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1. Inleiding  

De samenwerking van docenten in professionele leergemeenschappen (PLG’s) kan leiden tot 
professionele ontwikkeling en het verbeteren van de prestaties van hun leerlingen. Samenwerking 
tussen docenten van verschillende scholen biedt een grotere variatie aan middelen en expertise dan bij 
individuele scholen. Zo biedt dit meer kansen tot zelfreflectie en collectieve reflectie op de 
onderwijspraktijk en kan daarom tot meer uitdagende en interactieve vormen van professioneel leren 
leiden. Met Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen heeft het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daarom het samenwerken van docenten in bovenschoolse PLG’s 
gestimuleerd. In dit project definiëren we PLG’s als: Een groep docenten van verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs die, begeleid door een externe coach, samenwerken om hun vakspecifieke 
onderwijs te verbeteren of een probleem gerelateerd aan hun lesgeven op te lossen. De 23 PLG’s van 11 
verschillende regio’s in dit project zijn gestart in 2013 of 2014, voor een periode van 1 tot 4 jaar. Zij zijn 
begeleid door een externe begeleider van een universitaire lerarenopleiding, vaak in combinatie met 
een begeleider van een opleiding voor leraren voortgezet onderwijs van een hogeschool. Zij hadden hun 
eigen specifieke doelen, zoals het ontwikkelen van differentiatievaardigheden en -materiaal bij Engels; 
het versterken van de kritisch-reflectieve houding van docenten tot het ontwikkelen van nieuw 
lesmateriaal voor aardrijkskunde. 

De Universiteit Twente heeft bij dit project het landelijke onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek was 
gericht op de effecten van het deelnemen in PLG’s op de professionele ontwikkeling van de 
deelnemende docenten. Bovendien is onderzocht welke factoren deze professionele ontwikkeling 
beïnvloeden.  

Vanuit de Universiteit Twente werden jaarlijks landelijke bijeenkomsten in het kader van dit project 
georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst in 2015 kwam de duurzaamheid van PLG’s als aandachtspunt 
naar voren. De ondersteuning door schoolleiding en collega’s van de eigen school van PLG-deelnemers 
werd doorgaans nog niet als overwegend positief ervaren. Het is daarom van belang om duurzaamheid 
van de PLG’s actief op de agenda te houden. Vanwege de uitdaging van duurzaamheid en omdat een 
aantal PLG’s hun activiteiten voort wilden zetten na de vierjarige projectperiode, is naast het onderzoek 
naar effecten en factoren een aanvullend onderzoek naar duurzaamheid uitgevoerd. 

In deze bundel zijn de resultaten op basis van ruim vier onderzoeksjaren samengevat. Na deze 
samenvatting komen de PLG’s zelf aan het woord: wat was het onderwerp en de opzet? Welke 
opbrengsten en aanbevelingen heeft dit opgeleverd en welke uitdagingen zijn er? Hoe zijn de 
PLG’s/deelnemers verder gegaan met de aanpak en/of producten in hun school na de projectperiode?  

We eindigen met aanbevelingen voor praktijk en beleid. 
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2. Samenvatting van het onderzoek1 
 

2.1 Onderzoeksopzet en instrumenten  

Wat betreft effecten van PLG’s op de professionele ontwikkeling van docenten hebben we 
tevredenheid, ontwikkeling van kennis, vaardigheden en professionele houding, en toepassing van het 
geleerde onderzocht. Wat betreft beïnvloedende factoren hebben we onderzocht in welke mate en op 
welke manier factoren, relevant volgens de literatuur, van invloed waren. Het ging daarbij om zowel 
individuele factoren, zoals motivatie, als teamfactoren, zoals samenwerking. Voor dit onderzoek is een 
longitudinaal vragenlijstonderzoek voor alle deelnemende docenten en een logboek voor alle PLG-
begeleiders gebruikt, in combinatie met kwalitatief casestudieonderzoek bij 5 PLG’s. Voor de casestudies 
zijn interviews gehouden met docenten en PLG-begeleiders en bijeenkomsten geobserveerd. Voor het 
aanvullende onderzoek naar duurzaamheid hebben we gekeken naar de manier waarop lange-termijn 
veranderingen tot stand zijn gekomen als resultaat van de PLG’s in de scholen van de respondenten. 
Hiervoor hebben we na afloop van het oorspronkelijke project (in de periode tot driekwartjaar na 
afronding) bij 5 PLG’s interviews gehouden met een PLG-begeleider, een deelnemende docent en een 
schoolleider van de deelnemende docent. In deze interviews hebben we onder andere vragen gesteld 
over of de PLG nog actief is, wat de opbrengsten waren en in hoeverre deze nog worden toegepast in de 
school van de deelnemers; in hoeverre de PLG-werkwijze onderdeel is geworden van de scholen; en wat 
de rol was van de schoolleiding in het bevorderen van de duurzaamheid van (de opbrengsten van) de 
PLG’s.  
 
2.2 Resultaten 

Effecten 

In het algemeen heerst er vanaf de eerste meting enthousiasme en redelijke tevredenheid over het 
deelnemen in een PLG bij de docenten, volgens de vragenlijsten. Docenten zijn dan ook zeer (met name 
intrinsiek) gemotiveerd voor deelname. Docenten noemen het een bijzonder prettige manier van 
professionalisering en vinden de PLG inspirerend en leerzaam. De opkomst is echter niet altijd groot en 
de facilitering is niet overal goed geregeld volgens de deelnemers, waardoor zij bijeenkomsten 
bijvoorbeeld niet voldoende kunnen voorbereiden. Deelnemers waren ook in het tweede jaar gematigd 
positief over het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. De meeste docenten hadden al wel concrete 
producten ontwikkeld als resultaat van hun PLG-deelname; vaak zelfs meerdere lessen of 
onderzoeksinstrumenten. Volgens de eerste meting werden nog vooral tussenproducten of een opzet 
ontwikkeld; volgens de tweede meting passen sommige docenten het ontwikkelde lesmateriaal ook al 
daadwerkelijk toe in de klas, maar nog niet op grote schaal. Dit komt omdat het veel tijd en inspanning 
vraagt om op school aanpassingen te realiseren en men ook nog onzeker is over kwaliteit en impact. In 
de resultaten van de derde vragenlijst laten docenten een vooruitgang zien op alle effecten. Voor alle 
uitkomsten: tevredenheid, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en ontwikkeling van professionele 

                                                           
1 Meer informatie over deelvragen, theoretisch kader, opzet en resultaten en conclusies vindt u in de 
(gepubliceerde) artikelen, zie ‘Verder lezen’ op p. 55.  
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houding en toepassing, scoren zij gemiddeld nog steeds tussen ‘neutraal’ en ‘eens’, maar de 
gemiddelden zijn in alle gevallen hoger dan op de voorgaande vragenlijstmeting. Uit de resultaten van 
de vierde vragenlijst blijkt dat de gerapporteerde resultaten van docenten op de effecten van deelname 
aan een PLG nagenoeg hetzelfde zijn gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Deelnemers 
waarderen de uitwisseling, zouden het anderen aanraden en hebben inhoudelijke kennis opgedaan. De 
leerling komt steeds meer centraal te staan volgens de deelnemers. Het is in dit verband een groot 
voordeel dat de PLG’s de gelegenheid hebben gehad om zich gedurende vier jaar te ontwikkelen. Uit de 
literatuur blijkt namelijk dat we ontwikkelingsfasen van ‘starter’, via ‘ontwikkelaar’ naar ‘rijp’ kunnen 
onderscheiden, waarbij men in het begin meer gericht is op een gezamenlijk doel en visie (verder) 
ontwikkelen en in de latere fasen meer op (hoge verwachtingen en) leerlingen (Stoll et al., 2006). Als het 
gaat om de concrete producten als resultaat van de PLG-deelname, rapporten 69% van de docenten dat 
hun werk in de PLG tot concrete lesmaterialen heeft geleid, geeft 49% van hen aan hele lessenseries te 
hebben ontwikkeld; rapporteert 37% dat de PLG tot een aanscherping van het praktijkonderzoek heeft 
geleid; 34% dat zij onderzoeksinstrumenten hebben ontwikkeld/verkregen en hebben 20% samen een 
docenthandleiding ontwikkeld. Van de deelnemers geeft 16% aan dat de PLG verbeterde 
leerlingresultaten heeft opgebracht, dit percentage is hetzelfde vergeleken met vorig jaar. Slechts 3% 
van de deelnemers geeft aan geen concrete producten te hebben ontwikkeld of overgehouden aan hun 
deelname in de PLG. Daarnaast geeft 22% andere concrete opbrengsten aan, zoals het verkregen 
hebben van didactische handgrepen om specifieke problemen op te pakken; meer achtergrondkennis en 
uitwisseling van ideeën, maar ook meer zicht op de leerling en het onderwijs, meer betrokkenheid en 
vertrouwen, en het terugvinden van de passie voor het onderwijs. Al deze percentages zijn bijna 
hetzelfde als in het voorgaande jaar.  

Factoren 

PLG-Deelnemers zijn gemiddeld (zeer) gemotiveerd voor deelname aan hun PLG. Respondenten zijn 
meer intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd om deel te nemen. Volgens de deelnemers is de 
samenstelling van hun PLG gevarieerd, bijvoorbeeld qua leeftijd en geslacht van de deelnemers, vak en 
of zij eerste- of tweedegraads docent zijn; dit geldt dan ook voor de voorkennis. Deelnemers denken in 
het algemeen gematigd positief over de vraag of er een gezamenlijk doel is. Docenten geven aan dat ze 
door deze leerlinggerichte focus, meer toenadering tot leerlingen en zicht op leerlingen hebben. Een 
verschil in achtergrond en een grotere deelnemersgroep kan het gevoel dat er een gezamenlijk doel is 
belemmeren. Wat betreft de reflectieve dialoog geldt dat respondenten gematigd positief reageerden 
op stellingen zoals ‘In deze PLG reflecteren we op relevante onderwerpen’. Enkele docenten (met hoge 
voorkennis) missen ook dit jaar nog steeds verdieping, wat bevestigd wordt door meerdere PLG 
begeleiders. Over het algemeen is het vertrouwen goed binnen de PLG’s, er is sprake van een goede, 
open sfeer en respect. Veel docenten geven aan dat de motivatie om mee te doen deels ligt in het 
bovenschoolse aspect en de mogelijkheid om kennis uit te wisselen tussen scholen. Docenten komen om 
kennis te vergaren. Ze willen meer met hun vak bezig zijn en bijdragen aan de ontwikkeling in het 
onderwijs.  

Ook als het gaat om samenwerking en actieve deelname, dan zijn respondenten gematigd positief. 
Meerdere docenten rapporteren dat er ervaringen worden uitgewisseld, er wordt geluisterd, op elkaar 



7 
 

voortgebouwd en er worden reflectieve vragen gesteld. Wat betreft leiderschap zijn respondenten zeer 
positief als het gaat om de PLG-begeleider. Docenten beoordelen de begeleiding over het algemeen als 
enthousiast, kundig en doelgericht. Er is ook gevraagd naar gedeeld leiderschap, zoals uitgevoerd door 
deelnemende docenten. Respondenten antwoordden gemiddeld ‘eens’ op stellingen zoals ‘De leidende 
rol van deze deelnemers draagt bij aan de resultaten van de PLG’. Wat betreft gestructureerde, 
begeleide activiteiten zijn deelnemers positief. Over het algemeen zijn activiteiten: werken in 
subgroepen, voortgang of producten bespreken, gastsprekers, werken aan producten, terugkoppeling 
van toepassing van het product in de praktijk, observeren en bezoek van collega’s op andere scholen, 
planning bespreken. Docenten in een PLG geven aan dat er een gestructureerde voortbouw op het 
voorgaande jaar is qua activiteiten (gestructureerde activiteiten). In een andere PLG geven docenten 
echter aan dat er herhalingen van onderwerpen zijn, zonder opbouwend karakter. 

Ondersteuning vanuit de school en andere betrokkenen worden als gematigd positief ervaren. Hoewel 
docenten gemiddeld 10,5 (sd = 7,1) uur per maand besteden aan hun PLG in het vierde jaar, krijgen zij 
gemiddeld maar 6,5 uur per maand (sd = 6,4) gefaciliteerd. Uit de logs en interviews blijkt dat de 
ondersteuning vanuit de schoolleider nog steeds minimaal is. Veel docenten geven aan dat er geen 
contact met de schoolleider is, en als het er wel is, zij vaak zelf het initiatief hebben genomen. PLG 
begeleiders bevestigen dat de interesse vanuit de schoolleiding minimaal is. Thuis wordt er verder 
gewerkt in de vorm van inlezen als voorbereiding op de volgende bijeenkomst, werken aan product, 
presentatie voorbereiden, planning met schoolleiding bespreken, bezoek van vakdidactisch begeleider 
en elkaars werk lezen. Docenten vinden het logisch om er thuis verder aan te werken, maar kunnen niet 
altijd de tijd hiervoor vinden. Daarentegen is het contact met collega’s over de PLG groter geworden 
vergeleken met voorheen. Sommigen vragen collega’s om feedback te geven op producten, delen 
producten met collega’s, of hebben veel contact met de collega vanuit de eigen school die ook 
deelneemt aan de PLG. Sommigen brengen informatie over de PLG in de vakgroep vergaderingen in. 
Docenten geven aan dat het helpt om samen met een collega terug te koppelen naar de school. 

 Duurzaamheid 

In de laatste vragenlijstmeting hebben we een vraag over kennisdeling binnen de eigen school 
toegevoegd, nu de PLG’s de tijd hebben gehad om zich van ‘starter’ naar ‘rijp’ te ontwikkelen. Het blijkt 
dat ruim 71% van de respondenten kennis vanuit de PLG deelt in informele gesprekken met collega’s, 
38% geeft aan dat zij dat in teamvergaderingen doet, 29% deelt kennis door het geven van presentaties, 
15% heeft workshops over het onderwerp van de PLG gegeven, en 14% heeft kennis gedeeld in de 
nieuwsbrief van de school. Daarnaast geeft 26% van de respondenten aan dat zij kennis op andere 
manieren delen, zoals door middel van een werkgroep in de eigen school, het starten van eigen PLG 
teams, sectieoverleg, ouderbijeenkomsten, interviews en ontworpen lessen (series) door collega’s te 
laten uitvoeren. Deze bevindingen laten zien dat er meer schoolbreed en duurzamer gebruikt wordt 
gemaakt van de PLG-werkwijze en/of uitkomsten. 

Volgens de interviews zijn vier van de vijf PLG’s met wie interviews hebben plaatsgevonden nog actief, 
hoewel sommige met wat minder bijeenkomsten, ten tijde van de interviews. Begeleider en deelnemers 
van de andere PLG willen wel verder gaan en proberen hiervoor subsidie aan te vragen. In alle PLG’s zijn 
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producten (zoals practica of online lessen in het kader van flipping the classroom’) ontwikkeld die in de 
praktijk van de deelnemende docenten worden toegepast. De in de PLG ontwikkelde kennis wordt op 
een wisselende manier gedeeld binnen de scholen van de geïnterviewde deelnemers. Dit varieert van 
regelmatig, zowel formeel als informeel, zowel binnen als buiten de eigen sectie, tot nauwelijks 
kennisdeling met anderen binnen de school, alleen in de eigen sectie en alleen informeel. Het gaat 
daarbij meer om concreet lesmateriaal of lesvormen dan de PLG-werkwijze (zoals bijv. een PLG in de 
eigen school als ‘spin-off’), maar ook dat laatste komt voor. Overigens zijn niet alle respondenten van 
mening dat kennisdeling en verspreiding binnen de school van groot belang is. Uit bijna alle interviews 
(waaronder met de schoolleiders zelf) bleek dat de rol van de schoolleider hierin (sterk) voor verbetering 
vatbaar is. Schoolleiders zijn (hooguit) op de hoogte, maar tonen geen speciale interesse, of de 
schoolleider ziet de PLG-deelname van de docent als individuele professionalisering en niet als een 
manier om de PLG-werkwijze en opbrengsten steeds verder de school in te brengen. Zelfs als het alleen 
om facilitering van deelnemers (in tijd en middelen) gaat, lukte dat niet altijd naar wens of was het zelfs 
belemmerend, bijvoorbeeld omdat een deelnemer gevraagd was op school aanwezig te zijn terwijl er 
een (bovenschoolse) PLG-bijeenkomst was.  

Er zijn wel enkele voorbeelden waarin deelnemers bijv. presentaties en workshops verzorgen aan 
collega’s en aanspreekpunt worden voor collega’s op het thema van de PLG; zo wordt het meer de 
school in gebracht. Andere voorbeelden van kennisdeling en verspreiding is dat opbrengsten juist buiten 
de school, maar gericht op het vak worden gedeeld en dat een PLG-begeleider vanwege de ontwikkelde 
expertise door andere scholen benaderd werd om daar ook PLG’s over dit thema op te zetten. 

 
2.3 Conclusies onderzoek2 

Hoewel de deelnemers redelijk tevreden zijn, hun kennis, vaardigheden en houding hebben ontwikkeld 
en steeds meer op het leren van leerlingen gericht zijn, zien we dat de effecten ook in het laatste jaar 
nog voor verbetering vatbaar zijn. We kunnen dit mogelijk verklaren door de bevindingen wat betreft de 
beïnvloedende factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om variatie in achtergrond (en voorkennis) van de 
deelnemers en wisselende facilitering. Dit kan ook hebben doorgewerkt in de bevindingen wat betreft 
duurzaamheid. We zien dat bijna alle PLG’s van de respondenten nog actief zijn, en het voor de andere 
respondenten ook de bedoeling is om verder te gaan. Wat betreft kennisdeling binnen de school is de 
variatie groot. Interessant is dat er ook twee voorbeelden worden genoemd van bovenschools delen 
waar binnenschools delen minder de nadruk krijgt. In de literatuur wordt aangenomen dat PLG’s 
veelbelovend zijn voor niet alleen de individuele professionele ontwikkeling van docenten, maar ook 
voor continue schoolverbetering en uiteindelijk verbetering in het hele onderwijssysteem (Poortman & 
Brown, 2018). Hoewel dit nog een uitdaging is, zien we wel verschillende voorbeelden van het delen van 
PLG-uitkomsten en werkwijze zowel binnen als buiten de scholen.  

  

                                                           
2 Op basis van de voorlopige resultaten. Einddatum van het onderzoek is 1 juli 2018. 
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3. PLG-CASEBESCHRIJVINGEN 
 

3.1 Alfa-Gamma: Denk- en redeneervaardigheden in schrijfproducten binnen de mens- 
en maatschappijvakken  

Contactpersonen: Geerte Savenije (g.m.savenije@uva.nl)  
en Carla van Boxtel (c.a.m.vanboxtel@uva.nl) 
Universiteit van Amsterdam  
 

Vanuit nieuwe perspectieven naar het eigen vak kijken 

 
3.1.1 Inleiding 
Leerlingen leren in de mens- en maatschappijvakken denken en redeneren over economische, 
geografische, historische en maatschappelijke verschijnselen. Deze vaardigheden worden in het 
eindexamen getoetst. De verwerving van deze domeinspecifieke hogere orde vaardigheden is voor 
leerlingen niet eenvoudig. Bovendien moeten zij de vakspecifieke denk- en redeneerwijzen vaak 
toepassen in een schriftelijk product. Dit kan variëren van een antwoord op een toetsvraag tot een 
praktische opdracht of profielwerkstuk. Op hun schrijfvaardigheid wordt dus ook een beroep gedaan. 
Lezen, schrijven en vakspecifiek redeneren komen in dit soort opdrachten samen. Deze vaardigheden 
beïnvloeden elkaar in deze opdrachten sterk.  
Enerzijds kan het gaan om schrijftaken waarin leerlingen een zogenoemde “synthesetekst” moeten 
schrijven. Om een goede synthesetekst te kunnen schrijven, moeten leerlingen weten hoe ze een 
maatschappelijk probleem kunnen analyseren of een historische verklaring construeren. Dit is mede 
afhankelijk van het vak. Ze moeten echter ook teksten bestuderen, informatie selecteren, relaties leggen 
tussen informatie uit verschillende bronnen en met eigen kennis. Daarbij hoort ook een argumentatief 
of informatief essay schrijven, met daarin geschikte referenties. Schrijfvaardigheid speelt daarnaast in 
feite bij elke toets of opdracht een rol, omdat docenten meestal de kennis en vaardigheden van 
leerlingen toetsen in schriftelijke producten. Een belangrijke vraag voor docenten is hoe je leerlingen 
kunt ondersteunen bij dit soort taken. En hoe kun je daarbij rekening houden met zowel zwakke als 
excellente leerlingen? Een eerste stap is om goed na te gaan en expliciet te maken wat de leerlingen nu 
precies moeten doen als zij bijvoorbeeld een historisch of geografisch verschijnsel moeten verklaren, 
twee kiesstelsels moeten vergelijken, of een theoretisch concept, zoals marktwerking, moeten 
toepassen op verschillende contexten. Welke denkstappen moeten zij zetten? En welke eisen moeten 
we stellen als docenten aan de manier waarop leerlingen hun antwoord vervolgens schriftelijk 
formuleren? 
 
Dit was het onderwerp van de professionele leergemeenschap ‘Alfa-Gamma: Denk- en 
redeneervaardigheden in schrijfproducten binnen de mens- en maatschappijvakken’, begeleid door de 
Universiteit van Amsterdam. In de PLG werkten docenten geschiedenis, aardrijkskunde, economie, 
filosofie en maatschappijwetenschappen samen aan het ontwerpen en testen van schrijftaken die 
vragen om toepassing van vakspecifieke denk- en redeneerwijzen. De PLG had de volgende doelen: 
 

mailto:g.m.savenije@uva.nl
mailto:c.a.m.vanboxtel@uva.nl
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1. Professionalisering van docenten in de mens- en maatschappijvakken  
• Wat betreft didactiek gericht op de ontwikkeling van denk- en redeneerwijzen in de mens- en 

maatschappijvakken  
• In schrijfvaardigheidsdidactiek  
• In ontwerponderzoek  

 
2. Verbetering van het onderwijs in de mens- en maatschappijvakken in bovenbouw havo-vwo.  
 
3.1.2 Opzet 
De PLG bestond uit gemiddeld 9 docenten en een begeleider (vakdidactisch onderzoeker en 
lerarenopleider). Een docent kon maximaal twee studiejaren deelnemen aan de PLG. Elk jaar stroomden 
nieuwe docenten in. De leden van de PLG kwamen als groep 10 keer per jaar bijeen op de Universiteit 
van Amsterdam, telkens op de laatste vrijdagmiddag van de maand. Tussen de bijeenkomsten werkten 
de deelnemers zelf verder aan hun ontwerp. Er werd een inzet van drie uur per week verwacht voor het 
ontwerpen van schrijfopdrachten, het uitvoeren en testen ervan en het lezen van literatuur ter 
voorbereiding op de bijeenkomsten. De fasering per studiejaar volgde de fasering van 
ontwerponderzoek: probleemanalyse, definitiefase, ontwikkelfase, pilottest, uitvoering en testfase, 
rapportage van onderzoeksresultaten en publicatie van onderwijsleermateriaal, inclusief handleiding en 
kort onderzoeksverslag. Er werden regelmatig gastsprekers en experts uitgenodigd. De laatste 
bijeenkomst van elk jaar had de vorm van een PLG-conferentie in samenwerking met de PLG ‘Alfa: 
Academische Vaardigheden Engels en Nederlands in het licht van 21st Century skills’ van de Universiteit 
van Amsterdam, waarin de deelnemers hun producten en ervaringen van dat jaar aan elkaar 
presenteerden. Ook schoolleiders, afdelingsleiders en collega’s van de deelnemende docenten en 
vakdidactici van de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO) werden voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd.  
 
In de bijeenkomsten werd globaal de volgende aanpak gehanteerd. In het eerste uur van de bijeenkomst 
wisselden we werk (probleemanalyses, schrijfopdrachten, uitgeprobeerd materiaal etc.) en ervaringen 
uit. In het tweede uur bespraken we inzichten uit literatuur, al dan niet aan de hand van een presentatie 
van een gastspreker op dat gebied. In het derde uur werkten we op basis van deze inzichten in kleine 
groepen verder aan onze ontwerpen en het onderzoek daarnaar. Hierin was desgewenst ook ruimte 
voor individuele begeleiding. Regelmatig schoven vakdidactici van de ILO aan voor het bespreken van de 
ontwerpen. We hebben gestimuleerd dat de deelnemers samen aan een praktijkonderzoek of 
deelproduct werkten. Enkele deelnemers hebben dit gedaan. De meeste deelnemers kozen er voor om 
vooral in de bijeenkomsten samen te werken door feedback te geven op elkaars producten.  
 
3.1.3 Onderzoek 
Om de opbrengsten van de PLG en de groei van de deelnemers in beeld te brengen, hebben we de 
leerprocessen van de deelnemers aan de PLG gevolgd door middel van jaarlijkse intake- en 
voortgangsgesprekken (in september en juni). De intakegesprekken met de deelnemende docenten 
werden gebaseerd op een ‘reflective profile’ dat de docenten als voorbereiding op de gesprekken 
schreven. In dit reflective profile beschreven en reflecteerden de docenten op de rollen die van belang 
zijn bij hun professionalisering (vakdidactische kennis, vakdidactische vaardigheden, 
ontwikkelvaardigheden en onderzoeksvaardigheden op het gebied van lees- en schrijfvaardigheid). Veel 
docenten gaven aan dat zij door de PLG een nieuwe blik op hun eigen vak kregen en hoe zij hun 
leerlingen op een hogere orde denkniveau met hun vak aan het werk konden krijgen. Dit kwam vooral 
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doordat zij vanuit nieuwe perspectieven naar hun eigen praktijk keken, bijvoorbeeld op basis van 
nieuwe theoretische inzichten en ook door de uitwisseling met de andere deelnemers van de PLG. 
Enkele deelnemers noemden ook hun groei als docentonderzoeker en dat zij meer kennis over en 
vaardigheid in onderzoeksmethoden hadden gekregen. 
 
3.1.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
In de PLG is onderwijsleermateriaal ontworpen via een systematische ontwerpprocedure, in 
samenwerking met vakdidactici en wetenschappelijk onderzoekers. Voorbeelden en halffabricaten van 
eerdere ontwerponderzoeken van de begeleiders en van de masterstudenten van de ILO 
Lerarenopleiding waren hiervoor beschikbaar ter inspiratie. Het onderwijsleermateriaal is telkens in een 
eerste ronde beproefd. Een aantal potentieel succesvolle lesontwerpen is vervolgens in het volgende 
jaar door middel van onderzoek getoetst op hun effectiviteit. Ieder jaar werd zo samen met de nieuw 
ingestroomde deelnemers op basis van de verworven inzichten van het jaar ervoor nieuwe lessen en 
materialen ontworpen. Zo wilden we steeds beter ontdekken waarom bepaalde lessen goed werken. Op 
deze manier probeerden we te bereiken dat de deelnemers makkelijker de transfer zouden kunnen 
maken tussen één concreet verbeterd product en de rest van hun eigen onderwijspraktijk. Door de 
verschillen tussen de vakken van docenten en de focus van de verschillende praktijkonderzoeken was dit 
niet altijd eenvoudig. De opzet van de PLG, met een tussentijds verloop van deelnemers, speelde hier 
mogelijk ook in mee. Toch is het gelukt om meer begrip te krijgen van het schrijfproces bij zaakvakken 
en ontwerpen te testen die verder ontwikkeld kunnen worden tot product. Vooral op het gebied van het 
begeleiden van het schrijfproces hebben verschillende ontwerponderzoeken laten zien dat er met 
relatief simpele strategie-instructie direct leerwinst kan worden geboekt. Zo heeft een deelnemer een 
lessenreeks ontworpen om leerlingen vier oplossingsstappen aan te leren om een causale redenering bij 
economie op te zetten. Voor het opzetten van een causale redenering bij geschiedenis ontwierp een 
deelnemer lesmateriaal gericht op taalsteun. Hierin werden naast de opeenvolgende stappen van de 
redenering ook handige signaalwoorden en werkwoorden om te gebruiken aangeleerd. Dergelijke lessen 
bieden de leerlingen meer inzicht in het feit dat ze naast inhoud ook een bepaalde manier van 
redeneren aanleren bij het vak. Bovendien helpt het hen om deze redenering op te schrijven. 
 
Al het uitgetest onderwijsleermateriaal wordt gepubliceerd op de website van het Landelijk 
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken: LEMM (http://www.expertisecentrum-mmv.nl/). 
Daarnaast hebben alle deelnemers een korte bundelbijdrage geschreven over hun producten en 
onderzoeken. Deze bundel zal als onderdeel van de publicatiereeks van het LEMM gepubliceerd en 
verspreid worden op scholen en lerarenopleidingen.  
 
 
3.1.5 Vervolg na de projectperiode 
De duurzaamheid van de PLG blijkt vooral in de vorm van attitudeverandering tot ‘een leven lang leren’. 
Verschillende deelnemers participeren op dit moment in kortlopende onderzoeksprojecten en andere 
netwerken op het gebied van maatschappijwetenschappen en geschiedenis. Zo zijn er aan de 
Universiteit van Amsterdam voor de mens- en maatschappijvakken twee projecten gestart met NRO-
subsidie voor praktijkonderzoek. Eén van de deelnemers heeft een promotiebeurs voor leraren 
gekregen om het praktijkonderzoek dat hij binnen de PLG heeft gedaan voort te zetten als 
wetenschappelijke studie. De coördinator en begeleider van de PLG vervolgen het werk op het gebied 
van praktijkonderzoek in samenwerking met docenten uit het voortgezet onderwijs onder andere in een 

http://www.expertisecentrum-mmv.nl/
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recent opgerichte Academische Werkplaats (samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam, AcOA, 
Esprit Scholen en de Universiteit van Amsterdam) rond het thema metacognitie.  
 

 
 
3.2 Bètadidactiek Zeeland 
 
Contactpersoon: Rutger van de Sande (rutger.vandesande@fontys.nl)  
Fontys Hogescholen 
 
 
Praktijkonderzoek wat aansluit bij de dynamiek van het leraarschap 
 
3.2.1 Inleiding 
In deze PLG’s werkten Bètadocenten van de Zeeuwse Academische OpleidingsSchool (ZAOS) en 
kenniskringleden van het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Hogescholen samen. Zij waren gericht op 
de vraag: Hoe kun je samen het onderwijs in de bètavakken nóg beter maken? Aan het startpunt van het 
traject stelde één van de deelnemers de vraag: “Wat gaan we eigenlijk leren in deze cursus?” Deze vraag 
was overduidelijk oprecht en bovendien onderwijskundig legitiem. In een notendop vat deze vraag ook 
samen wat een PLG niet is. We zien een PLG als een manier van werken die leraren in staat stelt tijdelijk 
uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en, met enige afstand en samen met collega’s, 
te reflecteren op die praktijk. Hierbij ondersteunen de deelnemers elkaar als ‘critical friends’. PLG’s 
worden vaak omschreven als een reactie op ‘sit and get’-vormen van professionalisering zoals die op 
veel scholen gebruikelijk zijn, zoals schoolbrede studiedagen. In plaats van een expert eenmalig te laten 
spreken voor een groep leraren om die zo tot nieuwe inzichten te brengen, is het uitgangspunt van een 
PLG dat professioneel leren door leraren zelf duurzaam wordt vormgegeven. Echter, deelname aan een 
PLG is niet vrijblijvend. Integendeel, PLG-deelnemers stellen hun eigen praktijk open voor collega-
deelnemers en bevragen elkaar kritisch op professionele dilemma’s en ideeën voor verbetering.  
 
3.2.2 Opzet 
Voor het effectief functioneren van een PLG zijn er verschillende organisatorische randvoorwaarden. 
Het gaat bijvoorbeeld om de frequentie waarmee de PLG-deelnemers samenkomen, de duur van de 
bijeenkomsten en de werkvormen die worden ingezet tijdens die sessies. Tijdens de looptijd van dit 
project zijn er drie PLG’s opgestart waarvan er twee een looptijd van een jaar hadden en één een 
looptijd van drie-en-een-half jaar. Alle drie de PLG’s werden gevormd door vo-docenten en vakdidactici 
en hadden betrekking op bèta-onderwijs. Er waren tussen de vijf en twaalf deelnemers. We zijn per jaar 
tien keer bijeengekomen in sessies van tweeënhalf uur en gestart met een PLG bestaande uit vijf 
bètadocenten en één vakdidacticus. Deze laatste nam aanvankelijk de rol van ‘facilitator’ op zich. 
Belangrijkste taken daarbij waren het voorzitten van de bijeenkomsten en het op gang helpen van 
reflectieve gesprekken. In de later opgestarte PLG’s namen respectievelijk zes en tien bètadocenten deel 
en namen twee vakdidactici gezamenlijk de rol van facilitator op zich. 
Het vinden van passende werkvormen had wat meer voeten in de aarde. Hiervoor waren twee 
masterclasses doorslaggevend. Enkele Fontys-collega’s volgden deze masterclasses van een week als 
onderdeel van hun deelname aan het Erasmus-project ‘Linpilcare’ (‘LINking Practitioner Inquiry, 
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Learning Communities, and Academic Research’). In de masterclasses, verzorgd door Nancy Fichtman 
Dana en door Gene Thompson-Grove, werd veelvuldig gebruikt gemaakt van ‘protocollen’. Dit zijn 
werkvormen die erop gericht zijn om het werken in PLG’s effectiever te maken (zie voor voorbeelden: 
schoolreforminitiative.org). Een achterliggend principe van de meeste protocollen is het streven naar 
dialogen die het vrijblijvend uitwisselen van ervaringen en ideeën overstijgen. In plaats daarvan worden 
gesprekken met deze protocollen zodanig gestructureerd dat ze leiden tot verbeteracties (‘collegial 
conversation’ in plaats van ‘congenial conversation’). 
 
Het is gebruikelijk om in een PLG te leren en werken aan de hand van een praktijkonderzoek-achtige 
benadering. Deelnemers aan de eerste PLG werkten aanvankelijk volgens de aanpak van actieonderzoek 
zoals we dat ook in onze lerarenopleidingen gebruiken. Gaandeweg bleek dat kader echter te dwingend 
voor enkele deelnemers. Het verhinderde hen om te leren en werken vanuit de eigen professionele 
intuïtie. Een goed voorbeeld daarvan was een deelnemer die nieuwe ideeën graag direct op kleine 
schaal toetste in zijn klas om zo al in het allereerste stadium ‘gevoel’ te krijgen voor de 
veelbelovendheid van een nieuwe aanpak en om feedback op te halen bij de leerlingen. Dergelijke 
ervaringen hebben er voor de betrokken kenniskringleden van het lectoraat Bètadidactiek aan 
bijgedragen om op zoek te gaan naar vormen van praktijkonderzoek die beter aansluiten op de 
dynamiek van het leraarschap. Zo kwamen we op de idee dat ontwerpen een vorm van onderzoeken is: 
Design As Research (DARe). De benadering is gebaseerd op discussies die al enkele decennia spelen in 
traditionele ontwerpdisciplines zoals architectuur en (software-) engineering. Vanuit een DARe-
perspectief op praktijkonderzoek zijn leraren ontwerpers die op basis van hun praktijkkennis en met 
georganiseerde feedback van andere leraren en van (onder meer) leerlingen werken aan verbetering 
van de eigen onderwijspraktijk en gelijktijdig aan hun professionele ontwikkeling. Er is daarbij geen 
sprake meer van een voorgeschreven of zelfs maar een voorkeursroute naar een herontwerp. De 
ervaring leert intussen dat DARe inderdaad beter lijkt aan te sluiten bij de dynamiek van het leraarschap. 
De thema’s en vragen waarmee de deelnemers aan de slag gingen in de PLG’s varieerden sterk. Zo 
ontwikkelden deelnemers aan één van de PLG’s bijvoorbeeld handreikingen om de betrouwbaarheid, 
validiteit en werkbaarheid van de ‘meesterproef’ (het schoolexamen van het vak ‘Onderzoek en 
ontwerpen’) te verbeteren. In een andere PLG werd ontworpen en geleerd rond het thema ‘modelleren 
en het werken met data bij de bètavakken’ en werd geëxperimenteerd met het afstemmen van het 
havo-schoolvak natuurkunde op vervolgopleidingen in het technisch hbo. 
 
3.2.3 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Innovaties in de praktijk van het voortgezet onderwijs en in de curricula van de lerarenopleidingen gaan 
bij voorkeur hand in hand. Innovaties in het vo moeten immers gedragen worden door leraren die 
daarop zijn voorbereid in hun opleiding. Anderzijds moeten lerarenopleidingen tot op zekere hoogte in 
de pas lopen met ontwikkelingen in het toekomstig werkveld van de studenten. Het leren en werken in 
PLG’s is een ontwikkeling die internationaal volop gaande is, maar in Nederland zowel aan de vo-kant als 
aan de kant van de lerarenopleidingen nog maar beperkt van de grond komt. Dat leidt ertoe dat er in de 
vo-praktijk nog nauwelijks rolmodellen voorhanden zijn die voorbeeldig PLG-gedrag laten zien. 
Bovendien is er een aarzeling bij lerarenopleidingen om voor te bereiden op een – immers in de praktijk 
nog niet gerealiseerde – praktijk waarin PLG’s als professionaliseringsstrategie worden ingezet. Met het 
inrichten van bètadidactische PLG’s als onderdeel van het project waarvan deze bijdrage onderdeel 
uitmaakt, heeft een aantal voorbeelden echter vorm kunnen krijgen. Parallel is bij Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg werk gemaakt van de implementatie van PLG’s waarin studenten samen met 
lerarenopleiders leren en werken. Een in het oog springend voorbeeld is een alternatief afstudeertraject 
voor ruim 40 studenten van de BEd-lerarenopleidingen natuurkunde, scheikunde en techniek waarbij zij 
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samenwerkten in een PLG-variant die we – in de geest van DARe zoals hierboven omschreven – ‘design 
studio’ hebben genoemd. 
 
3.2.4 Vervolg na de projectperiode 
Inmiddels zijn de betrokkenen ervan overtuigd geraakt dat PLG’s – in de vorm zoals hier beschreven – 
een krachtige route vormen naar voortgezette professionalisering van onderwijsprofessionals en naar 
effectieve curriculumontwikkeling. Duidelijk is echter ook dat PLG’s niet zonder meer effectief zijn om 
die doelen te bereiken. Ondersteuning tijdens PLG-bijeenkomsten is in eerste instantie onmisbaar, zeker 
in het eerste jaar dat een PLG bijeenkomt. De afgelopen jaren is veel kennis opgedaan die ingezet kan 
worden om nieuwe PLG’s te starten. In het lectoraat hebben we inmiddels afspraken met verschillende 
scholen en samenwerkingsverbanden om nieuwe PLG’s in te richten. 
 
Verder lezen 
Zie de website van het Lectoraat Bètadidactiek: www.betadidactiek.nl, sectie ‘Leren in netwerken’ 
 
 

3.3 Differentiatie en opbrengstgericht werken bij Engels in het tweetalig onderwijs  
 
Contactpersonen: Babette Meijer (e.r.meijer@hva.nl) - Hogeschool van Amsterdam 
en Janneke Geursen (j.w.geursen@iclon.leidenuniv.nl) - ICLON 
 
 
Keuzes beter kunnen onderbouwen 
 
3.3.1 Inleiding 
Het vak Engels neemt op TTO scholen een bijzondere positie in, doordat de helft van het curriculum in 
het Engels wordt gegeven. Daarnaast zijn de verschillen in vaardigheid binnen de klas groot: native 
speakers, leerlingen die vroeg vreemde taalonderwijs hebben gevolgd en beginners volgen gezamenlijk 
de lessen Engels. Het doel van deze PLG was om docenten Engels op TTO scholen instrumenten aan te 
reiken om: 

1. differentiatie systematischer toe te passen in hun lessen; 
2. leerlijnen te definiëren in het hele VO-curriculum, met te behalen niveaus aan het eind van ieder 

leerjaar; en 
3. de door leerlingen behaalde niveaus te toetsen. 

 
3.3.2 Opzet  
De PLG startte in 2014 en ronde in januari 2018 haar activiteiten af. De begeleiders van de PLG kwamen 
van het ICLON (Universiteit Leiden) en de Hogeschool van Amsterdam. 
De groepsgrootte varieerde van 10 tot 12 deelnemers: ervaren docenten Engels, werkzaam in het TTO 
onderwijs. Zes deelnemers zijn gedurende de hele looptijd van het project betrokken gebleven. De PLG 
kwam acht tot tien keer per schooljaar bij elkaar. In totaal zijn negen verschillende scholen bij dit project 
betrokken geweest. Zeven scholen hebben van begin tot eind deelgenomen.  
 

http://www.betadidactiek.nl/
mailto:e.r.meijer@hva.nl
mailto:j.w.geursen@iclon.leidenuniv.nl
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Het eerste jaar hebben we vooral stilgestaan bij het verkennen van differentiatiemogelijkheden in de 
talenles en het bespreken van daaraan gerelateerde thema’s zoals zelfevaluatie, feedback, reflectie en 
het beoordelen aan de hand van rubrics. Aan het eind van het jaar ontwikkelden de meeste deelnemers 
een gedifferentieerde taak voor een van hun klassen, deelden deze met collega’s en ontvingen 
feedback. In het tweede jaar werkten we richting leerlijnen. We nodigden individuele deelnemers uit 
toe te treden tot een schooloverstijgend jaarlaagteam en materialen te ontwikkelen.  
Het derde jaar stond meer in het teken van de Hele Taak Eerst aanpak van Fred Janssen (2013). 
Kenmerkend voor deze aanpak is dat de Hele Taak (het eindproduct) als startpunt wordt gebruikt en de 
leerling hulp op maat krijgt aangeboden.  
 
3.3.3 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Het ontwerpen van taken die direct ingezet kunnen worden in de praktijk, bleek essentieel voor de 
motivatie van de deelnemers. Het uitwisselen van deze taken leidde daarnaast ook weer tot nieuwe 
producten. De feedback die deelnemers ontvingen van collega’s bleek verfrissend te werken en maakte 
hen bewuster van hun eigen expertise en kwaliteit.  
Daarnaast bleek het belangrijk om toe te werken naar een presentatie voor externen (in een sectie-
overleg, op een talendag, tijdens een diner). Het zorgde voor focus op wat een taak overdraagbaar 
maakt naar anderen en vergrootte het gevoel van eigenaarschap en beroepstrots.  
 
Wat minder goed uit de verf kwam was het werken richting leerlijnen in schooloverstijgende teams. Het 
ontbrak docenten aan tijd om bij elkaar te komen buiten de PLG bijeenkomsten en omdat de teamtaken 
niet altijd aansloten op de praktijk in de eigen school ontbrak de relevantie. Ook het werken richting 
leerlijnen bleek moeilijker dan verwacht. In overleg met deelnemende docenten werd er daarom in het 
derde jaar voor gekozen om niet langer te streven naar een leerlijn voor allen, maar te werken aan taken 
die leerlingen op verschillende niveaus kunnen uitvoeren en met gedifferentieerde hulp.  
 
Tijdens evaluatiegesprekken en in afgenomen vragenlijsten geven deelnemers aan veel geleerd te 
hebben van de discussies over differentiatie en de aandacht voor manieren waarop je (start)niveaus 
kunt vaststellen. De meesten noemen dat ze vaker differentiëren in hun praktijk. Daarnaast wordt 
duidelijk dat zij zich bewuster werden van hun eigen kwaliteit. “Wat ik geleerd heb over differentiatie is 
dat het eigenlijk altijd al deel uitmaakte van mijn aanpak, ik wist alleen niet dat het zo heette”. De 
feedback van ervaren collega’s versterkte dat gevoel; “Het voelde alsof ik goede ideeën had ingebracht”. 
Docenten geven ook aan dat ze hun keuzes beter kunnen onderbouwen “(…) intuïtief handelen is nu 
veranderd in bewuste keuzes maken” Het even afstand nemen van de eigen context blijkt ook 
behulpzaam te zijn om wat creatiever te denken. Deelnemers geven aan dat de leerwinst niet tot hen 
beperkt is gebleven: producten en inzichten werden binnen secties gedeeld. “De school heeft nu twee 
docenten in dienst die differentiatie in detail hebben bestudeerd”.  
 
Wat bekende het begeleiden van de PLG voor de begeleiders? Niet alleen de rol van ‘facilitator van een 
professionele leergemeenschap’ was voor ons nieuw; het concept ‘PLG’ was bij aanvang van het traject 
ook nog onbekend. Dat gaf ruimte voor een ontdekkingstocht, maar het was ook een zoektocht die ons 
buiten onze comfortzone bracht. Wat lastig bleef was om de balans te bewaken tussen drie rollen: die 
van begeleider, expert en projectleider. Als vakdidactici hebben we bruikbare kennis in huis; dat werd 
door deelnemers ook zo ervaren, maar het was niet de bedoeling dat wij een scholingstraject inrichtten. 
De rol van projectleider is soms ook in tegenspraak met die van PLG-leider. De projectleider moet vooraf 
gespecificeerde taken volbrengen die in een externe opdracht staan, terwijl in een PLG individuele en 
collectieve kennis nog moet worden ontwikkeld vanuit wat de groep zelf nodig vindt. Wij moesten dus 
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een balans vinden tussen het versterken van eigenaarschap aan de ene kant en aan de andere kant het 
ondersteunen van de individuele ontwerpprocessen, en het sturen op eindproducten.  
Wij hebben het gevoel dat een ‘gewoon scholingstraject’ wellicht hetzelfde, of misschien zelfs meer had 
kunnen opleveren als het gaat om kwalitatief goede, deelbare producten. Maar hadden we dan dat 
andere punt - verhoogd gevoel van eigenwaarde en eigenaarschap - ook bereikt?  
 
3.3.4 Vervolg na de projectperiode 
We sluiten het project af door aan publicaties te werken en op verschillende nascholingsdagen 
presentaties te geven die we gezamenlijk voorbereiden. In de afgelopen jaren is een diepe binding 
ontstaan omdat we de passie voor het lesgeven deelden, ideeën hebben uitgewisseld en van elkaars 
input gebruik hebben gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat we elkaar ook in de toekomst nog zullen 
weten te vinden.  
 
 
 
3.4 E-leren en Duurzaamheid Aeres Hogeschool Wageningen 
 
Contactpersoon: Frank de Jong (f.de.jong@aeres.nl) 
Aeres Hogeschool Wageningen 
 
 
Ik leer iedere keer nieuwe en heel verschillende dingen en kan ze direct toepassen 
 
 
3.4.1 Inleiding 
De PLG’s die we als Aeres Hogeschool in het groene vmbo faciliteren zijn gericht op ‘e-leren’ (moderne 
onderwijsmiddelen) en ‘duurzaamheid’. Uit een vragenlijstonderzoek blijkt dat docenten in het groene 
vmbo, maar ook mbo en hbo, grote behoefte hebben aan kennis over hoe en wat je als docent in je klas 
kunt gebruiken aan moderne onderwijsmiddelen. Datzelfde geldt ook voor het thema ‘duurzaamheid’. 
Waar mogelijk proberen we beide te combineren. Het doel is om samen kennis en inzichten te 
ontwikkelen over het organiseren van leren m.b.v. techniek, adequate didactiek en assessment, waar 
het gaat over het gebruik van moderne onderwijsmiddelen en/of duurzaamheid.  
 
3.4.2 Opzet 
De eigen onderwijspraktijk staat in deze PLG centraal. Gemiddeld 12-15 docenten komen in Wageningen 
of een andere centraal liggende schoollocatie bij elkaar. Iedere deelnemer laat kort zien wat zij/hij 
gedaan heeft en hoe. Bovendien delen docenten ervaringen over wat er goed ging en wat beter kan. 
Men helpt elkaar door feedback te geven. Docenten werken in kleine groepjes rondom concrete 
thema’s. Ze bespreken wat ze verder willen uitwerken en/of voorbereiden voor de volgende keer.  
Als docent ben je voortdurend bezig allerlei ideeën uit te proberen in je eigen onderwijspraktijk. Je 
bereidt onderwerpen voor, ter presentatie aan- en bespreking met de hele PLG. Je maakt afspraken over 
wat ieder de komende weken gaat doen in de eigen onderwijspraktijk. Je voert uit, stelt bij, ontwikkelt 
verder en voert weer uit en deelt tussentijds vragen en ervaringen via een virtueel platform. Zo ontmoet 
je elkaar steeds weer voor de volgende cyclus om dingen uit te proberen en te bespreken met elkaar. 
Als docent reflecteer je dus steeds met elkaar op wat wel en niet didactisch werkt en je bouwt met 
elkaar een op de praktijk gebaseerde e-didactiek en/of een didactiek voor duurzaamheid. Kortom, hints 
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en tips over wat wel en niet werkt en didactisch onderbouwd. Dit is makkelijk om te vertellen aan 
collega’s. 
 
 
3.4.3 Onderzoek 
Het onderzoek betreft een ‘bloed, zweet en tranen’ van de PLG begeleiders. Na elke PLG-begeleiding 
spraken de begeleiders hun bloed, zweet en tranen, maar gelukkig ook hun successen in op hun mobiele 
telefoon. Dit is geanalyseerd en daaruit zijn de krachten, zwaktes, valkuilen en uitdagingen gekomen 
voor het opzetten, en faciliteren van een PLG. Veel praktische tips en hints derhalve. De eindresultaten 
presenteerden we op 21 maart 2018 (zie onderaan). 

 
3.4.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Deze bovenschoolse PLG’s dragen bij tot het constructief en kritisch beschouwen van 
kennisontwikkeling voor docenten en tot uitbreiding van didactisch handelen in het onderwijsleerproces 
en het eigen handelen. Deelnemers merken bijvoorbeeld op: “Ik zag er tegenop. Maar vond dat het 
moest. Ik ben zo verrast, want ik leer iedere keer nieuwe en heel verschillende dingen en kan ze direct 
toepassen”. En: “Met moeite scheur ik me los uit de hectiek van mijn werk. Als dat gelukt is, is het een 
verademing om samen te verdiepen in e-leren. Dat gun ik iedere collega”. 
Aanvankelijk hadden we het idee dat er verschil zou zijn tussen Vakdocenten en AVO-docenten in de 
problematiek van moderne onderwijsmiddelen in de klas. Na het eerste jaar en zeker na het tweede jaar 
van PLG-begeleiding, bleek dat niet het geval. Docenten vinden het heerlijk om over hun eigen muren 
heen te kijken. De rijkheid aan verschillende ervaringen uit verschillende onderwijscontexten in een PLG 
is verfrissend. Het heeft het effect dat onderwijssituaties op een andere manier worden bekeken en dat 
docenten met andere oplossingen komen dan die uit hun eigen ‘clubje’.  
We hebben ook gemerkt dat AOC’s wel graag meedoen, maar dan wel met een bovenschoolse groep 
deelnemers die behoren tot alleen hun AOC. Daardoor kunnen bepaalde ‘beleidsdoelen’ zoals meer e-
leren of duurzaamheid in de klas beter kracht bijgezet worden. We merkten dat ook het draagvlak en 
het support van het management dan beter verloopt.  
Als PLG-begeleiders merken we dat het constructief is om ook zélf zelf een PLG te hebben. Daarin 
bespreken we het ondersteunen van de PLG’s met elkaar. Het is bijvoorbeeld niet altijd makkelijk om 
van ‘dingen uitproberen in de klas en hints uitwisselen’ met docenten tot diepere onderliggende 
didactiekvorming te komen. Als begeleiders bouwen we samen aan een handboek voor PLG-begeleiden. 
Na vier jaar begint het fenomeen PLG bekend te worden in de scholen. Management ziet het als een 
goede vorm waarin docenten werken aan het realiseren van een onderwijsbeleid ter verbetering van 
het onderwijs. Maar het gaat verder. Het komende jaar starten we ook PLG’s op voor team-
ontwikkeling; leidinggeven door afdelingsdirecteuren. We breiden ook uit naar het mbo en hbo. Dit 
laatste weliswaar in een gemengde groep.  
De uitdaging ligt erin of de manier van werken en faciliteren ook hier gaat werken. Een andere uitdaging 
betreft de financiering die management nu voor niet-vo/vmbo PLG’s over hebben: of zij dat in de 
toekomst ook over hebben voor de bestaande vo/vmbo PLG’s. 
 
3.4.5 Vervolg na de projectperiode  
De vier jaar dat de PLG’s nu draaien hebben echt tot successen geleid, omdat docenten zich 
professioneler voelen in het gebruik van moderne onderwijsmiddelen en handen en voeten weten te 
geven aan duurzaamheid in de klas en de school. Dit heeft geleid tot voortzetting van bestaande PLG’s 
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en uitbreiding naar nieuwe PLG’s. Daarbij heeft de financiering van OCW erg geholpen. Al twee jaar 
proberen we de financiering van PLG’s om te buigen naar de scholen zelf. Dat lukt beetje bij beetje. 
Willen de PLG’s ook de vernieuwingen en verbeteringen in het onderwijs na 2018 ondersteunen, dan 
zullen de scholen hier ruimer hun beurs voor moeten trekken. Daar proberen we aan te werken door 
nog meer bekendheid te geven aan deze prachtige vorm van professionalisering van en door docenten. 
 
21 maart 2018 presenteerde Aeres Hogeschool Wageningen de resultaten van 4 jaar PLG uitvoering en 
onderzoek. Ieder ontving een heldere handleiding over hoe een PLG op te zetten, wat je zelf kunt doen 
op locatie, in gesprek met leidinggevenden en leerlingen en hoe je ruimte hiervoor maakt in je eigen 
jaarrooster. Een interactieve middag over PLG rondom thema’s als E-learning en E-didactiek, Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling, Teamontwikkeling en Professionele identiteit. 
 
 
 

3.5 Evidence-based werken 
 
Contactpersonen: Inne Vandyck (i.vandyck@maastrichtuniversity.nl) - Universiteit Maastricht 
en Frank Crasborn (f.crasborn@fontys.nl) - Lerarenopleiding Sittard 
 
 
Onderzoek geen doel op zich maar een middel 
 
3.5.1 Inleiding 
We verwachten tegenwoordig van leraren dat zij hun eigen onderwijspraktijk voortdurend verbeteren 
door onderzoek en in samenwerking met collega’s. Door kleinschalig onderzoek in de eigen praktijk 
wordt systematisch, in interactie met de schoolomgeving en op basis van bestaande kennis, antwoord 
gezocht op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op de verbetering daarvan. 
Leraren kunnen op basis van ervaren hiaten in hun eigen praktijk en hun eigen handelen tot relevante 
onderzoeksvragen komen, waarbij de opbrengsten van praktijkonderzoek een rol kunnen spelen in het 
bedenken van verbeteringen.  
Leraren-in-opleiding bij Fontys Lerarenopleiding Sittard voeren tijdens hun opleiding in samenwerking 
met de school en het opleidingsinstituut praktijkgericht onderzoek uit dat start bij een ervaren vraag of 
probleem in de eigen schoolpraktijk. Ze worden daarbij niet alleen begeleid door lerarenopleiders, maar 
ook door leraren en begeleiders uit de schoolpraktijk.  
Ter ondersteuning van die begeleiders is enkele jaren geleden de Professionele Leergemeenschap (PLG) 
Evidence-Based Werken (EBW) ingericht. In maandelijkse bijeenkomsten werken onderzoeksbegeleiders 
van 15 Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs, lerarenopleiders van Fontys Lerarenopleiding 
Sittard en onderzoekers van de Universiteit Maastricht samen. Deze samenwerking is gericht op de 
ontwikkeling en afstemming van begeleidings- en beoordelingsprocessen rondom het 
afstudeerpraktijkonderzoek van studenten en aan de eigen professionele ontwikkeling voor het doen en 
begeleiden van praktijkonderzoek. 
 
3.5.2 Opzet 
De maandelijkse PLG-bijeenkomsten van elk een dagdeel bestaan uit drie componenten. De eerste 
component betreft intervisie naar aanleiding van ervaringen van onderzoeksbegeleiders in de school 
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met het starten, vormgeven en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en/of het begeleiden van 
leraren in opleiding. De tweede component is peer-feedback op eigen praktijkonderzoek van leraren en 
onderzoeksbegeleiders van de betrokken VO-scholen. In de derde component wordt er naar aanleiding 
van vragen van deelnemers in de vorm van korte praktijkgerichte workshops aandacht besteed aan 
specifieke onderzoeksvaardigheden. Deze PLG kun je typeren als een leergemeenschap met 
vooropgestelde doelen en reguliere bijeenkomsten met vastgestelde agenda met de bedoeling om 
duurzaam te blijven bestaan.  
 
3.5.3 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Deelnemers zijn over het algemeen enthousiast over de PLG wat betreft hun eigen ontwikkeling op het 
gebied van onderzoek doen en begeleiden daarvan. Zij begrijpen bijvoorbeeld beter wat hun rol is bij 
het begeleiden van praktijkonderzoek door studenten en realiseren zich dat onderzoek geen doel op 
zich maar een middel is. Tegelijkertijd vinden sommige deelnemers de toepassing in de dagelijkse 
praktijk nog lastig. Hoe kun je ontwikkelde inzichten in de PLG-bijeenkomsten goed afstemmen met de 
begeleiders van het opleidingsinstituut? Daarnaast zijn in de betrokken VO-scholen 
onderzoeksactiviteiten door leraren (in opleiding) en opbrengsten daarvan vaak nog niet zichtbaar voor 
collega’s. Het is soms lastig in de waan van alledag waar het onderwijs aan leerlingen het primaire 
proces is, tijd en keuzes te maken voor onderzoeksactiviteiten en daarbij steun te krijgen van collega’s 
en schoolleiding. In de PLG-praktijk betekent dit dat deelnemers van sommige scholen niet meer komen 
vanwege andere taken en prioriteiten. De school kan dan wel anderen afvaardigen om naar de 
bijeenkomsten te komen.  
 
3.5.4 Vervolg na de projectperiode 
De verbinding tussen onderwijspraktijk, het opleiden van leraren op de werkplek en onderzoek is van 
groot belang bij het verbeteren van onderwijs. Leraren (in opleiding) ontwikkelen een onderzoekende 
houding door de dialoog met collega’s tijdens het doen en begeleiden van onderzoek. Dat lukt nog niet 
altijd op de eigen school. Een bovenschoolse PLG met docenten, lerarenopleiders en onderzoekers kan 
daarbij extra ondersteuning bieden. De PLG Evidence-based werken vervult niet alleen een rol wat 
betreft de ontwikkeling van de eigen onderzoeks- en begeleidingsvaardigheden, maar biedt ook een 
klankbord en vraagbaak voor het creëren van draagvlak voor het doen van onderzoek als leerstrategie 
op de eigen werkplek.  
 
Op basis van de ervaringen van deelnemers wil deze PLG op het snijvlak van opleiding en schoolpraktijk 
blijven bijdragen aan de aandacht voor praktijkonderzoek, de professionalisering van 
onderzoeksbegeleiders en het realiseren van een goede samenwerking tussen de betrokken scholen en 
lerarenopleiding. De PLG wordt daarom ingebed in de activiteiten van het lectoraat ‘Integratief Opleiden 
& Boundary Crossing’ van Fontys Lerarenopleiding Sittard. 
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3.6 Interdisciplinariteit in de bètavakken 
 
Contactpersoon: Ad Mooldijk (A.H.Mooldijk@uu.nl) 
Universiteit Utrecht 
 
 

Op een ander niveau met elkaar over onderwijs spreken 

 
3.6.1 Inleiding 
In de praktijk worden vakken vaak apart gegeven. Op veel scholen blijkt het daarom bijvoorbeeld lastig 
om leerlingen goed voor te bereiden op het profielwerkstuk en daarbij op gelijkwaardige wijze te 
beoordelen over vakken heen. Daarnaast hebben leerlingen bepaalde onderwerpen van het ene vak ook 
kennis van andere vakken nodig. Toekomstgericht onderwijs is daarom interdisciplinair. Voor de 
bètavakken is de kennisbasis natuurwetenschappen en technologie ontwikkeld, met een focus op 
vakoverstijgende denk- en werkwijzen. Deze denk- en werkwijzen zie je in een andere vorm weer terug 
bij wiskunde. Er zijn dus veel mogelijkheden binnen de bètavakken voor samenwerken en/of delen 
integreren. 
 
3.6.2 Opzet 
In 2013/2014 zijn de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht met zes scholen gestart met een 
PLG op het gebied van interdisciplinariteit. De 18 deelnemende docenten komen uit de verschillende 
bètavakken. We hebben er voor gekozen om binnen de vele mogelijkheden voor interdisciplinariteit ons 
niet meteen te beperken tot een of twee onderdelen, maar eerst met de eigen problemen en 
uitdagingen aan de slag te gaan. In de bijeenkomsten houden we lezingen over onderwerpen die het 
begrip interdisciplinariteit betreffen, geven de deelnemende scholen aan waar ze mee bezig zijn en 
wordt over de aanpak van een onderwerp gediscussieerd. Naast de deelnemende scholen nemen ook 
vakdidactici deel aan de bijeenkomsten. Zij verzorgen lezingen en nemen ook een school onder hun 
hoede om te begeleiden, voor zover die daar behoefte aan hebben. 
  
3.6.3 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
In het eerste jaar is aandacht besteed aan de projecten in de scholen met betrekking tot 
interdisciplinariteit, de rol van vaktaal over de vakken heen en de PLG als leergemeenschap. Elke 
bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de lopende projecten op de scholen. Aan het einde van het 
eerste jaar zijn we begonnen met een meer uitgebreide bespreking van een school met het doel om in 
een discussie problemen te behandelen en mogelijke aanpakken vanuit de ervaring van de andere 
scholen mee te nemen. 
De projecten van de scholen hadden zeker raakvlakken maar liepen ook uiteen. Topics die vaak op 
tenminste twee van de scholen speelden, waren: duurzaamheid als interdisciplinair thema; het 
rekenonderwijs binnen de vakken; leerlijnen voor onderzoek doen; beoordelen van 
onderzoeksvaardigheden; en het introduceren van een leerlijn voor de denk- en werkwijzen van de 
kennisbasis en het motiveren van leerlingen voor bètavakken. Er was voldoende gezamenlijkheid om 
verder te gaan, waarbij de nieuwe scholen ook weer nieuw enthousiasme inbrachten en van de PLG 
konden leren. Een docent verwoordde het als volgt: “het is goed om te horen hoe andere scholen hun 
problemen aanpakken!”. Bij de scholen die vanaf het begin meededen, was er gedurende het derde jaar 
een soort van verzadiging te bespeuren. Het is een reden geweest om de laatste bijeenkomsten op een 
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praktischer manier in te vullen en discussie binnen groepjes te organiseren. Er is bijvoorbeeld gekeken 
naar rubrics bij het doen van onderzoek door leerlingen en het gebruik in diverse vakken en naar de 
verschillende aanpak binnen diverse vakken voor hetzelfde rekenonderwerp. 
Zowel de rubrics als het rekenen binnen de vakken zijn onderwerpen die het waard zijn om verder mee 
te gaan, met het beoordelen van onderzoek is dit in verschillende scholen en PLG’s ook het geval. 
 
Docenten raken enthousiast door het met elkaar spreken over onderwijs op een ander niveau dan 
praktisch op school h. Dit is iets wat in andere projecten ook merkbaar is, als je met collega's aan de slag 
gaat met bepaalde vakgerelateerde onderwerpen. Binnen een PLG leer je van en met elkaar. De 
diversiteit aan onderwerpen zorgt voor onderlinge bestuiving, de docenten hebben veel aan elkaar 
gehad tijdens de uitwisseling van waar ze op school mee bezig waren. De stukjes 'theorie' die 
aangeboden werden pasten daar goed bij. De diversiteit zorgde er echter ook voor dat scholen niet 
meteen gingen samenwerken om met elkaar een oplossing voor hun problemen te vinden. De 
uitwisseling en het van elkaar leren gebeurde vooral tijdens de bijeenkomsten. Voor de scholen die wat 
langer meededen trad er verzadiging op. Aan het begin blijkt diversiteit goed te zijn, maar later moet er 
toch een verdieping plaatsvinden naar één of enkele onderwerpen die binnen het begrip 
interdisciplinariteit vallen. Het geleerde moet dan vertaald worden naar een praktische uitwerking. 
 
Binnen de PLG waren diverse vakdidactici aanwezig van Universiteit of Hogeschool. Hun rol was  
nadrukkelijk ook het begeleiden van scholen bij de onderwerpen die daar speelden. De scholen konden 
indien gewenst de experts erbij roepen. Daarvan maakten zij wisselend gebruik. Voor ons betekent dat, 
dat we in een eerder stadium moeten zorgen dat de experts op bezoek gaan bij de scholen en zich wat 
nadrukkelijker moeten positioneren, zonder echt de leiding te nemen. 
 
Er is na twee jaar aangestuurd op het vastleggen van wat er nu geleerd is per school, deels bedoeld om 
de kennis op school te consolideren, deels om mogelijk ook breder het geleerde te delen. Dit is er op de 
manier zoals wij het nu gedaan hebben niet goed uitgekomen. We streven naar verdere kennisdeling 
met behulp van artikelen. We zijn waarschijnlijk gestart met een te algemene vraag: aansturing met een 
duidelijkere opdracht is beter.  
 
De kennisdeling die vanuit de vakdidactici kwam werd wel gewaardeerd en moet ook binnen een 
nieuwe PLG over interdisciplinariteit weer een plek vinden. De focus kan geleidelijk van delen van meer 
algemene kennis verschuiven naar meer specifieke kennis gericht op de onderwerpen die uitgekozen 
zijn. Anders gezegd, eerst snuffelen aan interdisciplinariteit en wat de deelnemers al bezighoudt op dat 
vlak en dan wat dieper ingaan op waar scholen mee bezig zijn met de bedoeling dat die kennis dan ook 
gebruikt wordt. Het is goed om een einddatum te nemen voor de samenwerking binnen een PLG. De 
verzadiging die optrad en het feit dat je merkt dat docenten in vier jaar tijd andere klassen krijgen waar 
weer andere problemen een rol spelen, pleit hier ook voor. 
 
Om de deelname aan een PLG te doen slagen, is het nodig dat de schoolleiding docenten hierin steunt. 
Waar de schoolleiding vooral op afstand aanwezig was en het prima vond dat docenten naar de PLG 
gingen, maar niet faciliteerden in tijd of commitment, was de voortgang van projecten traag of werd het 
project gestopt. Bij een eerste bezoek van een vakdidacticus aan een school is een kennismaking met 
schoolleiding sterk aan te bevelen. 
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3.6.4 Vervolg na de projectperiode 
Interdisciplinariteit is nog steeds een belangrijk thema in het onderwijs. Veel scholen vragen zich af hoe 
ze vakken beter op elkaar kunnen afstemmen. De ontwikkelingen in visie op onderwijs (curriculum.nu) 
en zaken als denk- en werkwijzen die over de vakken heen gaan, vragen op scholen een eigen invulling. 
Of je je onderwijs multidisciplinair, interdisciplinair of transdisciplinair aanpakt, is iets waar goed over 
nagedacht moet worden. Het helpt daarbij om niet alleen binnen de eigen school te kijken maar je ook 
te oriënteren op anderen. Een PLG kan daar goed bij helpen. We starten daarom een nieuwe PLG met in 
eerste instantie weer de nadruk op kennisdeling / vorming met in ons achterhoofd wat we van onze PLG 
geleerd hebben. 
 

 

3.7 Jonge Spoorzoekers 
Contactpersoon: Elise Storck (storck@iclon.leidenuniv.nl; zie tevens www.vijfeeuwenmigratie.nl) 

ICLON 

  

Ik heb weer veel meer plezier in mijn werk gekregen 

 

3.7.1 Inleiding 
Uitdagingen voor het vak Geschiedenis 

Geschiedenis is voor veel leerlingen ‘ver van mijn bed’. En dan moeten ze ook nog begrijpen dat ‘het’ 
verleden niet meer bestaat en dat het bij geschiedenis slechts gaat om verhalen, om reconstructies, die 
elkaar ook nog kunnen tegenspreken. Geen eenvoudige opgave voor leerlingen3 en evenmin voor hun 
docenten4, die in het curriculum worstelen met gevaren van overladenheid, oppervlakkigheid en een 
eenzijdige eurocentrische inkleuring. Hoewel in het publieke debat nogal eens de indruk wordt gewekt 
dat de nadruk ligt op ‘vaardigheden’ ten koste van kennis, blijft in veel lessen de aandacht bij ‘feiten’ en 
‘het’ dominante geschiedverhaal. De didactiek van historisch denken en redeneren lijkt door alle 
discussies over de inhoud van de afgelopen decennia in de praktijk doorgaans moeizaam van de grond 
te komen.  

Drie andere motieven in de context van deze PLG waren het verlangen om de samenwerking tussen 
school en erfgoedinstellingen effectiever en gelijkwaardiger te maken, evenals de samenwerking tussen 
historici en docenten en vooral het verlangen om een ‘inspiratieplek’ te bieden aan docenten die hun 
vak verder wilden ontwikkelen vanuit hun eigen praktijk. De verwachting was dat het samen 

                                                           
3 Van Straaten, D., Wilschut, A., & Oostdam, R. (2016). Making history relevant to students by connecting past, 
present and future: a framework for research. Journal of Curriculum Studies, 48(4), 479-502. 
 
4 Wansink, B.G.J. (2017). Between Fact and Interpretation, Teachers’ Beliefs and Practices in interpretational 
History Teaching. PhD thesis, Utrecht University 
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ontwikkelen van een handleiding voor spoorzoekersprojecten een mooi kristallisatiepunt zou zijn met 
mogelijkheden voor inspiratie en verdere vakdidactische ontwikkeling van alle deelnemers; docenten, 
‘trekkers’, experts en andere toevallige ‘passanten’ met een uitstraling buiten deze projecten, 
bijvoorbeeld in gewone lessen. Die verwachting werd realiteit en overtroffen door effecten op meer 
pedagogische en algemeen didactische terreinen en interpersoonlijk vlak, zowel voor docenten als 
leerlingen. 

Jonge Spoorzoekers-aanpak 

In de PLG  Jonge Spoorzoekers hebben docenten gewerkt aan een aanpak waarbij leerlingen leren om 
via oral history zelf verhalen te documenteren van mensen met migratie-ervaringen in hun eigen 
omgeving aan de hand van hun privé-foto’s uit het dagelijks leven. Door deze te delen met anderen in 
de klas, via een tentoonstelling op school en overdracht aan het lokale maken de leerlingen zelf 
geschiedenis en dragen zij zelf bij aan erfgoed. De verwachting is dat leerlingen door het zelf doen meer 
inzicht krijgen in het constructie gehalte van geschiedenis en erfgoed, dat er veel ruimte zou zijn voor 
vakoverstijgende vaardigheden en dat zij een bredere blijk zouden ontwikkelen op het verschijnsel 
migratie. Deze aanpak was ontwikkeld door de historica dr. Annemarie Cottaar in projecten met 
hoogopgeleide afgestudeerde tweede-of derde generatie migranten5. Daarin bleek dat deze aanpak ook 
het een en ander teweeg bracht bij de geïnterviewden en hun omgeving: bijvoorbeeld een groeiend het 
besef dat zij onderdeel waren van de lokale, Nederlandse en mondiale geschiedenis en het besef dat zij 
of hun groep niet de enigen waren. 

Wij verwachtten dat deze aanpak niet zonder meer te ‘vertalen’ was naar de schoolpraktijk met veel 
jongere leerlingen, met een veel grotere diversiteit, in grotere aantallen en veel kortere duur van de 
projecten. 

 
3.7.2 Opzet  

Aantal bijeenkomsten en deelnemers 
De PLG kwam bijeen tussen februari 2014 en november 2017. Gedurende de eerste twee jaren was er 
een regelmaat van acht tot tien maal per schooljaar, meestal op het ICLON in Leiden op vrijdagmiddag 
tussen drie en zes met de mogelijkheid om af te sluiten met een eenvoudige maaltijd. Vijf maal kwamen 
we een hele dag bijeen: een excursiedag naar Antwerpse musea in het eerste jaar, een studiemiddag bij 
Erfgoed Leiden in het tweede jaar en –op verzoek van de docenten- drie werkzaterdagen in Breda aan 
het begin van het schooljaar: een dag met een zeer beperkt concreet gezamenlijk programma maar met 
alle mogelijkheden om elkaar te helpen en gebruik te maken van elkaars expertise. De PLG sloot in 
november 2017 af met een didactische nascholingsconferentie voor 50 docenten over 
migratiegeschiedenis en spoorzoekersprojecten. 
In totaal hebben 15 docenten meegewerkt en 1 docent-in-opleiding van 13 scholen uit Amsterdam, 
diverse scholen in Zuid-Holland en een school in den Bosch. In de loop van de tijd haakten enkele 
scholen en docenten af door (faciliterings)omstandigheden en verandering van school. 
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De coördinatie en het uitzetten van de grote lijnen werd gedaan door een vakdidacticus van de Leidse 
universiteit in samenwerking met twee freelance medewerkers van het Centrum voor de Geschiedenis 
van Migratie. Vooral in de eerste twee jaar werden elf experts uitgenodigd, zoals hoogleraren 
migratiegeschiedenis en erfgoededucatie, vakdidactische onderzoekers, een journaliste en een 
pedagoge.  
 

Werkwijze en fasen  
De eerste bijeenkomsten waren gericht op kennismaken met elkaar (professioneel en persoonlijk) en 
met het project, het creëren van een veilig werkklimaat, de ideeën achter een PLG als vorm van 
professionaliseren en het ontwikkelen van gedeelde doelen en werkwijzen. Spanningsvelden werden 
verkend tussen sturen en loslaten door de begeleiders, het ontwerpen van een handboek als middel of 
als doel, spoorzoekersprojecten als enige thema of ruimte voor het bespreken van andere actuele 
vakdidactische en andere schoolse zaken. 
In de drie opeenvolgende jaren hebben deelnemers vrijwel allemaal elk jaar een spoorzoekersproject of 
een verwant project op hun school opgezet: van brugklas tot en met profielwerstukken in 6 gymnasium, 
van een in de brugklas uitgesmeerd project bijna een hele schooljaar tot een eendaags project op 4V, 
alleen bij geschiedenis of in samenwerking met andere vakken. De bijeenkomsten in het schooljaar 
2014-2015 betroffen vooral kennisvergaring, samen ontwerpen en ervaringen uitwisselen over de eerste 
projecten op school.  
 
In het schooljaar 2015-2016 tekenden zich centrale subthema’s af, zoals de praktische organisatie van 
de projecten, de didactiek van oral history, omgaan met identiteitsgevoelige zaken, toetsen en 
beoordelen, de organisatie van tentoonstellingen op school, samenwerken met het lokale archief en het 
inzetten van ict-mogelijkheden. De aanvankelijke focus op vakspecifieke aspecten verbreedde zich in 
2016-2017 naar samenwerken met andere vakken en meer pedagogische aspecten: hoe ga ik om met 
culturele verschillen en met lastige gesprekken in de klas? Gaandeweg nam de inbreng van experts af en 
nam de inbreng van de deelnemers toe. De laatste jaren stonden in het teken van uitbreiden en 
verdiepen van ervaringen. Het idee van het samenwerken aan een online handboek voor collega’s 
verschoof van middel (je leert zelf het meest als je iets moet uitleggen aan een ander) tot doel, met het 
oog op verspreiding van onze expertise. Vooral in 2017 werkten docenten aan workshops voor collega’s, 
bijvoorbeeld over leren kijken naar foto’s en oral history door leerlingen. Deze werden soms eerst 
uitgeprobeerd in de klas, uitgevoerd en besproken binnen de PLG en vervolgens daarbuiten. Het weken 
aan de projecten bleek de docenten zoveel tijd te kosten, dat werd besloten dat de trekkers het 
voortouw zouden nemen in het schrijven van de handboekteksten op grond van de input en feedback 
van de docenten.  

3.7.3 Onderzoek  
Het was een uitdaging om onderzoek uit te voeren met betrekking tot de PLG vanwege uiteenlopende 
factoren. De beschikbare tijd was nodig voor ontwikkelen, uitvoeren, feedback geven, bijstellen en delen 
van de projecten. Deels lag dat aan de complexiteit van de projecten wat betreft doelen en aanpak. 
Jaarlijks zijn werkwijze en opbrengsten voor de docenten geëvalueerd door middel van vragenlijsten en 
groepsgesprekken. Vanaf het tweede jaar hebben veel docenten hun leerlingen learner reports laten 
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maken. De opzet verschilde, maar docenten gaven wel aan dat zij dit een eenvoudige en daarmee 
efficiënte– voor velen nieuwe- manier vonden om ervaringen van hun leerlingen zichtbaar te maken.  

 

3.7.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen  
Opbrengsten van deze PLG worden door deelnemende docenten én trekkers ervaren als rijk en divers. 
Concreet is er een praktisch handboek beschikbaar voor docenten van andere scholen die dergelijke 
projecten willen uitvoeren. Enkele onderdelen hebben hun reikwijdte buiten dit specifieke type 
projecten, zoals het gebruik van oral history door leerlingen en het beoordelen met rubrics van 
complexe leerdoelen en taken. De deelnemende docenten geven aan dat zij in de afgelopen jaren veel 
hebben geleerd op verschillende terreinen. Kenmerkende citaten uit mails van deelnemende docenten 
zijn: ‘Ik ben een betere docent geworden’, ‘Ik heb weer veel meer plezier in mijn werk gekregen’, ‘Ik heb 
mijn leerlingen en hun omgeving beter leren kennen’. PLG bleek voor de meeste deelnemers een 
inspirerende vorm van professionaliseren. Als terugkerende belangrijke factoren werden genoemd: 
werken vanuit de eigen praktijk, samen met gemotiveerde en daardoor inspirerende collega’s met 
interessante en motiverende input van experts, die aangaven dat de bijeenkomsten met deze docenten 
voor hen als wetenschappers ook weer inspirerend waren. Bij al deze bijeenkomsten ontstond een 
bijzondere chemie tussen gasten en deelnemers. Specifieke aansturing door de trekkers speelde hierin 
ook een rol. Investeren in elkaar leren kennen bleek een belangrijke basis voor een goede werksfeer, 
waarin het belangrijk is dat verschillende mensen (qua leeftijd, schooltype, opleidingsniveau en 
onderwijsopvattingen) met elkaar kunnen samenwerken. Respectvol met elkaar omgaan in een veilige 
omgeving bleek belangrijk: mensen durfden bijvoorbeeld ‘work in progress’ aan elkaar voor te leggen, 
elkaar kritisch te bevragen, twijfels te delen, feedback te geven. De investeringen in het begin in 
taakgerelateerde kennismakingswerkvormen, een dagexcursie als derde bijeenkomst en gezamenlijke 
maaltijden droegen hieraan bij.  

Facilitering in termen van tijd voor docenten en trekkers speelde een cruciale rol: tijd om te werken en 
een uitgeroosterd (van lessen) moment op vrijdagmiddag om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Een 
fragment uit een mail van een van de meest inspirerende deelnemers is tekenend:  

Mijn lestaak omvat 17 lesuren op drie dagen. Ik was nieuwsgierig hoeveel uren ik gemiddeld per week 
besteed aan mijn werk; zonder die piekmomenten kom ik gemiddeld op 45 uren per week. (…) 
Bijvoorbeeld deze week is er extra: acht uur vergaderingen (op mijn vrije dagen, herkansingen maken en 
nakijken, twee uur overleg met ouders en vijf uur nascholingscursus voor schoolopleiders en 
Spoorzoekers. Dan red ik het niet.   

(…) Minder lessen per dag en meer dagen naar school kan misschien een beetje adem brengen, maar dit 
vermindert de totale werkdruk niet. (…) Wat ook leuk zou zijn, is als we op school meer tijd voor het 
ontwikkelen van onze lessen zouden hebben en minder veranderingen die elke week optreden.  
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(…) We hebben niet meer de regie over de organisatie van ons onderwijs.  
(…) ik ga nog steeds elke dag met enorm veel plezier naar mijn werk en mijn collega's zijn echt top. Als je 
het spoorzoekersproject aankaart: dit geeft juist veel energie. Je zou ons moeten horen als we in de trein 
terug zitten en met elkaar praten over het project.  Het punt is dat deelname aan deze PLG op school niet 
voor een verlichting ten opzichte van andere taken zorgt. Dus het project is niet een probleem, het 
probleem is hoe scholen ermee omgaan (…) 
 
Het spanningsveld tussen sturen en loslaten speelde gedurende de hele PLG een rol voor de trekkers. De 
belangrijkste lessen voor de trekkers zijn dat autonomie en zelfverantwoordelijkheid belangrijk zijn, 
maar dat sommige docenten daar beter mee om kunnen gaan dan anderen. Achteraf hadden we daarin 
als trekkers sneller kunnen diagnosticeren en bijgevolg differentiëren. 
 
De deelnemers hebben veel zelf-ontwikkeld materiaal en ervaringen gedeeld. Regelmatig, maar minder 
vaak ging het daarbij om werk van leerlingen en in enkele gevallen om de leerlingen zelf, die 
meekwamen naar de bijeenkomsten om samen met de docent een workshop te geven of te vertellen 
over hun ervaringen. Achteraf bleek dat juist zeer waardevol.  
 
3.7.5 Vervolg na de projectperiode 
De projecten blijven afhankelijk van de inzet van de individuele PLG-docenten. Op meerdere scholen 
werd er meer samengewerkt met collega’s van andere vakken dan met sectiegenoten. De 
samenwerking met een beperkt aantal lokale archieven lijkt duurzaam in die steden waarin leerlingen 
hun materiaal mogen overdragen aan het archief. Op het Lerarencongres van 2015 in Den Bosch en in 
opeenvolgende landelijke lio-dagen zijn workshops gegeven over deze spoorzoekersprojecten. Net als 
bij de afsluitende conferentie in november 2017 toonden telkens andere docenten zich enthousiast. 
Mogelijk wordt de begeleiding van dit soort projecten op andere scholen aangeboden via een groot 
regionaal onderwijsnetwerk in oprichting. Er worden mogelijkheden gezocht voor verdere internationale 
samenwerking. Op moment van schrijven wordt nog gewerkt aan een publicatie van het online 
handboek op vijfeeuwenmigratie.nl en moet een afsluitende bijeenkomst nog plaatsvinden. 
Verschillende docenten hebben aangegeven dat zij graag verder willen met samenwerken in een of 
andere PLG-vorm, omdat zij behoefte hebben aan samenwerken aan de doorontwikkkeling van hun vak, 
met gemotiveerde collega’s buiten de eigen school. 
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3.8 Lesson Study PLG’s Nederlands en wiskunde 
 
Contactpersoon: Siebrich de Vries (s.de.vries@rug.nl), projectleider Lesson Study Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) 
Carien Bakker en Gerrit Roorda  - RUG 
Joke van Balen en Dédé de Haan - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
 
 
Verbeterd begrip van het denken van leerlingen 
 
 
3.8.1 Inleiding 
 

Aanleiding en doel 
Differentiëren en het activeren van leerlingen vinden docenten belangrijk, maar niet makkelijk. Dit was 
het onderwerp van De PLG’s van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het noorden van het land heeft 
de RUG, in samenwerking met de  Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en 13 scholen voor voortgezet 
onderwijs, twee professionele leergemeenschappen (PLG’s) georganiseerd voor de vakken Nederlands 
en wiskunde. We hebben gekozen voor Lesson Study als manier van werken en 
professionaliseringsaanpak. Voornaamste doel van deze PLG’s was dat docenten de kwaliteit van hun 
lesgeven verhogen op het gebied van het activeren van leerlingen en het differentiëren tussen 
leerlingen. Volgens de Inspectie van het onderwijs6 is er op deze gebieden namelijk nog de nodige winst 
te behalen. Beide PLG’s hadden daarbij hun eigen vakspecifieke insteek: leesvaardigheid bij Nederlands, 
en het begrijpen van wiskundige concepten bij wiskunde. De PLG Nederlands had als nevendoel het 
ontwikkelen van lesmateriaal. Het tweede doel was om de leercultuur in de scholen te stimuleren door 
Lesson Study door de PLG-deelnemer als toekomstige Lesson Study-begeleider in de eigen school te 
laten brengen. De PLG’s werden begeleid van 2013-2017. 
 

Lesson Study 
Bij Lesson Study gaat het om een oorspronkelijk Japanse professionaliseringsaanpak die leraren 
stimuleert te focussen op het leren van leerlingen. In een Lesson Study cyclus doorlopen leraren in 
teamverband verschillende stappen om het leren van een specifiek onderwerp door leerlingen te 
bevorderen (zie Figuur 1). Zij analyseren daarbij kritisch en systematisch de leerprestaties van leerlingen, 

                                                           
6 Inspectie van het Onderwijs (2016).  
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en verbeteren zo hun (vak)didactisch handelen. 

 

Figuur 1. De Lesson Study-cyclus7. 
 
De Lesson Study-cyclus begint (eerste fase) met een oriëntatie op het thema8 en het bepalen van het 
doel9 via het bestuderen van bijvoorbeeld doelen, leerresultaten, het huidige curriculum, 
leerstandaarden, methoden en literatuur. In de tweede fase wordt een onderzoeksles ontworpen met 
een didactiek om alle leerlingen te bereiken. In de derde fase wordt de onderzoeksles uitgevoerd door 
een teamlid; andere teamleden observeren en verzamelen gegevens over onderwijzen en leren aan de 
hand van met name observatie van en interviews met leerlingen. In de vierde fase wordt de les 
nabesproken en worden de verzamelde gegevens gezamenlijk geanalyseerd en consequenties 
besproken. In de vijfde fase wordt de les zo nodig bijgesteld en opnieuw uitgevoerd. In de laatste fase 
wordt vastgesteld wat geleerd is door leerlingen en leraren, en worden de opbrengsten gedeeld. Een 
externe of interne procesbegeleider, de Lesson Study-begeleider, begeleidt het team bij het doorlopen 
van de cyclus. Ook een vakdidacticus of andere expert kan desgewenst bij het team betrokken worden, 
bijvoorbeeld door literatuur aan te reiken, feedback te geven op het ontwikkelde lesplan of de 
onderzoeksles mee te observeren en na te bespreken.  

 

3.8.2 Opzet 
Beide PLG’s bestonden uit eerste- en tweedegraads docenten van verschillende VO-scholen in Noord-
Nederland (zie Figuur 2). Docenten kregen 100 uur per schooljaar voor deelname aan de PLG en het 
flankerend onderzoek. Elke PLG werd begeleid door twee vakdidactici. De PLG-bijeenkomsten waren 
geroosterd op de vrijdagmiddag in Groningen. In overleg met de schooldirecties konden klassen voor de 
onderzoekslessen zo nodig ook worden geroosterd op de vrijdagmiddag. De vier vakdidactici en de 
projectleider (eerste auteur van dit artikel) vormden de PLG-projectgroep die de PLG’s heeft 
aangestuurd. De bestuurders van beide lerarenopleidingen en twee schoolleiders vormen de 
klankbordgroep voor de PLG-projectgroep. 

                                                           
7 Uit Goei en anderen (2015, p.84, aangepast op basis van Stepanek en anderen (2007, p.3)). 
8 Bijvoorbeeld: leesvaardigheid bij Nederlands. 
9 Bijvoorbeeld: leerlingen kunnen een bepaalde leesstrategie toepassen. 
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Figuur 2. Overzicht van de 13 scholen en de 2 lerarenopleidingen.  

 
Deelnemende docenten 

In totaal hebben 12 docenten Nederlands (1 man, 11 vrouwen) en 18 docenten wiskunde (7 mannen, 11 
vrouwen), variërend in leeftijd van 26 tot 59 jaar, en in onderwijservaring van 3 tot 37 jaar aan de PLG’s 
deelgenomen. Via hun schoolleiding zijn docenten geworven die gemotiveerd zijn om enerzijds hun 
activerende en differentiatievaardigheden te ontwikkelen, en anderzijds zich als Lesson Study-begeleider 
binnen de eigen school te ontwikkelen.  

PLG-activiteiten 
In februari 2014 zijn de PLG’s gestart met een bijeenkomst voor de betrokken scholen. Lesson Study is 
daar kort geïntroduceerd. In het voorjaar van 2014 hebben vervolgens twee bijeenkomsten 
plaatsgevonden over het vakspecifieke thema van de PLG’s. Vanaf september 2014 hebben docenten elk 
schooljaar twee Lesson Study-cycli uitgevoerd in Lesson Study-teams van drie tot zes docenten. Er waren 
drie teams in de PLG Nederlands en drie teams in de PLG wiskunde. De vakdidactici hebben de docenten 
daarbij werkende weg ingevoerd in Lesson Study10. Elke cyclus ontmoetten de Lesson Study-teams 
elkaar tijdens de onderzoeks- en planningsbijeenkomsten in de eigen PLG11. Elke Lesson Study-cyclus 
startten de vakdidactici met een introductie op het gebied van het vakspecifieke thema en hoe dit 
effectief te leren en te onderwijzen. Vervolgens ontwikkelden de docenten met hun eigen Lesson Study-
team een onderzoeksles, schreven het lesplan inclusief leerlingendoelen, verwachte leerlingreacties en 
dataverzamelingsmethoden. De onderzoekslessen vonden plaats in de scholen van de deelnemende 
docenten. Eén docent van het Lesson Study-team voerde de onderzoeksles uit, en de andere teamleden 
en een vakdidacticus observeerden en verzamelden gegevens. De docenten bezochten op deze manier 
tweemaal per cyclus een school voor het observeren van de onderzoekslessen, en voor het nagesprek 
(reflectie). Elke cyclus werd afgesloten met een evaluatie- en reflectiebijeenkomst in de eigen PLG. De 
Lesson Study-teams bespraken en deelden de gegevens uit de onderzoekslessen, bespraken 
consequenties voor aanpassing van de lessen, en voor het leren van leerlingen en onderwijzen.  

De schoolleiders van de betrokken scholen werden regelmatig geïnformeerd via nieuwsbrieven en 
informatiebijeenkomsten over de voortgang van de uitgevoerde Lesson Study-activiteiten. Aan het eind 
                                                           
10 Gebaseerd op de Vries, Verhoef & Goei (2016). 
11 Dit waren twee bijeenkomsten in het eerste jaar, en drie bijeenkomsten in het tweede jaar. 
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van elk schooljaar werd een conferentie georganiseerd voor collega's en schooldirecties van de 
betrokken scholen en lerarenopleidingen. Daar presenteerden de Lesson Study-teams via workshops 
hun uitgevoerde Lesson Studies en wat het hen heeft opgeleverd.  

Om het Lesson Study-proces autonomer te kunnen doorlopen, ontvingen de Lesson Study-teams vanaf 
de tweede cyclus in het eerste jaar een beknopte handleiding hoe Lesson Study uit te voeren12. 
Daarnaast vervulden de vakdidactici dit eerste jaar (2014-2015) twee rollen: zowel de rol van 
vakdidactisch expert als die van Lesson Study-begeleider. Vanaf het tweede jaar (2015-2016) 
concentreerden de vakdidactici zich steeds meer op hun rol als vakdidactisch expert, bouwden ze de rol 
van Lesson Study-begeleider geleidelijk af, en functioneerden de Lesson Study-teams steeds autonomer 
met roulerende rollen. 

Gedurende de projectperiode bewaakte de PLG-projectgroep de gang van zaken in de PLG’s, en 
ondernam meerdere malen actie. Zo bleek gedurende de eerste cyclus dat docenten het hoe en wat van 
het observeren van leerlingen lastig vonden. Vanaf de tweede cyclus in het eerste jaar werd daarom het 
werken met voorbeeldleerlingen (case pupils)13 ingevoerd om de focus op het leren van leerlingen te 
versterken. Na de tweede cyclus bleek dat de docenten een weinig onderzoekende houding lieten zien, 
en dat in de ontwikkelde lesplannen het leren en denken van leerlingen maar nauwelijks zichtbaar werd 
gemaakt. Vanaf de derde cyclus is daarom de rol van de docent als onderzoeker, alsmede het zichtbaar 
maken van het denken en leren van leerlingen expliciet benadrukt en zijn hiervoor hulpmiddelen 
aangereikt. Omdat gedurende het eerste jaar de samenwerking niet in alle teams even goed was 
verlopen, is vanaf de derde cyclus de teamsamenstelling veranderd en werd bij wiskunde besloten om 
de Lesson Study-teams kleiner te maken. Daarnaast werd de teams gevraagd om ter versterking van de 
samenwerking elke nieuwe Lesson Study-cyclus met de expliciete bespreking en formulering van 
groepsnormen te starten. 

Voorbeelden van uitgevoerde Lesson Studies 
In de PLG Nederlands ontwikkelde een team een lessenserie over kritisch lezen waarbij geconcludeerd 
werd dat modelleren en interactie goede manieren lijken om leerlingen een kritische attitude te laten 
ontwikkelen bij het lezen van teksten. Een vakdidacticus en docent schreven hierover het artikel 
‘Twijfelen mag!’ voor Levende Talen Magazine (http://www.lt-
tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/view/345). Een ander team ontwikkelde een lessenserie waarbij 
leerlingen leerden om hoofd- en bijzaken te onderscheiden via verwerkingsopdrachten die pasten bij 
hun leerstijl. Het ontwikkelen ven methodes om daarbij het denken van leerlingen eenvoudig doch snel 
zichtbaar te maken voor de docent was de belangrijkste opbrengst. Een van de docenten heeft hierover 
gepresenteerd tijdens de internationale WALS-conferentie 2016 in Exeter, Engeland.  

In de PLG wiskunde ontwikkelde een team een les om de sinusfunctie te introduceren. Elk jaar blijkt dit 
onderwerp een hobbel voor leerlingen te zijn. In de ontwikkelde les bleken de leerlingen een moeilijke 
stap in het begrijpen van de sinusfunctie goed te nemen. De gekozen opbouw van de les leek hier aan bij 
te dragen. Een ander team ontwikkelde een les die gericht was op het begrijpen van gelijkvormige 
driehoeken. Het blijkt dat leerling het wiskundige begrip gelijkvormig makkelijk verwarren met 
uitspraken in spreektaal over gelijke vormen. De keuze om leerlingen actief te laten zoeken naar 
gelijkvormige driehoeken met expliciete aandacht voor goed taalgebruik bleek tot een actieve 
zelfontdekkende les te leiden.  

                                                           
12 Gebaseerd op Stepanek en anderen (2007); aan het einde van het tweede jaar werd dit vervangen door De Vries, 
Verhoef & Goei (2016). 
13 Gebaseerd op het Engelse Lesson Study-model van Dudley (2015). 

http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/view/345
http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/issue/view/345
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3.8.3 Onderzoek 
Bij de docenten hebben we via vragenlijsten, interviews en observaties14 data verzameld op het gebied 
van opbrengsten, het verloop van het Lesson Study-proces en bevorderende en belemmerende 
factoren.  

 

3.8.4 Opbrengsten en uitdagingen 
Docenten gaven aan allerlei (vak)didactische kennis en inzichten op te hebben gedaan. Dit betrof 
bijvoorbeeld het beter motiveren van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook: ““Ik heb meer geleerd over 
samenwerken”. Een aanzienlijk deel van de docenten rapporteerde dat ze vaak kleinere, maar soms ook 
grote dingen wijzigen in hun onderwijspraktijk. Veel docenten gaven aan dat Lesson Study bijdraagt aan 
een verbeterd begrip van het denken van leerlingen en dat ze meer inzicht krijgen in 
onderwijsleermateriaal, bijvoorbeeld: “het heeft direct invloed ja”. Sommige docenten ervoeren dat 
Lesson Study hen meer verbondenheid met collega’s oplevert. Wat betreft het verloop van het Lesson 
Study-proces ervoeren docenten het als leerzaam en uitvoerbaar, al kostten de eerste twee fasen de 
docenten wel duidelijk meer moeite dan de overige. Docenten vonden het onderzoeksdeel niet altijd 
nodig, en vonden het lastig om het lesplan uit te schrijven inclusief onderbouwing, leerlingdoelen, 
verwachte leerlingreacties en dataverzamelingsmethoden. Daarentegen werd met name de 
observatiefase bijzonder gewaardeerd. 

De positieve houding van de docenten, de begeleiding door de vakdidactici, en de tijd die voor de 
docenten was geregeld op de vrijdagmiddag bleken bevorderende factoren. Bij sommige docenten 
beïnvloedde de samenstelling van het team de samenwerking negatief. Een andere belemmerende 
factor voor sommige docenten was het ontbreken van steun en belangstelling van de schoolleiding 
gedurende het gehele traject, maar met name op het moment dat ze Lesson Study in de eigen school 
wilden introduceren. Vervolgonderzoek zal zich onder andere richten op de verdere implementatie en 
verduurzaming van Lesson Study op de scholen. 

 

3.8.5 Vervolg na de projectperiode 
De meeste deelnemers zijn enthousiast geworden voor Lesson Study, en willen er graag mee verder. Dit 
geldt ook voor ongeveer de helft van de PLG-scholen. De betrokken lerarenopleidingen gaan zeker 
verder met Lesson Study, zowel in de opleiding als in hun activiteiten met scholen. Voor meer informatie 
zie: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/lesson-study 
 

Verder lezen 
Dudley, P. (2015). How Lesson Study works and why it creates excellent learning and teaching. In 
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Goei, S.L., Verhoef, N., Coenders, F., Vries, S. de & Vugt, F. van (2015). Een Lesson Study team als een 
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3.9 Natuur- en Scheikunde 
 
Contactpersonen: Ed van den Berg (e.berg@vu.nl) en Hanna Westbroek (h.b.westbroek@vu.nl) 
Vrije Universiteit 
 
 
Dynamisch en inspirerend 
 
 
3.9.1 Inleiding  
Bètapartners, een netwerk van 45 middelbare scholen in Noord-Holland en Flevoland en van de twee 
Amsterdamse universiteiten en Hogeschool Holland en de Hogeschool van Amsterdam zocht naar een 
sterkere ondersteuning van Docent OntwikkelTeams (DOTs) door vakddactici. Wijzelf wilden graag met 
docenten verder werken aan praktische manieren van formatieve toetsing en feedback (Mazur, 1997; 
Berg & Westbroek, 2014; Berg, 2016), en differentiatie. Het nationale PLG-project gaf deze gelegenheid 
en onze kijk op professionele ontwikkeling paste precies bij ervaringen van bètapartners. 
 
3.9.2 Opzet  
In een review van science teacher education door de nationale academies van wetenschappen in de VS 
schreven Wilson et al: 

Teachers participate in occasions specifically designed to educate them, such as induction 
programs and professional development workshops, but they also learn a great deal in their own 
classes on a daily basis while interacting with their students.  

 
Vervolgens formuleerden ze criteria voor professionele ontwikkeling met nadruk op het leren van 
ervaringen in de eigen lessen:  

• actieve deelname van docenten die voorbeelden van effectief onderwijs analyseren inclusief 
werk van leerlingen,  

• een focus op de inhoud van het eigen vak, 
• stroomlijning met landelijk/lokaal schoolbeleid en praktijken, en  
• voldoende duur zodat deelnemers door frequent theorie-praktijk cycli te ervaren, kunnen 

reflecteren op klaservaringen.  

mailto:e.berg@vu.nl
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Dat zijn precies de eigenschappen van de professionele leergemeenschap (PLG) die we van 2014-17 
georganiseerd hebben zoals verwoord in de volgende werkprincipes: 
 

1) Per sessie (10x per jaar) werd een kleine vakdidactische interventie afgesproken die toepasbaar 
moest zijn bij verschillende onderwerpen en klasniveaus en die met beperkte voorbereiding 
uitgevoerd kon worden. Alle interventies hadden het karakter van ontwerpheuristieken, 
procedures die docenten concrete handvatten geven om hun lessen gericht te herontwerpen, 
en waren onderbouwd vanuit theorie (Janssen, Westbroek, Doyle & Van Driel, 2013). Bij de 
eerste sessies werd de interventie door de PLG-coaches voorgesteld, later ook door deelnemers. 
Per maandelijkse sessie was er dus een complete theorie-praktijk cyclus.  

2) Er was een harde afspraak dat elke deelnemer de afgesproken interventie uitvoert en daarover 
rapporteert in een korte e-mail of Word paragraaf met eventueel lesplan en leerling materiaal 
als bijlage. Toevoeging van videomateriaal uit de klas werd gestimuleerd maar was niet 
verplicht. Een deelnemer kon een alternatieve interventie kiezen als die beter paste. 

3) Effecten van interventies werden gemeten door middel van concept checks (zie onder) of door 
kijken/luisteren naar andere vormen van leerling werk. 

4) Elke sessie startte met een inspirerende natuur- of scheikunde demonstratie door deelnemers 
van de gastschool (figuur 1). 

5) Daarna volgde terugkijken en ervaringen delen over de uitgevoerde interventie en dan overgaan 
op een nieuwe interventie en voorbereiden. 

6) Scholen werden geadviseerd minimaal 2 deelnemers te sturen om de kans op goede 
implementatie te vergroten en de meeste scholen deden dat.  

7) Er was een toenemende ruimte voor inbreng van deelnemers. Na enkele sessies kwamen 
voorstellen voor interventies zowel van begeleiders als van deelnemers. 

8) Deelnemers konden 2 jaar deelnemen en moesten dan plaats maken voor nieuwe deelnemers. 
9) Scholen kregen €2000/deelnemer bedoeld om deelnemers extra tijd te geven voor het bijwonen 

van de PLG en de extra voorbereiding van een interventie. Scholen moesten de deelnemers vrij 
roosteren op vrijdagmiddag. 

 
Deelnemers 

Leeftijd en ervaring van deelnemers liet een sterke spreiding zien, leeftijd van 25 – 60 en van 1 tot 30 
jaar ervaring in lesgeven. Deze variatie maakte de PLG alleen maar interessanter, er werd uitstekend 
samengewerkt. Dat er zowel natuurkunde als scheikunde deelnemers waren, was eveneens een 
verrijking. Het inspiratiedeel en de terugblik deden we altijd gezamenlijk. Bij de voorbereiding van een 
nieuwe interventie werden meestal aparte natuur- en scheikundegroepjes gevormd. 
 

Tabel 1: Aantal deelnemers en scholen 
 

jaar deelnemers scholen 
2014/15 15 10 
2015/16 19 12 
2016/17 20 13 

 
 
De eerste interventies betroffen het gebruik van snelle formatieve toetsing in natuur- en scheikunde 
lessen door middel van concept checks. De docent stelt een vraag die elke leerling individueel 
beantwoordt op papier (of digitaal met de telefoon) met een diagram, grafiek, schets, of een meerkeuze 
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optie. Dat zijn antwoordformats waarbij de docent in een oogopslag kan zien welke conceptuele fouten 
er gemaakt worden. De docent gaat snel de klas rond en kan in 1 minuut 10 leerling antwoorden zien en 
op grond daarvan klassikaal de meest gemaakte fout aanpakken. Gebruik van concept checks kost maar 
een paar minuten lestijd en is dus gemakkelijk in te bouwen in de les. Er zijn veel diagnostische toetsen 
vanuit misconceptie onderzoek en dat zijn goede bronnen voor concept checks. Niettemin wordt 
bedenken/kiezen van goede concept checks lastig gevonden. Deze concept checks vormden 
tegelijkertijd een tool om effectiviteit van andere interventies te meten. Gebruik van formatieve 
toetsing en onmiddellijke feedback is een van de meest effectieve methoden in het onderwijs (Black & 
Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007).  
 
Voorbeelden van andere interventies waren het gebruik van Predict-Explain-Observe-Explain 
demonstraties, laagdrempelige manieren van flipping-the-classroom, hele-taak-eerst differentiatie 
(Janssen, Hulsof & Van Veen, 2016), en fast feedback series (begrip of vaardigheid ontwikkelen door een 
serie van klassikale concept checks) (Berg & Hoekzema, 2006). Flipping werd geïntroduceerd door onze 
PLG deelnemers Bert Haalboom en Stijn Rhebergen. Zij hanteren een geavanceerd model met zelf 
gemaakte filmpjes voor theorie en gaming motivatie technieken (Haalboom et al, 2014). Wij 
introduceerden ook simpele manieren om leerlingen thuis theorie te laten doen met leerboek of 
bestaande filmpjes, dit in de volgende les te controleren met concept checks, en vervolgens de geleerde 
theorie in de klas begeleid te oefenen. Deelnemers konden kiezen uit laagdrempelig of meer 
geavanceerd. 
 
3.9.3 Onderzoek  
Naast evaluatiedata van alle deelnemers, zijn vier random geselecteerde docenten, 2 scheikunde en 2 
natuurkundedocenten, intensief gevolgd gedurende hun tweejarige deelname aan de PLG (Westbroek, 
Van Rens & Van den Berg, 2017). Het onderzoek richtte zich op de praktische ontwerpsupport – 
ontwerpheuristieken - die docenten kregen aangeboden om fast feedback en hele taak eerst lessen te 
ontwerpen en uit te voeren. De docenten zijn op verschillende momenten geïnterviewd over hun 
lesopbouw en de doelen die ze daaraan verbinden, de aangeboden ontwerpsupport en in hoeverre ze 
die ‘praktisch bruikbaar’ vonden en wat zij zien als permanente veranderingen in hun repertoire. Op 
verschillende momenten zijn lesontwerpen en -opnamen verzameld en geanalyseerd. Resultaten wijzen 
uit dat deelnemers in staat waren de interventies te ontwerpen, en dat ze die ook duurzaam hebben 
opgenomen in hun repertoire. Alle docenten vonden de aangeboden ontwerpheuristieken praktisch 
bruikbaar, in de zin dat de heuristieken duidelijke richtlijnen boden voor ontwerp en uitvoering van de 
interventies. Het ontwerpen van conceptuele vragen voor fast feedback series werd wel als lastig 
ervaren, alle vier docenten gaven aan dat ze een archief wilde opbouwen. Het onderzoek geeft inzicht in 
praktisch bruikbare ontwerpheurististieken, en hoe deze een brug kunnen vormen tussen 
vernieuwingsidee en lespraktijk.  
 
3.9.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen  
De inspiratie demo’s bij de start van de sessies brachten meteen altijd de sfeer erin. De maandelijkse 
theory-practice cyclus met een verplichte interventie betekende dat ieder wat te rapporteren had en 
dat er zowel successen als tegenvallers waren om te analyseren en dat de realistische onderwijssituatie 
altijd dichtbij was. Het feit dat interventies relatief kleine veranderingen betroffen, maakte de drempel 
klein. Wanneer een interventie bij velen nog niet goed liep, werd die de volgende maal herhaald met 
andere onderwerpen of een andere klas en met de tips van collega’s in de PLG sessies ging het dan 
meestal veel beter.  
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Bij lesson study worden veel sessies besteed aan het voorbereiden van 1 les. Men kan dan heel diep in 
vak en vakdidactiek duiken, maar er is maar een zeer beperkt aantal theorie-praktijk cycli. In onze opzet 
is er een maandelijkse theorie-praktijk cyclus, dus een voortdurende confrontatie met praktijk en 
realiteit, maar de vak en vakdidactische diepgang is natuurlijk minder dan bij lesson study. Ook bleek het 
onmogelijk om bij interventies allemaal aan hetzelfde natuur- of scheikunde onderwerp te werken 
vanwege verschillen in schoolprogramma, leerboek, en klassen (3 havo of 6 vwo). Wel konden meestal 
groepjes gevormd worden van 2 – 4 docenten die met eenzelfde onderwerp bezig waren (bijvoorbeeld 
elektriciteit of chemische binding). Vandaar dat onze interventies generiek waren, bijvoorbeeld, een 
concept check kan worden toegepast bij elk onderwerp en elk niveau. Aan de andere kant, juist door die 
variëteit aan onderwerpen en klasniveaus konden allerlei praktische aspecten van een interventie bij 
terugblik boven water komen. We konden de heterogeniteit van onderbouw/bovenbouw havo/vwo 
goed aan, maar twee vmbo docenten haakten in na het eerste jaar af. Hun behoeften waren te 
verschillend. 
 
Het door ons gehanteerde PLG-model heeft goed gewerkt. Het leidde tot een jaarlijks toenemende 
groep enthousiaste deelnemers die steeds meer gebruik gingen maken van de aangereikte interventies 
en waarvan een deel heel over een breed front creatief bezig was met de ontwikkeling van het eigen 
onderwijs. Onze aanbevelingen staan dus in de eerder beschreven werkwijze. 
 
Elk jaar was er een eindsessie met de beste demonstraties van het jaar en workshops over interventies 
voor meegekomen collega’s/schoolleiders en nieuwe deelnemers voor het volgende jaar.  
 
Er zijn enkele artikelen gepubliceerd in het docenten tijdschrift voor natuurwetenschappen NVOX (Berg 
& Westbroek, 2014, 2015) en in Didactief (Wal, 2017). Ook werden samen met deelnemers goed 
bezochte workshops aangeboden op conferenties zoals Woudschoten Chemie en bètapartners.  
 
3.9.5 Vervolg na de projectperiode  
Na de projectperiode hebben we geprobeerd PLG’s op te starten in de kop van Noord-Holland en rond 
Haarlem en ook nogmaals voor de hele provincie. Daarbij hanteerden we een minimum van 10 
deelnemers. Dat minimum werd niet gehaald doordat er nu geen geld was om deelnemers wat extra tijd 
te geven en scholen voor begeleiding moesten betalen (€750/deelnemer). Scholen zitten bovenop hun 
nascholingsgeld, een beetje extra subsidie trekt ze over de brug en betekent ook dat begeleiding eisen 
kan stellen aan deelnemers (uitvoeren van interventies) en scholen (vrij-roostering op vrijdagmiddag). 
 
Een onverwachte uitkomst van de PLG was dat ex-deelnemers vakoverstijgende PLG’s startten op de 
eigen school (3 scholen) en deze zijn inmiddels al in het tweede jaar en op één school draaien zelfs 
meerdere PLG’s. Ons model met kleine generieke interventies bleek aantrekkelijk en toepasbaar ook 
voor andere vakken.  
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3.10 Nieuwe lesvormen met moderne ICT 
 

Francine Behnen, Universiteit Twente (a.j.f.bonebakker@utwente.nl), Nieuwe 
Hogeschool Leeuwarden – Stenden (francine.behnen-bonebakker@nhl.nl). 
Mariëlle Kuijper, Hogeschool Windesheim (m.kuijper@windeshem.nl). 

Marion Alferink (Waerdenborch), Arno Doornbos (Noordik), Jan Kater (Het 
Stedelijk Lyceum), Leoniek Kemma (het Assink Lyceum), Marina Lankester 
(het Assink Lyceum), Petra Bekhuis (Twents Carmelcollege), Esther Saaltink 
(Twents Carmelcollege), Harriët van Wijland Tieman-Kwant (RSG N.O.-
Veluwe), Monique Theussing (PiusX) 

 
Met gelijkgestemden van andere scholen terugblikken 
 
3.10.1 Inleiding 
Afgelopen jaren hebben VO scholen persoonlijke digitale apparaten beschikbaar gesteld aan leerlingen 
of staan het gebruik van eigen apparaten tijdens de lessen toe. Ook is er een overweldigende 
hoeveelheid apps beschikbaar gekomen die geschikt zijn voor toepassing in de klas. De toepassing van 

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/iclon/uitdagend-gedifferentieerd-vakonderwijs
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/iclon/uitdagend-gedifferentieerd-vakonderwijs
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apps ofwel het didactisch ICT-gebruik van apps/tools in de lespraktijk blijft echter achter bij de 
verwachtingen (Kennisnet, 2017; Voogt, Sligte, van den Beemt, van Braak & Aesaert, 2016). Binnen de 
professionele leergemeenschap (PLG) ‘nieuwe lesvormen met moderne ICT’ is gezocht naar een voor 
docenten werkbare manier om de discrepantie tussen de mogelijkheden die de apps bieden enerzijds en 
het didactisch ICT-gebruik ervan in de lespraktijk van docenten te verkleinen. Onder ‘nieuwe lesvormen’ 
worden in het kader van dit project de nieuwe praktijken verstaan welke voorafgaand aan het project 
voor de deelnemende docenten nog niet bestonden.  Onder ‘moderne ICT’ wordt in het kader van dit 
project verstaan ‘mobiele apparatuur en hun applicaties waarover de leerling de beschikking heeft 
onder regie van de docent’. Het doel van deze PLG is tweeledig. Ten eerste dat deelnemende docenten 
hun persoonlijke didactische ICT-bekwaamheid (Voogt, van Braak, Jaeger, Heitink, & Fisser, 2015) met 
moderne ICT vergroten en komen tot het ontwikkelen van nieuwe lesvormen in hun eigen praktijk. Ten 
tweede dat de deelnemende docenten de door hen opgedane expertise verspreiden binnen hun school. 

 
3.10.2 Opzet van het project 
De kern van het project bestond uit maandelijkse bijeenkomsten van de deelnemers en begeleiders. 
Deze bijeenkomsten waren zo ingericht dat ze, naast een inhoudelijke verdieping, gelegenheid boden 
aan docenten om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De inhoudelijke verdieping werd geboden door 
de begeleiders, bijdragen van experts of de inbreng van ICT-gerelateerde situaties op de scholen 
vertegenwoordigd in deze PLG. In de eerste twee jaar werkten docenten vooral aan kennisontwikkeling 
rond hun persoonlijke didactische ICT-bekwaamheid. Daarbij doorgrondden ze de werking van bepaalde 
apps/tools en ontwikkelden bijpassende mogelijke lesvormen. In de laatste twee jaar van het project lag 
meer nadruk op het met elkaar voorbereiden van activiteiten met collega’s en leidinggevenden om de 
opgedane expertise te verspreiden op de eigen scholen.  

Gedurende de looptijd van de PLG bleek er behoefte aan een concrete omgeving om de ontwikkelde 
lesvormen vast te leggen en ter inspiratie voor te kunnen leggen aan collega’s op de eigen scholen. Het 
creëren van een concrete ‘drager’ om mee en over te communiceren met collega’s is gedurende 
meerdere ontwerpiteraties (Reeves, 2000) tot stand gekomen.  
Het door docenten laten verspreiden van ‘nieuwe lesvormen met moderne ICT’ binnen een bestaande 
schoolorganisatie vergde aanvullende vaardigheden van de deelnemende docenten, waarin is voorzien 
(Rikkerink & Verbeeten, 2011; Vanderlinden, 2011), zie ook figuur 1. Gedurende het project is een 
ontwerpgerichte aanpak gehanteerd met onderbouwing vanuit de literatuur, kennis over 
docentprofessionalisering en ervaring op het gebied van ICT toepassingen in het onderwijs. 
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3.10.3 Opzet Onderzoek 
Uit de projectdoelen zijn twee onderzoeksvragen voortgekomen; 

1. Welke nieuwe lesvormen ontwikkelen ICT-bekwame docenten met de ICT die op hun school 
beschikbaar is? 

2. Op welke wijze verspreiden de docenten de binnen de PLG opgedane kennis en expertise binnen 
hun school? 

In dit project hebben tientallen (n=33) VO-docenten uit de regio’s Gelderland en Overijssel gedurende 
de looptijd van het project (2014-2018) deelgenomen aan in totaal 35 gezamenlijke bijeenkomsten. Alle 
deelnemers werden op hun scholen herkend als ‘ICT-voorlopers’. Deze ICT-voorlopers hadden allen 
affiniteit met ICT. De ervaring en expertise met de didactische inzet van ICT verschilde per persoon. 
Twee begeleiders/onderzoekers van de Universiteit Twente (UT), Nieuwe Hogeschool Leeuwarden (NHL-
Stenden) en Hogeschool Windesheim (HW) begeleidden het project en voerden tevens het flankerende 
onderzoek uit. 
De onderzoeksmethode voor beide 
onderzoeksvragen was exploratief.  

 
Dataverzameling en analyse 

In de loop van het project zijn door 10 
verschillende docenten 37 video-opnames 
gemaakt van lessen met nieuwe lesvormen 
met moderne ICT. Fragmenten van deze 
opnames zijn besproken tijdens de 
bijeenkomsten. Van iedere lesopname is 

Franse les 

Leerlingen krijgen een tekst te lezen die ze nog niet zo 
goed kunnen begrijpen. De docent vraagt de leerlingen te 
zoeken naar woorden die de leerlingen herkennen en 
deze in te voeren in de applicatie TodaysMeet, met de 
Nederlandse vertaling van het herkende woord erbij. 
Doordat alle leerlingen tegelijkertijd in dezelfde app 
werken ontstaat in zeer korte tijd een lange lijst van 
woorden met de betekenissen erachter. De docent vraagt 
de leerlingen vervolgens de tekst nogmaals te lezen en 
daarbij gebruik te maken van de vertalingen in de lijst. De 
leerlingen begrijpen nu beter waar de tekst over gaat.  

Figuur 1: E-capacity model (Vanderlinden, 2011) 
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geanalyseerd welke activiteiten plaatsvonden en welke digitale tools en apps daarbij werden gebruikt. 
De waargenomen nieuwe lesvormen zijn vergeleken met bestaande collecties van beschrijvingen van 
wijzen waarop ICT kan worden ingezet in leerprocessen (Harris & Hofer, 2011). Ook van de besprekingen 
tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten zijn video-opnames gemaakt. Deze beelden worden op dit 
moment geanalyseerd. Van de 35 bijeenkomsten zijn tevens verslagen gemaakt (29 in totaal), waaruit 
de ontwikkellijn en aandachtspunten van docenten kunnen worden geanalyseerd.  
De ontwerpiteraties van de zich ontwikkelende digitale omgeving zijn gevolgd. De digitale omgeving is 
inmiddels in een ß-versie online gekomen. Deze is geëvalueerd door drie groepen: collega’s van PLG 
deelnemers, studenten van de lerarenopleiding biologie en natuurkunde van NHL-Stenden en PO en VO 
docenten die de opleiding Master Educational Needs volgen van Hogeschool Windesheim.  

 
Resultaten 

Ontwikkeling nieuwe lesvormen  
Een eerste, voorlopige, analyse15 van het 
beeldmateriaal laat zien dat de meeste door 
docenten geïdentificeerde ‘nieuwe 
lesvormen’ bestaan uit combinaties van 
leeractiviteiten met ICT die reeds door Harris 
& Hofer (2011)16 zijn beschreven. Deze 
combinaties van leeractiviteiten met ICT 
boden volgens de docenten meerwaarde 
voor het leren van leerlingen omdat deze 
zonder ICT niet mogelijk waren geweest of 
meer tijd hadden gekost. De vensters 
‘Franse les’ en ‘Differentiëren’ bevatten twee illustratieve 
voorbeelden van de ruim 70 ‘nieuwe lesvormen met moderne 
ICT’ die tijdens de PLG bijeenkomsten zijn besproken.  

Vastleggen nieuw ontwikkelde lesvormen 
Tijdens het eerste jaar van het project bleek er een duidelijke 
behoefte te zijn aan een (web)omgeving om de ontwikkelde 
lesvormen vast te leggen en onderling uit te wisselen en 
tegelijkertijd zou kunnen dienen als voorbeeld voor collega’s 
op de eigen scholen hoe ICT in de lespraktijk ingezet kan 
worden. De uitkomst van deze behoefte is een gezamenlijk 
ontwikkelde webshop/website die beschikbaar is via 
verschillende besturingssystemen en browserplatforms en de 

                                                           
15 Nadere analyse van de verzamelde data vindt voorjaar 2018 plaats. 
16Zie https://activitytypes.wm.edu/ 
 
 

Differentiëren 

De leerlingen maken eerst een korte digitale quiz om hun 
kennisniveau te bepalen. Op basis van de uitkomsten deelt 
de docent de leerlingen in niveaugroepen in. De 
niveaugroepen gaan vervolgens aan het werk met de 
opdrachten die speciaal voor hen klaar staan in de 
elektronische leeromgeving. De docent krijgt hierdoor tijd 
om aandacht te besteden aan de leerlingen met de 
grootste behoefte aan verlengde instructie. 

Figuur 2: logo Doedactiek 
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naam ‘Doedactiek’ heeft gekregen. Er waren meerdere iteraties nodig om het digitale platform 
doorzoekbaar te maken voor collega’s met weinig ervaring met het gebruik van ICT in de lessen. De 
volgende criteria zijn onderscheiden: schoolvak, lesfase (Ebbens en Ettekhoven, 2014), 
beheersingsniveau (taxonomie van Bloom & Krathwohl, Anderson & Krathwohl, 2001) en leeractiviteiten 
(vrij naar Vermunt & Verloop, 1999). Doedactiek bevat inmiddels beschrijvingen van lesvormen met 70 
verschillende apps/tools, allen gebaseerd op de leservaring van de deelnemers zelf. Daarnaast is er een 
logo ontworpen, zie figuur 2, is de naam geclaimd en is er hosting voor de webomgeving georganiseerd. 
Prototypes van Doedactiek zijn meerdere malen voorgelegd aan collega’s op de scholen en aan 
lerarenopleiders en studenten van de lerarenopleidingen NHL-Stenden en Windesheim. Hieruit zijn 
diverse bruikbare verbetervoorstellen gekomen en verwerkt. De overzichtelijkheid en toegankelijkheid 
van Doedactiek wordt geprezen door alle collega’s en studenten die tot dusver feedback op Doedactiek 
hebben gegeven.  

Tot stand brengen gelegenheden voor kennisoverdracht.  
Voorwaarde voor het verspreiden van de eigen ICT-gerelateerde kennis onder collega’s bleek in het 
eerste jaar het vergroten van de eigen ICT-kennis en vaardigheden. Het ontwikkelen van de digitale 
omgeving Doedactiek was een manier om met collega’s in gesprek te kunnen gaan aan de hand van 
laagdrempelige, praktische voorbeelden. Daaruit ontstond vervolgens de vraag op welke wijze het 
proces van het verspreiden van hun kennis binnen de school vorm zou kunnen krijgen. Op dit vlak 
heerste grote verlegenheid binnen de groep. De wil was er wel, maar bij iedere concrete suggestie was 
het idee dat daarbij toestemming nodig zou zijn van de schoolleiding. Een externe expert is uitgenodigd 
om aandacht te besteden aan leiderschapspraktijken die docenten binnen de school op zich kunnen 
nemen en de feedback en feedforward processen die nodig zijn tussen schoolleiding, beleid en docenten 
om onderwijsontwikkeling in de praktijk gestalte te geven. Alle docenten zijn vervolgens gesprekken 
gestart met hun schoolleiders, met wisselend succes. Achteraf bleek deze suggestie wat te vroeg te zijn 
gekomen in het project. In het derde jaar is wederom aandacht besteed aan deze processen in de school 
en is een studiemiddag georganiseerd waarbij PLG-deelnemers aan schoolleiders de opbrengsten van 
het project tot dan toe hebben gepresenteerd. Er was aandacht voor de noodzaak van visie op ICT-
gebruik in de school, facilitering en ondersteuning van de PLG-deelnemers om de opgedane kennis met 
collega’s te delen. Op veel scholen zijn inmiddels groepen gestart die met elkaar gebruik gaan maken 
van Doedactiek en aan de hand hiervan hun kennis verspreiden binnen de school.  

 
3.10.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Met dit onderzoek is getracht beter zicht te krijgen op welke nieuwe lesvormen, die mogelijk zijn 
geworden met de komst van ICT (pc’s, mobieltjes, labtops, iPads), duurzaam kunnen worden ingezet in 
de VO-lespraktijk (doel 1). Daarnaast is bekeken hoe de deelnemende docenten hun collega’s op de 
eigen scholen kunnen inspireren deze duurzame nieuwe lesvormen in te gaan zetten (doel 2). De 
ontwikkeling van Doedactiek verbond deze twee processen. Enerzijds hielp Doedactiek de eigen 
expertise te expliciteren. Anderzijds zorgde het vormen van plannen over inzet van Doedactiek in de 
eigen school voor een concretisering van het tweede doel. Daarmee kan Doedactiek in de nabije 
toekomst op de scholen gaan fungeren als een ‘boundary object’ (Akkerman & Bakker, 2011). Een 
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‘boundary object’ is te definiëren als een ding dat in verschillende werelden gebruikt kan worden, om de 
grens (‘boundary) tussen deze werelden te overbruggen. Doedactiek kan op twee manieren twee 
werelden verbinden. Doedactiek kan de wereld van de docenten met ervaring in het gebruik van ICT in 
de lessen verbinden met de wereld van docenten die in hun lessen nog geen of weinig ICT gebruiken 
doordat ervaren docenten suggesties kunnen doen voor nieuwe lesvormen en minder ervaren docenten 
deze kunnen raadplegen. Daarnaast kan Doedactiek de wereld van docenten die leiderschapspraktijken 
op zich nemen en hun expertise delen binnen de school verbinden met de wereld van leidinggevenden 
die zorgdragen voor beleid dat onderwijsontwikkeling en veranderingen ondersteunt. We hebben 
gezien dat op scholen waar een goede samenwerking bestond tussen de deelnemers aan deze PLG en 
de schoolleiding, de ontwikkeling van de didactische ICT-bekwaamheid in het voltallige docententeam 
van de grond kwam. De docenten die deelnamen aan deze PLG konden inhoudelijke taken op zich 
nemen, maar ontbeerden het totaaloverzicht van alle ontwikkelingen in de school. Steun van 
schoolleiders die een visie op ICT gebruik in de school wisten te expliciteren en in verband wisten te 
brengen met andere ontwikkelingen in de school (professionele ontwikkeling, passend onderwijs, 
aanschaf van leermiddelen en leerlingenzorg) bleek heel belangrijk. Een plek waarbij deze PLG-docenten 
regelmatig met gelijkgestemden van andere scholen konden terugblikken op de processen op hun eigen 
scholen en in perspectief konden blijven plaatsen van meer algemene ontwikkelingen in het onderwijs, 
werd zeer gewaardeerd. Als wens is meerdere malen genoemd om de ontwikkeling van Doedactiek te 
kunnen continueren.  

 
3.10.5 Vervolg na de projectperiode 
Binnen de PLG vinden nu gesprekken plaats hoe Doedactiek verder te ontwikkelen en te onderhouden. 
Het streven is daarbij dat Doedactiek kan blijven voortbestaan. Overwogen wordt om een stichting op te 
richten. Uitgangspunt is dat de kennis en expertise die is vastgelegd en wordt doorontwikkeld 
beschikbaar blijft voor alle participerende scholen en mogelijk daarbuiten.  
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3.11 PLG Nieuwe Natuurkunde 
 
Contactpersoon: Wim Sonneveld (W.Sonneveld@tudelft.nl) 
TU Delft 
 
 
In alle nieuwe examendomeinen lesmateriaal ontwikkeld 
 
3.11.1 Inleiding 
Voor natuurkunde havo/vwo is in schooljaar 2013/2014 het nieuwe examenprogramma (NiNa) 
ingevoerd. Dit betekent een ingrijpende wijziging wat betreft zowel de inhoud van de stof als de 
didactiek. De PLG ‘Nieuwe Natuurkunde’ is opgericht om deelnemers te professionaliseren door het 
bestuderen van de nieuwe vakinhoud en het verwerven van nieuwe didactische inzichten. Bovendien 
was het doel om met nieuwe, activerende werkvormen aan de slag te gaan en nieuw lesmateriaal te 
ontwikkelen. 
 
3.11.2 Opzet 
De deelnemers zijn natuurkundedocenten uit de regio’s Den Haag, Delft en Rotterdam. Zij zijn met de 
nieuwe vakinhoud, nieuwe didactische inzichten en activerende werkvormen aan de slag gegaan in 9 
bijeenkomsten per jaar van 3 uur per keer. Hierbij kregen zij begeleiding van een vakdidacticus en 
lerarenopleider, zelf ook leraar natuurkunde. Het aantal deelnemers Van de PLG was gemiddeld 13. Het 
grootste deel heeft deelgenomen vanaf het begin en zal ook komend jaar nog deelnemen.  
De docenten hebben gebruik gemaakt van elkaars expertise, de expertise van de vakdidacticus en van 
inhoudelijke experts (meestal van de TU Delft) op het gebied van de nieuwe onderwerpen in het 
programma en van experts op het gebied van activerende werkvormen en toetsen. 
De samenwerking was doorgaans goed. Er is veel bestudeerd en heel veel lesmateriaal ontwikkeld. 
 
3.11.3 Opbrengsten en uitdagingen 
We hebben in alle nieuwe examendomeinen lesmateriaal ontwikkeld, met de nadruk op de nieuwe 
domeinen Quantum, Relativiteit, Biofysia, Geofysica en Kernen&Deeltjes. Ook is er veel materiaal 
ontwikkeld en uitgewisseld op het gebied van vaardigheden, zoals Technisch Ontwerpen (o.a. veel 
Arduino) en Modelleren (o.a. Excel en Coach). Het materiaal is getest en verbeterd. Een voorbeeld 
daarbij is de aanpak van de lessen Quantum. Met elkaar hebben we uiteindelijk een mooie lessenserie 
met bijbehorende presentatie gerealiseerd. Het materiaal is steeds onderling gedeeld d.m.v. korte 
presentaties. Soms werd een werkvorm door de deelnemers uitgeprobeerd om te oefenen. Het 
materiaal is allemaal in Google Drive gezet. Enkele deelnemers hebben ruimhartig (onderdelen van) het 
verkregen en ontwikkelde materiaal gedeeld met collega’s op hun eigen school. Door tijdsdruk lukte dit 
echter niet vaak. Bij de meeste bijeenkomsten was er een externe expert, die een specifiek onderwerp 
(uit de vakinhoud) heeft uitgediept. Meestal stelde deze expert de presentatie ter beschikking, zodat de 
deelnemende docenten er (deels) gebruik van konden maken. 
Een opbrengst waar we trots op zijn is de zogenaamde Geokoffer, met lesmaterialen bij het nieuwe 
domein Geofysica. Die materialen zijn te leen via het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Leerlingen 
rapporteren de volgende ervaringen: Een groepje leerlingen die het verband tussen de luchtdruk en de 
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hoogte onderzocht hebben: “Onvoorstelbaar dat met eenvoudige middelen theorie en praktijk zo mooi 
overeenkomen.” 
Een ander groepje leerlingen is bezig geweest met de simulatie van een aardbeving: “Fascinerend om te 
zien hoe je een aardbeving kunt simuleren met een blokje, elastiek en wat schuurpapier. Dat de grafiek 
echt een zaagtand werd, supergaaf!” 
 
3.11.4 Vervolg na de projectperiode 
Ook komend jaar gaan we verder. De deelnemers dragen hun kennis en expertise zo veel mogelijk uit in 
de scholen waarop zij werken. Het delen van de ontwikkelde materialen met collega’s is daar een 
voorbeeld van.  
 
 
 

3.12 PLG Praktijkonderzoek binnen de Academische Opleidingsschool 
 
Contactpersonen: Rian Aarts (A.M.L.Aarts@tilburguniversity.edu) en Kitty Leuverink 
(K.R.Leuverink@tilburguniversity.edu) 
Tilburg University 
 
Het doen van onderzoek verruimt de blik en scherpt de geest 

 
3.12.1 Inleiding 
Leraren zouden in staat moeten zijn om onderzoek uit te voeren naar hun eigen praktijk en inzichten uit 
onderzoek te gebruiken voor innovatie. De Academische Opleidingsscholen Midden-Brabant (AOSMB) 
en West-Brabant (AOSWB) zijn een samenwerkingsverband tussen VO-scholen van OMO (Ons 
Middelbaar Onderwijs) en lerarenopleidingen. De Universitaire Lerarenopleiding (ULT) van Tilburg 
University heeft binnen deze AOS-en een traject docentonderzoek opgezet, waarin leraren scholing 
krijgen in onderzoeksvaardigheden en in hun eigen praktijk onderzoek opzetten en uitvoeren. De PLG is 
gericht op versterking van een kritische en reflectieve houding. Daarnaast is de PLG gericht op het 
bijdragen aan onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling door het verbeteren van de eigen 
onderwijspraktijk en het bevorderen van de onderzoekscultuur op scholen. Dit wordt bereikt door het 
creëren van een leergemeenschap waarin docenten samen werken en deelnemen aan een professionele 
dialoog met een gedeelde focus op het leren van de leerling. In het kader hiervan doen docenten 
onderzoek naar vragen uit de eigen praktijk. 
 
3.12.2 Opzet 
Docentonderzoekers werken samen in een PLG - één voor AOSMB en één voor AOSWB - begeleid door 
ervaren onderzoekers van Tilburg University. Het traject docentonderzoek bestaat uit 13 
groepsbijeenkomsten gedurende de loop van het schooljaar met in de tussenliggende weken 
spreekuren. Tijdens de groepsbijeenkomsten werken deelnemers aan de kennis en vaardigheden die zij 
nodig hebben in de verschillende fasen van het onderzoek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
het eigen onderzoek, waarbij docenten als ‘critical friend’ elkaar ondersteunen, kritisch bevragen en 
meedenken met ieders onderzoek en (onderdelen van) elkaars verslagen reviewen. Tijdens het 
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spreekuur kunnen vragen/problemen die specifiek met het onderzoek van de betreffende docent te 
maken hebben, individueel besproken worden. Het traject wordt afgerond door het schrijven van een 
onderzoeksverslag of artikel en door presentaties over het onderzoek op de eigen school en bij de AOS. 
Het werk wordt ondersteund door een website www.docentonderzoekbrabant.nl, bedoeld voor 
kennisverspreiding en kennisdeling, bijvoorbeeld via een forum en via het beschikbaar maken van 
onderzoeksverslagen. 
 
De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn vastgelegd in een overeenkomst. De docent 
is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen onderzoek, maar ook voor het samenwerken in de 
PLG. Hij is bereid tot samenwerking met mede-onderzoekers, tot overleg en kritisch meedenken bij de 
groepsbijeenkomsten. De docent houdt ook zijn school (directie/sectie) op de hoogte over het 
onderzoek door regelmatig overleg. De schoolleiding zorgt voor een deel van de facilitering in klokuren 
en een vaste roostervrije middag. Van de schoolleiding wordt ook verwacht dat zij meedenkt over het 
onderzoek en regelmatig met de docent de voortgang bespreekt. De AOS zorgt voor een ruimte, 
materialen, certificaat bij afronding en voor een deel van de facilitering in klokuren. De ULT is 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de docentonderzoekers. Het gaat hierbij om het opzetten en 
leiden van groepsbijeenkomsten, individuele begeleiding tijdens spreekuren, het lezen en 
becommentariëren van teksten van docenten en de beoordeling van het eindverslag. Daarnaast zorgt de 
ULT voor toegang van docentonderzoekers tot de digitale bibliotheek van de universiteit.  
 
3.12.3 Onderzoek 
Door de uitvoering en de opbrengsten van het docentonderzoek binnen de AOS-en te onderzoeken, 
willen we een bijdrage leveren aan de kennis over de relatie tussen docentonderzoek, 
docentprofessionalisering en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zal het onderzoek leiden tot 
aanbevelingen voor een effectieve inzet van docentonderzoek voor de verbetering van het onderwijs.  

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat zijn de opbrengsten van het doen van onderzoek door 
leraren in het voortgezet onderwijs op het gebied van professionele ontwikkeling en verbetering van de 
onderwijspraktijk? De ‘opbrengsten’ worden gemeten door het onderzoekend vermogen van de leraren 
in kaart te brengen. Dit onderzoekend vermogen valt uiteen in 1. een onderzoekende houding, 2. het 
vermogen om onderzoek uit te voeren, en 3. het vermogen om onderzoek toe te passen (Andriessen, 
2014). We hebben gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve (vragenlijsten, evaluatiemodellen) als 
kwalitatieve onderzoeksinstrumenten (interviews, observaties).  

 
3.12.4 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 

Opbrengsten 
Een deelnemende docent vertelt wat de PLG heeft opgebracht: “Ik heb geleerd dat je door een probleem 
breed te bekijken kunt komen tot inspirerende vragen en deelvragen waardoor je anders naar een 
oplossing kunt zoeken. Uiteenrafelen van de werkelijkheid levert je een brede visie op en een ander 
beeld. Heel fijn om met deze vaardigheid voor de klas te kunnen staan en problemen van leerlingen (of 
vakinhoud of begeleiding) zo te kunnen bezien.” 
Uit de eerste bevindingen blijkt dat na het uitvoeren van docentonderzoek de onderzoekende houding 
van docentenonderzoekers hoger is dan die van niet-onderzoekende docenten. Een uitspraak van de 
deelnemers die dit illustreert: “Het doen van onderzoek verruimt de blik en scherpt de geest en helpt op 
een meer objectieve manier te leren kijken naar de processen binnen de school”. Gedurende het 
uitvoeren van het docentonderzoek groeit de onderzoekende houding van docentonderzoekers 
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minimaal. Het onderzoek naar het vermogen om onderzoek uit te voeren maakt inzichtelijk dat de 
onderzoeken van de docentonderzoekers leiden tot antwoorden op vragen uit de eigen praktijk. Ook 
wordt duidelijk dat de docentonderzoekers in staat zijn de belanghebbenden (o.a. collega’s, leerlingen) 
bij het onderzoek te betrekken.  
De meest lastige onderdelen voor de docentonderzoekers zijn het volgen van een systematische en 
transparante werkwijze en de verslaglegging. De werkwijze via de PLG, zoals samenwerking en peer-
feedback, helpt, maar kan nog versterkt worden. De invloed van het docentonderzoek werkt verder 
vooral op professionalisering van de leraar zelf (handelen, kennis en vaardigheden). Een beperkte 
invloed is ook merkbaar op schoolontwikkeling (handelen en kennis team/school).  
 

Uitdagingen en aanbevelingen 
1. Differentiatie 
De docentonderzoekers die deelnemen aan de PLG verschillen sterk van elkaar op allerlei punten: 
vakgebied, opleiding, werkervaring en de mate waarin ze vertrouwd zijn met het doen van onderzoek. 
We hebben de mogelijkheid tot differentiatie ingebouwd, door een onderscheid te maken tussen 
scholingsbijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten. De scholingsbijeenkomsten zijn verplicht voor 
docentonderzoekers met een beperkte onderzoekservaring; degenen met veel ervaring kunnen ervoor 
kiezen deze bijeenkomsten niet bij te wonen. De intervisiebijeenkomsten zijn voor alle 
docentonderzoekers. Bij de intervisiebijeenkomsten wordt in wisselende groepen (van ervaren en 
minder ervaren docenten) samengewerkt. De deelnemers krijgen handvatten in de vorm van type 
vragen die aanzetten tot nadenken, feedbackvormen etc. mee om hen in staat te stellen om de rol van 
critical friend te kunnen vervullen. Door de spreekuren is aangepaste begeleiding voor elke 
docentonderzoeker mogelijk. 
 
2. Spanningsveld tussen eigen onderzoek en gezamenlijke opbrengst 
In de PLG docentonderzoek wordt niet toegewerkt naar een gezamenlijke opbrengst of product, maar 
werkt elke deelnemer aan zijn eigen onderzoek met het onderzoeksverslag als direct product. Dit leidt 
soms tot een spanningsveld waarbij docenten de neiging hebben om de prioriteit te leggen op verder 
werken aan het eigen onderzoek. Als er sprake is van een goede samenwerking in de PLG, blijkt dit te 
leiden tot een verbetering van het eigen onderzoek. De kritische vragen en de feedback van collega-
onderzoekers leiden dan tot een versterking van het onderzoek van de docent-onderzoekers. De 
meerwaarde van de PLG voor de onderzoeken komt steeds meer naar boven doordat we steeds sterker 
de nadruk leggen op het belang van samenwerking in de PLG en deze samenwerking structureren, onder 
andere door samenwerkopdrachten en door het stimuleren van samenwerking tussen docenten met 
vergelijkbare onderzoeksonderwerpen of onderzoekservaring. 
 
3. Randvoorwaarden  
Een hardnekkig knelpunt is het vasthouden aan de vrijroostering van de onderzoeksmiddag voor 
docentonderzoekers. De ervaring leert dat tijd, ritme en ruimte absolute voorwaarden zijn voor een 
succesvol onderzoekstraject. De vrijroostering op de vaste middag wordt daarom benadrukt en is ook in 
de overeenkomst vastgelegd. Maar dit blijkt in de praktijk niet altijd gerealiseerd te worden. De praktijk 
blijkt weerbarstig en de reden van uitval of vertraging van docenten heeft met deze zaken te maken.  
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3.12.5 Vervolg na de projectperiode 
Het traject docentonderzoek is in 2011 van start gegaan binnen het kader van de al bestaande 
samenwerkingsovereenkomst ULT-AOS. Het programma is opgezet, uitgevoerd met verschillende 
groepen, geëvalueerd en steeds verder verbeterd. De ervaringen hebben ons geleerd dat een aantal 
factoren van groot belang is voor de kans op succes: eigenaarschap van het onderzoek van de docent 
zelf maar ook aansluiting bij de schoolontwikkeling, een positief leerklimaat in de groep met 
ondersteuning en samenwerking en randvoorwaarden zoals tijd, ritme en ruimte.  
Het traject heeft een vaste plaats binnen het AOS-programma voor professionalisering van docenten 
gekregen. De AOS zorgt dat het traject onder de aandacht blijft van de scholen (via website, 
nieuwsbrieven, stuurgroepen), zij zorgt voor werving van nieuwe deelnemers en voor verspreiding van 
de resultaten van het docentonderzoek, onder andere via de jaarlijkse presentatiemiddag over 
onderzoek en publicatie van docentonderzoek op Script! 
 
De veronderstelling is dat het doen van onderzoek een effectieve manier is om het onderwijs te 
verbeteren. De evidentie voor deze veronderstelling is echter nog beperkt; we weten feitelijk nog niet 
wat de meerwaarde is van het doen van onderzoek door leraren voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Door de uitvoering en de opbrengsten van het docentonderzoek binnen de AOS-en te onderzoeken, 
willen we een bijdrage leveren aan de kennis over de relatie tussen docentonderzoek, 
docentprofessionalisering en de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zal het onderzoek leiden tot 
aanbevelingen voor een effectieve inzet van docentonderzoek voor de verbetering van het onderwijs.  
 
 
 
 
3.13 Talentontwikkeling door onderzoekend leren 

 
Begeleiders: Jannet Doppenberg en Martin Vos, Eindhoven School of Education, Technische Universiteit 
Eindhoven. 
contactpersoon: Jannet Doppenberg (j.j.doppenberg@tue.nl / j.j.doppenberg@hva.nl )  

 

Kritisch reflecteren op elkaars lessen 

 

3.13.1 Inleiding 
Het doel van de docenten binnen de PLG ‘Talentontwikkeling door onderzoekend leren’ was om 
onderzoekende leeromgevingen voor leerlingen te creëren die meer dan traditionele leeromgevingen 
ruimte bieden voor talentontwikkeling van leerlingen. De deelnemende bèta-docenten van 
verschillende vo-scholen hebben in dit kader lessen onderzoekend leren ontworpen. Deze lessen 
bestonden veelal uit (meer) open opdrachten of problemen waarbij leerlingen zelf door ervaringen hun 
theorie konden construeren.  

mailto:j.j.doppenberg@tue.nl
mailto:j.j.doppenberg@hva.nl
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3.13.2 Opzet 
De PLG-docenten kwamen gedurende drie schooljaren 8 keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van 
een procesbegeleider en een vakdidacticus. Zij werden elke maandagmiddag twee uur vrijgeroosterd 
zodat zij naar de bijeenkomsten konden gaan, zich (gezamenlijk) konden verdiepen in onderzoekend 
leren of lessen konden ontwerpen. Verschillende gastsprekers hebben elk vanuit hun eigen perspectief 
het concept onderzoekend leren toegelicht in de bijeenkomsten. Door kennis op te doen van 
verschillende beschrijvingen van onderzoekend leren en het uitwisselen van ervaringen, hebben 
docenten zelf betekenis kunnen geven aan ‘onderzoekend leren’. Docenten hebben in het eerste jaar 
ervaringen opgedaan door te experimenteren met het ontwerpen en aanbieden van (kleine) activiteiten 
onderzoekend leren aan hun leerlingen. De daarop volgende jaren zijn deze ontworpen activiteiten 
verder verbeterd en uitgebreid tot volledige lessen en lessenseries. Verbetering van de opdracht zelf, 
maar ook verbetering van de eigen didactiek vond mede plaats door het bespreken van 
lesvoorbereidingen en videofragmenten in de PLG-bijeenkomsten. In het kader van de PLG zijn de 
docenten dus geprofessionaliseerd in het ontwerpen en aanbieden van lessen ‘onderzoekend leren’.  
 
Kenmerkend aan deze PLG is dat de PLG-begeleiders geen eigen definitie van onderzoekend leren aan 
de docenten hebben opgelegd en ook niet precies zeiden wat de docenten moesten doen en op welke 
manier. Het achterliggende idee daarbij was dat de PLG voor de docenten ook zelf een vorm van 
onderzoekend leren zou zijn. De docenten moesten wennen aan een dergelijke invulling van wat zij 
dachten dat een training zou zijn. Pas toen de docenten doorhadden dat zij eigen invulling mochten 
geven aan hun leertraject werden de docenten enthousiast. Net als met leerlingen is het dus ook binnen 
een PLG van groot belang dat begeleiders een didactisch contract met docenten afsluiten. In een 
didactisch contract wordt uitgesproken wat docenten van de PLG kunnen verwachten en wat deelname 
aan de PLG betekent voor docenten. De docenten sloten op hun beurt weer een didactisch contract met 
hun leerlingen als zij lessen onderzoekend lerengingen aanbieden. De docent vertelt dan wat hij/zij van 
leerlingen verwacht en wat leerlingen van hem/haar kunnen verwachten. Het aangaan van zo’n 
didactisch contract is belangrijk in onderwijssituaties die anders zijn dan leerlingen gewend zijn.  

 
3.13.3 Onderzoek, opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Volgens de literatuur is de kern van een PLG de samenwerking van docenten die elkaars context en 
leerlingen kennen met als gezamenlijk doel de leerprocessen van leerlingen te verbeteren. Voor de 
begeleiders van school-overstijgende PLG’s is het dan ook een uitdaging om een leergemeenschap te 
creëren waarin er niet alleen individueel, maar ook collectief geleerd wordt. Aan de PLG 
‘Talentontwikkeling door onderzoekend leren’ namen niet alleen docenten deel van verschillende vo-
scholen, maar ook docenten van verschillende bètavakken die ook weer aan verschillende 
onderwijsniveaus lesgaven. De niveaus konden variëren tussen onderbouw en bovenbouw en van vmbo 
tot gymnasium. Tijdens de eerste bijeenkomsten gaven de PLG-docenten aan dat zij het lastig vonden 
om zich te verplaatsen in elkaars contexten: school, vak en/of leerlingen. Deze school-overstijgende PLG 
voldoet dus niet volledig aan de voorwaarden van een PLG zoals deze in de literatuur worden 
beschreven. Om docenten elkaars context beter te laten begrijpen is in de bijeenkomsten daarna 
gewerkt met gespreksprotocollen en videofragmenten. De gespreksprotocollen hielpen docenten om 
verduidelijkingsvragen te stellen over de context, de ervaring en/of het probleem van andere PLG-
docenten. Daarnaast hielpen de concrete videofragmenten docenten een beeld te krijgen van elkaars 
klassensituaties. Door deze interventies waren de verschillen tussen docenten tijdens de PLG-
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bijeenkomsten geen probleem meer. In de bijeenkomsten stelden de docenten vragen om elkaars 
context goed te begrijpen, gaven tips ter verbetering, maar reflecteerde ook kritisch op elkaars lessen. 
Het bespreken van elkaars lessen was niet alleen waardevol voor de docent die zijn/haar les besprak, 
maar ook voor de andere docenten. Deze docenten gaven aan, ook zelf weer nieuwe ideeën te krijgen 
door het bespreken van lessen van anderen. Binnen de PLG is het dus gelukt om een veilige werksfeer te 
creëren waarbinnen docenten respect hadden voor elkaars verschillen en elkaar met positief 
opbouwende kritieken verder probeerden te helpen. Tijdens het laatste jaar van de PLG is de docenten 
gevraagd om terug te blikken op de afgelopen jaren en de veranderingen in hun lespraktijk te 
beschrijven. Opvallend was dat alle docenten aangaven dat deelname aan de PLG heeft geleid tot 
structurele veranderingen in hun onderwijs of didactiek. De docenten gaven aan de lessen 
onderzoekend leren voort te zetten en verder uit te willen breiden, maar ook dat zij eigenlijk in al hun 
lessen kenmerken van onderzoekend leren terug laten komen. Docenten gaven bijvoorbeeld aan, elk 
hoofdstuk te starten met een probleem, meer praktijkvoorbeelden te geven, geen gesloten 
practicumvoorschriften meer te gebruiken, meer vragen te stellen aan leerlingen en meer 
verantwoordelijkheid bij leerlingen zelf neer te leggen. Ook een jaarlijks afgenomen vragenlijst bij 
docenten laat zien dat docenten gemiddeld vaker onderzoeksactiviteiten aanbieden, meer open 
opdrachten aanbieden en minder sturend zijn richting hun leerlingen.    
 
3.13.4 Vervolg na de projectperiode 
Het laatste jaar van de PLG is gebruikt om per school na te gaan wat de PLG de docenten heeft 
opgeleverd. Deze opbrengsten zijn door docenten en PLG-begeleiders gezamenlijk vastgelegd in 
praktijkartikelen. Deze praktijkartikelen verschijnen het komende schooljaar in het tijdschrift NVOX. Het 
in kaart brengen van de opbrengsten voor docenten per school, hielp docenten na te denken over welke 
informatie zij belangrijk vonden om te delen met collega’s. De meeste PLG-docenten maken vanaf dit 
schooljaar deel uit van werkgroepen die moeten bijdragen aan een brede implementatie van 
onderzoekend leren op de eigen school. Tijdens de looptijd van de PLG betrokken docenten vaak al 
informeel collega’s uit de eigen vaksectie bij het ontwerpen en/of uitvoeren van lessen ‘onderzoekend 
leren’, maar vanaf dit schooljaar wordt deze rol dus geformaliseerd.  
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3.14 Wiskundige denkactiviteiten 
 
Contactpersoon: Saskia van Boven (s.vanboven@docentenacademie.ru.nl) - Radboud Docenten 
Academie 
en Ton Konings (tonkoningsaijm@gmail.com) - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
 
Plezier en een beter leerrendement 
 
3.14.1 Inleiding 
In 2015 is in havo en vwo een vernieuwd wiskundecurriculum ingevoerd. Wiskundige denkactiviteiten is 
hierin een belangrijk onderdeel. Deze PLG is in 2013 opgezet om docenten handvatten te bieden om 
wiskundige denkactiviteiten vorm te geven in de klas.  
 
3.14.2 Opzet 
Deze PLG betreft een Docent Ontwikkel Team (DOT). In 10 bijeenkomsten van 4 uur is er gedurende een 
schooljaar door de deelnemende docenten, al dan niet in samenwerking met andere deelnemers, aan 
lesontwerpen gewerkt. Twee vakdidactici van de lerarenopleiding hebben het proces begeleid. Het 
aantal deelnemers heeft door de jaren heen gevarieerd van 7 tot 12. De docenten komen van 
verschillende scholen uit de regio, in een enkel geval betreft het twee docenten van een zelfde school. 
Dat de docenten van verschillende scholen komen heeft als voordeel dat er vrijuit kan worden 
gesproken over moeilijkheden die docenten ervaren binnen de eigen school of de eigen sectie.  
Deelnemers aan de DOT hebben de behoefte om over hun onderwijs na te denken en om daarover met 
vakgenoten van gedachten te wisselen. In sectievergaderingen in scholen wordt vaak weinig aandacht 
besteed aan (vak)didactiek. Sectievergaderingen gaan meestal op aan organisatorische zaken en 
werkverdelingskwesties, zoals wie welke toets maakt.De planning van de leerstof komt in de 
sectievergaderingen wel aan de orde, maar daarin wordt meestal vanuit de lesmethode gedacht en 
minder vanuit leerdoelen en wiskundige concepten. 
In de DOT-bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan vakdidactische thema’s en het ontwikkelen 
van visie op wiskundeonderwijs. Docenten worden gestimuleerd om de lesmethode los te laten en 
alternatieven te bedenken die meer recht doen aan het leren van leerlingen. Ze worden aangespoord 
om zelf (vak)didactische keuzes te maken in plaats van de lesmethode te volgen. Dit is voor veel 
docenten een onontgonnen terrein en dat maakt veel discussie los. 
De in de DOT ontwikkelde lessen worden uitgevoerd in de school, er worden video-opnamen van 
gemaakt, en vervolgens worden de ervaringen in de DOT met elkaar gedeeld. In sommige gevallen is een 
van de DOT-begeleiders aanwezig bij een les (met een videocamera). Er volgt een (gezamenlijke) 
evaluatie van ontwerp en uitvoering, waarna lessen zo nodig worden aangepast en zo mogelijk opnieuw 
uitgevoerd. We doorlopen zo in de DOT (herhaaldelijk) de ontwerpcyclus. 
 
3.14.3 Opbrengsten, uitdagingen en aanbevelingen 
Deelnemers geven aan weer na te denken over hun vak door hun PLG-deelname. Waarom doe ik de 
dingen op deze manier? Is dit de beste aanpak voor mijn leerlingen? Hoe zou ik die aanpak kunnen 
verbeteren? In de bijeenkomsten wordt over deze thema’s gesproken en docenten ervaren dit als 
inspirerend. Ze komen uit hun dagelijkse routines en durven hun werkwijze ter discussie te stellen en te 

mailto:s.vanboven@docentenacademie.ru.nl
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gaan experimenteren: “Het is voor iedere docent goed om stil te staan bij wat je doet, ontwikkelingen te 
horen en nieuw materiaal te ontwikkelen”. Het is voor de deelnemers prettig om te merken dat ook 
andere ervaren docenten dit niet altijd gemakkelijk vinden, maar dat het gezamenlijk optrekken in de 
DOT met vallen en opstaan zorgt voor andere lesaanpakken. Er is moed voor nodig om routines die goed 
werken los te laten om te onderzoeken of een andere lesaanpak tot betere resultaten leidt. “De DOT 
wiskundige denkactiviteiten heeft mij, van iemand die zich toch wel met handen en voeten gebonden 
voelde in het curriculum van het eindexamen, opnieuw de docent gemaakt die plezier heeft in het 
voorbereiden van lessen die, behalve leuk, ook een beter leerrendement opbrengen. Alles bij elkaar 
ervaar ik dit als een soort van tweede jeugd in het wiskundeonderwijs”. 
De kennisdeling van wat er in de DOT gebeurt, blijkt niet eenvoudig. Omdat deelnemers persoonlijke 
ontwikkeldoelen stellen zijn de inspanningen in de DOT gericht op de persoonlijke professionele 
ontwikkeling van de deelnemers en niet zozeer op het delen van die kennis. Het lesmateriaal is niet 
persé ontwikkeld om te delen: het is eerder een middel dan een doel. Dat neemt niet weg dat er 
juweeltjes langskomen die we via onze website met wiskundedocenten in den lande zullen delen.  
 
3.14.4 Vervolg na de projectperiode 
Al materiaal dat in deze DOT is ontwikkeld, staat online. Dit is te vinden via de volgende link: 
http://www.ru.nl/docentenacademie/nascholing/aanbod-per-schoolvak/wiskunde/lesmateriaal/2017-
wiskundige-denkactiviteiten/ 

De wiskunde-DOT gaat komend jaar verder met 10 deelnemers, van wie er 7 al één of meerdere jaren 
hebben meegedaan. Dit laat zien dat er met deze PLG in een belangrijke behoefte wordt voorzien. 
  

http://www.ru.nl/docentenacademie/nascholing/aanbod-per-schoolvak/wiskunde/lesmateriaal/2017-wiskundige-denkactiviteiten/
http://www.ru.nl/docentenacademie/nascholing/aanbod-per-schoolvak/wiskunde/lesmateriaal/2017-wiskundige-denkactiviteiten/
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3.15 Meer informatie 
 
Aan het Project Pilots voor de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen hebben nog meer 
verschillende PLG’s, met een variatie aan onderwerpen en deelnemers, meegedaan. Meer informatie 
over deze PLG’s is te vinden op www.plgproject.nl, op de eigen website van deze PLG’s en/of bij de 
contactpersonen: 
 
3.15.1 PLG Academische vaardigheden en 21st century skills 
Contactpersoon: Wilma Groeneweg (w.a.groeneweg@contact.uva.nl) 
Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam 
 
Doel: Het doel van deze PLG is het ontwerpen en testen van onderwijsleermateriaal waarin leerlingen 
leren om op basis van bronnen en data teksten te schrijven. 
 
 
3.15.2 PLG Aardrijkskunde  
Contactpersoon: Adwin Bosschaart (a.bosschaart@hva.nl) 
Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam 
 
Doel: Deze PLG richt zich op de verbetering van het aardrijkskundeonderwijs in vmbo, havo en vwo op 
(academische) opleidingsscholen door de ontwikkeling van praktische opdrachten voor onderzoekend 
omgevingsgericht aardrijkskundeonderwijs.  
Leraren professionaliseren in:  
a didactiek gericht op de ontwikkeling van praktische opdrachten voor producerend 
omgevingsgericht aardrijkskundeonderwijs; 
b ontwerponderzoek; 
 
Concreet is dit uitgewerkt in:  
Docenten leren lesmateriaal te ontwikkelen dat er op gericht is om leerlingen te laten nadenken over de 
toekomstige inrichting van de eigen omgeving. 
 
Verder lezen op:  
http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wp-content/uploads/PLG-VU-boekje-water-DEF-web.pdf 
 
 
3.15.3 PLG Leren ontwikkelen van lesmateriaal voor hogere denkvaardigheden bij Aardrijkskunde 
Contactpersoon: Tine Beneker (t.beneker@uu.nl)  
Universiteit Utrecht & Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Doel: In deze PLG hebben docenten aardrijkskunde samen met lerarenopleiders gewerkt aan het 
ontwerpen, uitproberen en aanpassen van lesmateriaal waarbij leerlingen op een hoger geografisch 
denkniveau aan de slag gaan. Hierbij is gewerkt aan opdrachten waarbij leerlingen ’croquis’ 

http://www.plgproject.nl/
mailto:w.a.groeneweg@contact.uva.nl
mailto:a.bosschaart@hva.nl
http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wp-content/uploads/PLG-VU-boekje-water-DEF-web.pdf
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(schetskaarten) tekenen waarin ruimtelijke processen centraal staan.  Niet alleen het lesmateriaal is 
ontwikkeld, maar ook de bijbehorende feedback- en toetsinstrumenten. Bovendien is er een raamwerk 
gemaakt voor het ontwerpen van dit soort opdrachten.  
Dit alles is terug te lezen in de volgende publicatie:  
Schee, J. van der, T. Béneker, M. Verschuren & H. Palings (2017). Geografisch leren denken met croquis. 
Het werk van een Professionele Leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Landelijk Expertisecentrum 
Mens- en Maatschappijvakken - aardrijkskunde.  
Beschikbaar op: http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/onderwijs/publicaties/ 
 
 
3.15.4 PLG Moderne Vreemde Talen 
Contactpersoon: Tessa Bremen (tessa.bremen@han.nl)  
Radboud Docentenacademie 
 
Doel: Deze DOT draaide om het thema literatuur en cultuur. Hoe kunnen we literatuuronderwijs zo 
vormgeven dat leerlingen zich bewust worden van de maatschappelijke en culturele omgeving van de 
taal? In deze bijeenkomsten geven docenten elkaar feedback op het ontwikkelde lesmateriaal en 
leveren de begeleiders input om de kwaliteit van het materiaal te vergroten. Ook wordt het lesmateriaal 
getest in de eigen schoolpraktijk. 
 
 
3.15.5 PLG Flipping the classroom 
Contactpersoon: Marjoleine Vermeulen (m.d.vermeulen@iclon.leidenuniv.nl; zie tevens 
http://regionaalsteunpuntzuidholland.nl/) 
Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland 
 
Doel: In deze PLG worden docenten bekend gemaakt met verschillende aspecten van het concept 
‘Flipping the Classroom’, door met en van elkaar te leren. Voor de meeste docenten betekent dit dat zij 
nieuwe digitale tools leren gebruiken of hun repertoire uitbreiden.  2.0 staat voor het didactisch 
verdiepen en verrijken van het concept flipping, zowel qua techniek als didactisch. Centraal staat de 
reden waarom een lesonderdeel geflipt wordt en welke tool daar het beste bij past. Ook besteden we 
aandacht aan hoe de vrijgekomen tijd in de klas zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden besteed, 
waarbij ruimte is voor samenwerkend leren en meer individuele begeleiding. 
 
  

http://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/onderwijs/publicaties/
mailto:tessa.bremen@han.nl
mailto:m.d.vermeulen@iclon.leidenuniv.nl
http://regionaalsteunpuntzuidholland.nl/
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4. Aanbevelingen voor praktijk en beleid 

De PLG’s hebben aan een grote variatie aan onderwerpen gewerkt volgens een eigen aanpak, met als 
resultaat ook een grote verscheidenheid aan producten, toepassingen en verspreiding in de eigen 
school. Maar er zijn zeker ook overeenkomsten. De PLG’s hanteerden een gestructureerde aanpak met 
regelmatige bijeenkomsten (op een vast moment). Zij wisselden niet alleen uit tussen deelnemers, maar 
maakten ook gebruik van externe gastsprekers. Naast kennis, vaardigheden en attituden zijn allerlei 
concrete materialen als uitkomst ontwikkeld, zoals lesmateriaal, richtlijnen en (nieuwe) manieren om 
verder te werken volgens de aanpak van een professionele leergemeenschap (op de eigen school). 
Hoewel facilitering en duurzame voortzetting van de PLG/werkwijze een aandachtspunt blijft, zien we 
ook voorbeelden van manieren waarop uitkomsten en werkwijze ook na afronding van de 
subsidieperiode een plek krijgen in de school.  

Voor de praktijk betekenen de bevindingen dat PLG’s een vruchtbare manier van professionele 
ontwikkeling kunnen zijn waaraan de meeste docenten met veel plezier deelnemen, waar zij van leren 
en met behulp waarvan zij het geleerde kunnen toepassen in hun praktijk. Gezien de verscheidenheid 
aan onderwerpen en aanpak was effect op leerresultaten van leerlingen geen onderwerp van dit 
onderzoek. Sommige docenten benoemden in de interviews wel resultaat op leerlingniveau, maar 
hiernaar werd geen systematisch onderzoek uitgevoerd. Het is wetenschappelijk gezien een grote 
uitdaging om het effect van docentprofessionalisering op leerresultaten van leerlingen aannemelijk te 
maken (Poortman & Schildkamp, 2016); bovendien zijn PLG’s pas in een latere ontwikkelingsfase (Stoll 
et al., 2006) meer gericht op leerlingresultaat. Tegelijkertijd zien we uitdagingen als het gaat om 
facilitering en het delen van de uitkomsten met collega’s. Als er meer bekend was over positieve 
resultaten op toepassings- en leerlingniveau, zouden scholen mogelijk nog meer overtuigd zijn van het 
belang van facilitering en kennisdeling. Uit de literatuur (Hubers & Poortman, 2017) blijkt dat al vóór het 
opstarten van PLG’s rekening gehouden moet worden met factoren zoals een gedeeld doel – niet alleen 
voor de PLG maar ook als het gaat om de hierbij betrokken scholen-, leiderschap (en facilitering) en 
kennisdeling binnen de scholen van de deelnemers, om duurzaamheid te bevorderen.  

Beleidsmakers zijn steeds meer geïnteresseerd in het stimuleren van professionele ontwikkeling van 
docenten in netwerken, zoals bovenschoolse PLG’s (Brown & Poortman, 2018). In de literatuur wordt 
aangenomen dat PLG’s veelbelovend zijn als het gaat om niet alleen de individuele professionele 
ontwikkeling van docenten, maar ook als het gaat om continue schoolverbetering en uiteindelijk 
verbetering in het hele onderwijssysteem (Poortman & Brown, 2018). Dit project bood de mogelijkheid 
tot een lange-termijn perspectief van ruim vier jaar, waarbij we zien dat de PLG’s inderdaad steeds meer 
gericht zijn op toepassing en leerlingen. Hoewel veel docenten meer plezier aan hun werk beleven door 
PLG-deelname, spreekt het fragment van een docent in de PLG ‘ Jonge Spoorzoekers’ ook boekdelen. 
Veel PLG’s hadden regelmatig te maken met afwezigheid, verloop en stoppen van deelname van 
docenten door een gebrek aan lange-termijn visie en/of facilitering op hun scholen. Als het gaat om 
toepassing in de klas, liet het casestudieonderzoek (Prenger et al., in progress) zien dat er op school niet 
altijd tijd en gelegenheid, of interesse van collega’s was, om dingen echt uit te proberen op de eigen 
school. Dit blijkt ook uit verschillende casebeschrijvingen door de PLG-begeleiders zelf in deze bundel. 
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Uit ander onderzoek blijkt dat docenten, ook als zij positief tegenover veranderingen en interventies 
staan, een spanningsveld ervaren tussen experimenteren en het (examen)programma (McKenney & 
Poortman, 2017; zie tevens PLG-beschrijving Wiskundige denkactiviteiten)17. Als we van docenten 
verwachten dat zij het onderwijs verbeteren en hiervoor onderzoeken en experimenteren, is het 
belangrijk dat zij niet alleen ruimte en gelegenheid ervaren voor PLG-deelname als het gaat om de 
bijeenkomsten, maar ook ruimte en gelegenheid ervaren om in samenwerking met collega’s te 
experimenteren met de PLG-bevindingen in hun eigen school en curriculum.  
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