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Professioneel

Leren van en met elkaar

Gemeenschap

School als PLG



De school als professionele leergemeenschap

Een school waarbinnen leraren de ruimte hebben en nemen 
om het onderwijs vorm te geven en 
te werken aan hun professionele ontwikkeling

-> Bijdragen aan de verbetering van het leerproces 
en de resultaten van leerlingen

Admiraal et al, 2016; Little, 2004; Sligte et al, 2018

School als PLG



Scan School als PLG

Leraren:
• Externe en interne scholing
• Delen van kennis en ervaringen
• Gezamenlijk onderwijs ontwikkelen
• Onderzoekende houding

Voorwaarden in school:
• Stimulerend en faciliterend leiderschap
• Collegiale ondersteuning
• Personeelsbeleid
• Onderlinge communicatie, o.a. over visie op onderwijs

Scan PLG

Schenke et al, 2015
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Scan PLG



Hoe kom je daar?
De deur van het klaslokaal open zetten!

Je bent als leraren en schoolleiding gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de school als PLG en hoe 
die in de toekomst verder vorm krijgt 

Meer kennis en inzichten delen: leren van elkaar

Onderzoekende houding activeren

School als PLG



Praktijkgericht onderzoek door leraren

“We moeten geen professionele onderzoekers, maar 
onderzoekende professionals ontwikkelen in het onderwijs.”

Onderzoek in de school

Schenke, et al. 2016



Waarom onderzoek door leraren?
- Meer zicht op wat werkt en wat niet
- Beslissingen baseren op onderbouwde argumenten

En het leidt tot:
- Meer kennisbenutting uit onderzoek
- Samenwerking met onderzoekers
- Meer aandacht voor kennisverspreiding in school
- Onderzoekende houding
- Onderzoekscultuur in school

Onderzoek in de school

Zwart et al. 2015; lopend onderzoek 
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