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Samenvatting 

Professionele leergemeenschappen (PLG-en) als middel voor professionalisering en 

schoolontwikkeling hebben de belangstelling van beleidmakers, onderzoekers en 

onderwijspraktijk. Ons onderzoek richt zich op de vraag hoe PLG-en op VO-scholen 

geïnitieerd en gestimuleerd kunnen worden en zich in de tijd ontwikkelen. Een  

conceptueel raamwerk is ontwikkeld voor de PLG als multi-dimensioneel begrip; 

fungerend in een complexe onderwijscontext. Op basis hiervan zijn instrumenten 

ontwikkeld voor dataverzameling en analyse (vragenlijst, interview, observatie 

werkbijeenkomsten) om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de PLG en 

collectief leren. In dit rondetafelgesprek staat het analyse-instrument voor de observaties 

van PLG-bijeenkomsten centraal. De vraag is of met het instrument ontwikkelingen van 

PLG-en in opeenvolgende bijeenkomsten zichtbaar gemaakt kunnen worden. 
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Tegen het licht: validiteit en betrouwbaarheid van een analyse-instrument om 

de ontwikkeling van PLG-en en collectief leren te analyseren 

 

De Professionele LeerGemeenschap (PLG) als middel voor professionalisering en 

schoolontwikkeling heeft de belangstelling van beleidmakers, onderzoekers en de 

onderwijspraktijk. In PLG-praktijken en onderzoek naar PLG-en wordt verondersteld dat 

binnen deze omgevingen collectief leren tot stand komt (Vermeulen, 2016).  

In onze bestudering van onderzoeksliteratuur is gebleken dat er van een PLG geen 

eenduidig concept  bestaat en dat de complexiteit vanwege onderlinge beïnvloeding 

tussen de kenmerken nog onderbelicht blijft. 

We hebben daarom gekozen voor de ontwikkeling van een breed concept waaraan 

meerdere kenmerken zijn te onderscheiden. Dit concept is ontwikkeld om rekening te 

houden met het complexe karakter van collectief leren en de onderwijspraktijk. We 

verwachten dat het een nauwkeurige analyse en een genuanceerde beschrijving van een 

PLG mogelijk maakt(Hairon e.a, 2015; Sleegers e.a., 2013).  

Het concept is gebaseerd op een inventarisatie van kenmerken die genoemd zijn in de 

literatuur. In dit concept worden drie aspecten onderscheiden (professioneel, leren en 

gemeenschap) waaraan in totaal 11 kenmerken worden toegekend die van belang 

worden geacht voor collectief leren. 

 

 

Aspecten PLG Kenmerken 

Professioneel 1. Gerichtheid op het leren van leerlingen 

2. Gerichtheid  op permanente professionele ontwikkeling 

Leer(activiteiten) 3. Samenwerken 

4. Reflecteren 

5. Feedback geven en ontvangen  

6. Experimenteren 

Gemeenschap 7. Gedeelde visie 

8. Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

9. Onderling vertrouwen en respect 

10. Collegiale steun en aanmoediging  



11. Sociale cohesie 

 

Ons onderzoek richt zich op de vraag hoe PLG-en op scholen voor voortgezet onderwijs 

zich ontwikkelen over een periode van twee jaar vanaf het startmoment van de PLG. 

Daarbij besteden we speciaal aandacht aan de ontwikkeling van de onderscheiden 

kenmerken die mogelijkerwijs samen gaan met collectief leren binnen een PLG. 

Het is een vergelijkende casestudie naar de ontwikkeling van verschillende PLG-en op 

verschillende scholen. 

Gedurende de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 worden 7 PLG-en op 6 verschillende 

scholen gevolgd. De PLG-en zijn gespreid over diverse onderwijstypes en werken aan 

verschillende didactische/pedagogische thema’s. De PLG-en komen 6 tot 8 keer per 

schooljaar bij elkaar. In de tussenliggende periodes overleggen en ontwikkelen docenten 

en experimenteren zij met aanpakken en materialen binnen het gekozen thema. 

 

Om de ontwikkeling van de PLG in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van 

verschillende instrumenten: vragenlijst, semigestructureerde interview, logboek en 

observaties van PLG-bijenkomsten. De vragenlijst, het semigestructureerd interview en 

het analyseschema voor de bijeenkomsten zijn gebaseerd op hetzelfde concept. Daarmee 

kunnen de resultaten van de databronnen met elkaar worden vergeleken met het oog op 

triangulatie. Het is van belang dat het analyse-instrument valide en betrouwbaar is. 

 

De vragenlijsten zijn gebaseerd op bestaande gevalideerde (sub-)schalen en zijn/worden 

geanalyseerd met SPSS. 

Voor de interviews is een betrouwbaar analyse-instrument ontwikkeld (Kappa>0,7). 

Ook voor de observaties hebben we een analyse-instrument ontwikkeld. 

Aan het eind van schooljaar 2016-2017 is bij de 61 deelnemers de vragenlijst (100% 

respons) en het interview 3 keer afgenomen en zijn er 98 bijeenkomsten geobserveerd. 

 

Dit rondetafelgesprek concentreert zich op de observatie van de PLG-bijeenkomsten 

middels het analyse-instrument. Van alle bijeenkomsten zijn audio-opnamen gemaakt. 

De audio-opnamen zijn uitgewerkt in transcripties. Deze transcripties worden 

geanalyseerd met het eerder genoemde instrument. 

In  de rondetafelsessie willen we bespreken of het instrument waarmee de transcripties 

worden geanalyseerd,  geschikt is (hoe het werkt); of de resultaten van de verschillende 

instrumenten met elkaar te vergelijken zijn en of de ontwikkeling van de PLG en collectief 

leren daarmee in beeld gebracht kan worden. Dit zal mede gedaan worden door de 

deelnemers aan dit gesprek zelf ook een voorbeeld te laten analyseren m.b.v. het 

analyse-instrument. Verder worden in de rondetafelsessie de uitkomsten van de analyse 

van de bijeenkomsten vergeleken met resultaten van de eerste afname van de 

vragenlijst. 

 

Het onderzoek is relevant voor zowel wetenschap als voor de praktijk. 

Het moet leiden tot nieuwe wetenschappelijke kennis met betrekking tot het functioneren 

en de ontwikkeling van een PLG: hoe het werkt, wat het oplevert en welke inspanningen 

daarvoor nodig zijn. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de hoge verwachtingen t.a.v. 

de effectiviteit die beschreven worden in de literatuur. 

Het rondetafelgesprek is relevant voor de ontwikkeling van een valide, betrouwbaar en 

bruikbaar instrument voor het analyseren van transcripties van audio-opnamen van 

(PLG)bijeenkomsten. 
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