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doelen in deze workshop
onderscheid 

kunnen maken tussen 
professionele 

samenwerking en 
samenwerken aan 
professionaliteit

inzien waarom 
samenwerken aan 

professionaliteit een van de 
hefbomen is voor duurzame 

schoolontwikkeling 

inzicht in de 
belangrijke rol die leiders 
spelen als het gaat om het 

bevorderen van 
“collaborative 

professionalism”

verbindend 
leiderschap zien als een 

gerichtheid op samenwerken 
aan professionaliteit met 

de PLG als voorbeeld

literatuur

• gezamenlijke visie 

• persoonlijk 
meesterschap

samenwerken aan professionaliteit  
in een lerende school

• mentale modellen

• systeemdenken

aspiratie
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• teamleren
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Goed onderwijs in 
deze tijd is niet 

mogelijk door meer 
van hetzelfde te doen.  

Nieuwe benaderingen 
zijn nodig. Willen we 
die leren of willen we 
blijven doen wat we 

altijd al deden?  

Waarom capaciteiten ontwikkelen?



De traditionele 
school functioneert 

vaak als een 
verzameling 

individuen die met 
elkaar verenigd zijn 

doordat ze een 
gezamenlijke 

parkeerplaats hebben

Robert Eaker

Einde aan de privatisering van de klas

Bestaat uit drie soorten kapitaal
menselijk kapitaal sociaal kapitaal besluitvormingskapitaal

het ontwikkelen 
van individuele 
talenten, kennis, 

vaardigheden; het 
vullen van de 

eigen 
gereedschapskist

de relatie en de 
interactie tussen 
leerkrachten, het 
delen van kennis 
en vaardigheden 
in het belang van 

het geheel

zelf beslissingen 
kunnen nemen in 

complexe situaties,  
zelf keuzes willen 
en kunnen maken, 
transparant zijn

Focus niet op het individu:                 
menselijk kapitaal 

Focus wel op het systeem: de relaties tussen 
de mensen: sociaal kapitaal 

Maak de omslag van onderwijskundig leider 
naar systeemleider 

Hefboom voor goed leiderschap Hargreaves maakt een onderscheid
professionele 

samenwerking 
(professional collaboration) 

samenwerken aan 
professionaliteit 

(collaborative professionalism) 

hoe mensen zoal samenwerken 
in een organisatie

beschrijvend: wat gebeurt 
er allemaal?

incidenteel: studiedagen, 
teambijeenkomsten, bouwoverleg

vindt meestal plaats binnen 
ieders comfortzone

hoe mensen effectief en 
professioneel samenwerken

normatief: wat is nodig om een 
professionele cultuur te creëren? 

structureel: ingebed in de 
cultuur van de school

dialoog om van elkaar te leren, 
ook als het lastig is



Venn-diagram: overeenkomsten en verschillen

professionele 
samenwerking

beide samenwerken aan 
professionaliteit

ieder voor zich: geen 
samenwerking, geen 

teamleren 

professionele 
samenwerking:  

overleg vaak beperkt 
tot uitwisselen

samenwerken aan 
professionaliteit: beter 
begrijpen om beter te 

kunnen ingrijpen

Bij collegiaal leren gaat het altijd om de 
samenhang tussen: 

- de mate van verdieping 
tijdens het leren 

- de mate van samenwerking 
en collegiaal leren 

Als we deze twee variabelen combineren 
ontstaat het volgende schema 

Definitie 

Samen werken aan professionaliteit 
gaat over de manier waarop 

leerkrachten het lesgeven en het 
leren samen verbeteren.                 

Het doel is om met alle leerlingen te 
kunnen werken aan betekenisvolle 

ontwikkeling, met zingeving en 
resultaten.                                               

Het wordt georganiseerd op basis 
van kennis die is aangetoond, maar 

niet slechts op basis van cijfers.  

Collaborative professionalism
het waarom van de 

samenwerking is 
niet duidelijk 

niet gericht op nieuwe 
kennis en vaardigheden: 

enkelslag leren

veel aandacht voor de 
structuur, te weinig voor de 

cultuur van de samenwerking

ontbreken van een 
gezamenlijke visie waar 
teamleren op gericht is

ontbreken van focus:   
de visie is niet omgezet 

naar leerdoelen

de samenwerking is 
incidenteel, niet structureel

leerkrachten ervaren de 
meerwaarde niet, waardoor 

de motivatie afneemt

Waarom samenwerking vaak weinig oplevert



Bij teamleren is de kwaliteit van de 
communicatie van groot belang voor succes
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•

samenwerken 
aan 

professionaliteit

gezamenlijk werk i.p.v. 
uitwisselen: samen lessen 

voorbereiden, data 
bespreken, feedback geven 
en ontvangen,onderzoeken

collectieve autonomie 
i.p.v. individuele 

autonomie: horizontale 
verantwoording

collectief gericht zijn op 
verbeteren van het werk 
a.h.v. een levende missie 

en visie

samen onderzoeken: 
eerst begrijpen, dan pas 

ingrijpen; problemen 
aanpakken i.p.v. 

symptomen bestrijden

gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: 

dienstbaar willen zijn aan 
het geheel

pro-actieve houding van 
leerkrachten; ze komen 
zelf met initiatieven en 

suggesties

het grote geheel zien door 
iedereen: wat is ieders 

bijdrage aan het geheel? 

de kwaliteit van de 
communicatie is 

essentieel: dialoog i.p.v. 
discussie: open mind, 
open heart, open will

Goed leiderschap:  
ontwerpen van collaborative professionalism

John Hattie over échte samenwerking 
“The key to a capacity 

building approach lies in 
developing a common 

knowledge and skill base 
across all educators in the 
system, focusing on a few 
goals, and sustaining an 

intense effort over multiple 
years. The social capacity 

building approach creates a 
strong foundation for 

sustainable improvement.”  

Nodig voor collaboratie professionalism: 
verbindend systeemleiderschap

Verbindend leiderschap: coherentie

Goede schoolleiders verbinden 
leerkrachten met elkaar waardoor 
samenwerken aan professionaliteit 

mogelijk wordt

Ze verbinden tevens de inhouden 
van schoolontwikkeling 

waardoor er een einde komt aan 
fragmentering en overbelasting

Door de combinatie van beide 
kan er sprake zijn van duurzame 

schoolontwikkeling



onderwijskundig leiderschap: individu-gericht

lkr lkr lkr lkr

onderwijs- 
kundig 
leider

lkr

lkr lkr

lkr

systeem 
leider

Verbindend systeemleiderschap: groep-gericht

“holding the space” 
(Otto Scharmer)  

Wezenlijk uitgangspunt 

Het samen leren en samen werken van de leerkrachten 
dient gericht te zijn op het beter leren van de 

leerlingen. Daarbij gaat het zowel om nieuwe leerdoelen 
als om de aanpak die nodig is om die doelen te bereiken.

het wat 

wat hebben onze kinderen 
aan bagage nodig voor een 
goede toekomst? wat leren 

ze bij ons op school en 
waarom vinden we dat 

belangrijk?      

het hoe 

welke didactiek kan ons 
het beste helpen om 

deze bagage effectief te 
helpen ontwikkelen 
zodat alle kinderen 

kansen hebben? 

Voorbeeld: NPDL      
(New Pedagogies for 

Deep Learning)

De Canadese overheid 
stimuleert scholen:  

“To set out a vision for 
collaborative professionalism 

that improves student 
achievement and well being. 

Collaborative working is 
hard work for a good cause.” 

Het WAT  
bij Deep Learning



Het HOE  
bij Deep Learning

Het begrip professionele leergemeenschap

professioneel 

zich laten leiden door 
kennisbasis 

handelen toetsen aan 
didactische en 
pedagogische 

inzichten

leren 

het collectief leren 
door professionals 

gericht op verbeteren 
van het leren en dus op 

de resultaten van de 
kinderen 

gemeenschap 

gedeelde opvattingen 
over onderwijs en de 

mogelijkheid tot 
communicatie. 

structuur en cultuur die 
collectief leren 

stimuleren

Drie onderliggende ideeën bij PLG’s

focus leggen op 
het leren op een hoger 

niveau van alle 
leerlingen

samenwerking 
in het team en 

collectieve inspanning 
om het leren te 

verbeteren

opbrengstgericht 
werken om de 

praktijk te verbeteren 
en dit duurzaam te 

maken 
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PLG’s zijn altijd gericht op beter leren van 
kinderen t.b.v. betere opbrengsten

Hattie, Marzano, Marino 

hoe kunnen kinderen zo 
effectief mogelijk leren? hoe 

ziet hoogstaand onderwijs in de 
klas er uit? 

Fullan, Senge, Verbiest 

wat is er nodig in het systeem om 
opbrengstgericht werken  

duurzaam tot een succes te maken

Bij de PLG gaat het altijd om beide: 
opbrengstgericht werken in de klas én het systeem 

waarin je het leren van de kinderen en de resultaten 
in beeld brengt

PLG: gericht op beter leren van kinderen 
enkele voorbeelden van onderzoeksvragen

- hoe kan een leeromgeving worden ingericht dat die 
ondersteunt bij leren? hoe richt ik een lopend buffet in?

- op welke wijze slagen we erin data om te zetten naar 
betere lessen die leiden tot betere resultaten?

- op welke manier zetten we moderne technologie 
zodanig in dat het duurzaam leidt tot beter leren? 

- hoe kunnen we de hulpmiddelen van systeemdenken 
inzetten bij onze methode voor begrijpend lezen?

- welke didactiek kan ons helpen bij het maken van de 
omslag van onderwijzen naar leren? prestatie-indicatoren 

leerkrachten in een PLG

we maken samen een 
proces door waarin we ons 

nieuwe kennis en 
vaardigheden eigen maken 

we laten zien dat we zelf 
verantwoordelijk zijn 

voor onze ontwikkeling 
als een echt team

we wachten niet af, maar 
nemen zelf initiatieven 

om te leren ons werk nog 
beter te doen 

we komen voortdurend 
tot nieuwe inzichten, 
opvattingen en gedrag

we zorgen ervoor dat 
we ruimte krijgen van 
de leidinggevende en 
indien nodig eisen we 

die ruimte op



Als we de omslag willen maken van  
“professional collaboration”   

naar  
“collaborative professionalism”

	

	

Hargreaves: waarmee moeten we stoppen? 
de dominantie 

van de data 

niet data driven, 
wel data 
informed

los van de 
context werken 

geen losse 
projecten, maar 
systeemaanpak

teveel wisselingen 
in het team/leiding 

weinig continuïteit; 
opnieuw investeren 

in relaties

Hargreaves: wat moeten we blijven doen? 
investeren in 

relaties 
o.a. door de 

kwaliteit van de 
communicatie

klein beginnen 
en dan verder 

uitbouwen 
uitproberen 
protoyping

investeren in geven 
en ontvangen van 

feedback 
kerncompetentie bij 

samenwerken

investeren in de kwaliteit van leiderschap 

* zelf het goede voorbeeld geven m.b.t. samenwerken en 
goede communicatie 

* leerkrachten helpen om het geheel te zien 
* creëren van een context waar samenwerking mogelijk is: 

systeemleiderschap 
* oprechte belangstelling en betrokkenheid tonen

Hargreaves: wat moeten we gaan doen? 
leerlingen en 

ouders zien als 
partners in leren 

effectief inzetten 
van technologie 
niet als vervanging, 
maar in handen van 
goede leerkrachten

leiders en scholen 
die samenwerken 
andere scholen helpen 

beter te worden

mogelijkheden voor inzetten van technologie 
• intensiveren van de contacten tussen leerkrachten onderling 
• als (kleine) scholen ver uit elkaar liggen op het platteland 
• online uitwisselen van ideeën, werkwijzen en hulpmiddelen 
• op zoek gaan naar recente inzichten en onderzoeken 
•verbindingen maken met grotere systemen, ook in het buitenland  

uitgebreide 
samenvatting en 
bewerking van 

het boek, 
inclusief een 

artikel over de 
betekenis voor 
schoolleiders

Bedankt voor 
de aandacht!!


