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2.3. Paul Hennissen: De ontwikkeling van de school als 
Professionele leergemeenschap

De ontwikkeling van de school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is vanaf 

het begin van het CoP-project onderwerp van onderzoek geweest onder leiding 

van Paul Hennissen in samenwerking met Rick Kierkels en Emily van Gool.

2.3.1. Aanleiding

Er is een groeiende consensus over de cruciale rol van leerprocessen in de school 

bij schoolontwikkeling. Wereldwijde economische en culturele veranderingen 

vereisen een hoog niveau van kwaliteit van het onderwijs. Verbeteren van het leren 

van leerlingen is afhankelijk van het leren van docenten. In de afgelopen decennia 

hebben we de grenzen van de formele, extern gedreven, professionele ontwikkeling 

en de schoolinnovatie ervaren (Timperley et al., 2007). Aanhoudende verandering 

vraagt   om individuele en collectieve leerprocessen van docenten, die hun eigen 

praktijk onderzoeken en verbeteren. Professionele leergemeenschappen, PLGs,  

bieden een kader voor deze leerprocessen en voor de opbouw van capaciteiten in 

de school (zie figuur 2.1 Inleiding hoofdstuk 2). 

Binnen de scholen wordt het concept van de PLG verwelkomd, omdat men 

geïnteresseerd is in gereedschappen die leerprocessen bevorderen. Er is echter 

weinig bekend over de ontwikkeling van PLGs en hoe deze het beste ondersteund 

kunnen worden. Ondanks dat in de literatuur te vinden is dat schoolleiders een 

centrale rol spelen in de ontwikkeling van leerprocessen binnen de school (Hord, 

2004) blijft het onduidelijk hoe schoolleiders een PLG vormgeven (Verbiest, 2011). 

De vraag is dus hoe ontwikkelen scholen zich als PLGs en welke interventies leiden 

tot een gefundeerde schoolontwikkeling waar de professionals kunnen leren hoe 

het leren van de leerlingen te verbeteren. Conform Hall en Hord (2006) definiëren 

we een interventie als een geplande actie of een ongeplande gebeurtenis die 

individuen (positief of negatief) beïnvloedt in een veranderingsproces. 

Het onderzoek in deze studie heeft de ontwikkeling van drie basiscapaciteiten van 

de PLG, verdeeld in zeven dimensies die gedefinieerd zijn door Mitchel en Sackney 

(2000) als focus. Binnen deze setting spelen gebeurtenissen, al of niet geïnitieerd 

door de schoolleider, een belangrijke rol in de ontwikkeling van een PLG.

De onderzoeksvragen zijn: 

• Wat zijn verschuivingen in dimensies van PLG’s voor de hele groep en voor elke 

school afzonderlijk?

• Welke interventies zijn ondersteunend bij verschuivingen in de dimensies van 

de PLG ?
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2.3.2 Hoe is te werk gegaan?

Het onderhavige onderzoek is gedaan in het kader van de zogenaamde CoP 

(Communities of Practice) binnen het PLG - project. Het project startte eind 2010 

en combineerde ontwikkeling en onderzoek. Vijf (waarvan een fusieschool, die 

uit twee locaties bestond) basisscholen in het Zuid-Limburg zijn ondersteund 

in hun ontwikkeling in PLGs. De ondersteuning van de scholen bestaat uit vier 

seminars voor de groep van vertegenwoordigers van de scholen (de schoolleider 

en een of twee medewerkers ) per jaar. Binnen elk seminar was er anderhalf uur 

tijd voor het bespreken van de ontwikkeling van de PLG binnen hun school (in 

mixgroepen en in hun eigen groep).

Deze gemengde methodestudie was gebaseerd op een pre- en posttestdesign. 

Vragenlijsten en semi - gestructureerde interviews werden aan het begin en aan 

het einde van het project afgenomen. Kwantitatieve gegevens werden verzameld 

met een vragenlijst ontwikkeld door Verbiest (2011) waarbij elke medewerker 

digitaal een vragenlijst invult en aangeeft hoe hij de school als PLG waarneemt. 

Voor elke school is een percentiel score berekend op basis van het gemiddelde en 

de standaarddeviatie vergeleken met 187 andere scholen. De percentielrang van 

een score is het percentage van de scores in de frequentieverdeling die hetzelfde 

of lager zijn.  

Door semigestructureerde interviews met 5 schoolleiders en 6 (een fusieschool 

die nog bestond uit twee locaties) groepen van vier medewerkers van iedere 

school werden kwalitatieve gegevens verzameld. De richtlijnen voor de interviews 

waren gebaseerd op de zeven dimensies van de PLG. 

In de eerste plaats is in deze interviews de respondenten gevraagd naar hun 

mening over elk aspect van de PLG. Een voorbeeld, de dimensie ‘collectief leren’ 

wordt geïllustreerd door de vragen: Hoe leren de leerkrachten samen? Wat is de 

inhoud van hun leren? Beïnvloedt het het leren van leerlingen? Welke acties van 

de schoolleider bevorderen collectief leren? en Bent u tevreden over het collectief 

leren? Er zijn volledige beschrijvingen gemaakt van de gesprekken en deze zijn 

vervolgens gecodeerd en beschreven in termen van de zeven dimensies van de PLG.
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In de tweede plaats werd de respondenten gevraagd een verhaallijn te maken 

(Bunker & Alban, 1997) van de ontwikkeling als PLG binnen de school ten tijde 

van het project. De belangrijkste vragen hierbij zijn: Op welke momenten op de 

verhaallijn hebben belangrijke ingrepen plaatsgevonden? Wat gebeurde er?

De semigestructureerde interviews, inclusief de verhaallijn, zijn op band 

opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Voor elke school hebben twee 

onderzoekers afzonderlijk de transcripties van elke dimensie gelezen en zij 

beschreven hoe de ontwikkeling plaatsvond. Beide onderzoekers hebben hun 

beschrijvingen uitgewisseld en besproken tot er consensus werd verkregen.

Voor iedere school is een beschrijving van de ontwikkeling van de PLG gemaakt, 

gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst en de interviews. De ontwikkeling 

is beschreven op basis van de kwantitatieve gegevens over de 7 dimensies in 

een tabel met beschrijvende statistiek. Daarnaast zijn de ontwikkeling als PLG 

en de daartoe bijgedragen belangrijke interventies op basis van de kwalitatieve 

gegevens over elk van de 7 dimensies beschreven.

2.3.3 Wat zijn de resultaten?

De belangrijkste bevindingen van de vijf scholen zijn hier samengevat. Het 

onderzoek is nog steeds gaande. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag 

over verschuivingen in de afmetingen van de PLG voor de hele groep, toont 

Tabel 2.7 de gemiddelde score en de percentiel score. Vier dimensies groeien 

aanzienlijk: (her)construeren van kennis, gedeelde waarden en visie, collectief 

leren en ondersteunende culturele omstandigheden.
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Tabel 2.7: Totaal score van vijf scholen 

Gemiddelde Percentiel

Schaal Start Einde Start Einde Sign.

Persoonlijke capaciteit

- reflecteren 3,066 3.266 35 80 <0.01

- kennis gebruiken 2,962 2.964 86 87

Interpersoonlijke capaciteit

- gemeenschappelijke visie 3.075 3.233 43 73 <0.05

- collectief leren 2,861 3.084 58 92 <0.01

Ondersteunende 

Organisatorische capaciteit

- structuur 2,990 3.068 61 76

- cultuur 2,892 3.045 29 59 <0.01

- leiderschap 3,067 3.106 52 62

Gemiddelde 52 76

Tevens met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag geeft Tabel 2.8 de 

gemiddelde score en de percentielscore op zeven dimensies van PLG’s voor school 

E aan het begin en aan het einde van het project. De letters van de scholen 

corresponderen met de scholen die in studie 2.1 zijn beschreven. School E toont 

bij de start van het project lage scores in vergelijking met andere scholen. Aan 

het einde van het project blijkt school E hoger te scoren, vooral op de dimensie  

‘collectief leren’ is een significante toename te zien. 
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Tabel 2.8: Totaal PLG-score school E (n=teamleden) bij de start en het einde van het project 

 

Gemiddelde Percentiel

Schaal Start Einde Start Einde Start

Persoonlijke capaciteit (n=11) (n=12)

- reflecteren 2.932 3.042 12 32

- kennis gebruiken 2,606 2.861 26 73

Interpersoonlijke capaciteit

- gemeenschappelijke visie 2.864 3.104 17 47

- collectief leren 2,693 3.177 25 95 * (0.05)

Ondersteunende 

Organisatorische capaciteit

- structuur 2,982 3.200 60 92

- cultuur 2,727 2.938 13 56

- leiderschap 2.922 3.149 31 71

Gemiddelde 26 64

De kwalitatieve gegevens van school E illustreren de aanzienlijke toename van 

de dimensie ‘collectief leren’. De medewerkers zeggen dat ze in de loop van het 

laatste jaar naar elke klas gingen, elkaar observeerden en feedback gaven over 

hun manier van lesgeven. Ook gingen ze gezamenlijk het werk van de leerlingen 

beoordelen om zo hun onderwijskundige praktijken te delen en te verbeteren.

Met betrekking tot onderzoeksvraag 2 was de introductie van een groep 

mensen, de zogenaamde Community of Practice (CoP), die onderzoek deed 

naar een belangrijk onderwerp van de school (lezen), een belangrijke interventie 

die binnen school E plaatsvond. Deze groep organiseerde de klasbezoeken 

en voerde deze uit (collectief leren-dimensie). De schoolleider ondersteunde 

hen door het beschikbaar maken van de tijd om elkaar te bezoeken in de klas 

(structuurdimensie).Tussen deze vijf scholen waren er grote verschillen in de 

manier waarop een school zich ontwikkelde als PLG en welke interventies 

bijgedroegen aan deze ontwikkeling. 
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Ter illustratie:

In school A waren alle percentielscores hoog en alleen de ondersteunende 

culturele dimensie groeide aanzienlijk van 71 naar 96 percentiel. De reden voor 

deze groei was - op basis van wat de medewerkers zeiden - de persoonlijke inzet 

van de schoolleider voor zijn team, het creëren van een teamsfeer en het laten 

zien van professionele ontwikkeling. De schoolleider waardeerde ook meer dan 

voorheen experimenten en initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Deze 

schoolleider is gericht op de ondersteunende culturele dimensie.

Op school D was er in het begin voor iedere dimensie een lage percentielscore. Er 

was veel onrust en wantrouwen door de recente veranderingen van management 

en dat maakte het volgens de leerkrachten moeilijk om op een reflectieve manier 

kennis te construeren (dimensie 1) en daardoor waren leraren minder gericht 

op hun eigen gedrag. De schoolleider intervenieerde  binnen de persoonlijke 

capaciteit: de dimensie (re)construeren van kennis groeide van 25 naar 59, en het 

toepassen van up-to-date kennis van 15 naar 55 percentiel. Hij introduceerde een 

jaarlijks POP-gesprek, dat door de medewerkers als een belangrijk moment van 

reflectie op hun eigen gedrag werd beschouwd. Ook moedigde de schoolleider 

het toepassen van kennis, door het verkrijgen van een masterdiploma of het 

bezoeken van seminars, aan. Deze schoolleider richtte zich op het ontwikkelen 

van de persoonlijke capaciteiten van de PLG.

De studie wordt beperkt door enkele factoren zoals het feit dat interventies vaak 

gericht zijn op de ontwikkeling van één of meer dimensies tegelijkertijd, dat 

slechts de perceptie van personeelsleden wordt gemeten en dat het niet altijd 

duidelijk is wat aanvankelijk de bedoeling van de schoolleider is wanneer hij 

intervenieert in de school.

2.3.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het is mogelijk om de ontwikkeling van een school als PLG te karakteriseren 

door middel van de zeven dimensies van PLG. Voor elke school  wordt een ander 

profiel samengesteld op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 

Scholen verschillen veel en de interventies om de ontwikkeling van de PLG te 

ondersteunen zijn duidelijk: vooral schoolleiders beïnvloeden de groei van de PLG 

binnen de school op allerlei manieren. 

Door de persoonlijke capaciteiten van een PLG te bevorderen kan de schoolleider 

medewerkers stimuleren. Bijvoorbeeld door hen meer tijd om te studeren of het 

bezoeken van anderen te geven of door het verankeren van reflectie binnen het 

jaarlijkse POP-gesprek. 

Om de interpersoonlijke capaciteit van een PLG te bevorderen kan de schoolleider 

medewerkers stimuleren op allerlei manieren samen te werken, door elkaars 

klassen te bezoeken, door samen onderwijs voor te bereiden, uit te voeren en 

evalueren, door CoPs de kans te geven en de thematiek te verbinden met de 

innovatieagenda van de school. 
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Bij de organisatorische capaciteit creëert de schoolleider een open sfeer 

waarin medewerkers kunnen experimenteren en feedback kunnen geven. De 

schoolleider waardeert het werk van collega’s, toont persoonlijke betrokkenheid 

en modelleert een professionele cultuur. Hij biedt structuur aan collectief leren in 

het jaarrooster. 

Het belang van deze studie is dat het mogelijk is om de mogelijkheden van 

een school te veranderen. Zo kan iedere school beter worden, wanneer de 

school meer en meer een PLG  wordt. De focus ligt op het ontwikkelen van 

leerprocessen van kinderen, medewerkers en schoolleiders. Tot slot, als we willen 

dat leerlingen, leerkrachten, aankomende leerkrachten, ouders en schoolleiders 

leren, dan moeten we hen helpen zich bewust te worden van hun eigen 

leerproces en de omgeving die dat mogelijk maakt. Laten we hen helpen om na 

te denken en het PLG–concept te gebruiken.

2.3.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten zijn verspreid tijdens interne studiedagen (maart 2013) en 

bijeenkomsten met directeuren en leerkrachten van scholen. Extern zijn de 

resultaten internationaal gepresenteerd met als titel Encouraging Professional 

Learning Communities in juni 2012 te Bergen (EARLI SIG Teaching & Teacher 

Education), in december 2012 te Sydney (AARE), in november 2013 te Tromso 

(CARN) en in april 2015 te Chicago (AERA).
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