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Succescriteria 

Presentator
Presentatienotities
TOEGEVOEGD DOOR HELENEOpbrengst- en handelingsgericht werken hebben het onderwijs inhoud en focus gegeven.We weten wat er toe doet als het gaat om het leren van de kinderen met dank aan Marzano - verwijzen naar cirkelWe weten welke domeinen belangrijk zijn en wat de ‘dragers’ zijn PLG verbindt het Wat en het Hoe. Met als centrale vraag: wat willen we dat leerlingen leren, hoe meten we, wat als wel/niet geleerd?��PLG nastreven = opbrengstgerichte leercultuur vormgeven.



Professionele Lerende Gemeenschap 

Presentator
Presentatienotities
‘Naast een focus op leren, kent een professionele leergemeenschap ook een focus op gezamenlijkheid: samen kun je soms lastige problemen of uitdagingen oplossen, wat je alleen niet zou lukken.’<Start film>
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Ontvouwen van LeerBewust/Assesment for 
Learning 

Leerdoel: 
Waar gaat de 
Leerling naar 
toe? 

Waar staat de 
leerling nu? 

Hoe komt hij 
daar? 
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vragen en taken 
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zichtbaar maken 

Het geven van 
feedback dat de 
leerling vooruit 
helpt 
 

Activeren van Leerlingen als 
instructie bron  voor andere 
Leerlingen. 

Activeren van Leerlingen als 
eigenaren van hun eigen leren. 
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Presentatienotities
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Wat kan een Strategisch Leider? 

Als je niet alles kunt doen, wat zijn dan de allerbeste activiteiten? Dit is een 
“forced-choice” oefening met 7 bewezen effectieve strategieën: 
 
1. Het observeren en evalueren van een les met voor- en nabespreking van elke leerkracht. 
2. Systematische Flitsbezoeken op gefocuste gebieden. 
3. Opzetten van kleine teams die deelleerlijnen bespreken en verbeteren. 
4. Mini- observaties ( 3 tot 5  klasbezoeken per dag) met 1 op 1 gespreksvoering daarna. 
5. “Managing-by-walking-around” als “quick-drive-by”. 
6. Verzamelen en controleren van lesvoorbereidingen iedere week 
7. Groepen van leerkrachten die gezamenlijk de data bekijken en aan de hand hiervan hun 

instructie praktijk aanpassen. 
 

Welke 2 strategieën hebben de meeste impact 
en Waarom? 
 
 
 
 

Thomas Many: high leverage strategies 



Doel: In de praktijk opleiden van Instructional 
Leaders zodat zij kennis, inzichten EN 
vaardigheden hebben om een professionele 
leergemeenschap te helpen ontwikkelen op de 
eigen school ten bate van het Leren van de 
Leerling. 
Strategieën die centraal staan:  
1. Collectieve focus op het Leren van de 
Leerling 
2. Data en onderzoek 
3. Collectieve reflectieve Praktijk 
Onderdelen: 
1.Waarnemen > het doorschouwen van de les 
2.Analyseren > gestructureerd analyseren van 
  een geobserveerde les op verschillende  
  niveaus 
3.Voorbereiding feedback gesprek >  
   ontwikkelen van de reflectieve vraag 
4.Doelgerichte coachende gespreksvoering  
   vaardig worden 
5.Feedback op coachende gesprekvoering  
   a.d.h.v. Leervragen 
6.Ontwikkelen tot regisseurs van het Leren  
   van de Leerkrachten met behulp van het  
   PLG model 
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Wat is een PLG? 

Een professionele gemeenschap (PLG) 
bestaat uit een cyclisch proces, waarin 
leraren en schoolleiding gezamenlijk 
werken en onderzoek doen naar het 
leren van de leerlingen en uitvoering 
geven aan het verkrijgen van betere 
resultaten. 

                           Dufour 2012 
 
 

Presentator
Presentatienotities
‘Om spraakverwarring te voorkomen, is hier de definitie van een PLG. Zoals je leest is een PLG geen overlegstructuur of werkwijze. Het is wel een doorlopend proces dat de cultuur van een school omschrijft.’



De 3 Grote Ideeën van een PLG 

1) Focus op LEREN:  
Leren is het fundamentele doel van onze  school en daarom willen wij 
alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken. 

 
2) Focus op gezamenlijkheid:  
Wij zijn bereid om gezamenlijk te werken aan het bereiken van onze 
collectieve doelen: een professionele cultuur. 
 
3) Focus op resultaat van het LEREN:  
Wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten 
Individuele leerkrachten, teams en besturen zoeken relevante data en 
informatie en gebruiken dat als bron voor constante verbetering. 

Presentator
Presentatienotities
‘De uitgangspunten waarop een school als professionele leergemeenschap is gebaseerd zijn simpel, voor de hand liggend zelfs. Deze basale uitgangspunten krijgen pas werkelijk betekenis en steeds grotere waarde als de mate waarin ze nagestreefd worden. 3x <klik>We zoomen in op deze drie ideeën’.



WHY ? 

Van Naar 
Kwaliteit behouden → Kwaliteit ontwikkelen 

Lesgeven → Leren 

Leerkracht → Leerling 

Methodevolger → Leerexpert 

Onafhankelijkheid → Wederzijdse afhankelijkheid 

Individuele autonomie → Gezamenlijke Professionele 
autonomie 

Presentator
Presentatienotities
‘Veranderen is geen doel op zich en het is dom afscheid te nemen van wat waardevol is. Wat zijn dan toch redenen om als gerichter te gaan werken, om als professionele leergemeenschap te gaan functioneren?Deze vraag hangt sterk samen met hoe je vindt dat goed onderwijs er uit ziet. Als je het volgende, al is het maar gedeeltelijk, herkent, dan passend de uitgangspunten van een professionele leergemeenschap (of PLG) bij je:Wil je niet alleen het bestaande aanscherpen en verbeteren, maar sta je open voor het herbezien van je onderwijs, ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten?Waar moet het nu werkelijk over gaan in het onderwijs: het lesgeven van leraren of het leren van kinderen?Kortom: de leraar of de leerling centraal?Bestaat het vak van die leraar nu uit het uitvoeren van handleidingen of is hij een hoogopgeleid expert als het om het leren van kinderen gaat?Moet het ieder voor zich zijn of sta je er samen voor?Mag iedere leraar zelf volledig bepalen wat hij doet en laat of zou er een gemeenschappelijk kader moeten zijn over hoe goed onderwijs eruit ziet?
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De teamleden vertrouwen elkaar. Er is bereidheid om zich 
binnen de groep kwetsbaar op te stellen. 
 
 
 
 

De teamleden gaan openlijk de strijd aan over ideeën. Ze 
kunnen zich overgeven aan ongeremde en hartstochtelijke  
debatten over ideeën waardoor harmonie ontstaat. 
 
 
 

De teamleden steunen besluiten en actieplannen, er is 
sprake van betrokkenheid. Hierdoor ontstaat duidelijkheid 
over ieders rol binnen het team en verantwoordelijkheid 
 
 
. 

De teamleden nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn bereid 
om collega’s aan te spreken op prestaties of gedragingen 
die het team kunnen schaden. 
 
 
 

Teamleden concentreren zich op het bereiken van 
collectieve resultaten in plaats van op ego en status 
 
 
. Welke acties 

onderneem je om je 
piramide te bouwen? 



Noodkreet van 
 een collega 

Hoe kan het 
nou? “Ik vertel 
het, ik laat het 
ze zien en nog 

begrijpen ze het 
niet”? 





  “Onderwijzen ons vak 
               Lerende kinderen ons doel”. 

LeerBewust 



WHY: Samen leren, samen onderzoeken 

HOOG 
 
 
  N 
  I 
  V 
  E 
  A 
  U 
 
 LLN 
 
 
LAAG 

LLN IS ANGSTIG FLOW – LLN IS UITGEDAAGD EN 
SUCCESVOL 

LLN IS APATHISCH LLN IS VERVEELD 

LAAG                                                                                                      HOOG 
 
                                VAARDIGHEDEN VAN DE LLN 

 

42% 17% 

33% 8% Taak 



Wat werkt wel bij het Leren van de Leerling? 



3 belangrijke handelingen van leerkrachten 
              John Hattie: Visible Learning 
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Hoe duidelijker het doel voor de leerling wordt hoe 
meer hij betrokken kan zijn om, via activiteiten, het 

doel te halen. 

Hoe meer de leerling bewust is van de criteria om 
succesvol te zijn, des te meer de leerling kan zien 

welke acties hem helpen het doel te bereiken. 

Hoe meer feedback over de voortgang een leerling 
krijgt om het doel te behalen, hoe beter zich een 
positieve leerhouding zich bij de leerling gaat 

ontwikkelen   



Focus op Leren/Ontwikkelen 

Essentiële vragen om LEREN centraal te krijgen zijn: 
 
1)Wat moeten de leerlingen LEREN? 
2)Hoe weten we dat ze LEREN? 
3)Hoe reageren wij als ze het niet LEREN? 
4)Hoe reageren we als ze het al GELEERD hebben? 
 
….en wat is ons gezamenlijke 
antwoord hierop? 

 

Presentator
Presentatienotities
‘Als je werkelijk wilt focussen op het leren van kinderen en dan gaat het gesprek over 4 essentiële vragen waarop een antwoord gezocht wordt:<klik>1 Natuurlijk is het van belang een helder beeld te hebben van WAT de leerlingen moeten kunnen en kennen. We hebben in Nederland goede en zorgvuldig uitgedachte onderwijsmethodes. De praktijk wijst echter wel uit, dat het niet haalbaar is om alle lesstof, in alle nuances te behandelen. Ook is het aanbod in de methodes ruimer dan wat er nodig is om leerlingen te begeleiden naar hun einddoelen basisonderwijs of de exameneisen voor het voortgezet onderwijs. Dit impliceert dat een leraar heel goed thuis is in de leerlijnen en tussendoelen van alle schoolvakken, anders zou de leraar niet de essentiële van de aanvullende lesstof kunnen scheiden. Een les moet een helder doel hebben.<klik>2 Om te weten of het lesdoel gehaald is -of minimaal de essentiële lesstof door iedereen is begrepen en eigen gemaakt- is het van belang dit na te gaan: hoe weet je anders of de les succesvol was? Door de meten, door te toetsen kan er een beeld ontstaan van het werkelijke effect van een les. Er wordt nu vaak ingeschat en geïnterpreteerd of dat zo is: “Er waren weinig vragen, ik denk dat ze het wel begrepen hebben”. Alleen door regelmatig te meten kan het effect worden bepaald. NB “Toetsen” is niet persé het afnemen van een schriftelijke of mondelinge toets. Ook toegepaste kennis in een werkstuk, presentatie of een observatie van gedrag kan de leraar dit inzicht geven.<klik>3 De kennis over ‘wat ze geleerd hebben’ voegt niets toe aan het leren van kinderen, als dit alleen wordt omgezet in een beoordeling (je hebt een 4!). Meten is gericht op het evalueren en bijstellen van de aanpak van de leraar; het gaat erom dat je er iets mee DOET. Handelingsgericht werken, één-zorgroute en passend onderwijs vragen veel aandacht voor deze vraag. Het vraagt vooral veel oefening en actie om aan deze vraag te werken.<klik>4 Deze vraag wordt echter veel minder gesteld: hoe gaan de kinderen verder die de lesstof al beheersen (misschien wel op excellent niveau). Hoe houd je rekening met de balans tussen achterblijvende en voorlopende leerlingen? En wat betekent dat voor de grote middengroep?<kllik>In een professionele leergemeenschap staat het gezamenlijke antwoord op deze vragen centraal: wat vinden wij als professionals hiervan? Is er overeenstemming over het curriculum en over de aanpak? Uit onderzoek blijkt dat het definiëren van een haalbaar en gedegen programma en het vermogen van de leraar om het lesprogramma effectief te sturen en indien nodig aan te passen in sterke mate van invloed zijn op de ontwikkeling en prestaties van leerlingen.’
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