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§ Uitleg onderzoek: waarom, hoe en wat?

§ Introductie reflectietool

§ Zelf aan de slag met reflectietool

§ Nabespreking

Inhoud workshop



WAAROM?



Onderwijsontwikkeling kan worden gerealiseerd door 
professionele ontwikkeling van leraren

Van scholen wordt verwacht dat ze continu ontwikkelen

Een veelbelovende manier om dat te doen, is door het 
werken in professionele leergemeenschappen (PLG’s)

Dit werk moet worden verduurzaamd, want:
1. Verspilling

2. Interventiemoe
3. Iedere leerling moet kunnen profiteren
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Dit werk moet worden verduurzaamd, want:
1. Verspilling

2. Interventiemoe
3. Iedere leerling moet kunnen profiteren

Duurzaam = 
de onderwijsverbetering door de PLG is een

organisatieroutine geworden en de kernonderdelen
in de school verankerd zijn (zowel in praktijk als beleid)

De kernonderdelen van de datateam interventie

Kernonderdelen met betrekking tot de theory of action en
implementatietrouw
1. Gebruik de acht stappen van de datateam interventie
2. Gebruik de datateam handleiding
3. Organiseer regelmatig bijeenkomsten (tenminste eens per maand)

Kernonderdelen met betrekking tot het verankeren in de 
schoolorganisatie
4. Deel de resultaten van het datateam met anderen in de school (die 
geen deel zijn van het data team) 
5. Leg vast in (beleids-)documenten
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Realiseren duurzame onderwijsontwikkeling is een
uitdaging!

Geïntegreerd leiderschap blijkt cruciaal voor het 
realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling

Leiderschapsactiviteiten

- Organiseren en reorganiseren van de school 
- Managen van het curriculum en instructie 
- Begrijpen en ontwikkelen van mensen

Structurele kenmerken van de organisatie

- Organisatorische structuren
- Sociaalculturele interacties



Geïntegreerd leiderschap blijkt cruciaal voor het 
realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling

Maar wat doen die (formele of 
informele) leiders dan als 

duurzame onderwijsontwikkeling 
gerealiseerd wordt?



HOE?



Langdurige observatieperiode
- Zes tot acht weken per school
- Drie dagen per week
- Bijv. geobserveerd in docentenkamer, een dag meelopen 

met (con-)rectoren, bijwonen vergaderingen
- Field notes en logboek

LogboekWat heb je vandaag gezien m.b.t.

-leiderschapsactiviteiten?
-organisatorische structuren?

- Kernonderdelen (duurzaamheid)?



Vragenlijst om sociale netwerken in kaart te brengen
Met wie praat je over…

…het werk?
…persoonlijke zaken (zoals familie of het weekend)?
…datateams?



WAT?



Duurzaamheid

§ Ondanks dat iedereen nog met datateams werkte, verschilden de 
scholen in de mate van duurzaamheid

Kernonderdelen School A School B School C

m.b.t. 
Implementatie-
trouw

Beleid Praktijk Beleid Praktijk Beleid Praktijk

1. Gebruik acht
stappen Ja Ja Ja Nee Ja Bijna altijd

2. Gebruik
handleiding

Geen fysiek
exemplaar, 

“kennen uit het 
hoofd”

Zelden, alleen als
naslagwerk Nee Zelden, alleen als

naslagwerk Nee Ja

3. Regelmatige
bijeenkomsten Nee Ja Ja Ja Ja Ja

m.b.t. 
verankeren in 
organisatie

Beleid Praktijk Beleid Praktijk Beleid Praktijk

4. Deel
resultaten
datateam met 
anderen

Nee Ja Nee Ja Nee Ja

5. Leg vast in 
(beleids-
)documenten

Ja Ja Ja Ja Ja Ja



§ Visie

§ Niet gecommuniceerd of gedocumenteerd

§ Samenhang creëren

§ Geen verbinding met algemene visie van de school

§ Op één school: formatief handelen in persoonlijk 
ontwikkelingsplannen, sectieplannen, teamplannen, én komt 
aan bod in haast elk wekelijks en jaarlijks overleg

c

Organiseren en reorganiseren van de school 



§ Facilitering

§ Roosters vrijgemaakt

§ In twee scholen: facilitering in taakuren

§ In één school: externe datateam coach

§ Alleen geobserveerd bij formele leiders

Organiseren en reorganiseren van de school 



§ Plannen

§ Bijeenkomsten opgenomen in jaarplanning

§ In één school: in sectiegesprekken

§ Monitoren

§ Besproken tijdens wekelijkse bijeenkomsten

§ Besproken in docentenkamer

§ Improvement measure bespreken

Managen van het curriculum en instructie 



§ Evalueren

§ Besproken in jaarlijkse bijeenkomsten 

§ Genoemd als probleemoplosser

§ Gebruikt om probleemgebieden te identificeren

§ Plannen werd alleen geobserveerd bij formele leiders, monitoren 
en evalueren bij zowel formele als informele leiders

Managen van het curriculum en instructie 



§ Ondersteuning bieden

§ Vragen beantwoorden (over datagebruik)

§ Advies geven (over datagebruik)

§ Bereidheid om afspraken te maken (om datagebruik te 
bespreken)

§ Waardering uitspreken

§ Complimenten, niet in relatie tot datateams of datagebruik

Begrijpen en ontwikkelen van mensen



§ Beschikbaar zijn

§ Kantoordeuren (zoveel mogelijk) open

§ Luisterend oor bieden

§ Lunchen in docentenkamer

§ Rolmodel zijn

§ Actief deelnemen aan bijeenkomsten

§ Gebruik van data tijdens studiedag of (team-)bijeenkomsten

Begrijpen en ontwikkelen van mensen



§ Kennis hebben over

§ Kennen van de inhoud en procedures

§ Herkennen van problemen die opgelost kunnen worden door 
datateams of datagebruik

§ Beantwoorden van vragen over datateams of datagebruik

Begrijpen en ontwikkelen van mensen



§ Communicatie

§ Interesse tonen

§ Informatie verspreiden

§ Resultaten in nieuwsbrief

§ Geobserveerd bij zowel formele als informele leiders

Begrijpen en ontwikkelen van mensen



§ Hiërarchie: drie tot vier lagen

§ Weinig personeelsverloop in datateams

Organisatorische structuren



§ Open en ondersteunende cultuur in alle scholen

§ Beschikbaar, communicatie en ondersteuning

§ Gelijke waarden

§ Vrijwel iedereen betrokken bij gesprekken over werk en 
persoonlijke zaken

§ De helft van het personeel betrokken bij gesprekken over 
datateams

Sociaal-culturele interacties



§ Duurzaamheid is niet ‘wel’ of ‘niet’ aanwezig, het ligt 
genuanceerder

§ Hoewel formele en informele leiders belangrijk zijn, worden enkele 
leiderschapsaspecten uitgevoerd door alleen formele leiders

§ Verschillende leiderschapsaspecten beïnvloeden verschillende 
duurzaamheidsaspecten

Conclusie
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REFLECTIETOOL



§ Te gebruiken in een team

§ Beschrijf onderwijsontwikkeling die jullie willen verduurzamen

§ Vul de checklist in

§ Waar liggen de krachten en de verbeterpunten van de school?

§ Bedenk concrete vervolgstappen, die je op korte termijn kunt 
uitvoeren

§ Documenteer!

Reflectietool



Het creëren van duurzame onderwijsverbetering met 
professionele leergemeenschappen is een proces, 

geen statisch gegeven!

Reflectietool



ZELF AAN DE SLAG



§ Groepen van vier (zie volgende slide)

§ Vertel over een onderwijsontwikkeling die in jouw school 
geïmplementeerd werd (Gebruik opdracht Anne)

§ Kies een van de situaties uit

§ Vul gezamenlijk de tool in

Opdracht



NABESPREKING



§ Waar lagen de krachten? Waar lagen de verbeterpunten?

§ Wat zijn concrete acties die je volgende gaat uitvoeren?

§ Wat was prettig aan het werken met deze tool?

§ Wat kan er verbeterd worden aan deze tool?

Nabespreking


