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Oranje staat voor een score 5 (hetemaaI eens) en groen staat vCIor een score 1

(helemaa[ CIneens). Bijna 7\o/svan de respondenten is het eens mel deze slet[ing.

Ruim ?2o/oÇeeft een neutraai antwoord en bijna 8% is het niet eens met de

stetting. ln deze stelIing zijn twee aspecten verwerkt: het bewust zijn van de

grenzen van deskundigheid en het anliciperen op deze deskundigheidsgrenzen.

Deze stetiing taat zien dat er op teamniveau gekeken kan worden naar de

aanwezige exþertise. Daarnaast zou een voorzichtige conctusie kunnen zijn,

dat er gedachi wordt over een scholings- of professionaliseringsptan al.s

onderdeel van een personee[splan, Na het duidetíjk lormuteren van je WHY,

WHAT en HOW kun je immers zien welke activiteiten aI in tijn topen met de drie

uitgewerkte vraqen. Dat betekent ook dal je in kaarl kunt brengen wat er nodig

is om door te onlwikketen in de tijn van de gedachlen en afspraken die je met

elkaar hebt gemaakl, Weten wat we weten en de communicatie met elkaar over

de eigen experlise is basaaI voor een [erend leam, Teamleren ontslaat bij het

voeren van dit gesprek.
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Samenwerken is i¡r essentie: krachten bundelen. Twee weten aLtijd meer dan

één. Of Één en één is in dit geval drie. De krachl van de samenwerkinq tigl vooral in

de ruimte die ontstaat om samen na te denken over de dingen die nodig zijn om de

sitr.¡atie zo mogelijk beter aan te pakken, ln hel çesprek ontstaan de perspectieven.

De actie zit in de interactie. Je vangt een gedachte, voeql er een eigen idee aan toe,

de gedachten worden gemixt en een nieuw perspectief is geboren'

Devolgende checktiststart met het in kaart brençen van de kwalileilen die in

een leam aanweztq zun

I

a
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Een goede samenwerking heb je nodig voor het creëren van een elfectieve

'teerkrachtomgeving'. Staat dit huis van samenwerken op een stevig

fundament, dan wordt hel steeds gemakketijker om moeitijke gesprekken

te leiden. Een aantat aspecten zijn retevant:

Kwatiteiten'kteuren'mensen. Ontdek wetke kwaliteiten er in het

team aanwezig zijn. Werken vanuit je kracht is prettig en gemakkel-ijk.

Worden cotleqa's aL op hun kwal'iteiten inqezet?

Maak mel elkaar een kwaliteitskaart voor de schoot, stel deze kaart

vas[ en communiceer die mel alte betrokkenen. ls de binnenwereld

en de buitenwereld op de hooqte van je kwaliteilskaarl? Weten

betrokkenen wat ze kunnen verwachlen van je schoot?

Doe een check op de teamkwatiteiten en de op schootniveau vasLgestetde

kwaiiteiten. ls er sprake van een match? Wat vraaql om onlwikkeling?

ln gesprekken kun je [eunen op de kwaLileilen die je ats schooI hebr

qeformuteerd. Je weet wåt ouders, kinderen en andere partijen mogen

verwachten, Daarnaasl ben je je voortdurend bewust van je eigen in

le zetten kwalileiten,

a

a
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Oranje slaat voor een score 5 ihelernaat eensl en groen staat voor een score 1

(helernaaL oneens). Meer dan 5Stå van de respondenten geeft aan het eens t€

zijn met deze stelling. Ruim 30% staat er neutraal tegenover. Ruim 1ûjt geeft

aan dat het creatief dEnken niet is geçroeid,

{
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ln onderstaande grafiek combineren we vraag 35 (bewust van onze grenzen)

met vraag 36 (team wordt creatiever in het creëren van optossingen),

Q35 - wr"¡ u *.tN üñs Ëf;wusl vÅN n[ $Rn]¡rË]¡ v*ft #r{aa

fi ESt{¡.if{ ffi ûHsr$ sN ANr$*tpf; RHþ¡ I}AARüp

Answered: 1,389 Skipped: 7

Q36: (no

tabeD:1

Q36: {no
[abet]:2

Q36: (no

tabeü:3

Q36: (no

tabeD: 4

Q36: (no

tabeU: 5

0% 10% 20% 30% 40v" 50% 80% 70% e0% 90% 100%

! tretemaat oneens oneens : neutraat I eens I hetemaaLeens

L--,,,,,

De balken slaan voor de mate van crealiviteit van het team. De kleuren geven

aan hoe de lB'ers de vraag over hel herkennen en anticiperen van grenzen van

deskundigheid hebben beoordeeld, Oranje staat voor een score 5 (hetemaaI eens)

en groen staat voor een score 1 (hetemaal oneens). ln de graliek is zichtbaar dat

een hoge score op herkennen en anticiperen op de grenzen van de eigen expertise

verband houdt mel een hoge score op de creativileii van het Leam,Je kan dus

stetten dal een creatielleam lot meer inzichl in de eigen (on)moqeIijkheden ieídt.

En/of dat meer inzicht in de eigen (on)moqetijkheden tot meer creativiteit in het

feam leidl,

Creativiteit onlslaat ats je de gelegenheid krijgt om buiten de gebaande paden te

snuffe[en, Zoeken in de berm, andere afslagen nemen tijdens het rijden, brengl
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je ook in andere omgevingen, Deze melafoor l.aal zien'dal hel vertalen van je

comforlzone een bel.anqrijk gegeven is om andere dingen te ontdekken. Wie

iels nieuws oppakt, moei ook iels loslaten, Een theorie oververanderen waarbij

crealiviteit wordl aangemoedigd, is door De Cal.uwé'witdrukdenken'genoemd.

Aties kan en atles is mogeiijk. Om die reden zetten we aLi"es kriskras dooretkaar

en gaan we samen aan heL werk om nieuwe werkbare silualies le ontdekken

en verder te onlwikketen. Op deze wijze onlslaal er ruimle om te onldekken en

nieuw gevonden oplies uil te proberen. De op deze wijze bewust gecreëerde chaos

zaI uileindel"ijk omslaan in een proces van zetforganisatie. Hier worden nieuwe

werkwijzen, slructuren of alqoritmen geboren, Mel elkaar wordl iets nieuws

gecreëerd. DiL proces van veranderen vraagl om een enorme aterlheid op de nieuwe

patronen die ontslaan. Nauwkeurig en sgslematisch waarnemen staan met slip

genoteerd. Analgses van de bewegingen en interventies zijn van bel.anq om mel

elkaar lol andere bijgesletde werkwijzen te komen, Atl.e betrokkenen zijn in dit
proces hoofdrotspe[ers, Met etkaar zoek je naar een ander evenwicht.

!
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ûranje staat voor een score 5 (hetemaat eens) en groen staat voor een score 1

{helemaat oneens). Meer dan 48% van de respondenten geeft aan dat het team

zich bewust is van etkaars expertise en ernaar handett. Ruim 35Yo staat hier

neutraal in en meer dan 16Yo heeft een neqatieve kijk op deze stelting.

Etke individuele cotlega mag zich afuragen: 'Wat kan ik, waL ken ik en wa[ wit ik

bereiken?' En vertel ook waarom. Vervotgens kun je dit over¿ichr van individuele

uitspraken, wensen en verantwoording koppeten aan dezetfde vragen, maar dan

gestel.d op teamniveau" Een team is immers meer dan een steil.etje soio-werkende

professionals. De beide overzichten kunnen enorm hetpen om deze bewust-

wording op gang te brengen.

De volgende checktist uit TIB is vooral gericht op het verbeteren van het

leerkrachtgedrag binnen de eigen school. llet kan ook een eerste aanzet zijn om

de individuel.e ontwikketing te verbinden met de cottectieve wensen die er zijn

naar aanleiding van de vaststellinq van het ondersteuningsprofiet van de schoot.

De checktist sluit aan bij de PDCA-cUctus.
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Om het grootst mogetijk effect te bereiken is het beLangnjk om rRet elkaar

vast te steLlen welk leerkrachtqedrag cp basis van hel ondersteuningsprofiel ..,

gewenst is, Laat de leerkraehl benoernen welke probtemen zij in de dagelijkse

onderwilspraktijk ervaarl en welke vaardigheden daarbij horen, Het kiezen

van haar eigen referentie zaI de betrokkenheid op de professionaliserinq

verhogen. Brenq in het eerste gesprek ook een prioritering aan als er meerdere

professionatiseringswensen zijn. Je stelt vervotgens vast op welke wrjze de

leerkracht hieraan gaat werken (orqanisatie), welke onderstet¡ninq zij nodig

heefi (middeleni en wetk resutlaat ze verwacht {evaluatie). Dit maakt evaluatie en

reftectie gedurende en aan het einde van het tra.¡ect moqeLijk,

i ì:i;

ln deze periode oefent de leerkracht het doetgedraç, ervinden kLassenbezoeken

plaats en je voerl coachinqsqesprekken, De leerkracht refi.ecleert in deze gesprekken

met de iB'er. Daarnaast reflecteert zij lussentijds in het reflectie{oqboek op de

uitvoering van haar voorgenomen ptan. Deze reflecties leiden tussentijds tot

moq eLij ke aa nscherpi n gen va n hel professiona liseri n gspia n.

:-.!i:l-'l

Aan hel eind van de planperiode voert de lB'er een evatuatiegesprek met de

leerkracht. Wal heefl het professionaliseringsplan opgeleverd? Samen stel je

vasf of het doetgedragis behaatd. Behoort de benoemde vaardigheid nu tol hel

roulinematig handeLen van de leerkracht?

Zo 1a, dan wordl er een nieuw doelgedrag geFormuleerd, aansluitend bij het

gewensl leerkrachl-gedrag binnen de schoot, Wanneer hei doelgedrag niet of

onvoldoende zichtbaar is, slel je samen een nieuw pian op voor de komende

ptanperiode, lndien een leerkracht nieuwe vaardigheden heeil geleerd, is het

bel.angrijk om dit le delen mel collega's en evenlueel leertinçen. Al.s lB'er zorg je er

naluurlijk voor dal deze gel.eqenheid zich voordoel in een teamvergadering o[ in

de koftiepa uze of anderszins. Ook teerkrachlen wiL[en zich qraaq compelenl voelenl
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Oranje slaat voor een score 5 (hetemaal eens) en qroen staaL voor een score 1

(hetemaaI oneens), Meer dan 460/ovan de lB'ers is het eens met de steU.ing. Ruim

320/o reageert neutraat, Ruim 200/ovaî de respondenten geelt aan dat ze zelf geen

passende onderwijsa rra n gem en ten on twi kkeien.
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Oranje staat voor een score 5 (hetemaateens) en groen slaat voor een score 1

(helemaaI oneens). Ruim 6770 van de respondenten is het eens met deze sletling

Meer dan 2370 neeml een neutrale positie in als het gaat om de bespreking

waar¡n het leren van de leerlingen centraal sLaat, Bijna 97ovan de respondenten

is het niet eens met deze stel"ting.

Voor circa 320/ovafi de respondenten loont het de moeite om het [eren van

de leertingen op de agenda te plaatsen, Het bespreken van het teren van de

leertingen is immers 'pralen over werk', Slerker nog, heL is pralen over heL werk

dat we primair in onze ro[ ats leerkrachl behoren Le onderzoeken en te verbeteren,
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ln ondersLaande grafiek combineren we vraag 37 (bewust van etkaars experlise)

met vraag 38 (ontwikketen zetf passende arrangementen),
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De balken slaan voor het zelf kunnen ontw¡kketen van passende ãrrangementen.

De bovenste bal.k is een weergave van het minst competent zijn op het gebied van

het zett ontwikketen van passende arrangementen. De onderste batk is de meeste

posilieve score. De kl'euren çeven aan hoe de lB'ers de vraag over bewustzijn van

etkaars expertise hebben beoordeetd, Oranje slaat voor een score 5 (helemaaI

eens) en groen sLaat voor een score 1 (hetemaat oneens),

Dan vaIt op dat er een sLevige rel.atie is tussen het ontwikketen van onderwijs-

arranqemenLen en het feil dat hel team zich bewusl is van elkaars expertise en

ernaar handelt, Kort çezegd:veeIvindbare experl¡se in hel team maakl het zetf

o n twi kketen va n onderwijsa rra n gemen ten mogetij k,

Dit dwarsverband toont het betang van verdere protess¡CInatisering van de

teamleden aan, Een Leam met veel kennis, kunde en een attitude gerichl op het

l'eren van de leertingen is tot veel in sLaaL,
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ln onderstaande grafiek combineren we vraaq 42 (team bespreekt hoe we leerl"ingen

beter kunnen [aten leren) met vraaq 38 (wij ontwikkel.en zelf passende arrangementen)
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De baiken staan voor de mate waarin men passende arrangementen kan onLwikketen.

De kteuren geven aan in hoeverre binnen hel team wordl besproken hoe men

teertingen beter kan lalen [eren. Oranje slaal voor een score 5 (heLemaal eens) en

grCIen stðat voor een score 1 (hetemaaI oneens).

Er is een duidetijk verband lussen het ontwikkeLen van passende arrangemenLen

en hel feit dal in het team besproken wordt op weLke wijze de teerlingen beter

kunnen [eren.Je zou mogen concluderen dal het gesprek over het Leren van de

leertingen het maken van een onderwijsarrangement makkelijker maakt,

Hiervol.gen enkele sugqeslies die kunnen [e¡den tol een veiLiq ktimaat, waarin je

in atle openheid kunt praten over de roldie je als l.eerkracht kunt spelen bij hei

leren van je Leer[ingen, We kunnen niet vaak qenoeg zeggen dat dit de kern is van

je beroep. Coveg zegl dat wederzijdse alhankeLijkheid pas mogelijk wordl aLs je

jezef f kent en greep op jezelf hebt. RespectvoI omgaan met lezel,f is een primaire
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aangeleqenheid, Hierdoor onlslaal onafhanketijkheid. Dit is een voorwaarde om

te kunnen kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid. Hel vertrouwen in jezel.f, hel

respect voor jezelf, een duidetijke (beroeps)koers maken dat je weet wie je bent.

Deze basis heb je ats professionaIen ats mens nodig om een soIide (werk)retalie

aan te gaan, gericht op wederzijdse afhankelijkheid,

Coveg beschrijft vervoigens op welke wijze je kunt invesleren in de ander. Hier

introduceerl hij hei begrip'emolionel'e bankrekening', Hij ziet die rekening ats een

leken van hel vertrouwen dat je in de toop van de tijd opbouwt bij een ander. E[ke

storling op die rekening maakl dat de ander je meer verLrouwl, Ofwet zich veiLig

voeti in de relalie mel jou.

Coveg beschrijft 6 stortingen op de'emotionete bankrekening'die de

wederkerigheid goed doen:

De ander proberen te begrijpen beschouwt hij ats één van de groolste

slortingen. Doordat hier verschitLende perspectieven kunnen bolsen, vraagt

het om het tijdetijk parkeren van je eigen perspectielom hel perspectief van

de ander de kans te geven binnen te komen,

0p detaíts [etten. Een zucht, een snik, een tijdeLijk te[eurgeslel"de btik in

iemands ogen, onderuiL zakken tijdens een overleg, een woord dat iels anders

aangeeil dan de rest van het verhaal. dat is verteld, zijn atlemaalsiçna[en van

gevoetens die doorsijpelen in de wijze waarop een collega aanwezig is,

Je woord houden geefl pas echt volume aan de emotionele bankrekening

die je hebt geopend bij de ander. Het tegenovergesle[de, je niet aan je woord

houden, afspraken niet nakomen is luneslen belekenl dus een aanslaq op je

bankrekening. Het is dan ook verstandig om uitspraken goed te overdenken

op betekenis voor de toekomsl en op haaLbaarheid.

Verwachtingen duidetijk uitspreken. Deze storling is qericht op hel creëren

van duidelijkheid. Ats je vooraf duideIijk maakt wal je verwachL van een

gesprek, ben je transparant over wal er mogel"ijk is. Al.s heL qesprek vorderi en

de inbreng van beide kanten is gericht op het construeren van een oplossing,

is er sprake van samen bouwen, oftewel co-conslruclie.

a

a

a
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a lntegriteit laten zien. lnlegriteil is le zien in elke vezel van je Lijl, in je

houding, in de wijze waarop je spreekt, je taal., wal je doel, hoe je handel.t, Dit

gedrag is te zien in elke denkbare situalie.

Een echte verontschutdiging bij een opname. ALs je niet storl maar een

opname doel van de emotionete bankrekening, geefl dat per definitie een 
{

deuk(je) in de relatie, Ook hier speett 'integer zijn' een ro[. Als je benoemt wat

er is gebeurd of gaal gebeuren en dat deze situatie ertoe heell geieid dat je

je woord niet kunl houden, dan is dat een leken van sterkte, Als opnames

incidenleet voorkomen, hoeft het geen problematische invloed te hebben

op de bestaande relalie. Ats dit echler geregeLd gebeurl, betekent dit een

ptundering van de opgebouwde credits.

a
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Oranje staat voor een score 5 (hetemaal eens) en groen staal voor een score 1

(hetemaaI oneens), Ruim 3570 van de respondenten geetl aan dal er casuïstiek

wordt besproken in het team, Ruim 30% reageert negatief en nog eens bijna 3570

staat neutraaI tegenover deze stettinq.

Bij het bespreken van casuïstiek in het lB-netwerk wordL een werkwijze voorgesteld

om praktijkinbreng te bespreken in kteinere groepen.Je kunt ook me[ een

grotere groep kritísche ol niet kritische werk-situaties bespreken. A[s je hier

een optossingsgerichte variant votgt, voorkom je dat je met zijn allen op

een probleem duikt en de ander probeert le helpen. Empowerment kan het

sfeutelwoo rd zijn bij hel uitvoeren van deze werkwijze, Je siel,i vragen en gaat

samen met de praktijkinbrenger op zoek naar krachten, kwaIiteilen die atzijn

benut of nog kunnen worden gebruikt, Hierdoor krijqt de praktijkinbrenger in

ieder çevaleen competent gevoel. Dus ga vooraIop zoek naar aspecten ats: hoe

kan ik dezeLfredzaamheid slimuteren, het zetfuertrouwen een boost geven, het

gevoet van eigenwaarde verçroten en het zelf optossend vermogen vergroten.

De volgende procedure zou je daarbij kunnen volgen,
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Fose

Voorbereiding

Lulster en spreekregels

Bereid voor woûr je onder-

steuning br.¡ zou willen hebben

en wees duideljk over wot je
hoopt te ontvongen/wot het

op moet opbrengen.
' ' ""--- t"

i Eén von de teomleden Inbrenger spreekt.

i beschrijft de proktijksituotie

woorbij enige hulp wordt
gezocht.

De collego's zijn geihteresseerd

i in het verhelderen von het

ì verhoolen in de voordigheden,
j mogelijkheden, hulpbronnen

i en bereikte resultoten von de

ì inbrenger in relotie tot hoor

¡ verhool. Ook wordt qctief

gezocht noor u itzonder¡n gen.

Activiteit

Presenteren

Verhelderen

De collego's vertellen kort wot

indruk heeft gemookt von wot
de inbrenger heeft verteld. De

complimenten mogen in ondere

I woorden herhoold worden of
ossociotief op elkoor volgen.

Elk teamlid stelt op haar beurt
éé:n vraag en hooguit één

verdiepingsvroag, en is daarna
stiltotdot zij in de volgende

ronde weer aøn de beurt is.

Iedereen mag in willekeurige

volgorde spreken. De inbrenger

neemt de complimenten in

ontvangst.

De teomleden stellen vrøgen die

de inbrenger laten nadenken

ove r de u itzonde ri nge n.

Bevestigen

Reflecteren

i ols doei.

Teomleden krijgen de kons een Ì E/k teamlid spreekt op haar
ondere optie te geven. Doorbij ', beurt. Opties mogen alleen in

mog een nieuwe suggestie i vragende vorm worden gegeven.

ontstoon, geïnspireerd op wot 
i

en voorgonger zegt.

Afsluiting De inbrenger reogeert kort op
wot er in de voorgoonde ronde

is gezegd. Benoemt wot het
meest bruikboor lijkt en welke

octie wordt ondernomen.

Alleen de inbrenger spreekt.

De inbrenger denkt no over

de gevonden uitzonderingen

en vertelt welke bruikboor zijn

evenG

l

l

I

t
I

I

I

1,

,i

I

I

ii.r
t:
il.

i'
ll
t::
!.

lt
rll.l

il
ili
l:

il

,ill
.ii'

:

il
,ìi

:l:
:

iri

:

Bron: The reflecting tearn (Norman, H. e.o, 2003). Aangepast door Goijaorts en Laros, 2007.
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I hetemaatoneens ! onuuns ü neutraat I eens I hetemaateens

Oranje slaat voor een score 5 (helemaat eens) en groen slaat voor een score 1

(helemaaIoneens), Meer dan 47o/ovan de respondenten reageerL posit¡ef op

deze stelting. Ruim 33o/ageefleen neutrate reactie en ruim 1970 Çeefl aan dat de

principes van de dialoog niet aitijd worden gehanteerd.

Voor meer dan 5070 van de respondenten zou het dus betekenisvol kunnen zijn

om meer in te zetten op een andere wijze van communiceren met etkaar,

ln de 'kwa[ileiisreeks opLeidingsscholen' is een editie verschenen met de naam

'Scan onderzoekscuttuur in de schoot', Deze scan is çratis en downtoadbaar.

De auteurs Anje Ros en Linda van den Bergh schrijven in de inleiding dat de

scan ¡s bedoetd voor schoten die zich witlen ontwikketen tot een professioneLe

leergemeenschap, HeL voeren van een diatoog is dan retevant.
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Het onderstaande overzichl koml uit de scan en biedt verschiItende fases die bij

het ontstaan van een diatoog worden gezien en geborgd, De plustekens talen zien

dat het om een uilbreiding qaat van de vorige fase.

.$-Ð_Åry

Professionele dialoog op hel niveau van leraren: professionele ontwikketing

Leraren voeren diepgaande çesprekken CIver het onderwijs, gericht op de

verbetering van hun handelen,

Het leam komt nog weinig tol echle dial.ooq over inhoudel.ijke thema's.

Het gesprek qaat veetaIover organisalorische zaken en heefl weinig

diepganq.

Op studiedagen worden inhoudei.ijke lhema's besproken, waarbij op een

construclieve manier wordt gediscussieerd. Atte l.eraren komen daarbij

eertijk voor hun mening uit.Ze gaan respeclvol mel etkaar om.

+ De [eraren voeren lussen de lessen door en na schootlijd veet

inhoudelijke gesprekken, waa rbijze reflecteren op de kwai.iteil van hun

onderwijs. Deze gesprekke n ziln gerich t op de verbelering va n de

kwaLiteit van hun onderwijs.

+ De gesprekken iussen leraren hebben veel. diepgang, doordat ze

worden gevoed door [ileratuur en door (eigen) onderzoeksresullaten,

+ De leraren durven etkaar ook om feedback te vragen en (ook onqevraagd)

feedback te geven over de manier van lesqeven, Ook minder posilieve

aspeclen komen daarbij aan bod. Leraren spreken eikaar aan op qedrag

dat kan worden verbelerd.
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l! hetemaatoneens ! on""ns '.1, neutraat I eens I hetemaateens

Oranje staai voor een score 5 (hetemaaIeens) en groen staat voor een score 1

(hetemaaI oneens). Ruim 57o/ovan de respondenten geeft aan dal de prolessio-

naIisering van heL team aanstuit bij de vragen die ontstaan vanu¡t de eigen

coltectieve ambiLie. Meer dan 2ïolo reageert neuLraaI en ruim 140/a geefl aan dal er

geen sprake is van een aansluitende professionatisering.

Professionaliseren kent één richling mel meerdere rijstroken, lndividuele

professiona[iseringswensen oi-ideeen enerzijds en anderzijds een cotleclieve

professionaIiseringswens. Het cotlecLieve pLan slaat voor de heie rijrichling ol

rijbaan en de individueLe wensen vormen de verschittende rijslroken inctusief

atlerlei invoegstroken. ln dit proces van invoegen, uitvoegen, snetheid aanpassen,

maximale snetheid bepalen is, het onderwijskundig [eiderschap van de direcleur

een onmisbare schaket, Hij kent de individuele professionatiseringswensen en

heefl samen mel hel team nagedachl overde koersvan de school als onderdee[

van de educatieve kelen in de regio. Hoe zorgen we voor een belere uilvoering van

onze basisondersteuning? Op wetke wijze kunnen we onze exlra ondersteuning

verstevigen en/of uirbreiden? Dit soort vragen ziln vanzel.[spreken in een team

dat professionaLisering richt op de colleclieve ambilie,
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