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Onderzoeksvraag
In what way do professional learning communities, consisting
of professionals from diverse educational backgrounds,
construct a social configuration fit for collective learning?
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Collectief leren
Sociaal proces
Collective learning can be defined as a process
concerning joint group activities, resulting in
shared learning outcomes, such that the sum of
individual learning differs from the learning on
collective level (Castelijns et al., 2013; Simons &
Ruijters, 2014).

Cognitief process
Collective learning is the cognitive capacity of
collective attention indicating and representing
common knowledge across group members, yielding
mutually known representations, emotions,
evaluations, and beliefs.’ (Shteynberg et al.,2020).
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Collective attention
Common knowledge

Collective attention is a
psychological state, informed by a
situation that can arise as a result of
the explicit or implied attention of
one’s social group. Collective
attention can be defined as ‘a firstperson plural perspective, where the
individual experiences that we are
attending to some aspect of the
world’ (Shteynberg, 2015a, p. 581).
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Cognitieve architectuur
Collective cognitie

Shared mental models

Compositional emergence
Compilational emergence

Structural shared cognition
Perceptual shared cognition
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Dataverzameling

Interviews 1
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Start PLG
Sep ‘19

Interviews 2
Feb-ma ‘21

1.1
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Interviews 3
Feb-ma ‘22

Eind PLG
Juli ‘22

Name
Fred
Debbie
Kristel
Karen
Paula
Maurice
Susan
Mandy
Harriet
Peter
Egbert

PLC
DL
SR
DL&SR
DL
SR
DL
SR
SR
SR
DL
DL

Role
Participant
Facilitator
Participant
Participant
Participant
Facilitator
Participant
Participant
Participant
Participant
Participant

samenwerking met andere
collega’s ingericht en
ervaren?
-

Interviewformat

0.1 Aspirational en strategic value

Waardecreatie-interview (Wenger, Trayner en De Laat, 2011)
met focus op:

-

-

0. Ground narrative
Hoe is de PLG tot stand gekomen?
Hoe is jouw deelname aan de PLG tot stand gekomen?
Wat gebeurde er allemaal in de PLG?

-

0.2 Enabling value

1. Aspirational value
Welke doelen streef jij als individu na met je deelname aan
de PLG?
Welke doelen streeft de PLG als groep na?
2. Enabling value
Wat heb je nodig om deze doelen te behalen?
Hoe wordt er op dit moment aan die voorwaarden voldaan?

Enabling value op basis van literatuur:
1. Psychologische basisbehoeften:
autonomie, competentie, sociale
verbondenheid
2. Leerperspectief van deelnemer
(transformationeel versus transactioneel
perspectief op leren)
3. Relatie van vertrouwen in de groep,
elkaar kennen
4. Continuiteit deelnemers
5. Leerklimaat: wederkerigheid onderdeel
van de cultuur in de groep en in de
organisatie. Quid pro quo: niet kennis voor

van contextuele factoren
invloed kunnen zijn op de
waardecreatie in de PLG.

Wat vind je belangrijk aan
het onderwerp van je
PLG?
Wat hoop je dat de PLG
gaat opleveren?
Welke doelen streef jij als
individu na met je
deelname aan de PLG?
Welke doelen streeft de
PLG als groep na?
Hoe passen deze
individuele en collectieve
doelen in de doelen van
de organisatie waar je
voor werkt?

Focus op individuele en co

ambities en doelstellingen

deze op en verken in enab

systematisch wat er nodig
ieder doel te behalen.

Enabling value
1

Noodzakelijke en voorwaardelijke factoren
voor het succesvol functioneren in een
PLG:

Daarnaast geeft het een o

Aspirational en strategic value
-

Het belang van de resultaten van de PLG
voor deelnemer en stakeholders. Het gaat
om individuele en collectieve doelen,
zowel binnen de PLG als daarbuiten voor
de deelnemende organisaties.

Wat vond je een bij
uitstek waardevolle
ervaring? (meerdere ook
mogelijk)

rondom een bepaald start

2

3

Wat heb je nodig om deze
doelen te behalen?
Hoe wordt er op dit
moment aan die
voorwaarden voldaan?
Hoe wordt op dit moment
voldaan aan reeds
bekende noodzakelijke
voorwaarden (zie
hiernaast)?

Verken systematisch alle

genoemde doelen. Laat de

geïnterviewde open over z
ervaringen vertellen.

Wanneer alle doelen verk

verken daarna ook in hoev
wordt voldaan aan de

noodzakelijke factoren uit
literatuur.
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Dataanalyse
Deductive and inductive analyse:
(Fereday & Muir-Cochrane, 2006)
Stage 1: Developing the code manual

Deductief

Cognitive architecture

Inductief

Open en axiaal
(Cresswel, 2021)

Stage 3: Summarizing data and identifying initial themes

Deductief en
inductief

Selectief
(Cresswel, 2021)

Stage 5: Connecting the codes and identifying themes

Stage 2: Testing the reliability of the code
Stage 4: Applying template of codes and additional coding
Stage 6: Corroborating and legitimating coded themes
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Resultaten
Categories
Sensemaking

Subcategories
Codes
Individuele sensemaking
Alignment personal values
Tension individual - collective

Participants
39
8
25
8
35
10

Dealing with diversity

Signaling diversity
Defining diversity
Bridging diversity

73
45
43

11
11
11

Creating a shared frame of reference

Collectieve sensemaking
Investing in commonality
Commonalities

52
25
46

10
10
11

Strive for a collective artifact

Need for a shared ambition
Creating a shared ambition

47
25

10
8

Sensemaking
Individual sensemaking
Individual alignment
Tension individual - collective

Individual alignment
Want mijn doel is nog steeds, we werken in het onderwijs omdat we
iets willen betekenen voor leerlingen. We coachen van leraren maar
uiteindelijk moet het effect hebben op de leerlingen. Dus uiteindelijk
moet dat samenwerken ook effect hebben op de kinderen. Mijn
bijdrage hierin is Dat we wel iets moois kunnen neerzetten, wat wel in
het werkveld iets doet en dat het een positief effect heeft op de
ontwikkeling van de leerlingen. Interview 1.4

Dealing with diversity
Signaling diversity
Defining diversity
Bridging diversity

Bridging diversity
X: ja ik denk […] dat het heel prettig werkt en dat we ook wel naar
ieders organisatie toe open blijven kijken naar de verschillende visies
die er zijn en dat we die ook naar elkaar uitspreken en daar in proberen
om daar een gezamenlijke deler in te vinden. Dat vind ik wel heel mooi.
Het is, ik heb absoluut niet het gevoel dat de organisatie voor hun
eigen belang aan het strijden zijn, dat klinkt nu een beetje raar, maar
nee ik heb echt een gezamenlijk gevoel daarin bij beide BLGs. Dat we
echt wel beoogen om naar een gezamenlijk doel te mogen bereiken.
Interview 1.3
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Creating a shared
frame of reference
Collective sensemaking
Investing in communality
Sense of communality

Sense of communality
Iedereen zit er ook volgens mij echt vanuit hart voor deze thematiek en
iedereen heeft daar iets mee te maken gehad in het verleden, of dat
onderzoek doen is of trainingen verzorgt. Iedereen is daar een keer
ingedoken en we willen ook echt allemaal het zelfde. […] Dat gaat veel
verder dan alleen een gesprek voeren. Je moet er ook in geloven dat je
kinderen autonoom maakt of dat ze autonoom zijn en dat jij ze een
stukje verder op weg helpt en ze niet van jou afhankelijk maakt. Dat is
volgens mij wel een levensvisie die we allemaal hebben. Dat vind ik wel
heel belangrijk. Interview 1.9
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Collective artifact
Need for a shared ambition
Creating a shared ambition

Need for a shared ambition
En omdat het redelijk abstract is, blijf je een beetje om die materie
heen draaien. En je probeert grip te krijgen op op iets wat er niet echt
is, om het zo maar te zeggen. Dus er was op een gegeven moment was
er een, eh behoefte, om eh te concretiseren. Om iets concreets te
gaan doen. Interview 1.1
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Strive for collective attention

Individuele
thema’s

Categories
Sensemaking

Subcategories
Codes
Individuele sensemaking
Alignment personal values
Tension individual - collective

Participants
39
8
25
8
35
10

Dealing with diversity

Signaling diversity
Defining diversity
Bridging diversity

73
45
43

11
11
11

Creating a shared frame of reference

Collectieve sensemaking
Investing in commonality
Commonalities

52
25
46

10
10
11

Strive for a collective artifact

Need for a shared ambition
Creating a shared ambition

47
25

10
8

Collectieve
thema’s

Creating
perceptual shared
cognition
Creating
perceptual shared
cognition

Creating
structural shared
cognition

Strive for collective attention
Compositional emergence
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Conclusie
Strive for collective attention

Collective
attention

Collective learning
Shared ambition

Sensemaking

Individual process

Dealing with
diversity

Creating a shared frame of
reference

Strive for shared
ambition

Collective process
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Discussie
Wat is de strive for collective attention?
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Strive for collective attention

Collective
attention
Shared ambition

Sensemaking

Dealing with
diversity

Individual process

Creating a shared
frame of reference

Collective learning

Strive for shared
ambition

Collective process
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