerwinst is zowel gericht op het verandering in 

denken als handelen, op individueel, groeps- of teamniveau. 

2.1.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Publicaties en presentaties

De resultaten omtrent CoPs zijn door Rick Kierkels gepresenteerd tijdens 

de conferentie voor Lerarenopleiders (VELON 2014 te Zwolle) met als titel 

Aanstaande en zittende leerkrachten leren samen in Communities of Practice, 

als onderdeel van het symposium Leven Lang Leren en Opleiden in de School 

georganiseerd door het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo. 

Er zijn vele presentaties verzorgd rondom werkwijze en resultaten omtrent CoPs 

door kenniskringleden en scholen (zie bijlage: Output van het lectoraat.
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