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Inleiding 
 
Leren als leraar en lesgeven zijn in het huidige tijdsgewricht onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Onderwijssectoren richten zich in toenemende mate op de diversiteit aan manieren waarop binnen 
onderwijsorganisaties de meest betrokkenen bij het primaire proces zorg kunnen dragen voor een 
versterking van de kwaliteit. Daarbij staat de vraag centraal op welke manier de leraren zelf hun 
eigen kennis en vaardigheden naar een hoger plan kunnen tillen. Individueel, binnen hun sectie en 
team, in dialoog met schoolleiding. Een veelheid aan wegen is mogelijk.  
 
De kwaliteit van onderwijsopbrengsten hangt nauw samen met de kwaliteit van de school als 
professionele organisatie waarin professionals – schoolleiders en leraren – met elkaar samenwerken. 
Leraren vervullen daarin een zeer belangrijke rol omdat ze de verantwoordelijkheid dragen voor het 
primaire proces binnen het klaslokaal en de school. Dat onderwijs moet leerlingen optimale 
mogelijkheden bieden om hun leerengagement om te zetten in bruikbare resultaten. Ze moeten er 
hun talenten volop in kunnen ontplooien. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat scholen 
werken aan blijvende en permanente kwaliteitsontwikkeling. Duurzaamheid van kwaliteit heeft als 
pendant de permanente professionalisering van leraren, in de school, op de werkplek en dat alles 
naar beste vermogen. Wil de school uitgroeien tot een professionele leergemeenschap met een 
professionele cultuur waarin leraren de ruimte krijgen en nemen om hun talenten, en daarmee ook 
de talenten van de leerlingen, verder te ontplooien, dan vereist dat gerichte professionalisering in al 
haar facetten.  
 
Die uitdaging pakt het in dit voorstel beschreven pilotproject op. Het doel ervan is om in scholen te 
komen tot nieuwe vormen van en inhouden voor professionele ontwikkeling van leraren op de 
werkplek, in het bijzonder via het bouwen aan en versterken van scholen als professionele 
leergemeenschappen (PLG’s). Dit pilotproject vindt plaats in het kader van het door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) georganiseerde onderzoek naar “Professionele 
Leergemeenschappen in het Voortgezet Onderwijs”. Het is hierbij echter belangrijk te onderstrepen 
dat professionele leergemeenschappen niet iets nieuws zijn binnen de sector: op veel scholen wordt 
inmiddels gewerkt en geëxperimenteerd met varianten ervan. Bovendien zien de 
Onderwijscoöperatie en de VO-raad professionele gemeenschappen niet als vorm van professionele 
ontwikkeling die bovengeschikt is aan alle andere vormen van professionele ontwikkeling van, voor 
en door leraren en schoolleiders. Net zo min als dat de leergemeenschappen gelden als panacee voor 
alle uitdagingen waar het (voortgezet) onderwijs voor staat.  
Het onderhavige projectplan beschrijft hoe experimenten met duurzame leergemeenschappen van 
leraren op scholen georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden. De verbinding van de interne 
ontwikkelkracht van scholen en professionele ontwikkeling van leraren op de werkplek is in dit 
perspectief een belangrijke waarborg voor kwaliteitsontwikkeling van het (voortgezet) onderwijs. 
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Kort overzicht 
 

Doel Het doel van het project is om via de duurzame ontwikkeling van 
professionele leergemeenschappen de professionele ontwikkeling van 
scholen te versterken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Professionele leergemeenschappen waarborgen de kwaliteitsontwikkeling 
van het onderwijs door kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling en 
professionalisering met elkaar te verbinden. De versterking van de 
professionele ruimte van leraren op de werkplek moet de 
kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs een impuls geven. Daarnaast 
wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek getracht goede en slechte 
principes te identificeren ten aanzien van voorwaarden voor en effectieve 
interventies (ontwikkelactiviteiten) binnen professionele 
leergemeenschappen.  
 
Doelstelling van de implementatie en uitvoering van het project is: 

• Selecteren van scholen die aan de slag zijn of gaan met professionele 
leergemeenschappen ten behoeve van het onderzoek en begeleiding 
van deze scholen gedurende het project. 

• Beschrijven hoe professionele leergemeenschappen betekenisvol 
kunnen zijn voor het personeelsbeleid van VO-scholen op basis van de 
opgedane kennis en ervaring uit de praktijk. 

• Aangeven hoe professionele leergemeenschappen in het VO 
doorontwikkeld en versterkt kunnen worden. 

• Opschalen en overdragen van het gedachtegoed, de aanpak en 
geleerde lessen vanuit de 15 pilotscholen naar collega-instellingen en 
breder toepasbaar maken voor andere onderwijssectoren. 

Resultaat Het project is geslaagd als: 

• in 15 pilotscholen voor voortgezet onderwijs een professionele 
leergemeenschap is gevormd die zorg draagt voor kwaliteit van het 
onderwijs en richting geeft aan de professionalisering van leraren; 

• er inzicht is verkregen in de ervaringen van leraren en schoolleiding bij 
het opzetten en in stand houden van een professionele 
leergemeenschap; 

• er inzicht is verkregen in de wijze waarop docenten zelf (door de 
schoolleiding ondersteund) een professionele leergemeenschap 
duurzaam gaande houden; 

• er meer inzicht is verkregen in de samenhang tussen een professionele 
leeromgeving enerzijds en de professionalisering van leraren en de 
dialoog met de schoolleiding over onderwijsinhoudelijke 
aangelegenheden anderzijds. Er is inzicht verkregen in de relatie tussen 
(ontwikkeling tot) professionele leergemeenschap en de school als 
ondersteunende werkomgeving. 

Opbrengsten De opbrengsten die voort moeten komen uit het PLG-project betreffen 
inzichten in de ontwikkeling in PLG’s, de wijzen waarop deze tot stand te 
brengen zijn en de effecten daarvan. Daarnaast zijn de volgende concrete 
opbrengsten voorzien:  
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• meer professionele (teams) van leraren en schoolleiders (d.w.z.: 
opbrengsten op het niveau van individuele werknemers en teams) 

• scholen als professionele(re) arbeidsorganisaties 

• beter onderwijs.1 

Bijdrage aan 
Strategisch Kader 
2011-2015 VO-raad 
en de agenda van de 
Onderwijscoöperatie  

Vanuit zijn rol als vertegenwoordiger van besturen als werkgevers in het 
VO, ziet de VO-raad de professionalisering van leraren als een breed thema 
dat ingrijpt op meer dan alleen de beroepsgroep van leraren. De VO-raad 
wil een impuls geven aan de beroepsontwikkeling en 
loopbaanperspectieven van docenten, duurzame kwaliteitsverbetering 
binnen scholen en de aantrekkelijkheid van het voortgezet onderwijs als 
werkveld.  
Het plan om een impuls te geven aan de vorming en ontwikkeling van 
professionele leergemeenschappen in het VO draagt bij aan de 
ontwikkeling van scholen als professionele, lerende organisaties en aan de 
scholen als aantrekkelijke werkomgeving voor leraren, door het 
ontwikkelen van (nieuwe) verbindingen tussen onderwijspraktijk, 
onderwijs- en schoolontwikkeling en onderzoek. Daarnaast kan de 
versterking van scholen als professionele leergemeenschap bijdragen aan 
het verbeteren van de professionele dialoog tussen leraren en 
schoolleiders. Tot slot draagt het project bij aan het versterken van de 
competenties van schoolleiders op onder meer het terrein van het creëren 
van een gezamenlijke visie en missie en het bevorderen van 
samenwerking, leren en onderzoeken (zie Beroepsprofiel schoolleider VO).  
 
De Onderwijscoöperatie is de vertegenwoordiger van de beroepsgroep 
leraren. Om de kwaliteit te waarborgen richt de Onderwijscoöperatie zich 
op drie, elkaar versterkende, punten: Bekwaamheid, Professionele ruimte 
en een Goed imago van het beroep. De Onderwijscoöperatie werkt aan 
versterking van de positie van de leraar in de onderwijspraktijk. Een goede 
leraar die ruimte heeft en die ruimte pakt om zijn vak professioneel uit te 
oefenen is het fundament voor een goed imago. De Onderwijscoöperatie 
werkt aan het versterken van de professionele positie en ontwikkeling van 
leraren en hun professionele zeggenschap.  
Het plan om een impuls te geven aan de professionele leer-
gemeenschappen in het VO betrekt leraren bij het definiëren van hun 
professionele ruimte, bekrachtigt leraren in het benutten en vormgeven 
van hun professionele ruimte en ondersteunt hun professionele 
ontwikkeling door peer review. Het plan draagt daarnaast bij aan de 
ontwikkeling van de professionele dialoog tussen leraren en binnen 
scholen en draagt bij aan de permanente ontwikkeling van leraren. Tot slot 
draagt het plan bij aan een aantrekkelijke werk- en leeromgeving voor de 
leraar en heeft het effect op het imago van de beroepsgroep. 

Wat merken Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): in het kader van 

1 Deze drieslag kan een goed uitgangspunt zijn, maar moet door elk van de 15 scholen worden geoperationaliseerd om ook 
daadwerkelijk heldere doelen te kunnen formuleren en concrete effecten te kunnen meten. Mogelijke effecten lopen 
uiteen van betere leerlingenresultaten tot grotere arbeidstevredenheid of het behoud van docenten. Dit project richt zich 
op de effecten van specifieke interventies (of onderdelen daarvan). 
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stakeholders ervan? de Impuls Leraren Tekortvakken wordt een impuls gegeven aan het 
versterken van een school als professionele leer- en werkomgeving, zoals 
ook is benoemd in de recent verschenen Lerarenagenda.  
Inspectie van het Onderwijs: er wordt binnen het programma gewerkt aan 
het versterken van gerichte professionalisering van en binnen VO-scholen. 
Scholen in het voortgezet onderwijs: docenten die professioneler worden, 
duurzame (collegiale) ontwikkeling en kennisdeling binnen de school, 
profijt van opbrengsten PLG-pilots. 
Leraren krijgen een aantrekkelijke werkomgeving waarbinnen zij ruimte en 
zeggenschap ervaren en hebben en er condities gecreëerd zijn voor 
intercollegiale consultatie.  

Aantal scholen 15 scholen in het voortgezet onderwijs  

Looptijd De looptijd van het project is 4 jaar (2014-2017), de feitelijke uitvoering 
binnen de scholen omvat 3 schooljaren (2014/2015; 2015/ 2016; 
2016/2017). 

Budget € 1.676.500,- 

Begroting Professionele leergemeenschappen  € 1.350.000,- 
Onderzoek:     €    200.000,-  
Coördinerende werkzaamheden  €     226.500,- 

  

  

  

 

1. Projectinhoud 

1.1 Aanleiding 
In het kader van de Impuls Leraren Tekortvakken2 en de Lerarenagenda3 van de minister en 
staatssecretaris van OCW worden maatregelen getroffen om de kwalitatieve en kwantitatieve 
lerarentekorten terug te brengen. Om het kwalitatieve lerarentekort te verminderen (maar vooral 
om een impuls te geven aan het verzekeren van een uitdagende en inspirerende werkomgeving voor 
leraren om hen ook op die manier voor het onderwijs te behouden), stimuleren minister en 
staatssecretaris het ontstaan en de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen in het 
voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in dit kader 
een tweesporenbeleid uitgezet: de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen tussen 
scholen en lerarenopleidingen enerzijds en binnen scholen anderzijds. Op het laatste spoor heeft dit 
projectplan betrekking. De overweging van OCW daarbij is dat docenten en schoolleiders in zulke 
gemeenschappen met elkaar werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
 

2 Brief aan Tweede Kamer 13 maart 2013. Nadere invulling Impuls leraren tekortvakken, kenmerk 489618. Geraadpleegd via 
http://duo.nl/Images/Kamerbrief-over-invulling-impuls-leraren-tekortvakken_tcm7-41953.pdf 
3 Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil; Minsterie van OCW, oktober 2013 
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De professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolorganisaties staat al geruime tijd in het 
centrum van de politieke en maatschappelijke belangstelling. Politiek en het onderwijsveld realiseren 
zich dat het beroep van docent aantrekkelijker moet worden, wil men erin slagen kwalitatieve en 
kwantitatieve docententekorten op te lossen. Naast het verhogen van de salarissen en het verkorten 
van de salarislijnen zijn er meer carrièremogelijkheden gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van 
lesgevende functies en functies met inhoudelijke taken zoals het begeleiden van collega’s, het 
ontwikkelen van lesmaterialen en het verrichten en begeleiden van onderzoek. Deze ontwikkelingen 
moeten ertoe leiden dat leraren een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de onderwijskwaliteit 
van de school als geheel.  
 
Dit project van Onderwijscoöperatie en VO-raad met betrekking tot professionele 
leergemeenschappen in het voortgezet onderwijs is een eigenstandig initiatief dat past binnen een 
breder verhaal. Het vertoont samenhang met andere initiatieven die zich alle bewegen binnen de 
domeinen van ‘professionele ruimte’, ‘professionalisering’, ‘professioneel statuut’, ‘lerende 
netwerken’, et cetera. Dit project sluit aan op die beweging en bevindt zich op het snijvlak van 
diverse ontwikkelingen binnen de sector: 

• Docenten bieden leerlingen de gelegenheid tot het ontwikkelen van grotere zelfstandigheid 
voor het eigen denken en leren; analoog daaraan laten docenten en scholen meer en meer 
traditionele structuren los. 

• Docenten houden zich zelf actief bezig met de verbetering en ontwikkeling van het 
onderwijs.  

• Er is aandacht voor (het verbeteren van) de relatie tussen (teams van) leraren en de 
schoolleiding. 

• Er is aandacht voor het vermogen van schoolleiders in het voortgezet onderwijs om 
samenwerking, leren en onderzoeken te bevorderen.  

• De noodzaak tot versterking van het strategisch HRM-beleid van scholen wordt onderkend. 

1.2 Veelbelovende aanpak 
Scholen spelen steeds vaker een centrale rol bij onderwijsvernieuwing. Een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de onderwijsopbrengsten is een belangrijke voorwaarde om samen tot 
kennisontwikkeling in scholen te komen.4 Een andere voorwaarde is (gedeeld) leiderschap, dat 
individuele en collectieve leerprocessen ondersteunt door onder meer de professionele dialoog op 
gang te brengen en te houden.  
Samenwerken van docenten om professionele ontwikkeling vorm te geven wordt gezien als een 
veelbelovende aanpak.5 Docenten hechten belang aan professionalisering en leven-lang-leren als 
voorwaarde voor hun professionele ontwikkeling, maar ze geven er nog te weinig concrete vorm en 
invulling aan.  
Het is belangrijk dat de school een leeromgeving vormt voor de professionals die daarin werkzaam 
zijn. Dit alles vraagt om een ondersteunende en stimulerende rol van de schoolleider, bijvoorbeeld 
door te werken vanuit de idee van gedeeld leiderschap.  
De Onderwijscoöperatie en VO-raad hebben voor ogen dat in elke school leraren optimaal vorm 
kunnen en weten te geven aan de lesgevende taken, aan het primaire proces. Dat leraren dat doen 
als individu en in gezamenlijkheid, binnen de context, gemeenschappelijke visie en missie en 

4 Verbiest, E. (2004). Samen wijs. Bouwstenen voor professionele leergemeenschappen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
Ros, A., Timmermans, R., Van der Hoeven, J., & Vermeulen, M. (2009). MESOfocus: Leren en laten leren. Ontwerpen van 
leeractiviteiten voor leerlingen en docenten, 75. Deventer. 
5 Crow, G., & Pounder, D. G. (2000). Interdisciplinary teacher teams: Context, design, and process. Educational 
Administration Quarterly, 36(2), 216-254. Reiser, R. A., & Dempsey, J. A. (Eds.) (2002). Trends and issues in instructional 
design and technology. Upper Saddle River, New Jersey: Merill/Prentice Hall. 
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onderwijskundige doelstellingen van de school waarbinnen zij werken. Een context die ook andere 
‘spelers’ bevat: het bestuur, de schoolleiding, de ouders, de leerlingen. Binnen die context heeft 
iedere speler zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden waar hij of zij de primaire 
verantwoordelijkheid voor draagt. Met het gegeven van dat primaat van verantwoordelijkheden voor 
iedere individuele ‘speler’, of teams van individuele spelers, moet er tegelijkertijd een 
gezamenlijkheid in werken, cultuur en beleid binnen de school ontstaan. Professionele 
leergemeenschappen beogen een balans te vinden tussen het primaat van de primaire 
verantwoordelijkheid van ieder van de afzonderlijke spelers en het zoeken naar de gezamenlijkheid. 
Het gaat dus om een gezamenlijke zoektocht met erkenning van afzonderlijke 
verantwoordelijkheden. Een zoektocht die alleen in dialoog tot een succesvol resultaat kan leiden.  
Het project ‘professionele leergemeenschappen in het VO’, in het kader van een door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) georganiseerd onderzoek naar dit onderwerp, is een 
initiatief om via die dialoog een optimale balans tot stand te brengen in verantwoordelijkheden, 
rollen en taken. Het project ‘professionele leergemeenschappen in het VO’ wil zich niet beperken tot 
een afbakeningsdebat. Het beoogt ook om bij te dragen aan de versterking van de leergemeenschap 
van lesgevende professionals in het VO. Met als doel de kwaliteit van het primair proces naar een 
hoger plan te brengen, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs in de school als geheel.  
De toegevoegde waarde van het project ‘professionele leergemeenschappen’ is dat werk en 
oriëntatie van de lesgevende professionals binnen scholen wordt gezien als een permanent proces 
van gericht leren in samenwerking, wat vervolgens wordt gekoppeld aan de dialoog met de overige 
partners binnen de school, in het bijzonder schoolleiding en bestuur. Daarmee heeft de professionele 
leergemeenschap van leraren een eigenstandige plek binnen het beleid van de school als 
gemeenschap van betrokkenen en belanghebbenden. Het onderzoek naar dit project  heeft als 
doelstelling na te gaan hoe dit proces in 15 pilotscholen verloopt en aan te geven welke 
verbeteringen daarin eventueel mogelijk zijn.  
 
1.3 Professionele leergemeenschappen: definitie en omschrijving 
 
Binnen de kaders van dit project hanteren we de volgende definitie van een professionele 
leergemeenschap:  
Een professionele leergemeenschap is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben 
om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. 
Leraren doen dat zowel als individu als in gezamenlijkheid. De schoolleider heeft een rol om dit proces 
te ondersteunen en te stimuleren. Het werken aan de professionele leergemeenschap vindt plaats 
vanuit een gedeelde en gedragen missie en gemeenschappelijke visie die in dialoog tussen leraren en 
met schoolleiders tot stand is gekomen. Leraar en schoolleider motiveren binnen deze dialoog de 
keuzes die zij maken. 
  
Dit vraagt van de school dat deze beschikt over strategisch HRM-beleid waarin het personeelsbeleid 
is gekoppeld aan de onderwijskundige visie. Professionele leergemeenschappen dragen bij aan de 
verbetering van het onderwijs en zijn een belangrijk middel om de professionele ontwikkeling van 
leraren te stimuleren.  
 
Een omschrijving van professionele leergemeenschappen: 
Leergemeenschappen zijn een vorm om samen kennis te creëren ten behoeve van de kwaliteit van 
onderwijs. Door kennis te creëren bevorderen leraren de ontwikkeling van hun beroep, hun 
beroepsgroep, hun eigen professionele ruimte, bekwaamheden, de motivatie van henzelf, maar, 
belangrijker nog, van hun leerlingen. 
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Van Veen et al. (2010)6 omschrijven een professionele leergemeenschap als een organisatie waarin 
wordt samengewerkt, gericht op de professionele ontwikkeling van leraren en van de school. 
Kenmerken zijn: gedeelde waarden en doelen, collectieve focus op en verantwoordelijkheid voor 
leren van leerlingen, gezamenlijke en gecoördineerde pogingen om het leren van leerlingen te 
verbeteren, praktijken die het leren van leraren ondersteunen, zoals observeren bij elkaar, hulp bij 
problemen, ondersteuning en adviseren (deprivatized practice) en collectieve controle over 
onderwijskundige besluitvorming.  
Castelijns et al. (2009)7 spreken ook van de aanwezigheid van verschillende opvattingen om van 
elkaar te kunnen leren in relatie met het werken aan een gezamenlijk referentiekader. Immers, 
zonder onderlinge verschillen is er geen ontwikkeling, alles kan dan bij het oude blijven en met te 
grote onderlinge verschillen zal het moeilijk zijn via professionele dialoog tot een gezamenlijke visie 
en focus te komen. Zij spreken in dit kader van vitale ruimte om aan te geven dat het leren juist 
plaatsvindt in de beweging tussen individu en collectief en tussen verscheidenheid en het zoeken 
naar verbondenheid. 
Een recente meta-analyse van Lomos, Hofman & Bosker8 (2011) noemt vijf activiteiten die binnen 
een gemeenschap het leren van en met elkaar bevorderen: (1) leraren nemen deel aan een 
professionele dialoog over belangrijke onderwerpen van hun werk; (2) leraren bezoeken elkaars 
lessen om elkaar feedback te geven; (3) leraren werken samen; (4) er is een gedeelde visie onder 
leraren op de missie van de school en hoe die te bereiken; (5) er is een gedeelde focus op het leren 
van leerlingen en een gedeelde verantwoordelijkheid voor leerling-succes.  
Samenvattend integreert de professionele leergemeenschap in elk geval drie belangrijke aspecten: 
1) professionaliteit en professionalisering (in de schoolorganisatie), 2) leren (professionele 
ontwikkeling) binnen 3) een gemeenschap (verbondenheid tussen leraren, maar ook tussen leraren 
en schoolleider). Daarbij zijn het hebben van een leercultuur en (onderwijskundig) leiderschap 
belangrijke randvoorwaarden voor succes, evenals de beschikbaarstelling van tijd, ruimte, middelen 
en zeggenschap. 

 
Hieronder wordt kort een aantal kenmerkende elementen van een professionele leergemeenschap 
geschetst. 

Gedeelde visie en missie; verbeterplan 

De docenten en de schoolleiding delen een visie en missie die in ieder geval inhouden, dat er gezamenlijk 
wordt gestreefd naar betere opbrengsten voor leerlingen, met aandacht voor de individuele talenten van die 
leerlingen. Voor de vaststelling van deze doelstellingen is betrokkenheid georganiseerd van relevante interne 
en externe partners. Om te komen tot onderwijskundige besluitvorming vindt er een professionele dialoog 
plaats. Deze besluitvorming kent inbreng vanuit docenten en schoolleiding. De school heeft geformuleerd wat 
de afstand is tussen de huidige situatie en de te behalen doelstellingen, in ieder geval ten aanzien van de 
leerlingresultaten. Dit heeft geleid tot een verbeterplan/kwaliteitszorgplan. Dit plan is geëxpliciteerd tot op het 
niveau van het team/de sectie en kent gezamenlijke ontwikkel-, leer en onderzoeksactiviteiten. 

 

Gezamenlijk voorbereiden en leren 

6 Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J. & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar 
effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Reviewstudie in opdracht van en gesubsidieerd door 
NWO-PROO (Grant no. 441-080353). Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten. 
7 Castelijns, J., Koster, B. & Vermeulen, M. (2009). Vitaliteit in processen van collectief leren, samen kennis creëren in 
basisscholen en leraren opleidingen. Antwerpen: Garant. 
8 Lomos, C., Hofman, R. H., & Bosker, R.J. (2012). The concept of professional community and its relationship with student 
performance.  In S. G. Huber & F. Ahlgrimm. Kooperation in der Schule (Cooperation in the school). [Book chapter]). 
Germany: Waxmann. 
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Teams en/of docentenkoppels bereiden gezamenlijk het onderwijs voor. Lesbezoek door leidinggevenden én 
collega’s vindt regelmatig plaats. Er is sprake van peer review. De resultaten van de leerlingen worden 
gezamenlijk geanalyseerd met het oog op de inrichting van het (vervolg)onderwijs. Dit kan leiden tot 
gezamenlijke ontwikkeling van aangepast onderwijs of gezamenlijk vervolgonderzoek. 

 

Professionele ruimte voor de leraar  

Binnen de school/organisatie kunnen de leraren invulling geven aan hun professionele ruimte.  

Professionele ruimte is de expertise om haar of zijn expertise te benutten ten gunste van de onderwijskwaliteit. 
Het gaat dan om de ruimte om te beslissen over onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (pedagogisch, didactisch 
en organisatorisch) en professionele ontwikkeling. 

 

 

Individueel leren 

Naast gezamenlijk leren is er ook sprake van individueel leren. Dit is verbonden met een persoonlijk 
ontwikkelingsplan, gebaseerd op evaluaties van leerlingen, collega’s en andere relevante personen uit de 
omgeving en gericht op de bijdrage aan de missie van de school. Alle docenten kennen een 
onderzoekende/reflecterende houding. 

 

Strategisch HRM-beleid9 

De school kent een uitgewerkt strategisch HRM-beleid, dat in ieder geval begeleiding van beginnende leraren 
omvat, evenals de feedbackinstrumenten die worden gebruikt voor het beter kunnen functioneren van 
medewerkers en schoolleiding.  

 

 
2. Doelstellingen 
 

Het project heeft drie  doelstellingen: 
 I. Onderzoek naar PLG’s 

II. (Verder) ontwikkelen van PLG’s 
 III. Kennisdeling 

 
I. Onderzoek naar professionele leergemeenschappen 

De hoofddoelstelling  van het project is om ervaring op te doen met (de  werking van) 
professionele leergemeenschappen en om te achterhalen in hoeverre leraren 
voldoende ruimte (kunnen) krijgen en benutten om te werken aan 
onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Hiertoe zal gedurende het traject een 
onderzoek lopen. De centrale vraag voor het onderzoek is: welke interventies 
(ontwikkelactiviteiten) dragen bij aan (het ontwikkelen van scholen tot) goed 
functionerende leergemeenschappen, en aan welke randvoorwaarden moet worden 
voldaan om professionele leergemeenschappen optimaal te doen functioneren? 
Het doel van het onderzoek is om kennis te verwerven over: 
− De beginsituatie van de scholen ten aanzien van de vormgeving van een 

professionele leergemeenschap. 

9 Zie hiervoor de door de VO-raad gehanteerde uitgangspunten en toepassing voor het voortgezet onderwijs de Leergang 
Strategisch HRM van de VO-academie.  
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− De doeltreffendheid van interventies om de professionele leergemeenschap 
vorm te geven vanuit het perspectief van de kwaliteit van het onderwijs, leraren 
en schoolleiders en de school als professionele organisatie; het gaat hierbij met 
name om de vraag hoe en waarom de interventies werken. 

− De relatie tussen (ontwikkeling tot) professionele leergemeenschap en de  
school als ondersteunende werkomgeving. In het onderzoek zou er onder meer 
aandacht moeten zijn voor de mate waarin (teams van) leraren ervaren dat hun 
professionele ruimte is toegenomen en benut. Ook zou er aandacht moeten zijn 
voor de gevolgen die de vormen van professionele leergemeenschappen 
hebben voor de professionele dialoog, de onderlinge aanspreekcultuur en 
onderlinge rol- en verantwoordelijkheidsverdeling.  

− De resultaten van het project als geheel, met name de voorwaarden waaronder 
scholen zich kunnen ontwikkelen tot duurzame professionele 
leergemeenschappen (inclusief de rollen van leraren en schoolleiders: een 
professionele leergemeenschap vraagt veel van beide beroepsgroepen). Deze 
resultaten van het project moeten uiteindelijk niet alleen ten goede komen aan 
de betrokken scholen, maar ook aan andere scholen in Nederland (die hiervoor 
tegemoetkoming in de kosten zullen ontvangen). 

  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstelling die door het NRO zal worden 
geselecteerd op grond van de door hen ingediende onderzoeksvoorstellen. Bij de selectie zijn 
vertegenwoordigers van de VO-raad en de Onderwijscoöperatie betrokken. Onderzoeksvoorstellen 
dienen in overeenstemming te zijn met dit projectplan. De geselecteerde onderzoeksinstelling is 
eindverantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerken van de onderzoeksresultaten. Voorwaarde 
voor deelname aan het project is dat scholen bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek en 
hiervoor tijd en inzet organiseren. In een overeenkomst tussen de scholen, de onderzoeksinstelling 
en de projectleider worden afspraken gemaakt over: de wijze van aanlevering van gegevens en over 
de invulling van de financiële tegemoetkoming. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de scholen het 
overgrote deel van hun financiële tegemoetkoming dienen te besteden aan het (verder) ontwikkelen 
van de professionele leergemeenschappen, met inbegrip van reflectieve en onderzoeksactiviteiten 
ten behoeve van de pilot, en een beperkt deel aan bijkomende onderzoeksactiviteiten (tot een 
maximum van 120 uren per jaar).  Van de projectscholen wordt hiertoe bereidheid en 
tijdsinvestering vereist. Het NRO bewaakt de kwaliteit van het onderzoek, onder andere via de 
tussenrapportages en de eindrapportages over het onderzoek. Ook overlegt een door de VO-raad en 
de Onderwijscoöperatie ingestelde begeleidingscommissie over de mogelijkheden tot verspreiding 
van resultaten. 
 
II. (Verder) ontwikkelen van de deelnemende scholen tot professionele leergemeenschappen 

a. De Onderwijscoöperatie en de VO-raad willen stimuleren dat scholen zich herkenbaar 
profileren als professionele leergemeenschappen. Daarbij wordt er naar gestreefd te leren 
van scholen waarbij de ontwikkeling van een leergemeenschap goed verloopt of waarbij de 
ontwikkeling van een leergemeenschap is gestagneerd of vastgelopen. Daartoe hebben de 
Onderwijscoöperatie en VO-raad een begeleidingscommissie ingesteld om de pilotprojecten 
van de scholen te coördineren en te monitoren. De door de Onderwijscoöperatie benoemde 
projectleider maakt deel uit van deze commissie, is direct aanspreekpunt voor de scholen, en 
vormt de schakel tussen de scholen en de begeleidingscommissie. De projectleider houdt de 
onderzoeksinstelling op de hoogte van zijn activiteiten voor dit project in het kader van het 
onderzoek. Zijn interventies zullen door de onderzoeksinstelling gemonitord en geëvalueerd 
worden ten behoeve van het onderzoek.     

b. Door middel van (het onderzoek naar) dit project worden diverse perspectieven geboden op 
de versterking van de betrokkenheid van docenten bij hun eigen professionalisering, de 
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collegiale samenwerking en de ontwikkeling van hun school. Door die ontwikkeling zal 
uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, waarvan leerlingen weer zullen 
profiteren. Een belangrijke doelstelling van het stimuleren van professionele 
leergemeenschappen is het realiseren van positieve ontwikkelingen voor wat betreft de 
leerresultaten van leerlingen en de motivatie en het werkplezier van leraren, meer 
vertrouwen in eigen kunnen en meer bereidheid/ geneigdheid om zich te blijven ontwikkelen 
als leraar.10  

Professionele leergemeenschappen ontwikkelen zich niet via een blauwdruk. Een veelheid aan 
vormen en activiteiten is denkbaar. Het is aan het team en schoolleiding om in gezamenlijkheid een 
voorstel in te dienen. 
De professionele leergemeenschappen sluiten aan bij het karakter en behoeften van de scholen en 
richten zich op het verbeteren van de schoolorganisatie en de (verdere) professionalisering van de 
leraren en schoolleiding door gezamenlijke ontwikkel-, leer- en/of onderzoeksactiviteiten.  
Niet alleen vergroot dit het gevoel van eigenaarschap bij de scholen (in het bijzonder de betrokken 
leraren) en daarmee de kans op succes van het project; ook zal de diversiteit in oplossingen van 
meerwaarde zijn voor het beantwoorden van de centrale vraag: wat is karakteristiek en 
onderscheidend voor de manier waarop elk van de geselecteerde scholen een leergemeenschap 
uitvoert?  
 
III. Kennisdeling  
De resultaten van het onderzoek en de praktijkervaring op scholen worden op verschillende 
manieren gedeeld en toegankelijk gemaakt. Dit kan via bestaande digitale platforms (van de 
lidorganisaties) van de Onderwijscoöperatie, de VO-raad en de deelnemende scholen. Een 
slotbijeenkomst zal in het najaar van 2017 worden georganiseerd. Tussentijds zal er vanaf de start in 
mei 2014 jaarlijks een bijeenkomst voor de deelnemende pilotscholen worden georganiseerd. Ook 
zal waar mogelijk worden aangesloten bij reguliere congressen van OC en VO-raad.  
 

3. Resultaten en opbrengsten: een gefaseerde aanpak 
 
Om de diverse doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op een gefaseerde aanpak.  
 
Fase 1: Call for proposals en selectie onderzoeksinstelling (maart-april 2014) .  
Het NRO ontwerpt in overleg met de Onderwijscoöperatie en de VO-raad een call for proposals op 
basis waarvan een onderzoeksinstelling geselecteerd kan worden. 
De selectie zal plaats vinden op grond van de volgende criteria: 

- Kwaliteit van het onderzoeksplan 
- Kwaliteit van de onderzoeksinstelling 
- Kwaliteit van de begroting van het onderzoeksplan, inclusief prijs-kwaliteitsverhouding 
- Planning en haalbaarheid van het onderzoek 

 
In maart 2014 worden onderzoekers in de gelegenheid gesteld om een onderzoeksvoorstel bij het 
NRO in te dienen (raadpleeg hiervoor de NRO website). Daarbij geldt het volgende stappenplan:  

10 Veiluf S., et al. (2012). Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS, OECD Publishing. 
Verdonschot, S. (2009). Learning to Innovate; A series of studies to explore and enable learning in innovation practices. 
Enschede. Nederland: Universiteit Twente. Retrieved from doi:10.3990/1.9789036528757 
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- Uitnodiging tot indienen onderzoeksvoorstel (call for proposals) en reactietermijn. 
- Beoordeling onderzoeksvoorstellen: bij de selectie zullen vertegenwoordigers van de VO-

raad, de Onderwijscoöperatie en wetenschappers betrokken zijn.  
- Toewijzing van het onderzoeksvoorstel door de overkoepelende programmaraad van het 

NRO  (uiterlijk eind april 2014).  
- Berichtgeving aan indieners onderzoeksvoorstellen. 
- Geselecteerde onderzoeksinstelling start in mei 2014. 

 
Fase 2: Werving en selectie van de vijftien deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs 
(februari-april 2014)  
De  VO-raad en de OC ontwikkelen een aanmeldingsformulier waarmee scholen in het voortgezet 
onderwijs die zich (verder) willen ontwikkelen tot professionele leergemeenschap hun belangstelling 
voor deelname aan het project kenbaar kunnen maken. De aanmeldingsformulieren worden 
aangeleverd bij de onderzoeksinstelling. De onderzoeksinstelling selecteert  hiervan 15 scholen. De 
VO-raad en OC hebben geen bemoeienis met de selectie. 
De deelnemende scholen geven vervolgens in een projectplan een uitgebreidere beschrijving hoe de 
professionele leergemeenschap als organisatie van ‘leraren en schoolleiding’ is of zal worden 
georganiseerd en gesitueerd en op welke wijze die organisatie aansluit bij de definitie uit dit 
projectplan.  
Toekenning van de financiële tegemoetkoming aan de scholen voor deelname aan dit project 
gebeurt na een positieve inhoudelijke beoordeling door de projectleider en na goedkeuring van het 
projectplan door de onderzoeksinstelling. 

  
De procedure is stapsgewijs als volgt: 

 
1. De begeleidingscommissie stelt het aanmeldingsformulier op waarbij de selectiecriteria 

worden vermeld die de onderzoeksinstelling zal hanteren. 
 

2. De Onderwijscoöperatie en VO-raad kondigen nog tot 14 maart op hun website aan dat 
scholen die belangstelling  hebben zich kunnen aanmelden.  

 
3. Scholen die belangstelling hebben getoond ontvangen een elektronisch aanmeldingsformulier 

dat zij kunnen inzenden voor 11 april 2014. Dit aanmeldingsformulier wordt opgesteld door 
de Onderwijscoöperatie in overleg met de VO-raad en NRO.   
 
De formulieren worden door de OC verzameld en verstuurd naar de onderzoeksinstelling, 
zodra deze door het NRO geselecteerd is (uiterlijk 1 mei).  
 

Activiteiten Resultaat Wie? 
Uitvoering  

   
 Selectie van onderzoeksinstelling. 
Bij de beoordeling worden 
vertegenwoordigers van de VO-raad 
en de Onderwijscoöperatie 
betrokken.  

Keuze onderzoeksinstelling 
en onderzoeksopzet  

NRO beoordeelt en kent subsidie voor 
het onderzoek toe volgens de in de “call” 
beschreven procedure.  
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4. De onderzoeksinstelling maakt een selectie van de 15  scholen die zullen worden uitgenodigd 
voor deelname aan de pilots op basis van de criteria die zijn beschreven in het projectplan en 
stelt hen hiervan op de hoogte voor 1 juni 2014. De onderzoeksinstelling stuurt voor 1 juni 
2014 de andere scholen een afwijzing. 
 

5. De 15 scholen schrijven, op basis van een door de begeleidingscommissie en 
onderzoeksinstelling ontwikkeld format een projectplan. Dit plan is gedetailleerd voor het 
eerste jaar en globaal voor jaar twee en drie. De scholen  leveren dit aan bij de projectleider 
en de onderzoeksinstelling voor 1 juli 2014.  
 

6. De onderzoeksinstelling komt tot een overeenkomst met de projectleider waarin afspraken 
worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van project en onderzoek, in 
overeenstemming met dit projectplan.  
 

7. De projectleider beoordeelt de projectplannen inhoudelijk en geeft hierover advies aan de 
onderzoeksinstelling.  Na een positief advies van de projectleider en een positieve 
beoordeling van het plan door de onderzoeksinstelling komt de onderzoeksinstelling tot een 
overkoepelend afsprakenkader met de vijftien scholen met betrekking tot de inhoud van en 
de tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan het project, in het kader van het 
onderzoek. Ontoereikende plannen zullen in overleg met projectleider en 
onderzoeksinstelling moeten worden herzien en opnieuw ter beoordeling worden 
voorgelegd. Pas na een positieve beoordeling van de onderzoeksinstelling kan worden 
overgegaan tot het aangaan van afspraken met betrekking tot deelname aan het project.  
 

8. Na het sluiten van een deelnameovereenkomst wordt uiterlijk 1 augustus 2014 voor het 
eerste jaar een tegemoetkoming in de kosten toegekend aan de school (op voorwaarde dat 
de deelnameovereenkomst voor 1 augustus 2014 is aangegaan). Voor jaar twee en drie 
geschiedt de tegemoetkoming in kosten opnieuw pas na beoordeling van het gedetailleerde 
projectplan voor het betreffende jaar in overeenstemming met de hierboven geschetste 
procedure en tijdsplanning. 

 
Bij de selectie van scholen voor dit project zal gestreefd worden naar een zekere variatie in 
beginsituatie, zowel meer als minder tot professionele leergemeenschap ontwikkelde scholen komen 
dus in aanmerking voor een pilot.  
De onderzoeksinstelling beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van de volgende criteria: 

a. Duidelijke beschrijving van de startsituatie van de school, indien van toepassing een 
beknopte beschrijving hoe de school aan de slag is met het concept professionele 
leergemeenschap zoals beschreven in dit projectplan.  

b. De doelmatigheid en haalbaarheid van beoogde interventies om (aspecten van) het concept 
van de professionele leergemeenschap binnen de school (verder) te ontwikkelen.  

c. Duidelijke en onderbouwde visie op hoe het concept van de professionele leergemeenschap 
kan bijdragen aan de school als ondersteunende werkomgeving voor leraren en de wijze 
waarop leraren betrokken zijn bij de vormgeving van het project 

d. Overeenstemming tussen visie en beleid van de school en het concept van de professionele 
leergemeenschap.   

 
Voor zover mogelijk zal ook gekeken worden naar variatie in type scholen en regionale spreiding. 
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Na selectie van de vijftien scholen zal gevraagd worden om een uitgebreider projectplan in te dienen 
op basis waarvan de onderzoeksinstelling tot afspraken komt met de scholen. Daarbij zullen de 
volgende aspecten worden meegenomen in de beoordeling van die plannen:  

a. De leraren en de schoolleiding zijn aantoonbaar intrinsiek gemotiveerd om de pilot vorm te 
geven 

b. Het project draagt aantoonbaar bij aan de verbinding van het strategisch HR-beleid en het 
onderwijskundig beleid van de school. 

c. De mate waarin de pilot zich richt op zowel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
op de eigen school als op het verbeteren van de schoolorganisatie en de (verdere) 
professionele ontwikkeling van de leraren en schoolleiding door gezamenlijke ontwikkel-, 
leer- en/of onderzoeksactiviteiten. 

d. De mate waarin de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap bijdraagt aan het 
vergroten van de  professionele ruimte van de leraar. 

e. De mate waarin de ontwikkeling van de deelnemende school als professionele 
leergemeenschap aansluit bij de visie en het beleid van schoolbestuur en schoolleiding  

f. De mate waarin de pilot is gericht op de duurzame ontwikkeling van de school. Daarbij wordt 
gekeken in hoeverre het plan aansluit bij lopende (beleids)initiatieven in het VO zoals 
functiemix, lerarenregister, strategisch HRM beleid en peer review, en de mate waarin het 
plan ook al deze lopende initiatieven versterkt.  

g. Het aandeel van de totale lerarenpopulatie dat in de loop van de pilot een actieve rol krijgt in 
het vormgeven van de school als professionele leergemeenschap. 

h. De mate waarin en de manier waarop de school bereid is aan de ontwikkeling van de 
verschillende kenmerken van een professionele leergemeenschap te werken. 

i. De pilot is haalbaar en uitvoerbaar. Waarbij gelet wordt op: 
- De beoogde interventies om de professionele leergemeenschap te ontwikkelen 
- De wijze waarop deze interventies gemonitord worden.  
- De wijze waarop zorg wordt gedragen voor borging en continuïteit. 

 
Fase 2 heeft als resultaat dat 15 scholen zijn geselecteerd voor deelname aan het onderzoek.  

 
Activiteiten Resultaat Wie? 

Uitvoering  
   

Aanmelding scholen Scholen vullen het aanmeldformulier in dat 
door OC en VO-raad is opgesteld  

Scholen 

   

Onderzoeksinstelling selecteert scholen De onderzoeksinstelling selecteert 15 
scholen voor deelname aan het onderzoek 
en nodigt deze daarvoor uit.  

Onderzoeksinstelling 

   

Projectplan scholen Scholen schrijven een projectplan, en 
leggen dit voor aan projectleider en 
onderzoeksinstelling 

Scholen 

   

Afsprakenkader De onderzoeksinstelling komt tot een 
overkoepelend afsprakenkader met de 
scholen  

Onderzoeksinstelling 
en scholen 
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Fase 3: Uitvoering en onderzoek binnen VO-scholen (augustus 2014 tot en met juli 2017)  
In deze fase ligt de nadruk op het praktijkdeel binnen de scholen, ofwel het daadwerkelijk (verder) 
ontwikkelen van een professionele leergemeenschap. Een belangrijk aandachtspunt in deze fase is 
dat leren van en door leraren centraal staat. Op basis van de opgestelde projectbeschrijving gaan de 
PLG’s van start. Tussentijds wordt er geëvalueerd om te monitoren of het plan van aanpak realistisch 
is en de ‘inhoudelijke´ lijn ten aanzien van de onderwijsverbetering juist is opgezet. De 
onderzoeksinstelling kan input leveren voor een evaluatieve cyclus door in de projectperiode na te 
gaan wat de effecten zijn van bepaalde interventies op de ontwikkeling en de werking van 
professionele leergemeenschappen. Dit onderzoek moet aan eisen van wetenschappelijkheid 
voldoen. Voor zover effectmeting via vergelijking met andere scholen niet mogelijk is, moeten de 
projecten anderszins op een gedegen, onderling vergelijkbare manier geëvalueerd worden op hun 
effecten. Bij het onderzoek worden de scholen nauw betrokken; zij nemen actief deel aan het 
onderzoek.  
Tijdens de periode van drie jaar worden de de pilots van de deelnemende scholen door VO-raad en 
Onderwijscoöperatie gemonitord op de (door)ontwikkeling van/naar een professionele 
leergemeenschap. De projectleider bezoekt de scholen hiervoor. In deze fase wordt door de scholen 
jaarlijks een voortgangsrapportage opgeleverd aan de projectleider. Tussentijds worden 
voortgangsgesprekken gevoerd. Daarin wordt besproken wat men van het project tot dan toe heeft 
geleerd (lessons learned). De projectleider doet hiervan verslag aan de begeleidingscommissie. De 
projectleider houdt de onderzoeksinstelling op de hoogte van zijn activiteiten voor dit project in het 
kader van het onderzoek. Zijn interventies zullen door de onderzoeksinstelling gemonitord en 
geëvalueerd worden ten behoeve van het onderzoek.  
 
 
Activiteiten Resultaat Wie? 

Uitvoering  

Startgesprekken Afstemming projectleider en scholen Projectleider/ scholen 

Evaluatiemomenten inplannen De onderzoeksinstelling levert input voor 
evaluatie en plant de evaluatiemomenten in. 

Onderzoeksinstelling 

Bijeenkomsten kartrekkers Bespreking stand van zaken van de 15 PLG’s. 
Kennis en ervaringen worden uitgewisseld, 
producten besproken 

Scholen, projectleider, 
begeleidingscommissie, 
onderzoeksinstelling 

Format voor voortgangsrapportages Format aanleveren voor 
voortgangsrapportage 

Onderzoeksinstelling in 
overleg met 
projectleider 

Voortgangsgesprekken Zicht op ontwikkeling pilots Projectleider en scholen 

Jaarlijks  
De PLG’s schrijven 
voortgangsrapportage met lessons 
learned 

Rapportage wordt aangeboden bij de 
projectleider en onderzoeksinstelling  

Scholen stemmen af 
met projectleider   

Rapportages bespreken  Terugkoppeling naar de scholen, met 
aanbevelingen c.q. opmerkingen 

Projectleider in overleg 
met 
begeleidingscommissie 

Jaarlijkse projectplannen  Scholen schrijven voor ieder schooljaar een 
nieuw projectplan 

Scholen in overleg met 
projectleider en 
onderzoeksinstelling 
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Fase 4: Kennisdeling en kennisvalorisatie rond professionele leergemeenschappen (juli 2017- 
december 2017)  
De projectleider PLG van iedere deelnemende school maakt in samenspraak met de projectleider een 
plan van aanpak voor disseminatie van de resultaten. Alle kennis, ervaringen, lessons learned en 
concrete resultaten worden gebundeld en komen beschikbaar.  
Op basis van de eerste drie fasen worden de onderzoeksresultaten samengebracht en gedeeld; in 
eerste instantie tussen de deelnemende scholen, schoolleiders en leraren. Een belangrijke 
voorwaarde is dat opbrengsten op de eerder benoemde niveaus worden gedefinieerd: op het niveau 
van leerlingen (goed onderwijs), leraren en schoolleiding en de schoolorganisatie. Waar mogelijk 
kunnen ook (beleidsmatige) aanbevelingen worden gedaan aan het ministerie.  
Als afsluiting van de in dit projectplan besproken projectperiode wordt in 2017 een werk-/leer-
conferentie georganiseerd, in samenwerking met de onderzoeksinstelling. Daarbij worden 
deelnemende scholen uitgenodigd hun opbrengsten te presenteren aan niet-deelnemende scholen. 
Alle opbrengsten worden ook breed gedeeld met andere onderwijssectoren.  
Deze vierde fase behelst de totale evaluatie van het project in termen van functioneren van 
professionele leergemeenschappen en de opbrengst ervan. 
 
Activiteiten Resultaat Wie? 

Uitvoering  
Opstellen format voor rapportage 
voor scholen 

Format naar de scholen Projectleider 

Opstellen rapportage  Verslaglegging van 3 jaar, lessons learned, 
onderwijsproduct, samenwerking 

Projectleider  

Gezamenlijk wordt een plan van 
aanpak opgesteld voor 
disseminatie binnen de school 

Plan van aanpak voor uitrol; wat gaan ze ermee 
doen? (indien bruikbaar) 

Scholen 

Bundelen van alle goede en 
slechte voorbeelden en principes 

Praktijkgerichte rapportage met daarin alle goede 
en slechte voorbeelden en principes 

Onderzoeksinstelling 

Uitwerken en bundeling alle 
metingen, waaronder ook de 
evaluatieve cycli. Opstellen 
onderzoeksrapport 

Onderzoek naar functioneren PLG’s: 
onderzoeksvragen zijn beantwoord en theoretisch, 
empirisch onderbouwd.  

Onderzoeksinstelling 

Werk-/leerconferentie Werk-/leerconferentie voor de deelnemende 
scholen en niet-deelnemende scholen. Opbrengsten 
van de afgelopen jaren worden onderbouwd 
gepresenteerd met interactie met het 
onderwijsveld. 

Scholen/VO-raad/ 
OC/onderzoeksinstel
ling/ NRO 

Disseminatie Alle opbrengsten worden ook gedeeld met niet-
deelnemende scholen in het VO en eventueel in 
andere onderwijssectoren.  

VOC/VO-
raad/OCW/NRO/On
derzoeksinstelling 
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4.  Risico’s en oplossingen 
 
Er is een aantal risico’s aan dit project:  

Risico’s Impact Kans Oplossingen 

Dat er vanuit ministerie tussentijdse 
wijzigingen plaatsvinden 

Hoog Laag Vooraf garanties vastleggen gedurende de 
looptijd van het project. OCW volgt de 
resultaten en krijgt da jaarrapportages  

De voortgang van de partners c.q. scholen 
loopt niet naar behoren  

Hoog Laag Alle partijen committeren zich aan het 
project(plan), risico is dus laag.  

Aansluiting bij de praktijk Hoog Laag De kans is minder, het projectplan is duidelijk 
gericht op de praktijk, gezien de 15 VO-
scholen.  

De participatie van de docenten valt na het 
aanvankelijk enthousiasme toch tegen; de 
hectiek van alledag belemmert de 
gerichtheid op de langere termijn 
(professionaliseringsperspectief); 
 

Hoog Midden We kunnen deze risico’s verkleinen door het 
creëren van draagvlak. Scholen betrekken 
docenten bij alle stadia en zorgen voor 
eigenaarschap . Dit wordt in een startgesprek 
ook besproken. in een zo vroeg mogelijk 
stadium docenten bij het project betrekken en 
er steeds voor zorgdragen dat aangesloten 
wordt bij de diverse (!) wensen en behoeften. 

Disseminatie komt niet goed van de grond. Gemidd
eld/ 
Hoog 

Midden De invloed is groot. Het is aan, de 
Onderwijscoöperatie en de VO-raad om zorg te 
dragen voor juiste en brede disseminatie van 
de output. Ook de onderzoeksinstelling en het 
NRO worden ingeschakeld als 
kennisverspreider van onderzoek. 

Voor het succes van het project is het 
essentieel dat leraren hun vrijheid ook als 
zodanig ervaren, dat zij zichzelf niet zien als 
proefobjecten in een groter, voor hun 
onduidelijk geheel dat te zijner tijd de 
zoveelste vernieuwing over hen zal 
uitstorten. Als een dergelijke perceptie 
ontstaat, organiseert het project zijn eigen 
mislukking. 

Hoog Laag Invloed is groot, gezien eventuele demotivatie. 
De professionele ruimte van de leraren wordt 
gerespecteerd en verantwoordelijkheden 
navenant gedelegeerd. 
Leraren worden daadwerkelijk in staat gesteld 
te ‘experimenteren’. Het is belangrijk dat 
schoolleiders in alle stadia van het project 
betrokken en gecommitteerd zijn, als 
onderdeel van de gemeenschap! 

Communicatie naast website Gemidd
eld 

Laag Regelmatige verspreiding nieuwsbrieven, 
tussenrapportages, bijeenkomsten met diverse 
relevante partners. 

 
N.B. Een aantal risico’s is vooraf te definiëren. De looptijd van het project is 4 jaar, de feitelijke 
uitvoering binnen de scholen omvat 3 schooljaren.  Tussentijds kunnen altijd risico’s ontstaan die 
vragen om bijstelling binnen de scholen. Om deze risico’s te ondervangen is het essentieel om 
jaarlijks een review op basis van rapportage van elke deelnemende school (aan de hand van 
specifieke vragen) en/of een centrale bijeenkomst van de betrokkenen van alle scholen te 
organiseren. 
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5. Projectbeheer professionele leergemeenschappen VO 
 

Dit project is van de VO-raad en Onderwijscoöperatie samen, met een gezamenlijke doelstelling en 
gezamenlijke coördinatie, waarbij leraren en schoolleiders binnen hun school aan zet zijn om 
praktijkervaringen op te doen met de professionele leergemeenschap en de (door)ontwikkeling van 
het personeelsbeleid. Doel van de gekozen activiteiten van de scholen is dat zij zich (verder) 
ontwikkelen in de richting van een professionele leergemeenschap en de school als professionele 
leergemeenschap een duurzaam karakter geven. De Onderwijscoöperatie treedt op als penvoerder 
van het project en draagt een voorzitter van de begeleidingscommissie voor.  
 
• Het project wordt gecoördineerd door de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de 

Onderwijscoöperatie. De projectleider is de schakelpersoon tussen de scholen en de 
begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie is samengesteld vanuit de VO-raad en de 
Onderwijscoöperatie. Deze begeleidingscommissie heeft als taak coördinatie en monitoring van 
de voortgang van de ontwikkelingsplannen die met de leraren en schoolleiders in de instellingen 
worden uitgevoerd. Daarnaast houdt de begeleidingscommissie zich bezig met het actief 
organiseren van kennisdeling en de voortgang van het gehele project. 

• De onderzoeksinstelling verantwoordt zich aan het NRO.  
• De werving en selectie van de projectleider door OC en VO-raad vond plaats in januari 2014.  
• De projectleider PLG coördineert de professionele leergemeenschappen op de scholen. De 

projectleider is verantwoordelijk voor de monitoring van het project binnen de instellingen. Hij 
voert per kwartaal een voortgangsgesprek met de betrokkenen binnen de scholen, controleert 
de deel- en/of jaarplannen die scholen maken, is verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling en 
kennisdeling naar aanleiding van de uitgevoerde activiteiten. Ook is de projectleider vanuit de 
begeleidingscommissie verantwoordelijk voor de samenwerking met de onderzoeker. De 
projectleider houdt de onderzoeksinstelling op de hoogte van zijn activiteiten voor dit project in 
het kader van het onderzoek. De onderzoeksinstelling komt tot een overeenkomst met de 
projectleider waarin afspraken worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van project en 
onderzoek, in overeenstemming met dit projectplan. Zijn interventies zullen door de 
onderzoeksinstelling gemonitord en geëvalueerd worden ten behoeve van het onderzoek. De 
projectleider organiseert jaarlijks een bijeenkomst waar de deelnemende scholen kennis en 
ervaring delen; ook organiseert hij de slotbijeenkomst.  

• De begeleidingscommissie komt vooralsnog (zeker in het eerste jaar) maandelijks bij elkaar.  
• De besturen van de VO-raad en de Onderwijscoöperatie worden op de hoogte gehouden via de 

respectievelijke vertegenwoordigers in de begeleidingscommissie. In gezamenlijkheid wordt 
bepaald welke processtappen of documenten aan de besturen worden voorgelegd. Daarnaast 
worden er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen VO-raad en Onderwijscoöperatie op 
het gebied van communicatie. 

• De rol- en taakverdeling in de uitvoering van dit project wordt steeds bepaald aan de hand van 
de verantwoordelijkheid van VO-raad respectievelijk de Onderwijscoöperatie, 
onderzoeksinstelling en het NRO. VO-raad behartigt de belangen van de VO-scholen in hun 
ontwikkeling van het personeelsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. De 
Onderwijscoöperatie behartigt de belangen van de beroepsgroep in de ontwikkeling van hun 
kwaliteit en de functie van professionele leergemeenschappen als instrument hierin. Het NRO is 
verantwoordelijk voor het uitschrijven van een call en het selecteren en monitoren van de 
onderzoeksinstelling. De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor het onderzoek naar 
professionele leergemeenschappen. De uitvoering van de ontwikkelingsactiviteiten is in handen 
van de scholen zelf (en de schoolleiders en leraren daarbinnen). De begeleidingscommissie voert 
in onderlinge afstemming de coördinerende activiteiten uit en monitort de uitvoering. 

• Binnen het reguliere (bestuurlijk) overleg tussen OC, VO-raad, OCW en het NRO wordt de 
voortgang van het project besproken. 
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Tegemoetkoming scholen  
 
Het proces: 
1. Het ministerie van OCW zendt een beschikking aan de Onderwijscoöperatie voor alle activiteiten 

rondom de coördinatie en monitoring van dit traject, ten bedrage van € 226.500. Daarnaast zal 
het ministerie van OCW een beschikking uitdoen naar het NRO voor het door de te selecteren 
onderzoekinstelling laten uitvoeren van een onderzoek, het selecteren van de scholen en het 
monitoren van de verantwoording (€ 200.000) en het verstrekken van een tegemoetkoming voor 
deelname aan het onderzoek van maximaal € 30.000 per school, per jaar, voor de duur van drie 
jaar. 

2.  De NRO schrijft een “call for proposals” uit en stelt middelen beschikbaar aan de 
onderzoeksinstelling.  

3. De selectie van 15 scholen verloopt via de onderzoeksinstelling. 
4. Nadat de scholen een pilot is toegekend leveren zij een projectplan aan bij de 

onderzoeksinstelling en de projectleider, gedetailleerd voor het eerste jaar, globaal voor jaar 
twee en drie. Vervolgens wordt nog twee maal een gedetailleerd plan geleverd voor de volgende 
jaren. Op basis daarvan kan onder de eerder beschreven condities tot de tegemoetkoming in de 
kosten voor deelname aan het onderzoek worden overgegaan. 

 
Een deelnemende school krijgt gedurende drie jaar lang een financiële tegemoetkoming van de 
onderzoeksinstelling om de professionele leergemeenschap vorm te geven. Een deel van de 
tegemoetkoming is voor verletkosten van de deelnemende leraren, een deel is voor inhuur van 
externen of kartrekkers die vanuit de school worden ingezet.  
Inzet van personeel voor de vormgeving van de professionele leergemeenschap mag slechts 
gedeeltelijk uit deze middelen bekostigd worden. In het eerste jaar dat een medewerker in de pilot 
wordt ingezet dient minimaal 50% van deze kosten voor rekening van de school te komen, in het 
tweede jaar 75%, in het derde jaar komen de kosten voor de inzet van medewerkers volledig voor 
rekening van de school. De continuïteit van de professionele leergemeenschap wordt op deze wijze 
op de scholen gewaarborgd. 
 
Scholen komen in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming wanneer ze akkoord gaan met 
het verzoek vanuit de onderzoeksinstelling om mee te doen aan het onderzoek en nadat tot een 
overkoepelend afsprakenkader met de onderzoeksinstelling is gekomen en projectplan(nen) zijn 
goedgekeurd. 
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 Bijlage: Organogram 
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