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Vraag 
 
Wat is er uit de onderzoeksliteratuur bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van 
diverse actoren binnen het onderwijs? 
 
Kort antwoord 
Een professionele leergemeenschap is het meest effectief in termen van het leveren van een bijdrage aan 
het verbeteren van de leerling-prestaties, wanneer de leden gericht toewerken naar vooraf concreet 
geformuleerde doelen, door expliciet van elkaar te leren. Dit collectieve leerproces vraagt om een 
organisatiemodel waarin de deelnemers intensief samenwerken aan producten die de onderwijsinhoud 
betreffen. Met name het expliciteren van de impliciete kennis waar de deelnemers over beschikken, draagt 
bij aan het gezamenlijke leerproces. Wederzijds vertrouwen en openheid zijn hierbij een voorwaarde. 

Toelichting antwoord 
Het concept professionele leergemeenschap is nauw gerelateerd aan het concept de lerende organisatie. Het 
management (van een school) heeft de taak om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis van 
degenen die in een organisatie werken, zodat de organisatie als geheel ‘leert’ en de capaciteit opbouwt om 
tot duurzame onderwijsverbetering te komen die het leren van de leerlingen bevordert. Er is in toenemende 
mate consensus, dat de beste manier om het leren van een organisatie als geheel te bevorderen ligt in het 
focussen op manieren om kennis te delen en te bediscussiëren. Het vormen van professionele 
leergemeenschappen biedt daarvoor mogelijkheden. Collectief leren in een professionele leergemeenschap 
wordt dan ook gezien als de aangewezen vorm om de ontwikkeling van een organisatie als geheel verder te 
brengen (Dixon, 1999; Eraut, 2000; Marks, Louis & Printy, 2000). Deze ontwikkeling van individueel leren 
naar collectief leren, wordt als noodzakelijk gezien om het hoofd te bieden aan zich steeds sneller 
voltrekkende veranderingen in de wereld waarin we leven (Stoll et.a., 2006). 

Hoewel er al ongeveer 30 jaar onderzoek gedaan is naar professionele leergemeenschappen (professional 
communities), is er nog steeds geen universele definitie beschikbaar (Lomos, Hofman & Bosker, 2011; Stoll 
et.al., 2006). Dit vindt ondermeer zijn oorzaak in het feit dat het concept professionele leergemeenschap 
vanuit verschillende theoretische invalshoeken wordt benaderd. 

Wenger (1998) bijvoorbeeld definieert een professionele leergemeenschap (in zijn terminologie ‘community 
of practise’) als een groep mensen die een zorg of een set problemen, of een passie voor een bepaald 
onderwerp delen en die hun kennis en expertise op dit gebied verdiepen, door op structurele basis met 
elkaar over dit onderwerp te communiceren. Daarmee is echter nog niet helder wanneer een professionele 
leergemeenschap echt als zodanig functioneert.  

Er zijn drie reviews en een meta-analyse beschikbaar over het functioneren van professionele 
leergemeenschappen. Deze zijn benut om inzicht te verkrijgen in aan welke kenmerken een professionele 



 
 
 

 

 

leergemeenschap (PLG)zou moeten voldoen, wil deze effectief zijn, in termen van het leveren van een 
bijdrage aan leerling prestaties.  

Mittendorff e.a. (2006) hebben op basis van een literatuurstudie geprobeerd antwoord te geven op de vraag 
wat de kenmerken zijn van professionele leergemeenschappen, hoe vindt collectief leren in een 
professionele leergemeenschap plaats en welke mechanismen stimuleren of hinderen dit collectieve leren. 
Zij onderscheiden drie aspecten die typerend zijn voor een professionele leergemeenschap: 

1. Kenmerken van de groep. De groep ‘deelt’ een bepaald kennisdomein (shared domain), ‘deelt/kent’ 
elkaars werkgebied (shared practice; shared jargon) en maakt deel uit van dezelfde gemeenschap, 
van dezelfde mini-cultuur (allemaal onderwijsmensen). Aanwezigheid van deze kenmerken vormen 
een bindende factor bij de vorming van een professionele leergemeenschap. Wanneer deze 
groepsvorming zeer hecht is, kan het verandering of ‘organizational learning' ook in de weg staan. 

2. Kenmerken van hoe een groep leert en nieuwe kennis creëert. Een professionele leergemeenschap 
maakt een collectief leerproces door, hetgeen vraagt om intensieve interactie tussen de leden en 
moet resulteren in een gezamenlijk begrip. Het vliegwiel daarbij is externaliseren van de 
beschikbare kennis (Nonaka & Takeuchi, 1995). Externaliseren kan gedefinieerd worden als het 
proces van collectief reflecteren op ervaringen en interactie tussen individuen (Van Woerkom, 
2003). Het expliciet maken van tacit/impliciete kennis, genereert groepsleren, omdat het leidt tot 
nieuwe inzichten en nieuwe kennis in de groep (Hildreth et al., 2000).  

3. Definiëren van collectieve leeruitkomsten. De leden van een professionele leergemeenschap streven 
naar gemeenschappelijke en gedeelde leer en/of werk uitkomsten.  

Expliciet leren van elkaar, met als doel een collectieve expliciet gedefinieerde opbrengst te genereren maakt 
een professionele leergemeenschap het meest krachtig (Hildreth et.al., 2000; Brown & Duguid, 1996). 

Kruse, Louis & Bryk (1995) benoemen vijf aan elkaar gelieerde variabelen die professionele 
leergemeenschappen zodanig breed beschrijven, dat ze in verschillende situaties toepasbaar zijn. De 
invalshoek hierbij is de aard van de werkrelatie die leerkrachten met elkaar hebben. Deze variabelen zijn:  

- Reflectieve dialoog. Dit begrip refereert aan de mate waarin leerkrachten betrokken zijn in 
professionele gesprekken over onderwijsinhoudelijke onderwerpen.  

- De onderwijspraktijk is gedeprivatiseerd. Dit betekent dat leerkrachten elkaar in de groep 
observeren en aan elkaar feedback geven.  

- Samenwerking. De leerkrachten werken samen aan curriculum ontwikkeling.  
- Gedeelde doelen. Hiermee wordt gerefereerd aan de mate waarin leerkrachten de missie van de 

school onderschrijven.  
- Gezamenlijke focus op het leren van de leerlingen (Kruse, Louis & Bryk, 1995 in:  Lomos, Hofman & 

Bosker, 2011, pp 124; Wahlstrom & Louis, 2008). 
 

Lomos, Hofman & Bosker (2011) voerden een meta-analyse uit op vijf studies waarin het effect van 
professionele gemeenschappen die functioneren binnen scholen voor voortgezet onderwijs, op de leerling-
prestaties is onderzocht. In deze studies waren de operationalisaties niet steeds volledig gelijk. De 
hierboven genoemde variabelen werden in deze studies in meer of mindere mate gebruikt. Uit de meta-
analyse blijkt een klein maar significant effect van het werken met een professionele leergemeenschap en 
leerlingresultaten.   

Stoll et.al (2006) geven aan, dat hoewel er geen universele definitie van een professionele leergemeenschap 
is, er internationaal vrij sterke consensus is dat in een professionele leergemeenschap leerkrachten in een 



 
 
 

 

 

school en de schoolleiding continu leren en hun kennis delen en handelen op basis van hun kennis. Het doel 
van hun acties is het vergroten van hun effectiviteit als professionals, ten dienste van hun leerlingen (Hord, 
1997). De kern van het concept is de notie dat het gaat om leren in de context van een 
community/gemeenschap en dat het gaat om collectief leren.  

Op basis van literatuuronderzoek onderscheiden Stoll et. Al. (2006) vijf karakteristieken van professionele 
leergemeenschappen, die bovendien met elkaar vervlochten lijken te zijn: 

1. Gedeelde waarden en visie. In het bijzonder wordt het belang van constante focus op het leren van 
alle leerlingen benadrukt (Hord, 2004). Gedeelde waarden bieden het kader voor gezamenlijke en 
ethische besluitvorming (Louis et.al, 1995). 

2. Collectieve verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen. 
3. Reflective professional inquiry. Dit omvat: gesprekken over serieuze onderwerpen die het onderwijs 

betreffen (reflective dialogue)( Louis et.al., 1995), het frequent analyseren van de kwaliteit van het 
gegeven onderwijs door het uitvoeren van klassenobservaties, het bespreken van casussen en het 
gezamenlijk plannen en ontwikkelen van het curriculum (deprivatization of practice)(Louis et. Al., 
1995; Newman &Wehlage, 1995); het zoeken naar nieuwe kennis (Hord, 1997) ; het expliciteren 
van tacit knowledge door middel van interactie met elkaar (Fullan, 2001) en het toepassen van 
nieuwe ideeën en informatie om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen (Hord, 
1997). 

4. Samenwerking. Dit betreft betrokkenheid van medewerkers/leerkrachten bij ontwikkelactiviteiten 
die consequenties hebben voor verschillende mensen (Louis et.al, 1995; Hord, 2004) 

5. Zowel het individuele leren als het leren als groep wordt bevorderd (Louis et.al, 1995) (in: Stoll et. 
al, 2006 pp 226-227). 

Naast deze vijf kenmerken onderscheiden Stoll et.al (2006) op basis van hun eigen onderzoek nog de 
volgende kenmerken: 

1. Wederzijds vertrouwen, respect en ondersteuning; 
2. De professionele gemeenschap is schoolbreed en inclusief de ondersteuningsstructuur; 
3. Openheid. Dat wil zeggen dat de bereidheid aanwezig is om buiten de eigen schoolpraktijk te 

zoeken naar bronnen en ideeën om van te leren (Bolam, et.al, 2005; Stoll, et.al, 2006). 
 

Samenvattend 

Een professionele leergemeenschap kan getypeerd worden als een groep mensen die deel uitmaken van 
dezelfde mini-cultuur, zoals het onderwijs. Deze mensen zijn bekend met elkaars werkgebied en streven 
naar gemeenschappelijke en gedeelde leer en/of werk uitkomsten, Met name betreft dit een constante focus 
op het leren van de leerlingen. 

Een professionele leergemeenschap is het meest krachtig, wanneer de leden gericht toewerken naar vooraf 
concreet geformuleerde doelen, door expliciet van elkaar te leren. Dit veronderstelt wederzijds vertrouwen 
en openheid. 

Om het functioneren van een professionele leergemeenschap te beoordelen en te optimaliseren kunnen de 
volgende richtlijnen gehanteerd worden: 

1. Formuleren doelstellingen 
Het doel van de professionele leergemeenschap is geoperationaliseerd in concrete opbrengsten. 



 
 
 

 

 

2. Organiseren van het collectieve leerproces 
a. Er is gezorgd voor intensieve interactie tussen de leden; 
b. De bijeenkomsten hebben betrekking op een inhoudelijk onderwerp; 
c. Door middel van interactie wordt de impliciete kennis waar de deelnemers over beschikken, 

geëxpliciteerd; 
d. De onderwijspraktijk wordt gedeprivatiseerd; 
e. De deelnemers werken samen aan producten. 
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Onderwijssector 
Alle sectoren 
 
 
Trefwoorden 
Samenwerking, collectief leren, doelgericht, expliciet, interactie 
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