
De Vlaming, W. QOfg). Samen bouwen oan een professionele

Ieergemeenschqp (hL, pp 4-L71. Dordrecht: lnstondo.



Aanrader I.
,i

In deze TIßtool wordt de volgende definitie vcrn een professionele leergenneen-

schap (Pl-G) Eebruikt: Een prafessíonele leergemeenschøp is een groep onderwi"ls-

professianals díe sûÍ?¡en lerend en onderzoekend werken aan de ontwíkkeiing
van kun onderwijsprakti"jk etn za het onderwîjs aan de leerlíngen te verbeteren.

Ðaarbij richten z'$ zícfz zowelap de kwaliteît en effectivíteít van hun indivíduele
en g€zs,menl$k hsndelen,als het sarnen prafessíonele leerEemeenschap z$n.

Ssnren een professionele leei'çemeenschap zijn is geen kwestie vsn cf en toe in
projecten op een bepoolde monier werken. Professionsls in een PLG zijn oltijd en

in iedere situotie gericht op sûmen onderzoekend leren. En dst somen leren komt
voort uit hun gezomenlijke ambitie om hun leerlingen steeds beter onderwijs te
kunnen geven. Kenmerkend voor een professionele leergemeenschop is:

¡ De gerichtheid op het leren en de ontwikkelinE van de leerlingen
o fen cultuur von somenwerken en somen leren

r follectieve verontwoordelijkheid voor het sqmen leren en presteren
r Qesultootgerichtheid.

Iedereen stelt zich voortdurend de vrücg: "Doen wij het goede - gelet op onze

verantwoordelijkheir) vaor onderwijsapbrengsten, onderwijsprates, schaolklimaçt,
kwaliteitszorg & ambities - en doen wij dat goede goed7"

Voor een intern begeleider vertcslt zich dot noor: "Dae ik het goede - om de leden

van de PLG te ondersteunen en coachen bij het samen ontwikkelen va.n passenrJe

visies, strategieen, eigenaarschap en v$ardigheden, en bij het verwerven van dc.ar-

vCIor benodigde middeÍen - en doe ik dat goede goed7"

De Asnraders in deze TIBtaol zijn gereedschopskisten die zich sfzonderlijk of in
diverse combinqties loten gebruiken. Ze kunnen een PLG helpen bij: reflectie en

evaluotie; het formuleren van ombities; het werken con de ontwíkkeiing von de

PLü zelf; en nntuuriryk de ontwikkeling vfln cle kwaliteit en effectiviteit vcn het
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De in deze TIBtool gehcnteerde definitie vün een professionele leergemeen-

schcp sluít oon bij wnt in het 'Besluit bekwaar-nheidseisen çnderwijspersoneel' uit

2CI17 wardt geschetst rond de leerkracht als professional. In dot besluit gant het

notuurlijk in de eerste plcats over vskbekwnamheid, didoctische bekwaamheíd en

pedagogische bekwoamheid. Msar het 'professionsl' zijn vcn de leraar gaat dear

ook verder. in het besluit wordt een lercsr gezien ols iemand die vercrntwoorde-

lijkheid neemt en die voortdurend ofwegíngen en keuzes mockt. Iemand díe met

een onderzoekende, resultcst- en ontwikkelingsgerichte houding werkt oon de

kwaliteit en effectiviteit vun de eigen beroepsuitoefening, en ûcn de kwaliteit en

effectiviteit vcn het onderwijs. Ëssentiele competenties doarbij zijn:

. het verrnogen tot zelflerend en zelfsturend werken non de eigen ontwikkeling

. het vermogen om sûmen met en vûn collegn's te kunnen leren, gericht op

i nd ivid uele en gezcmen I ij ke proktij kverbeteri n g

. het vermogeR tot kritisehe reflectie op het eigen professionele handelen.

Het is deze professionele houding, die ook can de basis ligt von het ssmen willen

en kunnen bouwen oon een PLG, en die de professionele leergerneenschcp kan

bijdrogen osn het sterker moken von de lercsr.

Dût wût in het besluit is geformuleerd vonuit het perspectief vcn onderwijs laot

zich uitbreíden met enkele olgemene 'eisen' ûün, of verwochtingen ten acnzien

von professionols.

Samen bouwen aan een PLG
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Bij proktijkontwikkeling wordt voak een onderscheíd gemnokt tussen 'ie en 2e orde-

versnderingen. Dcorbij zijn 1e orde-veronderingen instrumentele verbeteringen,

om binnen de bestoonde proktijk het goede beter te doen. Vertrekpunt bij verbe-

teren is de vroog doen we 'het' goed, en kon 'het' beter. 2e orde-veranderingen

zijn trcnsformqties die verder gûon dsn onders instrumenteel handelen. Dot zijn

tronsformoties ín de mnnier wûorop over proktijkverbetering wordt nogedacht, en

hoe vanuít dot vernieuwde denken praktijkontwikkeling wordt vormgegeven.

VHREÞITËRHN
recept

Doen we het goed?

Vanuit praktijkkennis over wat nag

niet goed werkt. Binnen de gebruike-

lijke manier van werken en denken tot
verbetering komen. Met wetenschap-

pel ij ke theo rieë n e n p raktij kke n nis.

Trefwoorden

Recept, ontwe rpen, ontwikkelen,

i m p le me nte re n, analyse,

aorzaak-gevolg,

sturen en managen.

Kwal iteit en efficiency.

Reductionisme.

Mqrzono heeft onderzoek gedocn nûor 1e en 2e orde-veronderingen. 1e orde-ver-

clnderingen (verbeteren) worden vook gezien ols een verlenging van het verleden.

Fen verlenging die post bij bestcronde verklnringsmodellen voor de proktijk (pcro-

digmo's) en de geldende wasrden en normen"

I
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dioloog

Doen we het goede?

Doen we het goede goed?

Doen we het om de goede reden?

Vanuit ambitie en praktijkkennis over

wat al werkt. Met doorbreken van

de gebruikelijke manier van werken

en denken tat verbetering komen.

M et creatieve concepten, fitosofi eên,

wete n sch ap pe I ij ke theo ri eë n, p raktij k-

kennis, en zelfkennis.

Trefwoorden:

D ialoog, Ieren, reflecteren, scheppen,

ve rbi n d e n, ve rni e uwe n, systeem als

g eh ee I d, ze lfo rgan i sati e

Kwaliteit en effectiviteit
Halisme



Zorg verder vCIor een intellectueel stimulerende omgeving. Bevorder en begeleid
dioloog. Stel vrogen die oonzetten tot onderzoek en reflectie, en geef ruimte
vCIor verschillende perspectieven en involshoeken. Help betrokkenen bij het
somen zoeken noor punten vcn onderlinge overeenstemming die kunnen dienen

ols gemeenschappelijke bosis voor de tronsformotie. Werk tijdens bijeenkomsten

ûûn concrete ideeën over de wijze woûrop de tronsformotie de gedeelde visie

van de school kon versterken en ondersteunen. Geef tijd voor discussie ove¡' de

verondering, en verschillende inzichten en meningen. Stel constructÍeve richting-
bevorderende vrogen ols ideeën of qcties niet in overeenstemmíng lijken te zijn

met afgesproken doelen en ofsproken. 'Hoe helpt dit bij het samen realiseren

van de daor jullie afgesproken ambitie?'. Onderken wat uitdcgingen en obstokels

kunnen zijn en dat het werken oen een tronsformotieve ombitie de bestoande
prcktijken en zekerheden kon verstoren.

Somen bouwen oon een professionele leergemeenschop is een 2e orde-verûn-

dering, een tronsformotie. PLG zijn helpt bij het beter kunnen vorrngeven von en

omgoûn met 1e orde-verbeteringen én 2e orde-tronsformoties. Een effectieve
professionele leergemeenschap richt zich zowel op verbetertrojecten ols transfor-
moties ten behoeve von het onderwijs oan leerlingen.

Moqr, misschien ten overvloede, het samen bouwen vûn een professionele

leergemeenschop is wot onders don het in elkoar zetten von een stondoord

bouwpokket. Het vroogt mootwerk voor een specifieke proktijk, moqtwerk om

somen een PLG te worden en te zijn, en moqtwerk om ols PLG bij te drogen oon

het ontwikkelen von een effectieve omgeving voor het leren en de ontwikkeling

von leerlingen.
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Soms is zelf ingrijpen de beste oplossing, soms de wot longere weg vio het
versterken von de PLG. Moor eén ding is zeker. Als een IB'er te snel zsken noor
zich toe trekt, in ploots von hoar collego's te ondersteunen om zelf tot oplossín-
gen en oonpokken te komen, don werkt zij de ontwikkeling van de professionele

leergemeenschop tegen.

Kortom, voorkom dot jíj jezelf als IB'er verontwoordelijk mookt voor het slogen

en functioneren von de PLG. Voorkom ook dot jij je doorvoor vercntwoordelijk
laot moken. Neem de lqst niet over. Richt je vooral op het bevorderen en foci-
literen von de professionele díoloog tussen de leden von de PLG, en minder op
het begeleiden von individuele collego's. 'Ontindividualiseer'de begeleiding en

stimuleer' deprivatisering' von token.

Met sndere woorden: probeer somen met de schoolleiding en het teom zoveel

mogelijk token te ontwerpen die somenwerking binnen de PLG vereisen (deprivo-

tisering). En ondersteun, begeleid en cooch die ssmenwerkende collego's in hun

somenwerking (ontindividuolisering).
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TOOr
AFSTEMMEN OP EIGENAARSCHAP EN WERKRELATIË

Bij het in koart brengen von de behoeften von het teom, de schoolleiding en je
eigen rol ols IB'er is het belangrijk een inschotting te msken vcn de wíl en het ver-

mogen vcn het tesm om als PLG te functioneren.
'¡. De teomleden en schoolleiding zien het nut vcn een PLG (nog) niet in" Zij

zien of oonvoorden voor zichzelf (nog) geen een rol en verantwoordelijkheid

om somen een PLG te vormen.

Als dit zo is, moet er eerst worden gewerkt ocn het verbinden vcn teqmleden. Geef

ze complimenten voor dat wct vonuit het perspectief vsn PLG zijn cl goed goot. Richt

taken zo in dot ze ofleen succesvol kunnen worden door (zelflonderzoekende sûmenwer-

king rnet cndere teomfeden (deprivatisering van het werk). En probeer in je begeleiding

teomleden met elkoar in gesprek te brengen (ontindividualisering van de begeleiding).

2. De tecmleden en schoolleiding zien het nut vcn 'iets afs een PL6' in en

doorbij ook hun eigen ven¡ntwoordelijkheid. Moor ze weten nog niet goed wot
PLG zijn voor hen en hun leerlingen precies kon inhouden en kcn opleræren.

In deze fose is het belqngrijk om sc¡men met de teomleden de principes von somen

PLG zijn te verkennen en op bosis von die verkenning voor hen en hun proktijk pos-

sende ombities te genereren.

3. De teomleden en schoolleiding weten ol welwot voor soort' PLG zij willen zijn,

moor nog niet goed hoe dot in de proktijk te brengen.

In deze fase is het belongrijk teom en de schoolleiding te steunen bij het exploreren,

ontwikkelen en toepossen von voor hen relevonte kennis en voordigheden ten oonzien

von proktijkgericht onderzoek; persoonlijk meesterschop, mentale modellen onderzoe-

ken, gedeelde visie ontwikkelen, teomleren en systeerndenken.

q. De teomleden en schoolleiding weten wot ze willen zijn ols PLG en hoe ze dot
in proktijk kunnen vormgeven.

In deze fqse zolje beEeleiding voorol gericht zijn op het op possende wijze steunen en

stirnuleren von de PLG. Respecteer dcorbij het eigenoorschop en de expertise van

de PLG en hoor leden.
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Deprivatisering en ontindividualisering
Deprivotisering von het werk in een professionele leergemeenschap betekent

dot presteren en ontwikkelen een gezamenlijke activiteit is von wederkerig met
elkoor verbonden lerende en presterende professionols.

Ontindividuolisering von de begeleiding houdt in dot je werkt oon het versterken

vsn de lerende en presterende somenwerking von leerkrochten binnen de PLG.

De IB'er begeleidt en coocht de leden von de PLG don bij het:
. sqmen ontwikkelen en delen vqn kennis

. somen formuleren en verwezenlijken von qmbities

o somen ontwikkelen en verbeteren von de kwqliteit en effectiviteit vqn het
onderwijs en de PLG.

Samen bouwen aen een PLG

I t
PROFESSIONELE

LEERGEMEEHSCHAP

9. ogr¡¡ r¡a
Lo¡se Professionals

lB'er
Rolneming & lnterventies
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onderwijs aon de leerlinqen. Deze TIßtool bevst dus çeen ksnt-en-klare doelen

en blauwdrukken, mûor kaders, instrumenten en werkwijzen die kunnen helpen

bij het ecnchenel begeleiden vûn deze 'bouwsctiviteiten' door jou ols Iß'er.

Èl.tç¿ærea&rs{:Träp n3s fundrårrå#nï
Ëigennarschap op zelf doelen stelien en het zelf antwerpen vûn oünpokken om

die doelen te recliseren is het fundoment wûürop een professionele leerge-

rneenschop rust. Bíj het begeleiden vün een PLG moet je niet alleen rekening

houden met dot fundament, moor ook bijdragen oon het versterken voal

dot fundament. Als je recht wilt doen aon eigenaorschop of het versterken

dosrvcn, kon je een PLG niet top-down, of von-buiten-noar-binnen implemen-

teren. Scmen PLG worden en zijn moet door de leden von de PLG (het school-

tesm en de schoolleiding) worden gewild, gedrogen, en ontwikkeld. Profes-

sionele leergemeenschop zíjn rnoet een ombitie zijn vcn het schoolteom én

van de schoolleiding. Als IB'er kon je het teorn en de leiding ondersteunen en

coochen bij het reoliseren von hun ombítie.

Voor een IB'er betekent dit dot zij hoor hondelen en rol zo moet invullen dot

dscrmee het eigenoorschop vsn het teom en de schoolleiding wordt gesti-

muleerd op hun ontwikkeling tot een professionele leergemeenschop. En dot

zij de PLG helpt bíj het formuleren vûn ambities en doelen, en het vinden von

monieren om die doelen te reoliseren. Dot vroogt van jou ols IB'er voortdu-

rende olertheid ten osnzien von de aonwezige cmbitie en competentie von

de PLG, het team en de leiding die horen bij somen Pl-G zijn.

Daar wosr smbitie, eigenaorschap en competentie bij het teorn om somen te

bouwen scn de PLG nog niet osnwezig is, zullen slechts kleine stopjes kunnen

worden gezet. In die pioniersfcse is het voorol belongrijk om proktijkvoorbeel-

den die al (een beetje) lijken op een PLG te {h)erkennen. Geef complimenten

niet vsor het doarbij behcolde resultqct, moor voorul voor het proces von

sûmen leren en somen presteren. Probeer dan bewustzijn te creëren voor

de kwsliteiten die hebben bijgedrogen Gon het beholen von het resultoot.

Probeer alert te zijn op voorbeelden in je school wasr ol (een beetje) sproke is

von gerichtheid op het leren en de ontwikkeling von leerlingen, onderzoeks-

mati ge praktij kontwi kkel i n g, professionele d íqloog en somenwerki ng, somen

versntwoord el ij k zijn, en resu ltootgerichth eid.
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Van professionals wordt verwseht clnt zij effectief zijn in de uitoefening van

hun vok, en dot zij vanuit ziehzelf ook gemotiveerd zijn om steeds effectiever te

willen zijn'" 'Dae ik de çaede dingen, doe ik de gaede dingen goed'. Ook moeten

zij kunnen omgüûn met complexe problemen in hun onderwijspraktijk. Profes-

sionols kunnen complexe problemen niet slleen onderkennen, mûür ook ano-

lyseren en op creatieve en originele wijze oplossen" En bij dat oplossen moken

professioncls gebru i k von wetenschnppel ijke kenn is, praktij kken n is, zelfkenn is en

een reflectief onderzoekende houding" Mssr doordot je nooit slles kunt weten

en in kaart kunt brengen, vrüügt professionoliteít ook dat je je oordelen:kunt

onderbouwen en ûünnemelijk moken (noar professionols en niet-professionals)

sls informatie onvolledig of beperkt is. [n dnt je bij die onderbouwing rekening

houdt met socianl-mcotschcppelijke, wetenschoppelijke en ethische ospecten.

Een onderwljspnofessionql in een professionele leergemeenschop:

1. Wordt gedreven door liefde voor het vak en de wil om dot vok zo goed

mogelijk uit te oefenen.

2. Werkt plannnotig onderzoekend en lerend (samen met collego's) aon

de permnnente verbetering vün de kwuliteit en effectiviteit vsn de

índividuele en gezCIrnenlijke onderwijsproktijk. En doet dÍt vonuit een

onderbouwde visie op onderwijs en het systeem woorbinnen de

beroepsrol wordt vervuld.

3" Werkt somen met collego's con het plcnmotig ontwikkelen van de

PLG als middel voor proktijkverbetering.

û. Verontwoordt hondelingskeuzes vanuit theoretische inzichten, prokt¡k-

kennis, zelfkennis, en onderzoeksmotige reflectie op de vroog of nog

steeds het goede wordt gedcon en of dot goede nog steeds goed wordt

gedaon.

5. Reflecteert op de vraog of de eigen kennís en vonrdigheden nog

voldoen om zo effectief mogelijk het goede goed te doen.

6. Ontwerpt, beorgumenteert, en onderbouwt oplossingen en oonpokken

(voor niet-stondcord vrccgstukken) en voert deze plcnmatig uit.

Ën houdt doorbíj rekening met socioal-msotschoppelijke, wetenschcp-

pelijke en ethische ospecten.
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Acceptotie von de verandering is meestal gebcseerd op een gemeenschcppe-

lijke overtuiging dot de verbetering noodzakelijk is. 2e orde-versnderingen ziet

men vaok ols een breuk met het verleden en bestconde verkloringsmodellen

voor de proktijk (poradigmo's). Ze zijn voak strijdig met de bestoonde woorden

en normen. Een 2e orde-versndering vroogt bovendien vook de ontwikkeling

von nieuwe kennis en nieuwe voordigheden, en de ontwikkeling von nieuwe

hulpbronnen. Dit type verandering stuit mogelijk op weerstand, doordot slleen

degenen die vonuit een breed en integroal perspectief noûr de school kijken de

noodzook vqn de verandering zien. t

TTP:

Het leiding geven oon of begeleiden von een 'l e orde-verondering vraagt een

ondere oonpok don het {bege)leiden vcn een 2e orde-verondering.

Begeleiden von verbetertrajecten

Ook bij verbetertrojecten is het belangrijk te werken vonuit een sûmen ontwik-

kelde en gedeelde visie, en om (bege)leiding te geven vonuit die gedeelde visie

binnen een zorgzome cultuur. Bij het (begelleiden von verbetertrojecten is het

belongrijk om oog te hebben voor vooruitgong binnen de bestoande kqders en

om successen te vieren en te delen met olle betrokkenen. Ontwikkel daorom

processen en structuren die vooruitgong zichtboor moken, en zorg voor een open

stroom oon informotie. Een possende verqndercultuur wordt gekenmerkt door

dialoog rond de visie en de doelen von de school, en somenwerking en somen-

hcng. En zorg dot iedereen een bijdroge kon leveren en is gehoord!

Begeleiden vtln trqnsformaties
(Bege)leiden von trcnsforrnoties vrcogt ondere accenten, doordot hierbij bekend

terrein wordt verloten. Zorg dot de visie rond de trsnsformotie oonsluit op

bestoonde ideolen en overtuigingen. Het is belangrijk collego's voortdurend

te herinneren ûon de gezomenlijk geformuleerde visie op en het belong vqn

het gezornenlijke initiotief. Bevorder eigenoorschop. Schep een 'dit is van ons

allemaal'-houding. Spreek positief over de visie en de transformotie, monitor en

evolueer vooruitgong, en geef voorbeelden von successen elders ols er nog geen

eigen successen zichtboar zijn.

9



ií* l ðqç i IL:r.* i;r{'it":{ q.le ã'få'r:$'

De verleiding kcn groot zijn om ais IB'er {somen met je leidinggevende) met

een hoog eigen ombitieniveou te goan duwen en trekken oûn het teom en ûûn

individuele collego's. De kons is groot dqt dit voor alle betrokkenen een zwore

en frustrerende weg goot worden. Weeg je konsen, schot ook in wat mogelijk

en hoalbsar is. Houd het belong von eigenaarschcp voor ogen. Psssende

tegeltjeswijsheden bij het begeleiden von een tecm dnt somen wil bouwen clûn

een FLG zijn:'Gras groeit niet door eraan te trekken', en 'Bespraei de planten,

niet het onkruid'. Ì

Voor de IB'er is het de kunst om bij het stimuleren von het somen bouwen oon

een PLG de lqst en vercntwoordelijkheid niet over te nemen. Probeer ook te

voorkomen dat communicotie en kennisuitwisseling binnen de PLG uitsluitend of

voorol vio jou loopt. 'Spin in het web' klinkt mooi, moor beter is het om ervoor

te zorgen dat collego's elkqor weten te vinden en in onderlinge dioloog kennis

en ideeên uitwisselen. Voorkom dot je ols IB'er 'hoog te poord goot zitten' cls

steller von doelen, onolist, en bedenker von opiossingen. Het schoolteam en de

schoolleid ing zijn zélf sqmen verantwoordelijk voor het somen succesvol PLG zijn!

Als intern begeleider ben je notuurlijk zelf ook lid van de professionele leerge-

meenschap von je schooi. Msor soms is het verstondig een beetje buiten de

PLG te goon staon om de positie von cooch te kunnen innemen. Het is voorol

de kunst voor de IB'er om je positie zo te kiezen dot jij dsormee het effectiefst

bent in het versterken von het eigenoorschap von de PLG. 'Spin in het web' en

'professionele leergemeensch ap' zijn concepten die eigenlijk niet zo goed bij

elkoar possen.

De lB'er en de Professionele Leergemeenschap
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Sacha is een heel betrakken IB'er vaar wte de zorgleerling centracl stcat.

Zij is de foega ngspoort vaor kennis vcn buiten en dé vraogbaak en hét

expertisecentrum van de schaal. Ze voelt zich superverantwsardalii* en

staot altiid kloar voor alle leertingen en leerkrachten. îlaar coÍlega's ziin

blij met haar expertfse en hulp, mle.r voefen steeds minder de behoefte

am zelf te bliiven leren. Ze zoeken etkaar steeds minder op met vrûgen,

en voigen ze{f steeds minder actuele ontwik&elingen.lE'er Sacfra is heel

actief met het zel{ blussen en vaor*amen van brend.ies-

Fatima is oak I8'er rnet een werm hart vosr de leerllngen ap tzaar scñool,

maer voor haarstoat de leerkrecht en de prafessianete feergenreenscfiop

centroal. Zii vindt het leuk am zelf nieuwe dingen te ferer¡ en uit te pm'

beren, macr is nog meer geihteresseerd in l¡oe colJego's binnen hst teont

teren en zaken uitpraberen.Z,i vindt het åefangruk om ñen met ef*ær fn

gesprek te brenge n en ze te frelpen orn elkaa r positief kritirr;h te åermgun.

Ðat is niet alleen leerzaam vaor die collega's, maor ook voor FatimA en

het Êeorn,went twee weten rneer dcn êén,drie meer dcn tuce,laat ¡tOAA

wat een heel team weet en kan. Fatima is heelsetectief in ået zeif btus*n

van brandies €n erg creatief in lret begeteiden van coîlega's in fiet vær*a'

men ven brandjes.

3
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{Þs,: t'¿ii vit"ri iiç¡ {È:i'q,:r

Bij het begeieiden vclR een professionele leergemeenschop in ontwikkeling is he l

belungrijk om als intern begeleider somen de ambitie vcsi te stellen, het proees

am die ambitie te reoliseren en de begeleidinEsvraag te bepolen. Ëen PLG moet

bereid zijn zichvoortdurend af te vrogen: 'Doen wij het goede? Doen wij het

goede goed? Doen wij het goede om de goede reden?' En de professionele leerge-

¡-neenschop moet zelf lerend en onderzoekend willen werken uon de ontwikkeling

vsn hocr onderwijsprokti;k en oûn de ontwikkeling vsn zichzelf als PLG.

Samen bouwen aan onze PLG
Samen amþÍtie vastsfellen / Samen proces ontwarpen

{TNTERN} BËGELEIÞER

lnput: neutrale kennir, vaardigheden &
feiten

Wat hebben PLG leden nodig aan kennis,
technische vaardigheden en informatie,
am goed te kunnen participeren in een

gezamenl$k Proces?
Hoe kan daarin vaorzien wordon?

Procesbegeleiding & Coaching
Wat hebben PLG leden nodÍg om met

elkaar een çonstructieve dialaog te
kunnen voaten en af te ronden?

Hoe kan daarin voonien warden?

PLG {TEAil å LËlÐlilG

Doen wij het goede?
Doen wij het goede, goed?

Doen wij het goede om de goede
reden?

VerdiePing analYse
StandPunten verkennen

Dialoag
(H)erkennen resources (bescltikbare

middelen, kwaliteiten, tiid, geld, et cetera)
Samen doelen farmuleren
Sarnen acfies ontwe rPen
Samen acties uitvaeren

I

I

I

I

I

I

I

Evaluatie Begeleiding
Heb ik het gaede gedaan?

Heb ik het goede, goed gedaan?
Heb ik het goede gedaan am de goede

reden?

Evaluatie Bouw
Uitkomst & proces

(voor en door PLG)

Voor een IB'er díe een professionele leergemeenschop wil ondersteunen bry dat

sümen bouwen, ls het belangrijk om zich te richten op twee cspecten:

. is de Pl-G inhoudelijk competent op het onderwerp?

. is de FLG competent in het sürnen kunnen voeren von een constructieve pro-

fessionele dioloog?

Als een PLG inhoudelijk nog niet competent is op een specifiek onderwerp, moet

je daur eerst wüt eün doen. Inhoudelijk competent r¡iorden kon scholinE, studie, of

onderzoek vrogen. Als PlG-leden nog niet in stoot zijn om sümen een constructieve

dicloog te voeren, vrüelgt eerst het ontwikkelen daçrvcn tecmconching. Het kan

dan zijn dct een iB'e¡'of expertise von buiten die scholing en cooching voor hacr

rekening gnat;-temen.

I
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Samenvatting

De beroepshouding von leden vsn een PLG wordt gekenrnerkt door:

. Liefde voor het vok en de wil om dat vsk zo goed mogelijk uit te oefe-

nen.

In dioloog met collego's somen onderzoekend en lerend werkeç oon

proktijkontwikkelinç en oqn de PLG als rniddel voor die ontwikkeling.

Het versntwoorden van (hondelingslkeuzes, oplossingen, en oonpok-

ken, vcnuit theoretische inzichten, praktijkkennis, zelfkennis, en onder-

zoeksmstige reflectie op de vroag of nog steeds het goede gedoon

wordt en of dot goede nog steeds goed wordt gedoon.

Belangrijke aandochtspunten bij het begeleiden von het scmen bouwen

oon een professionele leergemeenschqp zijn:

. Versterking vqn het individuele en gezomenlijke eigenoorschap op het

PLG zijn door: deprivotisering von het werk en ontindividuolisering von

de begeleiding.

. Versterken von de inhoudelijke competentie CIm sûmen te bouwen oon

de verbetering von het onderwijs en PLG zijn.

. Versterken van de voordigheid von de PLG om somen in dicloog te

onderzoeken, te leren en de effectiviteit von de onderwijsproktijk te

vergroten

o

a

17


