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INLEIDING
AANLEIDING ONDERZOEK
Deze rapportage beschrijft de resultaten van een onderzoek naar kennisgemeenschappen in het Nederlandse
primair onderwijs uitgevoerd in opdracht van de PO-Raad. In 2009 heeft de PO-Raad zeggenschap gekregen
over de besteding van een deel van de middelen bestemd voor onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten in de
sector primair onderwijs, de SLOA-middelen. De PO-Raad wil de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de sector
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versterken. Een van de manieren waarop scholen invulling geven aan de onderzoeks- en ontwikkelfunctie is
door de inrichting van kennisgemeenschappen. Deze zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
duurzame organisatieontwikkeling (Onderwijsraad, 2003). Ook de PO-Raad ziet kennisgemeenschappen als een
veelbelovende praktijk om de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de scholen te versterken en op deze manier
het eigenaarschap voor structurele verbetering van onderwijskwaliteit op de juiste plaats te beleggen. De PORaad vraagt zich af in hoeverre kennisgemeenschappen daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van de
onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de school en welke rol zij spelen bij spelen bij het bevorderen van organisatiebreed leren en innoveren. De inzichten verkregen uit dit onderzoek pogen bij te dragen aan het formuleren
van een antwoord op deze vragen.

ONDERZOEKSVRAGEN EN -OPZET
Het begrip ‘kennisgemeenschap’ kent verschillende benamingen. Naast kennisgemeenschappen spreekt men
ook van leernetwerken, kenniskringen, leerwerkgemeenschappen, of kennisgroepen. Behalve dat er geen eenduidige Nederlandse benaming is, bestaat geen eenduidige definitie van het begrip kennisgemeenschap. Het
concept is gebaseerd op het internationaal gangbare concept ‘community of practice’ dat door founding father
Etienne Wenger als volgt wordt gedefinieerd: “communities of practice are groups of people who share a concern, set of problems or passion about a topic, and who deepen their knowledge and expertise and create
knowledge together in an area by interacting on an ongoing basis”(Wenger, 1998: 32). Onderzoek van Pieters
en De Vries (2005) naar kennisnetwerken in het Nederlandse onderwijsveld toont echter aan dat er vele verschijningsvormen van kennisgemeenschappen zijn waarbij de ledensamenstelling, de wijze van samenwerken,
de mate van (in)formaliteit en de verwachtte en feitelijke effectiviteit sterk uiteenlopen. Dit onderzoek probeert in kaart te brengen hoe de kennisgemeenschappen in het primair onderwijs er uit zien.
Het hier beschreven onderzoek inventariseert aldus de aanwezigheid en karakteristieken van kennisgemeenschappen in het Nederlandse primair onderwijs. Daarnaast wordt verslag gedaan van de (leer)opbrengsten van
de onderzochte kennisgemeenschappen.
In het onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs?
2. Welke activiteiten vinden in de kennisgemeenschappen plaats en waar zijn ze op gericht?
3. Op welke wijze wordt in de kennisgemeenschappen invulling gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer?
4. Welke opbrengsten worden volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?
5. Welke facilitering en ondersteuning van de kennisgemeenschappen is op basis van de verkregen inzichten
gewenst?
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http://www.poraad.nl/index.php?p=19641&nieuws_id=365331
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Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht.
Door middel van een survey onder PO-schoolbesturen en onderwijsexperts is een inventarisatie gemaakt van
de inrichtingskenmerken, de werkwijze en de opbrengsten van kennisgemeenschappen. Dit heeft naast een
algemeen beeld van kennisgemeenschappen in het Nederlandse primair onderwijs tevens geleid tot een landschapskaart met daarop vindplaatsen van kennisgemeenschappen.
Voor het beantwoorden van de derde en vierde onderzoeksvraag (op welke wijze wordt in kennisgemeenschappen invulling gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer en welke opbrengsten
zijn gerealiseerd) is gekozen voor een verdiepingsslag waarbij door middel van een case study design zes kennisgemeenschappen aanvullend zijn onderzocht om op deze wijze beter zichtbaar te krijgen wat de werkelijke
effecten van deelname aan een kennisgemeenschap zijn (zie ook De Vries & Blaas, 2010). Hoewel effectiviteit
van kennisgemeenschappen moeilijk is aan te tonen, hebben wij de vragen naar de onderzoeks- en ontwikkelfunctie en de effectiviteit van kennisgemeenschappen via deze onderzoeksvragen proberen te beantwoorden.
Hier geven we ook aandacht aan de voor de PO-Raad relevante onderzoeksvraag in hoeverre kennisgemeenschappen daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de school en
of er sprake is van ‘samen doen en samen kennis construeren’ dat zich vertaalt naar de dagelijkse praktijk in de
school. De beantwoording van deze vraag heeft een exploratief karakter waarbij werkende ‘ingrediënten’ worden gedestilleerd als kenmerken van effectieve kennisgemeenschappen.
In de casestudies is een systemische invalshoek gehanteerd. Veel onderzoek naar kennisgemeenschappen is
beperkt tot één of meerdere sleutelpersonen uit de kennisgemeenschap terwijl er nog weinig inzicht is in hoe
groepen deelnemers van dezelfde kennisgemeenschap percipiëren. Ook is niet duidelijk of kennisgemeenschappen daadwerkelijk helpen de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen en leiden tot individueel
en collectief leren. Vanuit een systemische blik kijken naar een vraagstuk betekent dat de meest relevante
betrokken actoren en factoren in hun onderlinge samenhang en interactie worden gezien, waardoor de essentie achter het vraagstuk zichtbaar wordt. Centraal hierbij staat de vraag naar de onderliggende werkende ingrediënten.

OPBOUW VAN HET RAPPORT
De rapportage is als volgt opgebouwd. Het eerste hoofdstuk geeft een theoretische uiteenzetting rondom kennisgemeenschappen. Hierin worden de kracht en mogelijkheden die aan kennisgemeenschappen wordt toegeschreven, beschreven. In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek gerapporteerd. Het derde hoofdstuk beschrijft de inzichten die verkregen zijn in het verdiepende onderzoeksdeel. Hier
wordt ingezoomd op een zestal kennisgemeenschappen. De rapportage sluit af met een conclusie op basis
waarvan aanbevelingen zijn geformuleerd. De landschapskaart met daarop de geïdentificeerde kennisgemeenschappen is in de bijlagen opgenomen.
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HOOFDSTUK 1. KENNISGEMEENSCHAPPEN IN CONCEPT
INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van het concept kennisgemeenschappen. Deze uiteenzetting
is gebaseerd op bestaande literatuur en eerder onderzoek naar kennisgemeenschappen. Het hoofdstuk beschrijft tevens het theoretische model dat in het onderzoek als kijkkader is gebruikt.

HET CONCEPT KENNISGEMEENSCHAP
2

Het concept kennisgemeenschappen is gebaseerd op het begrip Community of Practice (CoP ). Met dit concept
geven Lave en Wenger (1991) aan dat mensen in de praktijk van en met elkaar leren. Een CoP ontstaat wanneer een groep mensen kennis, inzichten en ervaringen in hun vakgebied wil delen met als doel om samen
nieuwe kennis en andere manieren van handelen te ontwikkelen (Bood & Coenders, 2004). CoP’s vervullen
verschillende functies in relatie tot de creatie, accumulatie en verspreiding van kennis in organisaties (Lave &
Wenger, 2002). Hoewel CoP’s van elkaar kunnen verschillen qua vorm en samenstelling delen ze een zelfde
fundamentele structuur. Dit maakt dat CoP’s of kennisgemeenschappen meer dan andere samenwerkingsverbanden de potentie hebben om bestaande grenzen tussen groepen en organisaties te overschrijden en mensen
bij elkaar te brengen met overlappende praktijken die op andere wijze niet snel tot directe samenwerking zouden zijn gekomen (Pieters & De Vries, 2005). Kennisgemeenschappen worden dan ook gezien als een mogelijke
oplossingsrichting om de R&D functie van scholen te versterken en om de kloof die veelal wordt ervaren tussen
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen (Broekkamp & Hout-Wolters, 2006). Ten eerste door
expliciet de verbinding te maken tussen de wereld van onderzoek en de praktijkwereld en op deze wijze nieuwe kennis te construeren. Dit is met name het geval wanneer in kennisgemeenschappen verschillende partijen
samen komen (kennisontwikkelaars, intermediairs en onderwijsinstellingen). Ten tweede kunnen kennisgemeenschappen vanuit een R&D-perspectief worden ingezet als mogelijk instrument om individueel leren en
organisatieleren met elkaar te verbinden. Door middel van kennisgemeenschappen kan zo gestalte worden
gegeven aan de onderzoek- en ontwikkelfunctie van de school. Onderzoek naar kennisgemeenschappen in
lerende organisaties geeft aan dat “nurturing a culture that supports staff in becoming a professional learning
community is the most promising avenue for sustained, substantial school improvement” (Cranston, 2009).
Collectief leren wordt hierbij gezien als een sterk mechanisme voor organisatieleren (Dixon, 1999; Nonaka &
Takeuchi, 1995; Cranston 2009).

HET LEREND VERMOGEN VAN KENNISGEMEENSCHAPPEN
Mittendorff et al. (2006) hebben een analytisch kader ontworpen dat het lerende vermogen van een CoP inzichtelijk maakt. Ze baseren het model op een uitgebreide literatuurstudie over collectief leren en kenniscreatie. Zij stellen dat de mate van collectief leren door leden van een CoP afhangt van zowel de kenmerken van de
groep als van de mate waarin de CoP er in slaagt tot externalisatie van kennis te komen en deze ook weet vast
te leggen in collectieve leeropbrengsten (Schaap, van Vlokhoven & de Bruijn, 2011).
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De termen ‘community of practice, CoP en kennisgemeenschap worden in deze rapportage door elkaar gebruikt.
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Figuur 1. Analysekader Mittendorff et al. (2006)3
Het analytisch kader bestaat uit drie pijlers. Aanname van het model is dat collectieve processen leiden tot
collectieve leeropbrengsten. Elke pijler bestaat uit een aantal kenmerken (bijv. specifieke leeractiviteiten of
leeruitkomsten). De eerste pijler heeft betrekking op de inrichtingskenmerken van een CoP en richt zich op de
vraag of er sprake is van een gedeeld domein, een gedeelde praktijk en een gedeelde gemeenschapszin. De
tweede pijler richt zich op het proces waarbij impliciete kennis expliciet wordt gemaakt. Dit wordt in het model
geduid als de fase waarin geëxternaliseerd wordt. De derde pijler maakt inzichtelijk tot welke collectieve leeropbrengsten de processen in de CoP hebben geleid.
De pijlen in het model geven de richting van de invloed aan. Zo heeft de pijler ‘groepskenmerken’ invloed op de
pijler gezamenlijk leren en dient het externaliseren in de tweede pijler plaats te vinden alvorens er gesproken
kan worden van collectieve leeropbrengsten. In die zin zijn de eerste twee pijlers voorwaardelijk voor de derde
pijler. Omdat het model van Mittendorff et al. (2006) in het onderzoek gebruikt is als analysekader worden de
drie pijlers hieronder verder toegelicht.
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GROEPSKENMERKEN (PIJLER 1) 3
De eerste pijler uit het model werkt de drie fundamenten waarop de inrichting van een CoP moet zijn gebaseerd volgens MIttendorff et al. (2006) verder uit. Cop’s hebben een gedeeld kennisdomein dat bepaalt waar
de CoP zich inhoudelijk op richt en dat zorgt voor een gemeenschappelijke basis. Dit is bijvoorbeeld een be
bepaald vakgebied of werkveld. Daarnaast hebben CoP’s een gedeelde gemeenschapszin. Een CoP is een community waarbinnen betrokkenen op basis van wederzijds vertrouwen en respect samenwerken en zich verbonden voelen. De leden van een kennisgemeenschap beschouwen zich als een groep die samen een (leer)traject
aflegt en waarbinnen er ruimte is voor elkaar en verschillen. De leden ontwikkelen een manier van samenwerken waarin rollen, verantwoordelijkheden en participatiegraad impliciet dan wel expliciet worden onderhandeld. Als derde fundament noemen Mittendorff et al (2006) het hebben van een gedeelde praktijk. De CoP
ontwikkelt een eigen werkwijze waarin ideeën, instrumenten, stijlen, heuristieken, kennis en producten worden gedeeld.

COLLECTIEF LEREN (PIJLER 2)
Collectief leren wordt opgevat als het proces waardoor een collectiviteit kennis construeert of bestaande kennis reconstrueert (Huysmans, 2000). Voor het realiseren van collectieve leeropbrengsten dient impliciete kennis te worden geëxternaliseerd Hildreth, Kimble en Wright (2000: 32) stellen dat “externalization is of particular
importance when researching collective learning. In this process, people learn explicit from each other. Making
tacit knowledge explicit generates group learning, because it leads to new insights and new knowledge in the
group. Moreover, it reduces the risk that knowledge disappears when people leave the organization” (. In de
externalisatiefase wordt impliciete kennis omgezet in expliciete kennis (zie ook Linde, 2001; Simons & Ruijters,
2001; Brown & Duguid, 1996, De Bruijn, 2008). Nonaka en Takeuchi (1995) laten zien dat externalisatie samenhangt met processen als socialiseren, combineren en internaliseren.
De tweede pijler uit het analysekader bevat de processen die nodig zijn om stilzwijgende kennis en inzichten
voor elkaar toegankelijk te maken, die te conceptualiseren en te concretiseren. Het externalisatieproces gebeurt enerzijds via sociale interactie (Brown & Duguid, 1996), anderzijds door middel van het uitwisselen van
verhalen (Linde, 2001; Simons & Ruijters, 2001; Brown & Duguid, 1996). Voor het interpreteren en begrijpen
van dergelijke kennis is collectieve reflectie van belang. Deze collectieve reflectie kan dan zowel gericht zijn op
de opgedane ervaringen als op de interactie tussen individuen (Simons & Ruijters, 2001; Van Woerkom, 2003;
Nonaka & Takeuchi, 1995). Ten slotte wordt het op collectief niveau toewerken naar het oplossen van problemen genoemd als belangrijk onderdeel van externaliseren (Brown & Duguid, 1996).

COLLECTIEVE LEEROPBRENGSTEN (PIJLER 3)
In het model wordt ervan uitgegaan dat de mate van collectief leren door leden van een kennisgemeenschap
afhangt van zowel de kenmerken van de groep als de mate waarin de CoP er in slaagt tot externalisatie van
kennis te komen en deze vervolgens weet vast te leggen in collectieve leeropbrengsten. Hieronder vallen documenten die het collectieve leerproces beschrijven (bijv. logboeken, trainingsverslagen), bereikte collectieve
leerdoelen (dit kunnen zowel proces- als productdoelen zijn), als mede gedeelde innovatieopbrengsten en/of
oplossingen voor gedeelde problemen waarbij de CoP of andere betrokkenen zich kunnen vinden in de oplossingen die zijn bedacht.

3

Over dit analysekader is eerder gepubliceerd door Schaap et al. (2011). Onderstaande uitwerking van het model is hieruit overgenomen.
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COP’S EN INBEDDING IN SCHOOLONTWIKKELING
Het faciliteren van de professionele ontwikkeling van leerkrachten krijgt steeds meer aandacht op het niveau
van de overheid als ook op dat van schoolmanagement. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leerkrachten ligt zowel bij de individuele leraar als bij de organisatie (Seezink, 2009). Samen individueel leren leidt
tot collectief leren. Collectief leren wordt gezien als een sterk mechanisme voor organisatieleren (Dixon, 1999;
Nonaka and Takeuchi, 1995). Wenger (1998) beschrijft dat CoP’s de verbindende schakel zijn tussen leren op
individueel niveau en op het niveau van organisaties. CoP's vervullen namelijk verschillende functies in relatie
tot de creatie, accumulatie en verspreiding van kennis in organisaties (Wenger et al., 2002). In oorsprong is het
doel van CoP’s niet specifiek om organisatieleren te faciliteren maar het kan wel als middel er toe blijken te
werken. Verschillende onderzoeken naar de opbrengsten van CoP’s laten dit zien (bv Toole and Louis, 2002;
Cranston 2009).
Het belang van het verbinden van individueel leren met organisatieleren wordt breed gedragen. Teurlings en
van der Neut (2007) noemen hierbij twee voorwaardelijke condities. Allereerst is het van belang dat vanuit de
organisatie ondersteuning en facilitering plaatsvindt zodat de kennisgemeenschap is ingebed in de ondersteunende schoolorganisatie. Daarnaast dienen de ondersteunende condities en uitkomsten van het leren te worden verankerd en geborgd in de context van de organisatie. Nader onderzoek van Teurlings en van der Neut
toont echter aan dat het verbinden van individueel en collectief leren in de praktijk nog in de kinderschoenen
staat en niet zonder problemen is (Teurlings & van der Neut, 2007:30). Er blijkt een spanningsveld te bestaan
tussen de individuele interesse in professionalisering van de deelnemers en de noodzaak tot organisatieleren
gericht op het verbeteren van organisatorische processen (Seezink, 2009; Schaap et all., 2011).

SAMENVATTENDE AFSLUITING
Kennisgemeenschappen bestaan in vele vormen en varianten. Ze worden als veelbelovende manier beschouwd
ten behoeve van kenniscreatie en als verbindende schakel tussen individueel leren en collectief leren. Ze kunnen hierbij zowel doel als middel zijn. Het theoretisch kader van Mittendorff et al. (2006) beschrijft het lerend
vermogen van kennisgemeenschappen. Dit model is in het uitgevoerde onderzoek naar kennisgemeenschappen leidend geweest. In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten die met het vragenlijstonderzoek naar kennisgemeenschappen in Nederlandse primair onderwijsveld zijn verkregen.
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HOOFDSTUK 2. KENNISGEMEENSCHAPPEN IN DE PRAKTIJK: OVERZICHT VAN ALGEMENE
KARAKTERISTIEKEN
INLEIDING
Het uitgevoerde surveyonderzoek beoogt, in lijn met het eerder genoemde model van Mittendorff, een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1.

Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het PO?

2.

Welke activiteiten vinden in de kennisgemeenschappen plaats en waar zijn ze op gericht?

3.

Welke opbrengsten worden volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?

Hierbij wordt de volgende conceptuele onderbouwing gehanteerd. Inrichtingskenmerken bestaan volgens
Mittendorff et al. (2006) uit een gedeeld domein, een gedeelde praktijk en een gedeelde gemeenschapszin. Het
gaat hierbij om het in kaart brengen van de wijze waarop de kennisgemeenschappen zijn samengesteld en
welke doelen worden nagestreefd. Daarnaast is het van belang inzicht te hebben in de werkwijze van de kennisgemeenschap. Welke rol- en taakverdeling bestaat er, op welke wijze wordt samengewerkt en op welke
wijze wordt de kennisgemeenschap gefaciliteerd vanuit een bredere (school)organisatie? Bij de opbrengsten
van de kennisgemeenschap wordt gekeken naar bereikte individuele en collectieve leerdoelen (dit kunnen
zowel proces- als productdoelen zijn), gedeelde innovatieopbrengsten, en/of oplossingen voor gedeelde problemen waarbij het collectief zich kan vinden in de oplossingen die zijn bedacht.

OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
RESPONDENTEN
Voor het maken van een inventarisatie van de aanwezigheid van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs is het op voorhand niet evident hoe de onderzoekspopulatie er uit zou moeten zien. Kennisgemeenschappen zijn veelvormig en vaak lokaal/regionaal georganiseerd. Om recht te doen aan de wens van de opdrachtgever om een zo’n breed mogelijke range te hanteren is in samenspraak met de PO-Raad besloten tot het uitzetten van een digitale vragenlijst op schoolbestuurniveau. Hiertoe heeft de PO-Raad een respondentenbestand
aangeleverd van alle bij hen aangesloten schoolbesturen. Alle schoolbesturen zijn eenmaal benaderd. Zij vertegenwoordigen alle bij de PO-Raad aangesloten po-scholen. Uit het onderzoek van Pieters en De Vries (2005) is
gebleken dat het in kaart brengen van bestaande kennisgemeenschappen een lastige opgave is. De respons in
hun onderzoek was slechts 7% van de benaderde po- en vo-scholen. In de wetenschap dat een survey naar alle
waarschijnlijkheid een beperkt bereik op zou leveren leek het verstandig om het aangeleverde respondentenbestand van po-schoolbesturen aan te vullen.
Hiervoor is een uitgebreide snowball-sample gestart via mail en telefoon. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van zogeheten warme (bekende), lauwe (indirect bekende) en koude contacten (onbekend contact).
Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een lijst van 62 contactpersonen. Deze 62 personen zijn per telefoon
en/of per mail benaderd. Met 41 personen heeft een telefonisch interview plaatsgevonden. Doel hiervan was
om zowel kennisgemeenschappen te identificeren als om door middel van een sneeuwbaleffect de contactlijst
uit te breiden. De benaderde personen is gevraagd naar andere contacten die mogelijk bekend en/of betrokken
zijn met kennisgemeenschappen. Daarnaast is naar landelijke pabo’s (n = 37), onderwijsbegeleidingsdiensten (n
= 25) en landelijke pedagogische studiecentra (n = 3) gebeld en een e-mailbericht verstuurd met daarin dezelfde vraag als het gaat om het inventariseren van kennisgemeenschappen. Tevens is ten behoeve van verdere
inventarisatie het verzoek gedaan om het bericht als een zogeheten kettingmail door te sturen.
9

Hierbij is het begrip kennisgemeenschap ruim gedefinieerd, namelijk als een groep professionals die vanuit
scholen en eventueel samen met experts van buiten de organisatie kennis en ervaring uitwisselen en ontwikkelen. Deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in een respondentenbestand van 212 personen.
Zowel het aangeleverde bestand van de PO-Raad als het een bestand van mensen van wie betrokkenheid bij
een kennisgemeenschap een zekere mate van waarschijnlijkheid kent, zijn aangeleverd aan ISIZ online onderzoek. Zij hebben de vragenlijst digitaal uitgezet. Via een e-mail, zijn de respondenten uitgenodigd om een weblink te bezoeken en de online-vragenlijst in te vullen. Halverwege de antwoordperiode is een reminder per email gestuurd naar die respondenten die de vragenlijst nog niet ingevuld hadden. Na sluiting van de openstelling zijn de verzamelde gegevens in een database aangeleverd en voor verdere verwerking getransporteerd
naar Excel en SPSS-bestanden.
RESPONS
In totaal zijn voor de digitale enquête 1068 uitnodigingen verstuurd, waarvan 856 uit de lijst met bestuurders
van de PO-Raad en 212 professionals vanuit de sneeuwbalronde. Onder de bestuurders was de respons 7,7%
4
en onder de professionals 17,5%. De totale respons komt uit op 10,2% .
Tabel 1. Responsoverzicht

Aantal uitnodigingen
Respons (n)
Respons (%)

Bestuurders
856
66
7,7%

Professionals
212
37
17,5%

Totaal
1068
103
10,2%

Tabel 2. Verdeling respons (n = 103)

Bestuurders
Professionals
Totaal

%
64%
36%
100%

Waarvan lid van
kennisgemeenschap
28
31
59

n
66
37
103

De respons heeft geresulteerd in een bestand dat voor 64% bestaat uit bestuurders die direct benaderd zijn via
de lijst van de PO-Raad en voor 36% uit professionals in het werkveld die benaderd zijn vanuit de sneeuwbalronde. Van het totale respondentenbestand zijn in 59 scholen één of meerdere kennisgemeenschappen actief.
Dit komt neer op 57% van de totale respons. De vragen over de inrichtingskenmerken van de kennisgemeenschappen, het lidmaatschap en de werkwijze zijn alleen door deze respondenten ingevuld, waardoor het aantal
respondenten voor dit belangrijke deel van de vragenlijst op 59 uitkomt. Deze groep is ongeveer gelijk verdeeld
naar bestuurders die via de PO-Raad zijn benaderd en professionals die via de sneeuwbalronde zijn benaderd.
Dit betekent dat een klein deel van de professionals (n=6) die uit de sneeuwbalronde zijn benaderd zelf niet
deelneemt aan een kennisgemeenschap (zie bovenstaande tabel). Een aantal van hen is vanuit een vorige functie betrokken bij een kennisgemeenschap, dan wel expert op het gebied van kennisgemeenschappen zonder
zelf actief bij een kennisgemeenschap betrokken te zijn. Een andere verklaring voor dit verschil is mogelijk de
gebruikte definitie van een kennisgemeenschap.

4

Van de geleverde e-mailadressen bleken ongeveer 50 adressen niet correct. De totale respons is hiervoor gecorrigeerd.
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Wanneer we kijken naar achtergrondkenmerken (leeftijd en geslacht) dan valt op dat het grootste deel van de
respondenten in de leeftijdsgroep 46-55 of 56-65 valt. Daarnaast is ongeveer tweederde van de respondenten
man. Onder de professionals die zijn benaderd vanuit de sneeuwbalronde is deze verdeling iets minder scheef.
De verdeling binnen de groep respondenten die deel uitmaken van één of meerdere kennisgemeenschappen
wijkt niet af van de verdeling binnen het totale respondentenbestand. In tabel 3 en 4 worden de verdelingen
naar leeftijd en geslacht gepresenteerd.
Tabel 3. Verdeling respons naar leeftijd

Tot 35
36-45
46-55
56-65
Totaal

Bestuurders
2%
9%
42%
47%
64

Professionals
3%
25%
28%
44%
36

Totaal
2%
15%
37%
46%
100

Tabel 4. Verdeling respons naar geslacht

Man
Vrouw
Totaal

Bestuurders
70%
30%
66

Professionals
57%
43%
37

Totaal
65%
35%
103

Non-respons analyse
Voor de duiding van de onderzoekspopulatie is een non-respons analyse uitgevoerd. Deze analyse wordt uitgevoerd om na te gaan of de respons een redelijke afspiegeling vormt voor de totale populatie van schoolbesturen. Hierbij is gekeken naar regionale spreiding en naar bestuursgrootte. Dit kon niet worden gedaan voor de
professionals die benaderd zijn naar aanleiding van de sneeuwbalronde. Er zijn geen achtergrondgegevens van
deze professionals bekend en ook is er geen sprake van een duidelijk afgebakende populatie. De bestuurders
die hebben gereageerd zijn voor regio en bestuursgrootte representatief voor de totale groep besturen in het
PO. Er is sprake van een lichte oververtegenwoordiging van besturen uit het midden van het land (Gelderland,
Overijssel, Utrecht) en kleine besturen (tot 50 Fte) zijn licht ondervertegenwoordigd.
Tabel 5. Non-respons analyse naar bestuursgrootte op basis van aantal fte (2010)

Onbekend
0-50
50-100
100-200
200+
Totaal

5

Non-respons
0%
45%
13%
19%
23%
790

Respons
2%
39%
17%
21%
21%
66

Bron: www.basisgegevensonderwijs.nl
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Tabel 6. Non-respons analyse naar regio (2010)

Onbekend
Noord
Midden
West
Zuid
Totaal

Non-respons
3%
12%
31%
34%
20%
790

Respons
3%
12%
38%
32%
15%
66

BESCHOUWING VAN DE RESPONS
Een totale respons van 10,2% is hoger dan de respons in eerder vergelijkbaar onderzoek naar kennisgemeenschappen (Pieters & De Vries, 2005). Ook lijkt de responsgroep niet in sterke mate af te wijken van de totale
populatie schoolbesturen. Toch is de respons te laag om vast te kunnen stellen of de resultaten van de enquête
een representatief beeld geven van de kennisgemeenschappen in het PO in heel Nederland. Omdat we niet
weten hoe de totale populatie van kennisgemeenschappen er uit ziet kunnen we niet vaststellen hoe de respondenten zich verhouden tot de totale populatie aan kennisgemeenschappen. De lage respons zou een aanwijzing kunnen zijn dat het begrip kennisgemeenschap in het primair onderwijs niet sterk leeft. Ook kan het
betekenen dat de vragenlijst is ingevuld door die bestuurders en professionals die vanuit hun dagelijkse praktijk
veel te maken hebben met kennisgemeenschappen, waardoor we te maken hebben met een selectieve respons. Het is daarom niet duidelijk wat de externe validiteit is van de resultaten. Wel geven de resultaten van de
vragenlijst in combinatie met de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 3,
een beeld van hoe kennisgemeenschappen in het PO functioneren.
ONTWIKKELING VAN DE VRAGENLIJST
Op basis van bestudeerde literatuur en in overleg met de PO-Raad is besloten de vragenlijst op te bouwen uit
de volgende zes onderdelen:
1.

Inventarisatie van bestaande kennisgemeenschappen

2.

Inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen

3.

Lidmaatschap

4.

Werkwijze van de kennisgemeenschap

5.

(Leer)opbrengsten van de kennisgemeenschap

6.

Algemene vragen over de achtergrond van de respondent

Onderdeel 1 beoogt een selecterende werking. Hiermee wordt geïnventariseerd of er binnen de organisatie
van de respondent kennisgemeenschappen bestaan, of de respondent zelf deelneemt aan kennisgemeenschappen en/of deze op de hoogte is van het bestaan van specifieke kennisgemeenschappen. Wanneer dit het
geval is wordt de respondent uitgenodigd aan te geven wat zijn/haar relatie met de kennisgemeenschap is en
om vervolgens de vragen behorende bij de onderdelen 2 t/m 6 in te vullen. In het andere geval wordt hij/zij
doorgeleid naar onderdeel 6. Wanneer de respondent deel uitmaakt van meerdere kennisgemeenschappen, is
gevraagd of hij/zij de vragen wil beantwoorden voor die kennisgemeenschap waar hij/zij het meest intensief
betrokken bij is.
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Onderdeel 2 bevat een 9-tal meerkeuzevragen over de wijze waarop de betreffende kennisgemeenschap is
ingericht. De vragen zijn gesloten en beschrijvend van aard. De volgende onderwerpen zijn in dit onderdeel
opgenomen : initiatief tot oprichting, aanleiding tot oprichting, bestaansduur, bestaansduur in huidige samenstelling, bestaansduur eigen deelname, wijze van ondersteuning van de kennisgemeenschap, niveau van organisatie, type van deelname (vrijwillig/verplicht). Daarnaast is de respondent gevraagd aan te geven op een
vijfpuntsschaal in hoeverre hij/zij zich herkent in een vijftal geformuleerde doelen die tot doel van een kennisgemeenschap gerekend kunnen worden.
Onderdeel 3 betreft een vijftal vragen die gaan over de samenstelling van de kennisgemeenschap. Behalve naar
aantal deelnemers en type deelnemers is gevraagd naar gevoeld eigenaarschap van de kennisgemeenschap bij
de verschillende type deelnemers. Daarnaast is gevraagd naar de aanwezigheid van een voorzitter/coördinator,
het type voorzitter en de aard van de kennisgemeenschap????.
In onderdeel 4 staat de werkwijze van de kennisgemeenschap centraal. Oftewel, op welke wijze er aan het
externalisatieproces binnen de kennisgemeenschap vorm wordt gegeven. Met behulp van 6 hoofdvragen kunnen de respondenten aangeven hoe dit proces in hun kennisgemeenschap plaatsvindt. Enerzijds zijn hiervoor
beschrijvende vragen met gesloten antwoordcategorieën geformuleerd. Hierin wordt gevraagd naar wijze van
contact, frequentie, aanwezigheid en aard van specifieke opdracht en aansluiting bij de visie van de organisatie.
Anderzijds bevat dit onderdeel twee vragen waarin de respondent op een vijfpuntsschaal kan aangeven in
hoeverre bepaalde activiteiten binnen zijn/haar kennisgemeenschap voorkomen en in welke frequentie er
contact is met geledingen buiten de kennisgemeenschap.
Onderdeel 5 inventariseert de veronderstelde gerealiseerde (leer)opbrengsten van de kennisgemeenschap,
zowel in producten als in termen van professionalisering. Daarnaast wordt de respondent gevraagd een beoordeling te geven van zijn/haar waardering van de kennisgemeenschap. Onderdeel 5 sluit af met 2 open vragen
waarin de respondent wordt gevraagd de sterke en zwakke punten van de kennisgemeenschap te formuleren.
Het laatste onderdeel vraagt naar een aantal persoonskenmerken van de respondent.
De vragenlijst is in de bijlagen bij dit rapport opgenomen.
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RESULTATEN
Per onderdeel van de vragenlijst worden de meest opvallende bevindingen kort weergegeven. Om recht te
doen aan de rijkheid aan antwoorden op de vragen over de opbrengsten (onderdeel 5), worden de resultaten
van dit onderdeel uitgebreider besproken.
INVENTARISATIE VAN BESTAANDE KENNISGEMEENSCHAPPEN


Van de respondenten neemt 57% deel aan één of meerdere kennisgemeenschappen. Ongeveer 35%
kent ook kennisgemeenschappen waar ze niet aan deelnemen.



De respondenten zijn met name als bestuurder verbonden aan een kennisgemeenschap (31% betrokken, 33% zowel deelnemer als bestuurder).

INRICHTINGSKENMERKEN VAN KENNISGEMEENSCHAPPEN


Het initiatief tot het vormen van een kennisgemeenschap wordt in de meeste gevallen genomen door
het schoolbestuur.



Er lijkt vaak sprake te zijn van meerdere aanleidingen. Zowel ‘start van een innovatietraject/ nieuw beleid’, ‘behoefte aan intervisie of uitwisseling’ en ‘wens tot onderwijsontwikkeling of verbetering’ worden door ongeveer de helft van de respondenten genoemd als aanleiding tot het vormen van een
kennisgemeenschap. De aanleidingen voor het vormen van een kennisgemeenschap zijn daarmee vrij
divers.



Professionalisering wordt het meest genoemd als doel van de kennisgemeenschap.



Een kleine meerderheid (53%)van de kennisgemeenschappen bestaat langer dan twee jaar waarbij in
31% van de gevallen de samenstelling stabiel is.



De ondersteuning van de kennisgemeenschappen vindt vooral plaats in financiële zin: 51% wordt vanuit het eigen bestuur of de eigen school financieel ondersteund en 41% wordt ondersteund met externe financiering.

LIDMAATSCHAP


In de geïndentificeerde kennisgemeenschappen zijn het bestuur en de directie sterk vertegenwoordigd. In 69% van de gevallen nemen directieleden deel aan de kennisgemeenschap en in 53% van de
gevallen bestuurders . Onderwijzend personeel neemt in iets minder dan de helft (46%) van de gevallen deel aan de kennisgemeenschappen.



Ook het eigenaarschap van de kennisgemeenschappen is voornamelijk aanwezig bij directieleden en
bestuurders.



Kennisgemeenschappen hebben veruit in de meeste gevallen de vorm van een vaste groep met een
vaste overlegfrequentie (66%). Ook is er meestal sprake van een vaste voorzitter, dan wel een van de
scholen (29%) of een deskundige van buiten (31%).
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WERKWIJZE


Kennisgemeenschappen hebben voornamelijk een vaste vorm. Niet alleen wat betreft lidmaatschap,
maar ook wat betreft de werkwijze. In 86% van de gevallen staan de leden van de kennisgemeenschap
in contact via geplande bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden vaak één keer per maand (36%) of
per kwartaal (37%) plaats.



Het uitwisselen van ervaringen is bij vrijwel alle kennisgemeenschappen onderdeel van de activiteiten.
Ook gezamenlijk reflecteren en het ontwikkelen van praktijkinzichten maakt vaak onderdeel uit van de
activiteiten. Dit geldt niet voor het ontwikkelen van onderwijsmaterialen.



Van de kennisgemeenschappen heeft 68% een specifieke opdracht. Deze opdracht wordt in de meeste
gevallen geformuleerd door de directie (43%) of door de leden van de kennisgemeenschap zelf (28%).



De opdracht van de kennisgemeenschappen loopt uiteen. Bij een aantal scholen is er sprake van een
verscheidenheid aan opdrachten die geformuleerd zijn vanuit de ambitie van de betrokken scholen.
Daarnaast is een aantal landelijke thema’s, zoals opbrengstgericht werken en passend onderwijs terug
te vinden in de opdrachten (zie tabel 5).



De opdracht van de kennisgemeenschap sluit dan ook direct aan op de visie van de organisatie. Daarnaast is er vanuit de kennisgemeenschap veelvuldig contact met het management (32% zeer vaak),
terwijl er een stuk minder contact is met leerkrachten en leerlingen.

Tabel 7. Kunt u de opdracht van uw kennisgemeenschap omschrijven? (n = 40)
Beleid ontwikkelen.
Kennisontwikkeling en kennisdeling van thema's, anders dan bestaande thema's.
Professionalisering.
Kwaliteit van onderwijs.
Cultuureducatie.
Ambitie om opleidingsschool te worden.
Het stimuleren van een onderzoekende houding bij leraren en kinderen.
Implementatie Passend Onderwijs.
Opbrengstgericht werken.
Voorkomen schooluitval.

LEER)OPBRENGSTEN VAN DE KENNISGEMEENSCHAP
De vragen met betrekking tot de leeropbrengsten richten zich enerzijds op individuele leeropbrengsten en
anderzijds op collectieve opbrengsten; er is tevens geïnventariseerd in hoeverre derden profiteren van de ontwikkeling en activiteiten van de kennisgemeenschap. Ook konden de respondenten in een open vraag aangeven wat zij beschouwen als de sterke en de zwakke punten van de kennisgemeenschap. Hieronder wordt een
uitgebreid overzicht gegeven van de resultaten van de gepercipieerde opbrengsten.
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PERSOONLIJKE OPBRENGSTEN
Tabel 8. Kunt u aangeven in welke mate participatie in de kennisgemeenschap voor u persoonlijk de volgende
inzichten en/of vaardigheden heeft opgeleverd? (n=59 ; 1 = helemaal niet, 5 = zeer zeker)

Algemene inzichten
Didactische inzichten
Inzichten over opleidingsactiviteiten
Reflectieve vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden
Andere professionele vaardigheden, namelijk

Helemaal
niet

2

3

4

Zeer zeker

3%
15%
8%
8%
20%
0%

5%
24%
15%
8%
22%
0%

7%
24%
27%
27%
19%
13%

51%
25%
27%
31%
27%
44%

34%
12%
22%
25%
12%
44%

De andere professionele vaardigheden die door respondenten expliciet worden genoemd zijn ‘afstemming’,
‘brede kijk’, ‘mensenkennis’, ‘onderwijsinhoudelijke kwaliteitsinzichten’, ‘onderwijskundig leiderschap’, ‘ontwikkelen van beleid’, ‘samenwerken’ (2x), ‘scholingsbehoefte’, ‘stijl van leidinggeven’ en ‘verdieping van kennis’
OPBRENGSTEN VOOR DERDEN
Tabel 9. Kunt u aangeven in welke mate er volgens u sprake is van de volgende leeropbrengsten voor derden?
(n = 59; 1 = helemaal niet, 5 = zeer zeker)

De kwaliteit van het onderwijs is verbeterd
door de verkregen inzichten van de kennisgemeenschap
De andere leraren in de school profiteren van
de verkregen inzichten
De leerlingen profiteren van de verkregen
inzichten
De organisatie profiteert van de verkregen
inzichten
De bredere omgeving (ouders en de buurt)
profiteert van de verkregen inzichten
De extern betrokkenen profiteren van de
verkregen inzichten

Helemaal
niet

2

3

4

Zeer zeker

5%

5%

27%

39%

24%

10%

12%

20%

34%

24%

7%

12%

29%

32%

20%

7%

0%

17%

51%

25%

22%

15%

34%

19%

10%

19%

22%

25%

24%

10%

Wat opvalt is dat de respondenten aangeven dat met name de organisatie profiteert van de inzichten die de
kennisgemeenschap genereert (in totaal 76%), 51% geeft aan dat dit zeker het geval is en 25% geeft aan dat dit
zeer zeker het geval is. In 63 % van de gevallen is er volgens de respondenten sprake van dat de kwaliteit van
het onderwijs is verbeterd door de inspanningen van de kennisgemeenschap (39% en 24%). De leerkrachten en
de leerlingen profiteren in respectievelijk 58% (34% en 24%) en 52% van de gevallen (32% en 20%). Ouders, de
buurt en externen partijen profiteren volgens de respondenten in geringe mate van de inzichten die de kg genereert.
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KENNISGEMEENSCHAP ALS PROFESSIONALISERINGSINSTRUMENT
Tabel 10. Kunt u van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?
(n=59; 1 = helemaal niet, 5 = zeer zeker)
Helemaal
niet mee
eens

2

3

4

Geheel
mee eens

3%

2%

2%

46%

47%

2%

3%

12%

44%

39%

20%

19%

25%

25%

10%

8%

15%

17%

37%

22%

5%

7%

15%

32%

41%

De kennisgemeenschap waarin ik participeer
ondersteunt de professionalisering van de
huidige deelnemers
De kennisgemeenschap waarin ik participeer
is een geschikte vorm van professionalisering
De kennisgemeenschap waarin ik participeer
helpt om de dialoog tussen individuele leraren en het management te verbeteren
De kennisgemeenschap waarin ik participeer
helpt om afstemming tussen professionalisering van individuele leraren en schoolontwikkeling beter op elkaar af te stemmen
De kennisgemeenschap zou in de toekomst
een vaste plek in het beleid en organisatie
van de school moeten krijgen

Volgens 93% ondersteunt de kennisgemeenschap de professionalisering van de deelnemers. Daarnaast wordt
de kennisgemeenschap door een meerderheid (83%) van de respondenten beschouwd als een professionaliseringsinstrument (44% en 39%). Ook geeft 73% van de respondenten dat de kennisgemeenschap een vaste plek
in de organisatie zou moeten krijgen. De kennisgemeenschap wordt door 59% als afstemmingsinstrument tussen de professionalisering van leerkrachten en schoolontwikkeling beschouwd. De kennisgemeenschap wordt
in 35% gezien als een instrument om de dialoog tussen leerkrachten en management te verbeteren.
ONDERZOEK IN KENNISGEMEENSCHAPPEN
Tabel 11. Heeft onderzoek een plek binnen uw kennisgemeenschap? (n = 59)
%
Ja
Nee

54
46

Omdat onderzoek in een aantal kennisgemeenschappen een prominente plaats inneemt en door sommigen
wordt beschouwd als voertuig om tot schoolontwikkeling te komen is er specifiek gevraagd of onderzoek een
plek heeft in de betreffende kennisgemeenschap. Dit bleek in een kleine meerderheid van de gevallen zo te zijn
(54%). Deze 54 % heeft de volgende stelling beantwoord.
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Tabel 12. Kunt u van de volgende stellingen aangeven of u het hier mee eens bent? (n = 32; 1 = helemaal niet
mee eens, 5 = geheel mee eens)
Helemaal
niet

2

3

4

Helemaal
mee eens

De kennisgemeenschap slaat een brug tussen
onderwijsgevenden en onderzoekers

6%

9%

31%

31%

22%

Deelnemen aan de kennisgemeenschap draagt bij
aan een grotere onderzoekende houding van de
deelnemers

0%

3%

22%

47%

28%

De kennisgemeenschap draagt bij aan een grotere
onderzoekende houding van onze of de betrokken
organisatie

0%

6%

25%

50%

19%

Het onderzoek in de kennisgemeenschap geeft
antwoord op problemen die gevoeld worden in de
dagelijkse praktijk

0%

6%

9%

56%

28%

Bij die kennisgemeenschappen waar gebruik wordt gemaakt van onderzoek geeft 84% van de respondenten
aan dat onderzoek een antwoord geeft op problemen die gevoeld worden in de dagelijkse praktijk (respectievelijk 56% mee eens en 28% geheel mee eens). De kennisgemeenschap verhoogt de onderzoekende houding
van zowel de deelnemers (75%) als van de organisatie (69%). In 53% van de gevallen geeft men aan het eens te
zijn (31%) dan wel geheel eens te zijn (22%) met de stelling dat de kennisgemeenschap een brug slaat tussen
onderwijsgevenden en onderzoekers.
MEEST WAARDEVOLLE OPBRENGSTEN
De respondenten is vervolgens gevraagd wat in hun ogen de meest waardevolle opbrengst van de kennisgemeenschap is. Drie type opbrengsten zijn in de antwoorden te onderscheiden, te weten cognitieve opbrengsten
(gerealiseerde instrumenten, onderwijsinhouden, verbeterde leerresultaten etc), procesopbrengsten (op gang
brengen van leerprocessen, professionalisering, verbinding, etc) en affectieve opbrengsten (ervaring uitwisselen, bewustwording, elkaar steunen, etc).
Als cognitieve opbrengsten noemen de respondenten de volgende items: betere kwaliteit van onderwijs, kennis van onderzoeksvaardigheden, wetenschappelijke onderbouwing en nieuwe projecten.
Als procesopbrengsten ziet men professionalisering, intervisie, gezamenlijke ontwikkeling en het leggen van
een relatie tussen onderwijs en onderzoek.
Affectieve opbrengsten tenslotte zijn samenwerken (respect en vertrouwen), elkaar stimuleren, delen van
ervaringen en eigenaarschap.
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STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
Door middel van een tweetal open vragen is de respondenten gevraagd aan te geven wat zij als de sterke en
zwakke punten van de kennisgemeenschap zien. Tabel 13 laat de sterke punten zien. Deze zijn ingedeeld in de
eerder genoemde categorieën van Mittendorff e.a. (2006), dat wil zeggen naar inrichtingskenmerken, naar de
werkwijze van de kennisgemeenschap en naar de opbrengsten van de kennisgemeenschap.
Tabel 13. Wat beschouwt u als sterke punten van de kennisgemeenschap? (n=59)
Inrichting van kennisgemeenschap

Werkwijze van de kennisgemeenschap

Opbrengsten van de kennisgemeenschap

Aanwezige kennis en ervaring

Vanuit verschillende ervaringen samenwerken

Onderwijs op maat

Vaste samenstelling van de
groep

Samen leren/ delen van kennis

Cursus praktijkgericht onderzoek

Hechte club met een gezamenlijk Samen producten opstarten
doel

Opbrengstgerichte werkwijze

Gemotiveerde deelnemers

Presentatie van het onderzoek aan
collega’s

Gestructureerde aanpak

Inspiratie

Gezamenlijke ambitieontwikkeling

Geformuleerde ambitie

Wat opvalt aan de genoemde sterke punten is de waardering die uit de gehanteerde werkwijze van de kennisgemeenschappen spreekt. De respondenten noemen als sterke punten bovenal aspecten die te maken hebben
met de manier waarop in de kennisgemeenschap kennisuitwisseling plaatsvindt. Daarnaast beschouwt een
aantal respondenten de gerealiseerde opbrengsten als het sterkste punt van hun kennisgemeenschap. Hierbij
worden vier concrete producten genoemd (onderwijs op maat, een ontwikkelde cursus of werkwijze en het
geven van een presentatie) en twee procesopbrengsten (geformuleerde ambitie en inspiratie).
Door middel van een open vraag is tenslotte gevraagd naar de zwakke punten van de kennisgemeenschap. De
antwoorden zijn ook hier gecategoriseerd naar inrichtingsaspecten, zwakke punten met betrekking tot de
werkwijze en rondom de opbrengsten van de kennisgemeenschap.
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Tabel 14. Wat beschouwt u als zwakke punten van de kennisgemeenschap? (n = 59)
Inrichting van de kennisgemeenschap

Werkwijze van de kennisgemeenschap

Opbrengsten van de kennisgemeenschap

Fysieke afstand tussen partners

Te weinig doelgericht

Weinig invloed op de werkvloer

Gebrek aan tijd

Soms teveel overleg over de invulling/het proces

Verschillende belangen

Taken worden niet gelijk verdeeld

Continuïteit

Alleen uitwisselen van ervaringen

Financiële ondersteuning

Communicatie (4x)

Niet duidelijk hoe de kennis van individuen op schoolniveau wordt doorgedragen

Terugkoppeling naar derden gebeurd
onvoldoende

Vrijblijvendheid
Afkalving van het concept door inzet
van studenten i.p.v. leraren
Studenten maken geen deel uit van de
kennisgemeenschap
Draagvlak
Samenstelling

Uit de gegeven antwoorden blijkt dat met name de samenstelling en de manier waarop de kennisgemeenschap
is georganiseerd als zwakke punten van de kennisgemeenschap worden beschouwd. Wat verder opvalt is dat
ook aspecten van de werkwijze van de kennisgemeenschap als zwak worden gezien. Dit is interessant omdat de
werkwijze tevens door een aantal mensen als sterk punt is benoemd. De werkwijze kan dus zowel versterkend
als verzwakkend werken. Ook opvallend is dat een aantal maal genoemd wordt dat er weinig vertaling plaatsvindt naar de werkvloer.

CONCLUSIES
Dit hoofdstuk schetst een beeld van de inrichtingskenmerken en activiteiten van de 59 kennisgemeenschappen
waarbij de respondenten betrokken zijn. Daarnaast geeft het hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste
opbrengsten die de kennisgemeenschappen weten te realiseren.
BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN
Het uitgevoerde survey-onderzoek beoogt een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
1.

Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het PO?
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2.

Welke activiteiten vinden in de kennisgemeenschappen plaats en waar zijn ze op gericht?

3.

Welke opbrengsten worden volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?

De gevonden antwoorden op deze vragen worden hieronder samengevat weergegeven.
Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het PO?
Het initiatief tot het vormen van een kennisgemeenschap neemt in de meeste gevallen het schoolbestuur
waarbij professionalisering het meest genoemde doel is. Kennisgemeenschappen worden voor het merendeel
financieel ondersteund (51 % door het eigen bestuur/de school en 41 % heeft externe financiering).
Dit maakt de continuering van de kennisgemeenschap onzeker. De onderzochte kennisgemeenschappen verschillen onderling , zowel qua samenstelling, levensduur en frequentie van bijeenkomen. In de meeste gevallen
is echter sprake van een vaste groep met een vaste overlegfrequentie (elke maand of elk kwartaal) en met een
voorzitter. Bestuur en directie zijn in de meeste kennisgemeenschappen vertegenwoordigd en voelen zich het
meest eigenaar van de kennisgemeenschap.
Waar zijn de activiteiten in de kennisgemeenschap op gericht?
Een meerderheid van de onderzochte kennisgemeenschappen heeft een specifieke opdracht, vaak ligt deze in
het verlengde van landelijke thema’s als opbrengstgericht werken of passend onderwijs. Deze opdracht, die in
de meeste gevallen wordt geformuleerd door de directie of door de leden van de kg zelf, sluit in de ogen van
het merendeel van de respondenten tevens aan bij de visie van de organisatie(s). Het uitwisselen van ervaringen, gezamenlijk reflecteren en het ontwikkelen van praktijkinzichten zijn de voornaamste activiteiten die
plaatsvinden in de kennisgemeenschappen. Deze werkwijze noemt een deel van de respondenten specifiek als
sterke punten van de kennisgemeenschap. Een aantal mensen geeft echter aan deze werkwijze als te vrijblijvend en te weinig doelgericht te beschouwen.
Welke opbrengsten worden er volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?
Op individueel niveau zijn het met name algemene inzichten, reflectieve vaardigheden en ‘andere professionele vaardigheden’ die deelname aan de kennisgemeenschap hebben opgeleverd. De respondenten zijn positief
over de leeropbrengsten bij derden, hoewel een aantal respondenten de aansluiting bij het werkveld juist als
zwak punt noemt. De organisatie profiteert volgens het merendeel van de respondenten het meest van de
door de kennisgemeenschap gegenereerde inzichten. Daarnaast verbetert volgens 63% de kwaliteit van het
onderwijs door de inspanningen van de kennisgemeenschap. Wanneer onderzoek een duidelijke plek inneemt
in de kennisgemeenschap zijn deelnemers hoofdzakelijk positief. Onderzoek blijkt zowel bij te dragen aan de
professionalisering van de deelnemers en de organisatie als een middel om problemen uit de dagelijkse (onderwijs)praktijk aan te pakken. Volgens 93% ondersteunt de kennisgemeenschap de professionalisering van de
deelnemers. Daarnaast pleit een ruime meerderheid voor een vaste plek in de organisatie van de kennisgemeenschap (73%). Tot slot wordt de kennisgemeenschap eveneens door 59% gezien als geschikte manier om
de professionalisering van leerkrachten te koppelen aan schoolontwikkeling.
DUIDING ONDERZOEKSBEVINDINGEN
Vertrekpunt voor de PO-Raad bij het uitzetten van het onderzoek naar kennisgemeenschappen in het PO is het
potentieel dat aan kennisgemeenschappen wordt toegekend. Ten eerste omdat kennisgemeenschappen kunnen worden gezien als manier om het eigenaarschap van en de betrokkenheid bij het werken aan een structurele verbetering van de onderwijskwaliteit op de juiste plaats te beleggen. Namelijk bij direct betrokkenen
vanuit alle lagen van de organisatie. De respondenten in dit onderzoek geven aan dat hier bij hun kennisge21

meenschappen sprake van is Hoewel bestuurders en directieleden lijken te zijn oververtegenwoordigd heeft in
bijna de helft van de kennisgemeenschappen ook onderwijzend personeel zitting. Een ruime meerderheid laat
weten dat de onderwijskwaliteit is verbeterd door de inspanningen van de kennisgemeenschap.
Het tweede potentieel van kennisgemeenschappen is de expliciete verbinding die er in sommige kennisgemeenschappen gemaakt wordt tussen de wereld van onderzoek en de praktijkwereld. Op deze wijze kan nieuwe kennis geconstrueerd worden. Dit is voornamelijk het geval wanneer in kennisgemeenschappen verschillende partijen samen komen (kennisontwikkelaars, intermediairs en onderwijsinstellingen) en wanneer onderzoek een plek heeft in de kennisgemeenschap. Kennisgemeenschappen worden dan gezien als middel om te
komen tot schoolontwikkeling.
Door op een onderzoeksmatige wijze vanuit verschillende deelnemersperspectieven in gezamenlijkheid te
werken aan een schoolrelevant thema zou duurzame schoolontwikkeling kunnen plaatsvinden.
Op basis van de resultaten van dit vragenlijstonderzoek zien we dit beeld voorzichtig bevestigd. In 54 % van de
onderzochte kennisgemeenschappen maakt onderzoek expliciet onderdeel uit van de werkwijze van de kennisgemeenschap. Hoewel onderzoek niet voorkomt bij de genoemde sterke punten van de kennisgemeenschap,
geeft een ruime meerderheid van de deelnemers bij wie onderzoek deel uitmaakt van de kennisgemeenschap,
wel aan dat het onderzoek in de kennisgemeenschap antwoord geeft op problemen die gevoeld worden in de
dagelijkse praktijk. Ook wordt het verkrijgen van onderzoeksvaardigheden door de respondenten gewaardeerd.
Dit leidt tot de voorzichtige conclusie dat de kennisgemeenschappen waarbij onderzoek een rol speelt positief
zijn over de toegevoegde waarde ervan bij praktijkverbetering.
Het derde potentieel dat aan kennisgemeenschappen wordt toegedicht vormt de verbinding tussen individueel
leren en organisatieleren. 73 % van de respondenten geeft aan dat de kennisgemeenschap een vaste plek in de
schoolorganisatie zou moeten krijgen. Door te participeren in kennisgemeenschappen vindt professionalisering
van betrokkenen plaats. De inzichten, contacten en vaardigheden opgedaan in de kennisgemeenschap worden
idealiter tevens ten bate van de organisatie ingezet. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek is
positief tot zeer positief over de opbrengsten van de kennisgemeenschappen en beschouwen de kennisgemeenschap daadwerkelijk als professionaliseringsinstrument. Daarnaast geven zij aan dat ook de bredere omgeving profiteert van de verkregen inzichten. Daarbij moet worden aangetekend dat een aantal respondenten
kritisch is over de opbrengsten van de kennisgemeenschap en dit net als zwak element van de kennisgemeenschap noemt.
Het is van belang de volgende kanttekening te plaatsen bij deze bevindingen. De resultaten beschrijven de
gepercipieerde werkelijkheid van de respondenten. Er is niet onderzocht in hoeverre de benoemde opbrengsten ook tastbaar aanwezig zijn.
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HOOFDSTUK 3 KENNISGEMEENSCHAPPEN IN DE PRAKTIJK: KENNISGEMEENSCHAPPEN IN
DETAIL
INLEIDING
Naast de grootschalige inventarisatie naar vindplaatsen en inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, is in het onderzoek tevens een verdiepingsslag gemaakt. Door middel
van een case study design zijn zes kennisgemeenschappen onderzocht om meer inzicht te verkrijgen in de
werkwijze en de opbrengsten van een kennisgemeenschap (zie ook De Vries & Blaas, 2010). Hiervoor is gebruik
gemaakt van een systemische onderzoeksbenadering. Dit hoofdstuk beschrijft de verkregen inzichten. Allereerst wordt een toelichting gegeven op de opzet van dit deel van het onderzoek en worden de zes kennisgemeenschappen beschreven. Daarna volgen de uitkomsten van de uitgevoerde cross case analyse.

CASE DESIGN
Dit deel van het onderzoek poogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:
3.
4.

Op welke wijze wordt in de kennisgemeenschappen invulling gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer?
Welke opbrengsten worden volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?

De verzamelde data hebben per kennisgemeenschap geresulteerd in een portret. Twee van deze portretten
zijn te vinden in de bijlagen. De portretten geven een rijk beeld van de verschillende verschijningsvormen van
kennisgemeenschappen in het Nederlandse primair onderwijs. Daarnaast beschrijven ze het authentieke karakter van de individuele onderzochte kennisgemeenschappen. Ze zijn niet representatief maar wel illustratief
voor de verscheidenheid aan kennisgemeenschappen.
Op basis van de verzamelde data is een cross case analyse gemaakt over de zes kennisgemeenschappen. Hierbij
zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de zes kennisgemeenschappen geanalyseerd. Het eerder beschreven conceptuele model van Mittendorff et al. (2006) is hierbij leidend geweest. In de volgende paragrafen
wordt hiervan verslag gedaan.

CASE SELECTIE
Voor het selecteren van kennisgemeenschappen voor case studies is gebruik gemaakt van een beredeneerde
steekproef. Voor het bepalen van de juiste selectiecriteria is vanuit drie foci gekeken.
Op de eerste plaats heeft een inventariserende belronde plaatsgevonden met onderwijs- en onderzoeksexperts. Deze was allereerst gericht op het zicht krijgen op kennisgemeenschappen en hun initiatieven. Onderscheidende criteria die in deze gesprekken naar voren zijn gekomen hebben betrekking op de duurzaamheid
van de kennisgemeenschap, de samenstelling van de kennisgemeenschap, en de wijze waarop binnen de kennisgemeenschap kennis wordt uitgewisseld en gecreëerd. Op de tweede plaats zijn vanuit wetenschappelijke
literatuur selectiecriteria gedestilleerd (Blok & Van Eck, 2008; Pieters & De Vries, 2005; Bood & Coenders,
2004). Ten derde is rekening gehouden met de onderzoeksopdracht en de wens van de opdrachtgever. Hieruit
spreekt de wens om recht te doen aan de rijkheid aan verschijningsvormen van kennisgemeenschappen in het
PO. De zes te selecteren cases dienen illustratief te zijn voor de verschillende varianten van kennisgemeenschappen die er bestaan in het po, zowel qua vorm als qua opbrengsten. Dit betekent ook dat er vooraf geen
uitsluitende criteria zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor extreme cases of typical cases).
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Dit alles heeft geleid tot de keuze om zowel de samenstelling als de wijze waarop de kennisgemeenschappen
werken als leidende selectiecriteria te nemen. In het samenstellingscriterium wordt onderscheid gemaakt tussen homogene en heterogene samenstellingen (wel of geen mix van bestuurders, of leraren of opleiders of
onderzoekers of experts). De gerichtheid van de kennisgemeenschap wordt verdeeld op een continuüm van
kennisgemeenschappen die zich hoofdzakelijk richten op het uitwisselen van ervaringen en kennis tot kennisgemeenschappen die zich expliciet richten op het ontwikkelen en vormgeven van vernieuwing en verbetering
van het onderwijs (kennisproductie). De heeft geleid tot een kwadrant gevormd door de twee assen, respectievelijk de samenstelling van de kennisgemeenschap (y-as) en de gerichtheid van de kennisgemeenschap (x-as).
Bij de selectie van kennisgemeenschappen is er voor gezorgd dat er tenminste een kennisgemeenschap per
kwadrant kan worden opgenomen. Daarnaast hebben we er voor gekozen om verschillende casussen in het
kwadrant rechtsonder (heterogene samenstelling en gerichtheid op kennisproductie) te selecteren. Dit omdat
deze typologie het meest aansluit bij het concept kennisgemeenschappen zoals dat in de literatuur is beschreven. De informatie die we uit de belrondes hebben gehaald bevestigt dit beeld.
Dit heeft geresulteerd in een lijst van tien kennisgemeenschappen. Deze zijn benaderd met de vraag tot deelname aan een onderzoeksworkshop. Vanwege organisatorische en praktische redenen hebben vier kennisgemeenschappen afgezien van deelname. Met zes kennisgemeenschappen is een afspraak gemaakt voor een
workshop.
Homogene samenstelling
D
Acquisition of knowledge
(Kennis delen)

B

C
E

A
F

Creation of knowledge
(Kennisproductie)

Heterogene samenstelling
Figuur 2. Kwadrant van de dimensies samenstelling en kennisbenadering ingevuld met zes cases.

SYSTEMISCHE ONDERZOEKSAANPAK
Wij baseren ons in onze aanpak op het systemische gedachtegoed. Systemisch betekent het kijken naar gehelen in plaats van louter de delen. Deze invalshoek komt tot uiting in de keuze voor de onderzoekmethode die
we gebruiken tijdens de onderzoeksworkshops met de kennisgemeenschappen. Vanuit een systemische blik
kijken naar een vraagstuk vraagt dat de belangrijkste betrokken actoren en factoren in hun onderlinge samenhang en interactie worden gezien, waardoor de essentie in een samenwerking (dat wat speelt) zichtbaar wordt.
Focus is dan op dat wat er tussen de actoren gebeurt naast dat wat actoren over zichzelf en de ander zeggen.
Bijvoorbeeld, bij een “niet optimaal functionerend” team dient niet alleen het gedrag van dit team te worden
bekeken, maar ook de complexe interactieprocessen met de omgeving (de context waarin een team functioneert). De systemische benadering beschikt over een oplossingsgerichte oriëntatie en gaat uit van de zelforganisatie van mensen en organisaties. De onderzoeksmethode is informatief voor de onderzoekers en stelt de
deelnemers in staat om zelf te leren. Tot slot is de systemische benadering gebaseerd op meervoudige werkelijkheden.
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Als methode van dataverzameling kiezen we voor een werkvorm die de deelnemers letterlijk fysiek vanuit verschillende perspectieven (multi-perspectivisch) laat vertellen. Leeropbrengsten worden vanuit verschillende
lagen ervaren en met elkaar in dialoog gedeeld. Hierdoor ontstaat een arena van multi-perspectieven die een
stap verder gaat dan alleen het uitwisselen op taalniveau. Niet alleen de dialoog, maar ook het even opnieuw
stappen in de leerervaring, het met elkaar ervaren is daarbij het doel. Op die manier willen we stimuleren dat
de deelnemers makkelijker kunnen aanhaken bij hun ervaringen en mooie verhalen rondom kritische incidenten of andere perspectieven meer authentiek met elkaar kunnen delen.
In de onderzoeksworkshops is met de volgende werkvormen gewerkt:

−

Het gezamenlijk opstellen en bewandelen van een tijdslijn. De deelnemers plaatsen hun kritische incidenten op een tijdslijn op de grond en bespreken met elkaar wat op deze momenten van belang was. Enkele
deelnemers worden uitgenodigd om aan het einde van de tijdslijn te staan, de geschiedenis in zich op te
nemen en vanuit deze ‘nu’ positie hun visie te geven over de belangrijkste komende stappen. Een en ander
leidt tot meer inzicht in het ontstaan van deze kennisgemeenschap (inrichtingskenmerken) en de (tussen)resultaten.

−

Het gezamenlijk construeren van een krachtenveld met alle belanghebbenden actoren en factoren. De
deelnemers kunnen dan in de schoenen van deze actoren en factoren staan en vanuit deze posities het gesprek met de onderzoeker aan gaan. Naast meer inzicht in de inrichtingskenmerken geeft dit zicht op de
leerprocessen en op ‘wat door wie als resultaat wordt gezien.’

−

Het werken met de TGI posities van Cohn (1997): IK, WIJ, HET en CONTEXT. Dit model laat de belangrijkste
posities zien waar een groep groepsdynamisch het meest aandacht voor heeft (het collectieve leren). Zo
zijn er groepen die vooral op de inhoud focussen (HET) of groepen die in eerste instantie op de eigen persoonlijke ontwikkeling (IK) zijn gericht. Door de groepsleden een positie te laten kiezen (waar richt jullie
groep zich het meest op?) ontstaat een sociogram met betrekking tot de leerfocus van een groep. Door de
deelnemers vanuit deze posities circulair te bevragen worden resultaten op verschillende niveaus helder
(wat is op het WIJ niveau geleerd? Wat zijn voorbeelden van resultaten in de scholen (CONTEXT), etc.).

−

De onderzoeksworkshop sluit af met een dialoogronde, waarin de groepsdeelnemers kunnen reflecteren
op de belangrijkste opbrengsten van de workshop.

De onderzoeksworkshops zijn geleid door twee ervaren begeleiders. Daarnaast heeft een notulist van elke
bijeenkomst een gedetailleerd verslag gemaakt. Aanvullend is materiaal over de kennisgemeenschappen verzameld en hebben telefonische interviews plaatsgevonden met de coördinatoren van de kennisgemeenschappen.

ANALYSEKADER
Van de onderzoeksworkshops is aan de hand van een vaste structuur een verslag gemaakt dat is uitgewerkt in
een uitgebreid portret van de kennisgemeenschap. De portretten hebben aan de basis gestaan van de analyse.
Het analysekader is gebaseerd op het in dit onderzoek gehanteerde conceptuele model van Mittendorff et al.
(2006). De eerste pijler beschrijft de inrichtingskenmerken van de kennisgemeenschap en is opgebouwd uit een
gedeeld domein, gedeelde werkwijze en gedeelde identiteit. De tweede pijler focust op het externalistatieproces dat voorafgaat aan het realiseren van leeropbrengsten. In deze pijler wordt het leerproces beschreven. De
pijler omvat de kenmerken uitwisselen van verhalen, ervaringen expliciet maken, sociale interactie, collectieve
reflectie en het op collectief niveau toewerken naar het oplossen van problemen. De derde pijler beschrijft de
gerealiseerde opbrengsten. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen concrete producten, persoonlijke
opbrengsten, collectieve opbrengsten en opbrengsten voor de bredere organisatiecontext.
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Tabel 15. Analysekader met pijlers voor kennisgemeenschappen
Inrichtingskenmerken

Leerproces

Opbrengsten

Gedeeld domein
Gedeelde werkwijze
Gedeelde identiteit

Uitwisselen van verhalen
Ervaringen expliciet maken
Sociale interactie
Collectieve reflectie
Collectief toewerken naar het oplossen van een probleem

Concrete producten
Persoonlijke opbrengsten
Collectieve opbrengsten
Opbrengsten voor de bredere organisatiecontext

ZES ILLUSTRATIES
In deze paragraaf worden de onderzochte kennisgemeenschappen in vogelvlucht gepresenteerd aan de hand
van bovenstaand analysekader.
KENNISGEMEENSCHAP A
Schets van de kennisgemeenschap A
Start

Voorjaar 2009

Participerende partijen en
krachtenveld

Leraren en directeuren van 10 basisscholen uit 5 schoolbesturen voor primair onder6
wijs in de regio Achterhoek, de Pabo Iselinge, de Open Universiteit en KPC Groep.
De Academische Pabo Iselinge betrekt o.a. studenten, leraren (als mentoren en opleiders in de school), schooldirecties en besturen, lerarenopleiders en onderzoekers van
onderzoeksinstellingen.

Deelnemers en rollen

De kennisgemeenschap kent een netwerk met deelnemers uit alle participerende partijen en een ontwikkelgroep waarin de projectleider samen met lerarenopleiders werken aan de inhoudelijke ontwikkeling van de Academische Pabo. Het projectleiderschap ligt bij een lerarenopleider van Pabo Iselinge welke tevens is verbonden aan de
IJsselgroep als beleidsmedewerker innovatie. De rol van de kennisgemeenschap is
voornamelijk coördineren van het netwerk en kennisontwikkeling m.b.t. het nieuwe
curriculum van de Academische Pabo.

Reden/doel

Vorm en inhoud geven aan academische opleidingsscholen en de Academische Pabo
Iselinge.

Financiering

Door subsidie vanuit Opleidingsscholen (ministerie van OCW).

De kennisgemeenschap bestaat uit een heterogene groep, samengesteld uit docenten en studenten binnen
Pabo Iselinge, directeuren en leraren (als mentoren en opleiders in de school) van tien basisscholen uit een
vijftal schoolbesturen in de regio Achterhoek. De kennisgemeenschap is opgezet met ondersteuning vanuit de
Open Universiteit (expertise in netwerkleren en praktijkgericht onderzoek) en KPC Groep (expertise in opleidingsscholen). Na het bieden van ondersteuning in de beginfase zijn deze partijen uitgestapt. De kennisgemeenschap is in 2009 samengekomen met de formele doelstelling tot 2015 een academische lerarenopleiding
binnen Pabo Iselinge te ontwikkelen. Dit is gebeurd in de periode waarbij het ministerie van OCW met subsidies
rondom Krachtig Meesterschap en Opleidingsscholen is begonnen. Samen met een ontevredenheid over de
kwaliteit van de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de ontwikkelingen in de lerarenopleiding is dit opgepakt als mogelijkheid voor verbetering en totstandkoming van de academische lerarenopleiding met opleidingsscholen. De kennisgemeenschap komt vanaf februari 2009 samen vanuit een gezamenlijke zorg en uitdaging: talentvolle leerlingen (vwo-instroom) laten kiezen voor onderwijs en de lerarenopleiding als uitdagende

6

De Open Universiteit en KPC Groep zijn na ondersteuning in de beginfase uitgestapt en participeren niet meer in het project.
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en serieuze optie voor studenten die hun ambitie om een goede leraar te worden koppelen aan hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid en het doen van onderzoek. In de vorm van een ‘learning and research community’ is de kennisgemeenschap opgezet vanuit het consortium van scholen die een opleidingsschool en later
een academische basisschool willen worden. Een ontwikkelgroep, samengesteld uit leraren werkzaam als interne opleiders van de deelnemende scholen en docent(onderzoekers) van Pabo Iselinge, creëert de inhoud
van de academische lerarenopleiding.
Tabel 16. Analysekader kennisgemeenschap A
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

De kennisgemeenschap is bij elkaar omdat men hetzelfde doel deel: de academische
Pabo c.q. het verbeteren van onderwijs door onderzoek. Het is een implementatieproject waarbij de inhoudelijke discussie minder centraal werd gesteld dan het te bereiken
doel (onderzoek in het onderwijs implementeren).

Gedeelde werkwijze

De werkwijze is geformaliseerd en de leden van de kennisgemeenschap spreken een en
dezelfde projecttaal. De taakverdeling is formeel.

Gedeelde identiteit

Er is een zekere mate van gemeenschapszin. Enkele kernleden hebben een lange relatie met elkaar en men is samen gegroeid. De leden ondersteunen elkaar (projectleider,
onderzoeker, gepassioneerde directeuren). De sfeer is informeel.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen

Stijl blijft zakelijk, enkele ideeën en ervaringen worden uitgewisseld.

Ervaringen expliciet maken

Expliciteren en duiden bijvoorbeeld m.b.t. het thema ‘betrekken van docenten.’ Het is
nog lastig een en ander in termen van leeropbrengsten te zien. Er zijn aanwijsbare
structuren en kennisproducten.

Sociale interactie

Regelmatig in het kader van de projectorganisatie. Een en ander gebeurt in het kader
van de organisaties die subsidie krijgen/ontvangen, d.w.z. binnen de deelnemende
scholen/schoolbesturen. Leden ervaren de eigen professionalisering als bijproduct.
Sterke intrinsieke motivatie voor onderzoek op school.

Collectieve reflectie

Onderzoeksworkshop gaf aanleiding om feedback te geven en te ontvangen. Een en
ander lijkt minder onderdeel van de projectorganisatie, maar was gemakkelijk te faciliteren. Het thema ‘hoe bereiken we de docenten/studenten en hoe gaan we van zenden
tot verbinden’ werd nadrukkelijk uitgesproken en kreeg tijdens de workshop een plek.

Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

Verschillende leden hebben verschillende ‘problemen.’ Er is wel veel bereidheid om
gezamenlijk naar vraagstukken te kijken. Er is ook nog veel winst te behalen om onderliggende vraagstukken (weerstand, verbinding, relatie met besturen) gezamenlijk te
expliciteren.

Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

Implementatie via netwerk (d.m.v. projectorganisatie). Er is nog een ‘kloof’ (‘hoe krijgen wij ze mee?’).

LEEROPBRENGSTEN
Concrete producten

Concrete projectplannen en onderzoeksstructuur, rolverdeling, netwerk.

Persoonlijke opbrengsten

Formeel georganiseerde kennisgemeenschap met focus op inhoud en nog iets minder
op proces; veel geleerd op het gebied van projectmanagement en verandermanagement.

Collectieve opbrengsten

Gezamenlijk netwerk en heldere projectstructuren waarbinnen de verandering nu
moet plaats vinden (en gedeeltelijk al plaats vindt).

Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Project in opbouw, onderzoek gaande in de organisatie (wel geïnitieerd, nog niet verankerd).
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Kenmerkende zaken
De organisatie van de kennisgemeenschap is formeel en vastgelegd in een ‘zakelijk’ projectplan. Formeel is de
projectleider (verbonden aan Pabo Iselinge en beleidsmedewerker innovatie bij IJsselgroep) ook de initiatiefnemer, organisator en trekker van de kennisgemeenschap. De rollen zijn vanaf de beginfase van het project
geëxpliciteerd en iedereen werkt vanuit deze structuur aan de ontwikkeling van de Academische Pabo.
Met de bijeenkomsten die voor de kennisgemeenschap worden georganiseerd lijkt er plek te zijn voor reflectie
op het eigen leren. Daarin komt het spanningsveld tussen ritme en maat duidelijk naar voren: de kennisgemeenschap geeft het ritme aan en bepalen de kaders waarbinnen de opleidingsscholen kunnen werken aan
hun opbouw als academische opleidingsschool. De opleidingsscholen vinden de maat, maar teveel maat slaat
het ritme van de kennisgemeenschap dood. Daarom is het volgens de betrokkenen van belang het midden te
houden tussen de Academische Pabo en de opleidingsscholen. Uiteindelijk wil men de leraren die bij het project betrokken zijn geraakt ‘raken’: zij moeten de melodie gaan bepalen. Dat lijkt nog lastig. Het gevaar is dat er
een kloof ontstaat tussen degenen die wel mee willen en degenen die niet mee willen.
Het project kent een grote onzekerheid, niet zozeer over waar het uiteindelijk naartoe zou moeten gaan met
de ontwikkeling van de Academische Pabo, maar veel meer over de wijze waarop. Het proces vormt voor velen
een ernstige hobbel. Toch is het een proces van vallen en opstaan: achteraf kan er worden geleerd.
Opbrengsten
De leerfocus van deze groep lag voornamelijk op het IK en het HET. Er is veel reflectie op het punt van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers. De directeuren reflecteren daarnaast ook vanuit
een sterk ‘wij’-gevoel: de scholen waar zij voor staan en zorg voor dragen (maar minder het WIJ van de kennisgemeenschap). Tijdens de workshop kwam er ruimte om over het WIJ van de projectleider, de ontwikkelgroep
en bij de kennisgemeenschap betrokken directeuren te praten. Op het inhoudelijk vlak was al veel bereikt. Met
betrekking tot opbrengsten concentreerden de deelnemers zich op concrete producten (het HET). Concrete
producten die met name in de ontwikkelgroep tot stand zijn gekomen zoals de uiteenzetting van het curriculum voor de nieuwe Academische Pabo. Daarnaast wordt het mediagebruik en de manier waarop studenten
media binnen de scholen gebruiken gezien als voorbeeld, voor deelnemers die echter hier zelf ook een interesse in tonen. Procesopbrengsten werden pas genoemd nadat de facilitatoren nadrukkelijk hiernaar gingen vragen.
Werkende ingrediënten
De volgende werkende ingrediënten waren kenmerkend voor de totstandkoming en de ontwikkeling van de
kennisgemeenschap van de Academische Pabo Iselinge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subsidie (anders was het niet ontstaan).
Innerlijke motivatie en drive (ook met het oog op de studenten).
Doorgaan en afmaken (ondanks tegenwind).
Broedplaats waar verschillende ideeën die samenkomen.
Gedeelde ambitie (eerst innovatie, daarna onderzoek van groot belang).
Elkaar ontmoeten en tegenkomen (anders ontstaat er niets).
Gedeelde passie als onderliggend thema.
Bereid zijn om samen te komen en innovatief te werken.
Voorbereiding en scholing (getrainde mentoren, geschoolde interne opleiders).
Transparantie en helderheid (goede communicatie/informatie).
Meedenken door interactie en evaluatie (ook vorm/blijk van betrokkenheid).
Niet zeggen, maar vragen (belang van het ‘niet weten’).
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Centraal thema
De grootste uitdaging van de kennisgemeenschap van de Academische Pabo Iselinge is het verankeren en verbinden met de organisaties/besturen/andere docenten (het ‘hoe krijgen we ze mee?’).
KENNISGEMEENSCHAP B
Schets van de kennisgemeenschap B
Start

1994

Participerende partijen en
krachtenveld

(Oud-)schoolleiders zijn samengekomen in de schoolleideropleiding van Magistrum.
Sindsdien vormen ze een zelfdragende en onafhankelijke kennisgemeenschap (‘leergemeenschap’), met ieder een eigen school of onderwijsorganisatie als individuele
werkcontext. Kennisinhoudelijke invloed komt van Stichting Duurzaam Leren en systeem gerichte organisaties zoals Society for Organizational Learning (SOL).

Deelnemers en rollen

De kennisgemeenschap bestaat uit 8 personen: 5 schoolleiders, 2 zelfstandige adviseurs in het scholenveld en een aan een hogeschool verbonden lerarenopleider.

Reden/doel

Enerzijds de professionalisering van ‘zichzelf’ (blijven ontwikkelen) en anderzijds het
bieden van bedding en steun voor elkaar in de zoektocht naar leiderschap in lerende
organisaties die zij als schoolleiders of adviseurs dagelijks in de praktijk mede vormgeven. De doelstelling van de kennisgemeenschap is niet formeel vastgelegd.

Financiering

Bekostiging vindt plaats uit eigen financiering.

Deze kennisgemeenschap bestaat uit (oud-)schoolleiders die in 1994 samen zijn gekomen voor Magistrum, een
opleiding voor schoolleiders rondom het leren over en het ontwikkelen van leiderschap. Vanuit een intervisie
groep in een leergang ontstond een kennisgemeenschap (ze noemen het zelf een leergemeenschap) die tot op
de dag van vandaag actief is. In 1996, het laatste jaar van de schoolleideropleiding, heeft de kennisgemeenschap een opleidingsmodule ingevuld met Peter Senge’s theorie over de lerende organisatie. Daarin werd een
gezamenlijk thema en passie ontdekt, namelijk om de lerende organisatie vanuit het systeemperspectief verder
te dragen in het scholenveld. De doelstelling voor deze kennisgemeenschap is echter niet formeel vastgelegd.
De informele doelstelling is enerzijds de professionalisering van zichzelf (blijven ontwikkelen) en anderzijds het
bieden van bedding en steun voor elkaar in de zoektocht naar leiderschap in lerende organisaties die zij als
schoolleiders of adviseurs dagelijks in de praktijk mede vormgeven. De groep bestaat nu nog uit vijf schoolleiders (waarvan één in een internationale school in Duitsland en één die recent de stap naar het voortgezet onderwijs heeft gemaakt), twee zelfstandige adviseurs in het scholenveld en een deelneemster is opleider voor
docenten aan een hogeschool.
Tabel 17. Analysekader kennisgemeenschap B
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

Gedeelde werkwijze

Gedeelde identiteit

Het domein wordt in deze kennisgemeenschap sterk gedeeld. Er is een gedeeld idealisme rond het systemisch perspectief en het thema van de lerende organisatie. Doordat de leden van de kennisgemeenschap allen schoolleiders zijn/waren stond men voor
een vergelijkbare uitdaging.
De leden van de kennisgemeenschap hebben een sterke gemeenschappelijke taal
ontwikkeld rondom systeemdenken, lerende organisaties, etc. De bijeenkomsten hebben een uitgekristalliseerde vorm waarin ieder tot zijn /haar recht komt.
De kennisgemeenschap heeft een sterke eigen minicultuur. Ze hebben een eigen wereldje door hun lange bestaansgeschiedenis. De omgang is informeel. Kennis en ervaring worden gedeeld en toegepast.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen

Er is een rijk repertoire aan persoonlijke en professionele verhalen die de leden van de
kennisgemeenschap met elkaar delen.
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Collectieve reflectie

Ervaringen worden zowel geëxpliciteerd, in procestermen geduid en opbrengsten
worden besproken. Voorbeelden zijn de knelpunten in het begeleiden van de eigen
organisatie (als leider) en de ontwikkeling die men daarin door heeft gemaakt. Maar
ook de successen bij het werken met systeemgerichte instrumenten op school.
Een á twee keer per jaar komt de kennisgemeenschap bij elkaar. Dit gebeurt vanuit
eigen intrinsieke motivatie en de bijeenkomsten worden door leden zelf georganiseerd.
Bijeenkomsten worden als uiterst belangrijk voor eigen ontwikkeling gezien.
Feedbackloops zijn onderdeel van het ontmoetingsproces, collectief en individueel.

Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

De kennisgemeenschap heeft vaak de vorm van intervisie. De ingebrachte vraagstukken horen bij de probleemeigenaar en deze krijgt advies/steun.

Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

Doordat de leden van deze kennisgemeenschap zelf schoolleiders zijn hebben zij zelf de
positie en middelen om te zorgen dat de inzichten in de bredere organisatie worden
geïmplementeerd.

Ervaringen expliciet maken

Sociale interactie

LEEROPBRENGSTEN

Collectieve opbrengsten

Veel concrete instrumenten en toepassingen op het gebied van het systeemdenken en
de lerende organisaties
Veel persoonlijk geleerd, zowel op het gebied van persoonlijk leiderschap als op het
gebied van concepten rond systeemdenken in het onderwijs en het ontwikkelen van
een lerende schoolorganisatie.
Krachtige, lerende kennisgemeenschap die veel steun aan elkaar biedt.

Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Gerealiseerde schoolontwikkeling op basis van het opbouwen van een lerende organisatie in de scholen van de deelnemers.

Concrete producten
Persoonlijke opbrengsten

Kenmerkende zaken
De kennisgemeenschap is ontstaan vanuit een homogene groep van (oud-)schoolleiders en bestaat nu uit leden
met verschillende functies in het onderwijsveld. De kennisgemeenschap kenmerkt zich door een lang bestaan
(17 jaar), een duidelijke identiteit en een grote hechtheid. Er is geen formele organisatie. Informeel zijn enkele
leden de trekkers als het om het initiëren en organiseren van bijeenkomsten gaat. Men is gelijk maar in sommige taken is de een meer gelijk dan de ander. In de loop van de tijd is door verschillende personen veel verantwoordelijkheid opgepakt. Niet enkel organisatorisch, maar ook inhoudelijk en qua inspiratie. De leden financieren hun activiteiten volledig zelf.
Tijdens de schoolleideropleiding van Magistrum was de aandacht binnen de kennisgemeenschap nog sterk op
het individu en op kennisoverdracht gericht. Pas met de door de kennisgemeenschap zelf ondernomen doorstart komt het gezamenlijke leren maar ook de R&D functie, het gezamenlijk in de praktijk toepassen en dus
ontwikkelen, sterker naar voren. Vanuit individuele kennisverrijking ontstond persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling als leergroep en de transformatie naar de schoolcontext (collectief leren en verankeren).
Opbrengsten
Op individueel niveau (het IK) wordt er een sterke persoonlijke ontwikkeling ervaren op het gebied van schoolleiderschap. Zowel op het gebied van kijken naar (het potentieel van) mensen en potenties als ook op conceptueel niveau over lerende organisaties. Op collectief niveau (het WIJ) wordt een gezamenlijke bedding gecreëerd en heeft men veel steun aan elkaar bij het vinden van oplossingen. Een opbrengst is ook het collectieve
inzicht in de mogelijkheid en kansen van het niet volgens de uitgezette lijnen werken en op een andere manier
leren. Daarnaast zijn er op de verschillende scholen van de leden van de kennisgemeenschap lerende organisatie tot stand gebracht (het HET). Tevens zijn er vanuit leden van deze groep talrijke congressen en landelijke
initiatieven mede geïnitieerd met betrekking tot duurzaam leren en systeemdenken.
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Werkende ingrediënten
De volgende werkende ingrediënten waren kenmerkend voor de totstandkoming en de ontwikkeling van de
kennisgemeenschap van de besturengroep systeemdenken en de lerende organisatie:
•
•
•
•
•
•

Een sterke identiteit en taakvolwassenheid.
Ruimte voor het delen van diepe ervaringen en concepten (kennis en praktijkdomein).
Sterke gezamenlijke zorg en passie voor het onderwijs.
Vanuit een ontwikkelingsgerichte leergang ontstaan (met ruimte voor ‘leren leren’, persoonlijke ontwikkeling en collectief leren).
Een gezamenlijke haven van waaruit daadwerkelijk vorm wordt gegeven aan de lerende organisatie.
Het gezamenlijk delen van succes.

Centraal thema
Ruimte creëren voor mensen om het zijnsproces vorm te geven, in de gezamenlijkheid en de intrinsieke motivatie bewerkstelligen van mensen in organisaties met kinderen. De groep is middel om mogelijkheden voor
ontwikkelingen te openen. Het doel is elkaar scherp houden om te leren en bevestiging vinden, in vijf stappen
achteruit en drie vooruit.
KENNISGEMEENSCHAP C
Schets van de kennisgemeenschap C
Start

Voorjaar 2007

Participerende partijen en
krachtenveld

9 scholen van 4 schoolbesturen voor openbaar primair onderwijs in Groningen, Veendam, Scheemda en Tynaarlo, de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool, het
7
Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG), KPC Groep.
Een Academische Opleidingsschool PO betrekt o.a. studenten, docenten, schooldirecties en besturen, lerarenopleiders en onderzoekers van onderzoeksinstellingen.

Deelnemers en rollen

De plusmin 7 deelnemers van deze kennisgemeenschap zijn vertegenwoordigers van
deze partijen. Het projectleiderschap wordt door een directeur van een van de basisscholen ingevuld. De rol van de kennisgemeenschap is voornamelijk coördineren, kwaliteitbewaking en kennisdelen.

Reden/doel

Vorm en inhoud geven aan een Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland.

Financiering

Deels door partnerschap deels door subsidie en deels door de opbrengsten van extern
onderzoek.

Aan deze kennisgemeenschap wordt deelgenomen door acht academische basisscholen in het noorden van het
land. Deze acht scholen werken vanaf 2007 samen met de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen (PA) en het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG) aan de verbetering van de kwaliteit van het
opleidingsonderwijs. Op elke deelnemende school is tevens een coördinator onderzoek aangesteld, die jaarlijks
een aantal keer bij elkaar komen. Deze bijeenkomsten staan onder supervisie van het UOCG en worden aangestuurd door een projectleider (tevens directrice van een basschool). Het centrale doel hierbij is het ontwikkelen
van en het inhoud geven aan de Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland. Binnenschools praktijkgericht onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. In de bijeenkomsten wordt de ontwikkeling op het gebied
van praktijkgericht onderzoek besproken en worden geplande activiteiten besproken en eventueel bijgesteld.
De visie van deze academische opleidingsschool is vastgelegd in een gezamenlijk document en ook de coördi-

7

KPC Groep heeft in 2010 het projectleiderschap overgedragen en participeert niet meer in het project.
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nerende en kwaliteitsbewakende rol van de kennisgemeenschap is officieel vastgelegd. Ook de functie van de
projectleider is vastgelegd in de taakomschrijving. De kennisgemeenschap kent hiermee een duidelijke structuur met formele afspraken.
De activiteiten van de kennisgemeenschap vinden plaats in een complex krachtenveld van o.a. studenten, docenten, schooldirecties en besturen, lerarenopleiders en onderzoekers van onderzoeksinstellingen. De lerarenopleiding levert studenten. Op de academische basisscholen worden onderzoeken uitgevoerd die passen binnen een breder onderzoeksthema van de onderzoeksinstelling. Studenten van de lerarenopleiding kunnen
participeren in dit onderzoek. Basisscholen kunnen een onderzoeksvraag indienen, mits hier facilitering tegenover staat. De financiering van deze kennisgemeenschap geschied deels door partnerschap (met gesloten beurzen), deels door subsidie (verankering AOS 2012-2016) en deels door opbrengsten van extern onderzoek.
Tabel 18. Analysekader kennisgemeenschap C
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

Gedeelde werkwijze

Gedeelde identiteit

Er is een gedeeld ‘inhoudelijk doel’; de onderliggende visie is door de projectleider
genoemd: onderzoek is belangrijk, omdat het de kwaliteit verhoogt en ons onderscheidend maakt. Deze overtuiging bestaat bij de kerngroep maar niet zo nadrukkelijk in
het netwerk van opleidingsscholen. Men is bij elkaar omdat men ‘iets voor elkaar wil
krijgen’.Toekomstige accreditatie als academische school speelt een rol. Men is op
zoek naar erkenning voor de inspanning die samen geleverd is.
Inhoud en implementatie krijgen een belangrijke plek. Niet elke school is even betrokken. Goed geformaliseerd project. Duidelijke rolverdeling.
Kennis m.b.t. onderzoek vooraf in een leergang gedeeld.
Een sterke projectleider. Er zijn enkele deelnemers die het project sterk trekken vanuit
overtuiging en vanwege hun positie (directeuren). Anderen zijn net zo overtuigd maar
hebben minder positie in de organisatie. Er zijn ook subgroepen (meer of minder kwalitatief onderzoek). Fragmentatie op het niveau van sommige besturen/directies: in
scholen waar de directies vol achter onderzoek staan, zien ook de leraren het belang
van onderzoek.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen
Ervaringen expliciet maken

Sociale interactie

Collectieve reflectie

Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

Stijl voornamelijk zakelijk, tot de echte dilemma’s worden aangesproken. Dan komen
de meer persoonlijke verhalen los.
Expliciteren en duiden bijvoorbeeld m.b.t. het thema ‘wegen zoeken om onderzoek een
plek te geven op school’ (elke school pakt het anders aan). Wat dit betekent voor het
’collectieve leren’ was minder expliciet.
Regelmatig in het kader van de projectorganisatie. Flow neemt wel af omdat het
voortbestaan onzeker wordt (dreiging wegvallen van subsidie).
Leden ervaren de eigen professionalisering als bijproduct. Sterke intrinsieke motivatie
voor onderzoek op school, zowel van degenen die positie hebben (directeuren) en de
studieloopbaanbegeleiders
Onderzoeksworkshop gaf aanleiding om feedback te geven en te ontvangen. Een en
ander lijkt minder onderdeel van de projectorganisatie, maar was makkelijk te faciliteren. Het collectieve thema: ‘hoe gaan we om met het feit dat niet alle scholen even
steunend zijn?’ komt af en toe aan bod.
Er zijn twee subgroepen met verschillende ‘problemen.’ De problematiek van de ene
groep is niet de problematiek van de andere groep.
De projectleider zoekt naar oplossingen voor vraagstukken die het geheel aangaan. De
leden nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen vraagstukken.
Een deel van de aanwezigen worstelt met inbedding in school en steun van de directie.
Bij andere scholen is dit juist sterk aanwezig, bijvoorbeeld omdat de directeur tevens
onderzoekscoördinator is. In het gezamenlijk overleg lijken deze verschillen niet aan de
orde te komen.
Groot verschil in implementatie o.b.v. de positie van de deelnemer in de schoolorganisatie.

LEEROPBRENGSTEN
Concrete producten

Veel concrete instrumenten en toepassingen op het gebied van het systeemdenken en
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de lerende organisaties

Collectieve opbrengsten

Veel persoonlijk geleerd, zowel op het gebied van persoonlijk leiderschap als op het
gebied van concepten rond systeemdenken in het onderwijs en het ontwikkelen van
een lerende schoolorganisatie.
Krachtige, lerende kennisgemeenschapwaarvan leden veel steun aan elkaar bieden.

Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Gerealiseerde schoolontwikkeling op basis van het opbouwen van een lerende organisatie in de scholen van de deelnemers.

Persoonlijke opbrengsten

Kenmerkende zaken
Binnen deze kennisgemeenschap zijn taken en functies formeel vastgelegd evenals de structuur en visie van de
academische opleidingsschool. Het coördinatorenoverleg wordt aangevoerd door een ‘voortvarende’ trekker in
de persoon van de projectleidster, schoolleider van één van de deelnemende scholen. Binnen de deelnemende
scholen is sprake van verschillen in inbedding. Dit heeft ook te maken met de rol van de coördinator onderzoek. Bij een aantal scholen is deze coördinator ook lid van de directie waardoor duidelijk sprake is van inbedding en draagvlak voor onderzoek. Bij scholen waar de directie niet deelneemt aan het coördinatorenoverleg is
duidelijk minder sprake van inbedding en voelen de coördinatoren zich niet altijd gesteund.
Opvallend is ook de verandering van de ‘flow’ van de kennisgemeenschap. In het begin was er veel gezamenlijke motivatie voor het opzetten van een academische opleidingsschool. Dit uitte zich bijvoorbeeld in een studiereis van alle coördinatoren naar een conferentie over ‘Professional Schools Development’ in de Verenigde Staten. Deze inzet werd in 2009 gewaardeerd met een accreditatie voor de opleidingsschool, deze gaf waardering
voor de uitgezette lijn en gaf een kwaliteitsimpuls aan de uitgevoerde activiteiten. In de laatste tijd lijkt er sprake van een onderbroken flow. Onduidelijkheid over de financiering speelt hier wellicht een rol. Voor nu is een
opdracht vastgelegd voor de periode 2012-2016 waarbij de verlenging van de accreditatie als academische
opleidingsschool een belangrijke drijfveer vormt.
Opbrengsten
Een van de belangrijkste opbrengsten is de organisatiestructuur van de opleidingsscholen en de inbedding van
het coördinatorenoverleg in de organisatie van de verschillende scholen. Dit laatste wordt niet in alle scholen
even sterk ervaren, maar er is wel in alle gevallen sprake van een formele structuur en een taakomschrijving
voor alle deelnemers. Dit heeft geresulteerd in de genoemde accreditatie en dit is door iedereen ervaren als
een belangrijke stap. Het heeft voor een kwaliteitsimpuls in het onderzoek gezorgd dat gedaan wordt op de
verschillende scholen. Kwaliteitsborging staat volgens de kennisgemeenschap in de komende tijd centraal.
Tijdens onze workshop worden de leeropbrengsten vooral geformuleerd op inhoud. Deelnemers hebben veel
geleerd over het uitvoeren van onderzoek en ook de samenwerking met het UOCG wordt inhoudelijk erg gewaardeerd. De scholen doen veel kennis op over het omgaan met onderzoek en het implementeren van onderzoeksresultaten in het onderwijs. Onderzoek wordt hiermee steeds toegankelijker voor de scholen en wordt
steeds meer beschouwd door de scholen als ‘iets dat van ons is’. Wat betreft de gezamenlijke leeropbrengsten
is er nog een stap te maken. De scholen geven aan dat niet wordt gestuurd op het ondersteunen van elkaars
praktijk (het WIJ tijdens de workshop). Hier wil de kennisgemeenschap in de komende periode aan werken.
Werkende ingrediënten
•
•
•
•

Heldere gedeelde ambitie in het belang van de academische basisscholen.
Gedrevenheid van deelnemers.
Een duidelijke projectorganisatie,
Een sterke projectleider (daadkracht/inspanning/gedrevenheid).
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•
•

Belangrijke ondersteuning vanuit externe partijen (met name op het gebied van praktijkgericht onderzoek).
Subsidie met daarbij de inbedding in een bredere maatschappelijke ontwikkeling.

Centraal thema
Omdat in de flow van de kennisgemeenschap afbreuk is ontstaan, is het van belang om het gezamenlijke belang van de academische basisscholen opnieuw te benadrukken. In de vervolgfase van de kennisgemeenschap
wordt de echte betrokkenheid en inter-afhankelijkheid van de projectgroep en het netwerk duidelijk zichtbaar.
KENNISGEMEENSCHAP D
Schets van de kennisgemeenschap
Start

Voorjaar 2010

Participerende partijen en
krachtenveld

De kennisgemeenschap vormt een leergroep met 10 leraren en een directeur. 3 lerarenopleiders (1 is uitgestapt) begeleiden de deelnemers in het opzetten van leernetwerken en innovaties binnen de individuele werkcontext (op de scholen). Pabo, schoolbesturen, directies maken niet onderdeel uit van de kennisgemeenschap, maar hebben
nadrukkelijk invloed op de voortgang van de kennisgemeenschap. Collega-leraren van
de deelnemers nemen deel aan de door hen opgezette netwerkgroep op hun scholen.

Deelnemers en rollen

De lerarenopleiders hebben formeel een begeleidende (of opleidende) rol. De leergang
is door hen ontworpen. Er is een formele projectleider die ook de coördinatie van de
leergang op zich neemt. De deelnemers bepalen de inhoud. Zij vormen de ‘lerenden’.
Op de scholen (netwerkgroep) hebben zij de rol van praktijkonderzoeker/innovator. In
de leergroep vormen zij een reflectie/intervisiegroep.

Reden/doel

Het leren over innoveren en netwerken in de eigen onderwijspraktijk met als doel het
verbeteren van de onderwijspraktijk (door gebruik te maken van de ‘innovatiekracht’
van de leraar).

Financiering

Gesubsidieerd vanuit Krachtig Meesterschap (Ministerie van OCW).

Vanuit de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden is in het kader van Krachtig Meesterschap per januari 2010 het
project Leren, Innoveren en Netwerken gestart. Dit project vormt een leergang over leernetwerken waaraan
tien leraren en een directeur (twee deelnemers tijdens de leergang gestopt) vanuit acht basisscholen binnen
openbaar primair onderwijs Friesland deelnemen. De deelnemers gaan op hun eigen school bezig met het
ontwikkelen en implementeren van een innovatie. Samen doorlopen de deelnemers het door de hogeschool
ontwikkelde 12-stappenplan voor praktijkgericht onderzoek, ondersteund door literatuur over innoveren in het
onderwijs en geïnspireerd door leren van binnenuit van Fred Korthagen. De vraag hoe een innoverende leraar
gedefinieerd kan worden maakt onderdeel uit van de leergang.
Alle deelnemers hebben tijdens de leergang afzonderlijk aan een eigen innovatieproject op hun eigen school
gewerkt. De groep kwam wekelijks (later eens in de twee weken) bij elkaar om gezamenlijk opdrachten te maken en een intervisie te doen. Tijdens deze bijeenkomsten stond het reflecteren op de praktijk van innoveren
(het innovatieproces) centraal. Ieder bracht eigen verhalen uit de scholen in. Naast de bijeenkomsten van deze
‘leergroep’ (de kennisgemeenschap op de Pabo) vonden op de scholen ook bijeenkomsten plaats van de ‘netwerkgroep’ (een sub-leergemeenschap op de school) die zich bezig hield met het innovatieproject (eens in de
drie of vier weken). Coaching op de werkplek van de deelnemers van de leergang vond eens in de twee weken
plaats door een lerarenopleider van de NHL. De leergang is inmiddels succesvol afgerond met een certificaat
voor praktijkonderzoeker/innovator. Vanwege de stop in subsidiëring voor Krachtig Meesterschap is het de
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vraag of voor het volgende studiejaar de leergang met andere deelnemers uit de provincie wordt voortgezet.
Als het aan de projectcoördinator ligt zal de leergang zeker worden voortgezet.
Tabel 19. Analysekader van kennisgemeenschap D
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

Visie van de projectleider is: schoolleiders en docenten leren creëren van ‘innovatievermogen’ op scholen. Visie van andere projectleider is (gefundeerd in de nota ’Weven
zonder fouten’) om d.m.v. een leergemeenschap een vernieuwingsimpuls te geven aan
het onderwijssysteem. Deelnemers zijn bij elkaar om de opleiding tot praktijkonderzoeker/innovator te volgen vanuit een gedeelde passie om te verbeteren. Doel van de
deelnemers het geleerde te vertalen naar vraagstukken vanuit hun praktijk. Gedeeltelijk tijdens de leergang is waardering (en begrip) ontstaan voor de oorspronkelijke
visie.

Gedeelde werkwijze

Krachtig opgebouwde leergang; wekelijkse bijeenkomsten waar intensieve scholing in
leren, innoveren en netwerken plaatsvindt. Input van o.a. onderzoek experts van Ruud
de Moor Centrum, reflectie expertise van Korthagen. In de groep zijn onderzoeksvragen geformuleerd en gepresenteerd waarna onderzoek in de eigen school is opgestart/uitgevoerd. In de leergroep wordt praktijkervaring gedeeld door reflectie. Coaching en intervisie (ik-vraag) onderzoek gebeurde 1 op 1 en niet binnen de leergemeenschap. Gezamenlijke zoektocht (opleiders en deelnemers) om antwoord te vinden
op de vraag (van bestuur, schooldirectie en team): ‘wat bedoel je met innovatievermogen?’

Gedeelde identiteit

Twee sterke opleiders. De ene vanuit strategisch overzicht m.b.t. wat gaande is in
onderwijs. De ander met lange ervaring in begeleiding. Leiders en deelnemers vormen
subculturen. Dat maakt de leergroep minder gezamenlijk – iedereen werkt eigenlijk
afzonderlijk aan eigen innovatie. Opleiding als mogelijkheid om te reflecteren en te
vergelijken (waar sta ik, waar sta jij?), het delen van praktijkervaring op procesniveau
– inhoudelijk lopen deelnemers uiteen. Gedeeld leren is niet duidelijk aanwezig behalve
in het gezamenlijk opdoen van kennis over innoveren (input van opleiders) en omgaan
met weerstand en gedeelde zoektocht naar wijze van communiceren. Deelnemers
richten binnen de school een netwerkgroep in, min of meer een sub-leergemeenschap
op schoolniveau.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen
Ervaringen expliciet maken

Sociale interactie

De praktijkervaringen worden tijdens de bijeenkomsten met elkaar gedeeld. Een belangrijk aspect van de opleiding vormt de reflectie op het innovatieproces/project.
Het reflecteren op het leren van ervaringen worden geduid in procestermen; voornamelijk in het delen van worsteling met ‘onzekerheid’ van innovatie (onduidelijkheid
over ‘wat’ en ‘hoe’ bij zichzelf en bij besturen). Opbrengsten zijn niet expliciet te delen
en toch zijn er varianten; van reflectieve vaardigheden en hun vertaling naar het ‘kijken naar kinderen’ project; het creëren van draagvlak; doorlopende leerlijn voor rekenonderwijs tot een ‘schooloverkoepelende leergemeenschap module’.
Wekelijks intensieve scholing door gezamenlijke bijeenkomsten bij de opleiding, gefaciliteerd door de lerarenopleiding. Belang van de bijeenkomsten wordt als groot ervaren
– het is een leergang en zo wordt dit ook ervaren: gekozen voor professionalisering van
‘binnenuit’. Naast leergroepbijeenkomsten zijn er eens in de drie of vier weken netwerkbijeenkomsten op de scholen. Daarnaast is er tweewekelijks coaching op de
werkplek door een lerarenopleider.

Collectieve reflectie
Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

De opzet van de leergang is om deelnemers te helpen ‘innovatievermogen’ op hun
school te ontwikkelen van waaruit het mogelijk is oplossingen te vinden (met behulp
van onderzoek) voor de vraagstukken die er zijn. Gezamenlijke ‘problemen’ zijn ‘hoe
creëer je draagvlak, hoe krijg ik de directie mee, hoe breng ik innovatie in het team’ en
35

‘hoe communiceren wij hierover?’ De oplossingen worden onder begeleiding van de
coach op de werkplek besproken. In de gezamenlijke bijeenkomsten van de leergroep
staat het leren, innoveren en netwerken centraal. Er wordt meer gedeeld dan gezamenlijk naar oplossingen gezocht.
Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

Deelnemers nemen ervaringen vanuit de leergroep mee de school in. Missen van
draagvlak is teken van onzekere positie van innovatieproject (en indirect de leergang
van de Pabo) in de scholen.

LEEROPBRENGSTEN
Concrete producten

Innovatieprojecten hebben concrete producten opgeleverd binnen de scholen bijv.:
Reflectievaardigheden vertaald naar 'kijken naar kinderen' project. Daarnaast is een
doorlopende leerlijn voor het rekenonderwijs ontwikkeld. Deze zorgt voor verbindende
lijn tussen alle leerjaren en een andere manier van kijken naar rekenonderwijs.

Persoonlijke opbrengsten

“Wij als samenwerking van de leergroep: een moeizame start, maar we hebben doorgezet en zijn eruit gekomen”; “Hoe het, ik en wij te verbinden in een complex dynamisch geheel”; “Door echtheid in het gehele proces. Dat is fundamenteel. Dat wat je
echt leert, dat kun je niet meer verliezen”.
Iedere deelnemer heeft overeenkomstige vaardigheden in het proces ontwikkeld w.o.:
reflectieve vaardigheden; competentie om draagvlak te creëren; om praktijkgericht
onderzoek te doen; omgaan met vernieuwing; gediplomeerde innovator/praktijkonderzoeker; “Veel geleerd over hoe wij draagvlak op school kunnen creëren voor innovatie, hoe krijg ik de directie mee?; Hoe breng ik innovatie in het
team?”; “Het wás een fantastische ervaring als lerend en ontwikkelend persoon”;
“Vanuit persoonlijke ontwikkeling ontdekken dat veel dingen van het vak erg leuk zijn.”

Collectieve opbrengsten

Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Gerealiseerd innovatieproject dat mogelijk een vervolg krijgt: Schooloverkoepelend
project ontworpen: ‘leergemeenschap module’. Doorgaand proces van professionaliseren van leerkrachten (Pabo).

Kenmerkende zaken
De kennisgemeenschap vormde een leergang, een cursus welke werd afgerond met een certificaat voor praktijkonderzoeker/innovator. Door de kennisgemeenschap in de vorm van een leergang te creëren was de samenwerking tussen de verschillende deelnemers gebaseerd op gezamenlijk 'studeren'. Voornamelijk de rolverdeling tussen docent en cursist was bepalend voor de aard van de kennisgemeenschap: er heerste een vorm
van ‘scheiding’ tussen expertise en ervaring aan de ene kant en de inbreng van de verschillende deelnemers op
basis van hun leer- en ontwikkelbehoefte aan de andere kant. Zij brachten de verhalen in, de begeleiders luisterden en waren vanuit een coachende rol bezig. Hierdoor ontstond de vraag op welke wijze de kennisgemeenschap als groep geleerd heeft. Uit de onderzoeksworkshop bleek dat het delen van de weerstand, ontstaan
vanuit onduidelijkheid over het innoveren op de scholen én binnen de leergroep (wat gaat er precies gebeuren?), belangrijk was voor leerinzichten in innovaties.
Opbrengsten
Met de verschillende innovatieprojecten van de deelnemers zijn concrete producten ontwikkeld. Zo is een
doorlopende leerlijn voor rekenonderwijs ontwikkeld waarbij is gebleken dat binnen de school meer inzicht is
ontstaan over de verschillende 'leerjaren' (groepsleerkrachten uit groep 8 dachten mee over het rekenonderwijs in groep 4 en andersom). Een ander voorbeeld is het project 'Kijken naar kinderen', waarbij videoopnamen van leerlingen zijn gemaakt die als studiemateriaal hebben gediend in de verdere professionele ontwikkeling van leerkrachten binnen de school (een project dat ook op andere scholen gebruikt gaat worden).
Naast de concrete opbrengsten van de innovatieprojecten zijn ook opdrachten gemaakt in het kader van de
leergang. De definiëring van de innoverende leerkracht vormde één van deze opdrachten.
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Op persoonlijk vlak hebben de deelnemers verteld over inzichten: het innovatief, assertief, helder en strategisch zijn en het belang van deze eigenschappen in het ontwikkelen en implementeren van een innovatie binnen scholen. Met de kennis en ervaring van de lerarenopleiders die de deelnemers in hun leergang en innovatieproject hebben ondersteund is volgens de deelnemers veel gedaan. In die zin is gemeenschappelijk inzicht
verkregen over leren, innoveren en netwerken.
Werkende ingrediënten
•
•
•

•

PO-Raad nota 2008 'Weven zonder fouten'.
Oproep: Kom met ideeën om innoverend vermogen te bouwen, gebruik maken van Korthagen - reflectievermogen en coaching vanuit Ruud de Moor Centrum.
Vanuit de Pabo de ervaring van een omgekeerde wereld: nascholing aanbieden aan de mensen die het
eigenlijk niet nodig hebben en toch al enorm enthousiast zijn – hoe bereiken wij de mensen die het echt
nodig hebben?
Inzicht: i.p.v. zelf proberen iedereen te bereiken, kunnen wij diegene die wel komen helpen om draagvlak
te creëren voor innovaties in hun school. SLOA middelen.

Centraal thema
Innovatie is een langzaam proces, daar is ruimte voor nodig. Ruimte en tijd creëren voor leraren om focus te
krijgen op wat en waarom je iets doet: Stilstaan is van groot belang. Ruimte creëren om stil te staan en te reflecteren.
KENNISGEMEENSCHAP E
Schets van de kennisgemeenschap
Start

Voorjaar 2010

Participerende partijen en
krachtenveld

14 opleidingsscholen uit drie Zeeuwse scholengroepen nemen samen met Pabo Hogeschool Zeeland deel aan de kennisgemeenschap rondom het project De Opleidingsschool. Ondersteuning in de opbouw van het leernetwerk en het doen van praktijkgericht onderzoek kwam van het Ruud de Moor Centrum (is na de startfase uitgestapt).

Deelnemers en rollen

De kennisgemeenschap bestaat uit een projectleider (coördinerende functie en kwaliteitzorg), Pabo-docenten (opleidingsmentoren c.q. stagecoördinatoren), bestuurders
van de scholengroepen, directeuren van de opleidingsscholen, leraren (mentoren) en
studenten. De projectleider heeft formeel de leiding. De rol- en taakverdeling is volgens
het projectplan verdeeld. Samenwerking tussen studenten, opleidingsmentoren, directeuren en mentoren vormt een professionele leergemeenschap (PLG).

Reden/doel

Ter bevordering van het praktijkgericht onderzoek in de opleiding van basisschoolleraren, door hen meer in aanraking te laten komen met onderzoek. PGL is middel.

Financiering

Subsidiering op basis van aantal studenten (voortkomend vanuit Ministerie van OCW),
financiering vanuit Pabo HZ en de drie scholengroepen.

De kennisgemeenschap De Opleidingsschool van Pabo Hogeschool Zeeland is in februari 2010 gestart en bestaat uit een heterogene groep deelnemers. De kennisgemeenschap is samengesteld uit lerarenopleiders vanuit de Pabo (opleidingsmentoren), bestuurders van de drie Zeeuwse scholengroepen (Alpha, Prisma, Archipel),
directeuren van de opleidingsscholen, leraren (mentoren) en studenten. Ondersteuning van de kennisgemeenschap in het opbouwen van een leergemeenschap is gekomen vanuit het Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit). De Opleidingsschool heeft als doel studenten in aanraking te laten komen met praktijkgericht onderzoek. Een professionele leergemeenschap (PLG) vormt hiervoor het ‘middel’, bestaande uit een of meerdere
studenten, een mentor, een opleidingsmentor (verdeeld over meerdere scholen) en een Pabo-docent. Het
project van De Opleidingsschool loopt van 2010 tot en met 2016. Vanaf de start van de kennisgemeenschap is
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het speerpunt de student vaardiger te maken in het doen van onderzoek. Wat blijkt is dat de doelen divers
worden ingevuld door de deelnemende partijen. Het belang van de diversiteit in de groep – door studenten uit
verschillende jaren te laten samenwerken aan onderzoek – vormt een gedeeld belang. Ook de diversiteit tussen Pabo-docenten, directeuren, mentoren, enzovoort, is van belang. Het projectplan is formeel opgezet, maar
binnen de kennisgemeenschap heerst nog onduidelijkheid over hoe een PLG te starten. Ook het doen van onderzoek is voor de kennisgemeenschap nog in ontwikkeling. Bijeenkomsten van de kennisgemeenschap zijn
maandelijks waarin ook een groeiend aantal nieuwe deelnemers aansluiten. In feite staat de kennisgemeenschap nog aan het begin van de ontwikkeling en zal er, naast het idee van studenten deel te laten nemen aan
praktijkgericht onderzoek, nog veel duidelijkheid gecreëerd worden over de precieze richting en invulling van
deze kennisgemeenschap.
Tabel 20. Analysekader van kennisgemeenschap E
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

Lange termijnvisie van de projectleider is d.m.v. een (cross-school) kennisgemeenschap
PLG’s op scholen te creëren waarin studenten leren onderzoeken. Gedeeld doel is het
opzetten van opleidingsscholen om studenten uit alle jaren te verbinden met onderzoek (in PLG), in dienst van schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs.

Gedeelde werkwijze

Projectplan ‘spettert’ en is wervelend. De kennisgemeenschap bevindt zich in de beginfase in een gezamenlijk zoektocht naar het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wie’. Er is veel input van een
school (directeur) die verder is en ervaring heeft met PLG’s. Tijdens de workshop is
d.m.v. deze ervaringen gekeken naar werkende ingrediënten en wat geleerd is.

Gedeelde identiteit

Nog geen sterk formele rol- en taakverdeling. Projectleider op gelijke voet met ‘kritische’ docenten uit opleiding en werkveld. Veel nieuwkomers, zij zoeken aansluiting bij
de groep. “Onwetendheid van de groep is gezamenlijk”. Veel betrokkenheid naar
studenten toe. Er is nieuwsgierigheid, veel enthousiasme, bereidheid om te leren en
bereidheid om ‘kritische’ stemmen in te sluiten.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen

Verhalen van de school met ervaring worden tijdens bijeenkomsten gedeeld. Antwoord
op de vraag ‘hoe richten jullie de bijeenkomsten in?’: ‘veel gepraat!’ (weinig concrete
stappen). Meer persoonlijke verhalen worden vaker besproken m.b.t. het zoeken/missen van steun in de relaties tussen opleiding/mentor, mentor/student, bestuur/mentor. In deze jonge groep is veel ruimte voor de persoonlijke verhalen.

Ervaringen expliciet maken

Jonge kennisgemeenschap aan de start van het project. Nieuwkomers zijn nieuwsgierig, met veel behoefte om bijgepraat te worden. Er wordt met belangstelling geluisterd
naar ervaring van de scholen. Opbrengsten liggen in de onderzoeken van de studenten. De kennisgemeenschap expliciteert haar doel en dus leeropbrengsten. Het gedeelde leren zit in deze fase eerst in het ontdekken van onderzoek (‘wat is het?’ en ‘hoe doe
je het?’), en dan in het ondersteunen van studentonderzoek.

Sociale interactie

Regelmatig bijeenkomsten rondom de projectorganisatie, gefaciliteerd vanuit de lerarenopleiding. Gemotiveerd en nieuwsgierig naar totstandkoming van PGL voor verbinding onderzoek en student, verbinding opleiding en werkveld.

Collectieve reflectie

Collectieve reflectie is groeiend. Onderzoeksworkshop gaf sterke aanleiding om de
onduidelijkheid rondom het project, het wat en hoe, onder ogen te zien. Deelnemers
hebben dit als confronterend en inspirerend ervaren. Het bracht ruimte om gezamenlijk op onderzoek uit te gaan: waar staan wij, wat hebben wij geleerd, wat willen wij
creëren in onze scholen en wat willen wij met de leergemeenschap?

Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

Er zit veel potentie in deze leergemeenschap. De houding is open en leergierig, er is
bereidheid om samen het ‘wat’ en ‘hoe’ te verkennen en formuleren, bereidheid om
van elkaar te leren en ook openheid om de verbinding aan te gaan.

Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

Vanuit de projectgroep en vanuit projectorganisatie worden de inzichten in de school
gebracht.
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LEEROPBRENGSTEN
Concrete producten
Persoonlijke opbrengsten

Collectieve opbrengsten
Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Onderzoeksprojecten op de opleidingsscholen hebben geresulteerd in meerdere praktijkonderzoeken door studenten.
Gezamenlijke drive voor verbinding tussen onderzoek en opleiding en werkveld. Doel
moet nog helder worden, maar maakt onderdeel uit van ontwikkelproces van de
groep.
Groep staat aan het begin: er is een wil om te leren - voornamelijk op achtergrond,
bedding, kennis om een PLG te kunnen starten en om daar deel vanuit te maken.
Project wordt opgestart met instroom van nieuwkomers. Gezamenlijk uitzoeken: wat
en hoe? Ook samen met het werkveld. Verder nog geen zicht op opbrengsten voor
bredere onderwijscontext.

Kenmerkende zaken
De kennisgemeenschap heeft een projectplan dat spettert en wervelend is. Bij de deelnemers van de kennisgemeenschap is de beleving van het projectplan echter anders. Er heerst een gedeelde onduidelijkheid over de
richting en invulling van De Opleidingsschool. De vraag die centraal staat is hoe professionele leergemeenschappen rondom studenten gecreëerd kunnen worden zodat zij dit op hun beurt mee kunnen nemen in hun
school en hun praktijk, richting de kinderen. De kennisgemeenschap ziet hierin een belangrijke mogelijkheid
om samen te leren. De energie van de groep ligt heel hoog. De deelnemers zijn enthousiast om professionele
leergemeenschappen op te zetten, maar zien in dat na de start nu goed gekeken moet worden hoe De Opleidingsschool voort te zetten.
Met de betrokkenheid van verschillende partijen vormt de kennisgemeenschap een zeer heterogene groep. Dit
maakt het leiding geven aan de kennisgemeenschap een behoorlijk karwei. De grootte van de kennisgemeenschap is echter geen weerspiegeling van de grootte van de deelnemende scholen in Zeeland. Het gaat vaak om
kleine scholen waar slechts één student geplaatst kan worden. Opleidingsmentoren worden wel over meer dan
tien scholen verspreid. De krimp in de regio vormt een maatschappelijke tegenwind waar met creativiteit op
moet worden ingesprongen.
Niet alleen op de basisscholen zal de kennisgemeenschap bezig zijn met het opzetten van een professionele
leergemeenschap. Er is een parallel: ook binnen de kennisgemeenschap zelf wordt ingezien dat een professionele leergemeenschap nodig is om De Opleidingsschool verder te ontwikkelen. ‘Niet alleen leren onderzoeken,
maar ook leren samen onderzoeken.’
Opbrengsten
Over concrete opbrengsten kan in deze fase van de kennisgemeenschap nog niet veel worden gezegd. Sinds
februari 2010 zijn door een aantal studenten de eerste praktijkgerichte onderzoeken opgezet, uitgevoerd en
gepresenteerd. Die onderzoeken zijn ook vanaf het begin van het huidige studiejaar van start gegaan. Voor de
kennisgemeenschap is er aan het begin van hun ontwikkeling als professionele leergemeenschap vooral een wil
om te leren en de verbinding tussen opleiden, onderzoek en werkveld te leggen. Het onderzoeken hoe deze
verbinding gelegd kan worden maakt onderdeel uit van de toekomstige ontwikkeling van de kennisgemeenschap. Het wordt gezien als een leerproces. Dit gezamenlijke leerproces werd ook tijdens de onderzoeksworkshop duidelijk.
Werkende ingrediënten
Voor de kennisgemeenschap rondom De Opleidingsschool van Pabo Hogeschool Zeeland waren de volgende
werkende ingrediënten van belang:
•

Een serieus en uitgewerkt projectplan met heldere doelen en veel enthousiasme.
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•
•

•

Deelname van verschillende partijen biedt veel mogelijkheden in vorm en inhoud (en toch voelt het niet als
te groot).
Gedeelde ervaring van aan het begin van een ontwikkeling staan, gezamenlijk zoeken naar een manier,
waarbij de meer ervaren deelnemers een voorbeeld kunnen zijn door hun verhalen en ervaringen in te
brengen.
Ruimte bieden aan het niet weten.

Centraal thema
De diversiteit van mensen is inspirerend. Het brengt nieuwe inzichten vanuit verschillende perspectieven. Maar
de koppen moeten bij elkaar gestoken worden, de neuzen moeten uiteindelijk dezelfde kant op. Er is een
‘overeenkomst’ nodig om gezamenlijk naar hetzelfde doel te streven. En misschien is dat doel eerst wel de
beantwoording van de vraag wat het doel zal zijn.
KENNISGEMEENSCHAP F
Schets van de kennisgemeenschap
Start

Voorjaar 2010

Participerende partijen en
krachtenveld

Eén basisschool werkt onder begeleiding van Pabo Arnhem aan de ontwikkeling als
opleidingsschool waarin binnenschools praktijkgericht onderzoek wordt verricht door
samenwerking tussen studenten en leraren (mentoren). Overige belangrijke partijen
zijn het schoolbestuur waar de school onder valt en Pabo Arnhem
(waar vakdocenten gezamenlijk een kennisgemeenschap vormen).

Deelnemers en rollen

Binnen de opleidingsschool vormen de directeur, opleider in de school en de vakdocent
van de Pabo het ‘opleidingsteam’. Zij ondersteunen een kenniskring van leraren (mentoren) en studenten (en een intern begeleider). De opleider in de school begeleidt de
leraren (mentoren) in hun begeleiding van studenten. De vakdocent van de Pabo begeleidt de studenten. De directeur werkt als sparringpartner en ‘bedding’ voor de opleider in de school. Het opleidingsteam werkt ondersteunend terwijl de kenniskring praktijkgericht onderzoek uitvoert op basis van een uit het team geformuleerde onderzoeksvraag. Het formele projectleiderschap ligt bij de opleider in de school.

Reden/doel

De kennisgemeenschap wil zowel praktijkgericht onderzoek initiëren, uivoeren en
begeleiden als werken aan schoolontwikkelingsaspecten. Met deze combinatie probeert de opleidingsschool als een lerende organisatie het eigen onderwijs en de professionalisering van zowel leraren als studenten te bevorderen.

Financiering

Financiering komt voort uit het schoolbestuur waaronder de opleidingsschool valt.

De kennisgemeenschap is in februari 2010 gestart vanuit een ‘breed’ verlangen vanuit zowel de school (De
Laarakker, Arnhem) zelf als de Pabo Arnhem (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ter verbetering van het
eigen onderwijs. De kennisgemeenschap bestaat uit een kenniskring met als kerntaak ‘het initiëren, uitvoeren
en begeleiden van binnenschools praktijkgericht onderzoek naar voor de school belangrijke schoolontwikkelingsaspecten’ (vanuit het opleidingsplan ‘Academische Opleidingsschool’ van Delta scholengroep). De kenniskring bestaat uit de directeur van de school, de opleider in de school, een interne begeleider, een vakdocent
van de Pabo en studenten en leraren (mentoren) vanuit dezelfde school (met in het grotere systeem rondom
Academisch Opleidingsschool Delta een coördinator kenniskringen en een project- en stuurgroep). Samen vormen zij de binnenschoolse kenniskring waarin studenten en mentoren aan praktijkgericht onderzoek werken.
De onderzoeksvraag die binnen de door de kenniskring opgezette onderzoeksprojecten wordt onderzocht,
komt voort vanuit de school en het team. De kennisgemeenschap is tussen februari en september 2010 breder
de school ingetrokken door ook andere mentoren en studenten bij de kenniskring te betrekken. De ontwikkeling en vorderingen van de kenniskring worden wekelijks besproken tijdens de teamvergaderingen. Het oplei40

dingsteam bestaande uit de opleider in de school, de directeur en de vakdocent van de Pabo komt samen aan
de start van een onderzoeksproject. Als er meerdere contactmomenten nodig zijn dan gebeurt dat op basis van
behoefte. Er is geen formeel projectplan, maar wel een formele taak. De opleider in de school is projectcoördinator en heeft de leiding over de kenniskring. Zij heeft de mogelijkheid om met zowel de directeur als de Pabovakdocent te sparren over de voortgang van de kenniskring, op organisatorisch en op inhoudelijk niveau.
Tabel 21. Analysekader van kennisgemeenschap F
INRICHTINGSKENMERKEN
Gedeeld domein

Gedeelde werkwijze

Gedeelde identiteit

Gedeeld doel rondom het creëren van een lerende organisatie (team) die in staat is (in
samenwerking met de Pabo) studenten op te leiden als praktijkgerichte onderzoekers.
Bij elkaar gekomen vanwege een breed doel: het onderwijs verbeteren. Eerst kleine
kenniskring, later meer mentoren en studenten bij betrokken.
Opleidingsteam en kenniskring met veel power (steun) van de directeur en steun vanuit de vakdocent van de Pabo. Studenten zijn vanaf dag 1 op de school betrokken bij de
kenniskring en worden gestimuleerd om hun onderzoeksvraag te expliciteren en op
onderzoek uit te gaan. Kenniskring zoekt een manier om mentoren meer te betrekken.
Tot nu loopt informatie vanuit het opleidingsteam via de studenten, wat niet prettig is
voor mentoren. Men is zich ervan bewust dat de relatie mentor-student bepalend is
voor succes van het onderzoeksproces. Tijdens de workshop zijn de behoeftes van de
mentoren m.b.t. informatie expliciet gemaakt.
De kenniskring vormt een homogene groep met mentoren en studenten binnen dezelfde school. Dit maakt dat de kenniskring een informeel karakter heeft. Core members
komen uit het opleidingsteam: de opleider in de school en vakdocent Pabo. Zij zijn
verantwoordelijk voor de begeleiding van de kenniskring. De opleider in de school
heeft de ‘opdracht’ ontvangen van de directrice. De relatie tussen het opleidingsteam
en de mentoren is niet helemaal duidelijk.

LEERPROCESSEN
Uitwisselen van verhalen

Dagelijkse onderwijspraktijk in relatie tussen mentor en student. Overleg met vakdocent van de Pabo.

Ervaringen expliciet maken

Kenniskring heeft al een project m.b.t. begrijpend lezen afgerond. Proces is een belangrijk gespreksonderwerp, voornamelijk wat vanuit het persoonlijke en gezamenlijke
leren is ontstaan. Opbrengsten zijn dan ook niet op product maar op procesniveau.
Mensen en relaties veranderen, daarin is de groep duidelijk.

Sociale interactie

Teamvergaderingen worden gebruikt om wekelijks de ontwikkelingen in de kenniskring
te bespreken. Naar behoefte komt het opleidingsteam samen of zoekt men contact.
Mentor en student werken dagelijks samen (niet alleen in het kader van de kenniskring). Opleidingsteam staat sterk voor de eigen positie en het belang van de kenniskring. Mentoren zien in dat begeleiding ook op henzelf slaat: hoe doen wij onderzoek?

Collectieve reflectie

Mentoren en studenten vormen een hechte samenwerking waarbij tijdens de workshop duidelijk wordt dat mentoren openstaan voor een wederzijdse leerrelatie met
studenten. Echter, ze hebben duidelijkheid nodig m.b.t. de onderzoeksvraag en steun
vanuit het opleidingsteam (opleider in de school).

Collectief toewerken naar het
oplossen van een probleem

Mentoren en studenten worden betrokken door vraagarticulatie voor onderzoek en
raken zo betrokken. Veel is nog gestuurd vanuit de kenniskring. Tijdens de workshop is
de behoefte van de mentoren uitgesproken aan een transparanter proces waarin zij als
partner fungeren en minder als opdrachtnemer.

Externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie

De school is tegelijkertijd de kenniskring. Het is een opleidingsschool, waar studenten
mee kunnen doen aan schoolontwikkeling door binnenschools praktijkgericht onderzoek.

LEEROPBRENGSTEN
Concrete producten

Methodeonderzoek voor begrijpend lezen is afgerond. Een zorgroute voor sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen wordt op basis van praktijkgericht onderzoek
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door studenten en mentoren ontwikkeld.
Persoonlijke opbrengsten

Afstemmen; het omgaan met verschillen; belang van wij-gevoel (samen); los en
(los)laten; samen werken, samen staan, samen leren, samen doen.

Collectieve opbrengsten

Het doen van onderzoek op school; het betrekken van studenten in onderzoek incl. het
formuleren van een onderzoeksvraag; Het bouwen van een team samen met Pabo
Arnhem om toegang te krijgen tot kennis en expertise.

Opbrengsten voor de bredere
organisatiecontext

Profileren als opleidingsschool.

Kenmerkende zaken
Voor het praktijkgericht onderzoek in de school wordt de relatie tussen de mentor en de student als heel belangrijk gezien. In de eerste ontwikkelingsfase van de kennisgemeenschap was de aandacht gericht op het opzetten van de kenniskring, waarbij de relaties tussen de deelnemers soms onduidelijk waren. Onduidelijkheid in
de rolverdeling tussen directie en de projectcoördinatie bracht ook misverstanden bij de betrokken mentoren.
Zij voelden zich op bepaalde momenten ‘niet geïnformeerd’. Tijdens de onderzoeksworkshop werd duidelijk
dat binnen de kenniskring en het opleidingsteam meer helderheid nodig was over de rol- en taakverdeling van
de verschillende actoren.
Door een vraag vanuit de school te formuleren werd het thema ‘onderzoek’ binnen de kenniskring opgepakt in
een klein praktijkgericht ontwikkelonderzoek tussen studenten en mentoren (methodeonderzoek begrijpend
lezen). Het praktijkgerichte onderzoek maakte deel uit van de opleiding van studenten. De taak van de kenniskring/opleidingsteam kent daarmee twee verschillende kanten: aan de ene kant het oplossen van een vraagstuk binnen de onderwijspraktijk van de school, aan de andere kant het opleiden van de student.
Naast alle positieve geluiden over de ontwikkeling van de kenniskring en het opleidingsteam, het praktijkgericht onderzoek en de projectcoördinatie, is er ook tegenwind. Er zijn uitdagingen binnen het project: opdrachten duidelijk maken is moeilijk, samen leren is moeilijk, het tekort aan tijd maakt verdieping moeilijk. Vragen
worden niet automatisch bij de opleider in de school gelegd, maar komen vaak bij de schoolleider terecht – die
deze weer doorgeeft aan de opleider in de school, die tevens projectcoördinator is. Andersom vindt informeren
wel helder plaats tussen de opleider in de school en studenten, maar zijn mentoren soms niet volledig op de
hoogte van het onderzoek. De mentoren zijn dan afhankelijk van de student om informatie over het project te
krijgen. Dat is verwarrend. Tijdens de onderzoeksworkshop werd duidelijk dat de relaties en de communicatielijnen helder in beeld moeten worden gebracht.
Opbrengsten
De kenniskring heeft een belangrijk onderzoek afgerond en is na anderhalf jaar te hebben gewerkt aan methodeonderzoek verder in een tweede onderzoek in samenwerking met Pabo Arnhem. Het eerste onderzoek heeft
concreet tot de ontwikkeling van een lesmethode voor begrijpend lezen geleid. Momenteel loopt een onderzoek naar een zorgroute voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door verschillende leerjaren.
Leeropbrengsten op de persoonlijke en individuele dimensie (IK) en de gemeenschappelijke en groepsdimensie
(WIJ) zijn voor de kenniskring duidelijker. Op persoonlijk vlak is veel geleerd over het doen van praktijkgericht
onderzoek. De mentoren zeggen meer te hebben geleerd over het ‘mentor zijn’. Een belangrijk onderdeel hiervan is vertrouwen hebben in de student: vallen en opstaan, loslaten, overgeven, en daarmee niet meteen valkuilen weg te halen. Inzicht in het duidelijk tonen van leiderschap en leiderschap laten aansluiten op de verschillende deelnemers is een leeropbrengst van de projectcoördinator. Voor de directeur is aandacht gericht op
het faciliteren, het afstemmen op de verschillen in de kenniskring, en het belang van motivatie: maximale inzet
voor de kenniskring is het belangrijkste, los van de resultaten.
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Vanuit het gezamenlijke perspectief was het leren over samen staan, samen werken, samen onderzoeken,
samen leren een grote leeropbrengst. De kenniskring zit in een leerproces.. Het op elkaar afstemmen en elkaars verschillen en overeenkomsten in het oog houden en daar gebruik van maken wordt voor de verdere
ontwikkeling van de kenniskring als zeer belangrijk gezien.
Werkende ingrediënten
Ook al is de kenniskring en het opleidingsteam volop in ontwikkeling en daarmee op zoek naar een eigen wijze
in samen werken en samen leren (en samen staan), met alle ontwikkeling die de groep al heeft doorgemaakt
kon worden vastgesteld dat:
•
•
•
•

Het om de kleine stappen gaat.
Het om het ‘hier willen we naartoe’ gaat, met betrekking tot specifieke opbrengsten.
Het om de relatie tussen de mensen gaat, en dat het echte leren daar begint. Door te zeggen: ik zie je, ook
al ben je hier bijvoorbeeld als stagiaire op je eerste dag – en ik ben bereid om van jou te leren en je te
waarderen.
Het om het inzicht gaat dat strategische plannen een vervolg zijn van deze (intermenselijke) relaties. Dit
houdt in: helderheid nemen, communicatie en afstemmen, daar begint het. Daarin zit het leren. Als het
daar is, is het bijvoorbeeld mogelijk om de vragen te vertalen naar SMART-vragen om te onderzoeken. Dan
komt het ‘grote strategische’ vanzelf.

Centraal thema
De relatie en het ‘samen staan’ tussen de leden van de kenniskring en het opleidingsteam gaat vooraf aan het
samen werken en samen leren. De vraag is: hoe kun je samen optrekken en tegelijkertijd de rol- en taakverdeling helder houden?

CROSS CASE ANALYSE
In aanvulling op de analyse van de afzonderlijke kennisgemeenschappen waarin is ingezoomd op het specifieke
karakter van de betreffende kennisgemeenschap, de manier waarop per kennisgemeenschap invulling wordt
gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer (onderzoeksvraag 3) en een beschrijving
van de opbrengsten per casus (onderzoeksvraag 4) is op basis van een cross case analyse gezocht naar gemeenschappelijke elementen tussen de kennisgemeenschappen. Hoewel we geen uitspraken kunnen doen
over de mate waarin de geselecteerde kennisgemeenschappen representatief zijn voor alle kennisgemeenschappen in het primair onderwijs, zijn we van mening dat de geselecteerde kennisgemeenschappen wel illustratief zijn. Daarnaast kan met behulp van een cross case analyse ook inzicht worden verkregen in welke mate
het beeld dat uit deze analyse naar voren komt overeenkomt met theoretische kennis over kennisgemeenschappen enerzijds en anderzijds in hoeverre kennisgemeenschappen daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de school. De geselecteerde cases hebben gemeen dat zij deze
onderzoeks- en ontwikkelfunctie tot op zekere hoogde met succes vervullen. De cases laten zien wat de kenmerken zijn van de in deze zin effectieve kennisgemeenschappen.
In de cross case analyse is eerst door middel van horizontale vergelijking betekenis gegeven aan de verzamelde
data per kennisgemeenschap (zie tabel 22).
INRICHTINGSKENMERKEN
In lijn met de theorie vinden de leden van de onderzochte kennisgemeenschappen elkaar in een gedeeld domein, gedeelde werkwijze en gedeelde identiteit. Dit kan de gemeenschappelijke opdracht zijn (het inrichten
van een Academische Pabo) dan wel een inhoudelijk thema (lerende organisaties). De mate waarin de kennisgemeenschappen zich daadwerkelijk als gemeenschap, dus met een gedeelde identiteit manifesteren verschilt
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tussen de kennisgemeenschappen. Dit varieert van een samengestelde groep die aan het begin van een
groepsvormingsproces staat, een coördinerende groep die andere subgroepen aanstuurt, tot een groep die
door hun langdurige samenwerking een eigen minicultuur heeft ontwikkeld. Hierbij moet de opmerking worden gemaakt dat een langere bestaansduur van een kennisgemeenschap niet automatisch leidt tot een hechtere groep. Leden voelen zich voor het merendeel betrokken bij elkaar. Met het oog op de gedeelde werkwijze
volgen de bezochte kennisgemeenschappen de theorie: wij zagen kennisgemeenschappen met goed op elkaar
afgestemde rollen en taken.
LEERPROCESSEN
In alle kennisgemeenschappen worden ervaringen met elkaar gedeeld (uitwisselen van verhalen, ervaringen
expliciet maken, sociale interactie) en vindt zowel individueel en collectief leren plaats. Dit gebeurt in vijf van
de zes cases op meer of minder formele manieren in het kader van (gesubsidieerde) projectorganisaties. In één
van de cases staat voornamelijk het uitwisselen van verhalen centraal. Er is vaak sprake van een grote persoonlijke betrokkenheid en een gedeeld doel/droom. Binnen de kennisgemeenschappen wordt het collectieve leren
(collectieve reflectie, collectief toewerken naar het oplossen van een probleem, externalisatie in de richting van
de schoolorganisatie) niet expliciet benadrukt. Het blijkt in veel gevallen lastig om de individuele ervaringen te
koppelen aan de opdracht van de kennisgemeenschap (wat leren we hieruit gemeenschappelijk?) en het
daadwerkelijk realiseren van leertransfer (het hoe?). De collectieve reflectie is in alle kennisgemeenschappen
minder expliciet. Ruimte voor kennisdelen komt duidelijk vóór kenniscreatie en beïnvloedt de opbrengsten en
kennisverankering (zie Mittendorff et al., 2006). De tijdslijnen die we gedurende de onderzoeksworkshops
bewandelden lieten nadrukkelijk zien hoe belangrijk de ‘intensiteit’ en interactie tijdens de beginfase was voor
het latere functioneren van de kennisgemeenschap.
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Tabel 22. Cross case analysekader
Cases
Inrichtingskenmerken

A
Deze kg heeft een duidelijk
formeel doel en dat wordt
gedeeld. De leden delen dit
doel en spreken dezelfde
taal. Er is een zekere mate
van gemeenschapszin.

B
In deze kg is er sprake van
een minicultuur waarin de
leden een lange geschiedenis met elkaar delen. Ze
vinden elkaar in een sterk
gedeeld doel (op het thema
‘lerende organisaties’) en
op de manier waarop ze
willen samenwerken (systemisch).

Leerprocessen

Er is een zakelijke stijl van
verhalen uitwisselen en
ervaringen expliciet maken.
Er wordt collectief gereflecteerd over de leeropbrengsten van de kg, maar collectieve reflectie op de werkwijze (proces) van de kg is
geen vast onderdeel. De
kenniskring werkt vooral
aan kenniscreatie.

Het externalisatieproces
heeft in deze kg duidelijk
vorm gekregen. Door
middel van collectieve
reflectie wordt er in deze kg
gewerkt aan thema’s. Dit
gebeurt zowel in proces- als
in opbrengstentermen. De
kg werkt vooral aan kenniscreatie.

Leeropbrengsten

Opbrengsten zijn er op het
gebied van het bouwen van
een structuur en het inrichting van de organisatie, als
opbrengst voor de bredere
organisatiecontext. Het
leren tussen Pabo-docent
en leraren op school (mentoren en opleiders in de
school) krijgt steeds meer
vorm. Zo ook het nieuwe
curriculum als concrete
opbrengst.

Opbrengsten zijn zichtbaar
op alle niveaus. Er zijn
concrete instrumenten
ontwikkeld en zowel persoonlijke als collectieve
opbrengsten gerealiseerd
die hebben bijgedragen aan
schoolontwikkeling.

C
De kg kent eigenlijk twee
groepen, een kerngroep en
een subgroep. In beide
groepen is evenveel betrokkenheid maar in de kerngroep is er meer bedding/positie en de subgroep
moet meer van binnen uit
voor elkaar krijgen. Het
thema is onderzoek in de
school. De rolverdeling is
helder.
Er is een zakelijke stijl
waarin ervaringen met het
thema (hoe onderzoek een
plek te geven in de school)
worden geëxpliciteerd.
Collectieve reflectie op de
eigen werkwijze als kg is
geen vast onderdeel. Grote
persoonlijke inzet en betrokkenheid om het leren
binnen de organisaties op
gang te brengen. De kg
werkt vooral aan kennisdeling.
Op persoonlijk niveau zijn er
opbrengsten in termen van
leren samenwerken. Bredere collectieve opbrengsten
zijn per schoolorganisatie
verschillend. Een aantal
begeleiders hebben een
opleiding als onderzoeksbegeleiders gevolgd en
werken nu met docentonderzoeksteams in de scholen (met wisselende kwaliteit).
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D
De leden van deze kg volgen een opleiding tot
praktijkonderzoeker. Dit is
wat hen verbindt. Er bestaat een onderscheid
tussen de opleiders en de
‘lerenden’. Van een eenduidige gemeenschapszin is
nog geen sprake.

E
De kg is jong. Hierdoor zit
men nog midden in het
proces van groepsvorming
en zoeken naar een eigen
identiteit en werkwijze. De
betrokkenheid geldt naar
de studenten toe en in
mindere mate naar elkaar
toe.

F
De kg bestaat uit een
kenniskring en een opleidingsteam. In samenwerking met vakdocent van
Pabo werken mentoren en
studenten aan schoolontwikkeling d.m.v. praktijkgericht onderzoek. Projectcoördinatie ligt in handen van
opleider in de school.

Verhalen worden uitgewisseld, maar in mindere mate
ook in termen van opbrengsten. Individuele ervaringen
op de eigen scholen worden
geëxpliciteerd. De verbinding met wat dat betekent
voor het collectief/de kg
vindt vooralsnog niet
plaats. De kg werkt vooral
aan kennisdeling.

Omdat het een jonge kg
betreft zijn de leden nog op
zoek naar een eigen werkwijze. Uitwisselen van
verhalen staan centraal.
Leerprocessen moeten nog
op gang komen. De
nieuwsgierigheid is groot,
evenals de wil om te leren.
De kg werkt vooral aan
kennisdeling.

Leerprocessen vinden met
name plaats op ‘relationeel’
vlak: tussen mentor en
student, tussen directie en
opleider in de school, tussen
kenniskring en Pabo. Collectieve reflectie op onderzoek
staat centraal (in denken,
leren en werken). De kg
werkt vooral aan kenniscreatie.

Professionalisering van
individuele deelnemers is
een belangrijke opbrengst.
Deze kennis is vervolgens
doorvertaald binnen de
scholen waarin de deelnemers werken. Daar zijn
vanuit het innovatieproject
concrete producten gemaakt.

Gezien de fase waarin de kg
zich bevindt is er nog geen
sprake van concrete leeropbrengsten. Het inzicht in
belang van het proces/de
zoektocht naar een juiste
werkwijze kan als leeropbrengst worden gezien.

Leeropbrengsten zijn concrete producten. Daarnaast
zijn persoonlijke en collectieve leeropbrengsten:
geleerd over het doen van
praktijkgericht onderzoek,
leiderschap in kennisgemeenschappen en samen
leren en werken aan onderzoek binnen de school.

LEEROPBRENGSTEN
Het vergt tijd en inspanning om tot een kennisgemeenschap te komen. Het inrichten van zo’n gemeenschap
wordt in een aantal kennisgemeenschappen ook als belangrijke opbrengst genoemd. Individuele leeropbrengsten in de vorm van professionalisering wordt genoemd als een belangrijke opbrengst. Kennisgemeenschappen
dragen bij aan de professionalisering van individuele deelnemers. Collectieve opbrengsten en opbrengsten
voor de bredere schoolcontext zijn aanwezig, maar vaak minder goed zichtbaar en benoembaar (zie Teurlings
et al., 2008; zie survey, p. 18). Dit hangt mede samen met fase van ontwikkeling waarin de onderzochte kennisgemeenschappen zich bevinden. In drie gevallen waar de kennisgemeenschap al een langere bestaansgeschiedenis heeft, of al is beëindigd, heeft de kennisgemeenschap wel degelijk tot collectieve leeropbrengsten geleid.
Zichtbaar zijn ontwikkelde samenwerkingsvormen, structuren, opleidingen, aanpassingen in het curriculum,
etc. In de onderzochte cases is duidelijk geworden hoe belangrijk een blijvende investering in bepaalde inrichtingskenmerken (passie delen, steun herbevestigen, resources veilig stellen) en het collectieve leren (met elkaar delen van ervaringen i.p.v. een project oplossen) zijn voor de kwaliteit van de opbrengsten. Kenniscreatie
kan alleen gebeuren mits deze elementen blijvend aandacht krijgen. Al met al kunnen wij concluderen dat de
bezochte kennisgemeenschappen doorgaans een bijdrage leveren aan het versterken van de onderzoeks- en
ontwikkelfunctie in de school.
VERDIEPING EN DUIDING VAN DE DATA MET HET OOG OP WERKENDE INGREDIËNTEN
Onderstaand trachten wij deze ruwe data verder betekenis te geven. Wij deden dit door het tekstmateriaal (de
notulen van de workshops) door twee facilitatoren (aanwezig tijdens de workshops) en twee onderzoekers
(niet aanwezig tijdens de workshop) te laten interpreteren. De vraag was om naar werkende ingrediënten te
kijken door de bril van inrichtingskenmerken, leerprocessen en leeropbrengsten: Welke thema’s vallen op?
Waar zijn verschillen te zien? Wat zijn mogelijke conclusies?
WERKENDE INGREDIËNTEN M.B.T. INRICHTINGSKENMERKEN
Inbedding: Vijf van de zes kennisgemeenschappen zijn onderdeel van een grotere organisatie. Verder zijn deze
kennisgemeenschappen omgeven door een groter netwerk van instituten zoals universiteiten, scholengemeenschappen en lerarenopleidingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de PO-Raad
maken ook deel uit van dit netwerk. Kennisgemeenschap B (ontstaan vanuit ‘zelfstandige’ schoolleiders) laat op
een andere manier zien hoe het netwerk belangrijk is. Zij bewegen zich binnen een interessegebied (het systeemdenken) waarin een rijk aanbod van congressen, workshops en literatuur bestaat. Drie kennisgemeenschappen gaven nadrukkelijk aan dat het gezamenlijk bezoeken van congressen en workshops hun band heeft
verstevigd. Het gevoel in een groter veld ‘ingebed’ te zijn lijkt zeer vruchtbaar en belangrijk voor de kennisgemeenschappen. Dit verdient aandacht, niet alleen aan het begin maar regelmatig in het leven van een kennisgemeenschap.
Ruimte en steun: Geld (door subsidie of anderszins) en het draagvlak binnen de organisatie geven ruimte en
steun aan de kennisgemeenschappen. De subsidie lijkt vooral doorslaggevend voor de deelnemers die ingebed
zijn in een grotere organisatie (geeft lucht/ruimte). Verschillend is ook hoe besturen met dit fenomeen omgaan: er is geld/subsidie dus we doen mee versus we hebben een visie en geld is een van de katalysatoren om
aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. In het eerste geval voelen de leden van de kennisgemeenschap
zich nauwelijks gesteund, in het tweede wel (want het project kan in gewijzigde vorm ook doorgaan als de
geldbron wegvalt). Sommige besturen geven ruimte voor het oprichten van een kennisgemeenschap, maar
geen ruimte aan de kennisgemeenschap. Wie A zegt, zegt in dit geval dus geen B. Met andere woorden, naast
het bereid stellen van tijd en middelen is ook de strategische en persoonlijke aandacht belangrijk.. Wij concluderen dat besturen zich enerzijds naast de financiële voordelen ook moeten bekennen tot de onderliggende
doelen van een project en dat zij echte bedding voor kennisgemeenschappen moeten verschaffen willen zij het
concept echt laten werken.

Autonomie: Leden van kennisgemeenschappen zijn doorgaans ook medewerkers in een (soms als strak ervaren) kader/onderwijssysteem. Het participeren aan een kennisgemeenschap voelt als lucht en ruimte om aan
een gedeelde passie/droom te werken. Mits een deelnemer aan een kennisgemeenschap een zelfstandige
positie heeft (bijv. de directie) lukt dat doorgaans. Voor deelnemers die minder autonomie hebben ziet dat er
anders uit. Vernieuwen vanuit het midden van een organisatie is een lastig proces. Het actief betrekken van de
bestuurslaag van de verschillende organisaties helpt hierbij. Soms kan het betrekken van een externe expert
(met status) ook ruimte creëren.
Domein/passie: Onderliggend aan het gedeelde inhoudelijke domein en de gedeelde praktijk zagen wij bij alle
bezochte kennisgemeenschap een sterke gedeelde passie en gedeeld kompas: bijvoorbeeld de kwaliteit van
het onderwijs in de scholen verbeteren door onderzoek (C), beter onderwijs voor de student leveren (E) of
lerende organisaties ontwikkelen en daardoor het onderwijssysteem van binnenuit vernieuwen (B). Dit ligt in
lijn met de bevindingen van Mittendorff et al. (2006). Het gedeelde kompas lijkt in al deze kennisgemeenschappen sterk genoeg om tegenslagen aan te kunnen. De leden van de kennisgemeenschappen geven doorgaans aan dat hun activiteiten niet gaan stoppen als de subsidie ophoudt: “want we geloven in wat we doen”.
Wij zagen in alle workshops dat de deelnemers het als een verademing ervoeren om deze onderliggende passie
en dit kompas weer in beeld te brengen en expliciet te maken. Dit werd in het kader van inhoudelijk ‘projectmanagement’ vaak vergeten.
Leiderschap: Vijf van de zes kennisgemeenschappen kennen een formeel projectmanagement. Daarnaast werd
duidelijk dat alle groepen zowel formele leiding (management) als informeel leiderschap in de vorm van enkele
dragende personen kennen. Wij vonden opmerkelijk dat in groepen met een expliciete projectstructuur leiderschap vooral werd getoond door het inhoudelijk en qua structuur managen van het project. Leiderschap is juist
hier om ook aandacht te hebben voor de zachte kant in de projecten: In de kennisgemeenschappen waar de
leider leiderschap toonde door inhoudelijk en qua structuur goed te managen, stonden mensen op die de zachte kant van het leiderschap overnamen. In de kennisgemeenschappen waar vooral de zachte, organische kant
werd benadrukt, stonden informele leiders op die de strakkere, inhoudelijke kant gingen oppakken. Concluderend kunnen wij zeggen dat al deze ‘werkende’ kennisgemeenschappen een gebalanceerde vorm hebben gevonden tussen leiderschap en management.
Binding: Het lijkt alsof een kennisgemeenschap een belangrijk medium is om samen te werken (i.p.v. de strijd
alleen aan te gaan). In twee van de onderzochte kennisgemeenschappen bleek in de praktijk eigenlijk sprake
van verschillende subgroepen (bijv. groepen al verder zijn en die nog niet zo ver zijn en groepen die door het
bestuur worden ondersteund en die zonder steun moeten functioneren). Het in beeld brengen van deze verschillen leek uitermate steunend voor deze kennisgemeenschappen. Het maakte mogelijk om met elkaar te
onderzoeken wat eenieder nodig heeft om het gezamenlijke doel te bereiken. Deze gezamenlijke binding
maakt een groep minder afhankelijk van de steun van buiten, het creëert een bedding van waaruit vernieuwing
kan ontstaan.
WERKENDE INGREDIËNTEN M.B.T. LEERPROCESSEN
Transfer: In alle kennisgemeenschappen worden ervaringen met elkaar gedeeld. Dit gebeurt volgens ons nu te
veel aan het koffieapparaat en te weinig tijdens de gestructureerde meetings. Er is vaak sprake van een grote
persoonlijke betrokkenheid. Het blijkt echter in veel gevallen lastig om deze individuele inspiraties en ervaringen te koppelen aan de opdracht van de kennisgemeenschap (wat is leren we hieruit gemeenschappelijk?; wat
betekent een en ander voor het grotere organisatiecontext?). In enkele gevallen meenden wij een kloof te zien
tussen hoofd, hart en handen. Het hoofd wist wat er te doen stond, maar de vertaling naar het hoe (de handen) bleef achter. Hier bleken ook ‘lessen’ in verandermanagement, draagvlakcreatie en persoonlijk leiderschap weinig te helpen. Een en ander levert kennis op over ‘onderstroomprocessen’ in organisaties, maar niet
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de ervaring om daadwerkelijk met de onderstroom om te gaan. Zeker niet als men zich als onderdeel van het te
veranderen systeem ervaart (en dus kwetsbaar is).
Kennisgemeenschap B heeft nog het meest een leercirkel geïnternaliseerd waarin visie eerst werd vertaald
naar concrete vraagstukken, om vervolgens met deze vraagstukken op een nieuwe manier te experimenteren
en van dit proces gezamenlijk te leren. Dit proces vraagt veel van de leden van een kennisgemeenschap en
vergt gerichte ondersteuning. Mittendorff et al. (2006) biedt hier een goede structuur: Investeer in het oprichten van de kennisgemeenschap (harde en zachte elementen), ondersteun het collectieve leren (i.p.v. alleen de
projectmatige aanpak) met het doel om kennisdelen en de kans op blijvende kenniscreatie te verhogen.
Zakelijk en persoonlijk: Leerprocessen gericht op het project en persoonlijke leerprocessen lopen doorgaans
door elkaar. Zo was het voor een projectleider een klus om echt als persoon in verbinding te gaan met de belangrijkste stakeholders (i.p.v. het alleen managen van het proces) en had een teamlid last van het ‘niet zichtbaar zijn’ c.q. niet serieus genomen te worden in de eigen organisatie. In twee kennisgemeenschappen was
zichtbaar meer ruimte voor kwetsbaarheid en daardoor het waarderen en uitwisselen van persoonlijke verhalen. Wij ervoeren het leerklimaat in deze kennisgemeenschappen als bijzonder open. Het expliciet insluiten van
het persoonlijke verhaal (verdriet, tegenspoed, niet gezien worden, frustratie) werd in deze kennisgemeenschappen gezien als een belangrijk ‘werkend ingrediënt’.
Leren leren: De onderzoeksworkshops lieten (wellicht met uitzondering van B) zien dat de focus van de kennisgemeenschappen vooral op het leren van anderen was gericht en niet op het zelf en gezamenlijk ‘leren leren’
(het collectieve element van Mittendorff et al., 2006). Het benadrukken van dit reflectieproces bracht veel
beweging en enthousiasme in de bezochte kennisgemeenschappen. Hieruit mogen we concluderen dat de
collectieve reflectie op het zelf en gezamenlijk leren nog een te weinig benut werkend ingrediënt vormt.
WERKENDE INGREDIËNTEN M.B.T. LEEROPBRENGSTEN
Doen wij het goed genoeg?: Het zich moeten bewijzen was een interessant thema dat wij bij de meeste kennisgemeenschappen tegen kwamen zodra we de vraag naar leeropbrengsten stelden. Enerzijds was er in elke
kennisgemeenschap een diepe overtuiging dat de samenwerking veel oplevert. Anderzijds was er doorgaans
een bepaalde mate aan bescheidenheid of schaamte rond dit thema merkbaar. Het lijkt alsof de verwachtingen
(van zichzelf en/of anderen) dusdanig groot zijn dat de resultaten lijken tegen te vallen. In de meeste kennisgemeenschappen was ook de nauwe definitie van ‘leeropbrengst’ opvallend. Veelal werd als resultaat alleen
een concreet product gezien (een stappenplan of een nieuwe website) en niet ook de proceskant (we hebben
geleerd om samen te werken, we durven meer hulp te vragen bijvoorbeeld bij de universiteit, etc.). Het expliciet maken van de talrijke zowel zichtbare als minder zichtbare resultaten gaf in enkele onderzoeksworkshops
een opluchting. Ingezien werd dat het bespreekbaar maken van successen een werkend ingrediënt is. Tijdens
de onderzoeksworkshops bleek ook het doorlopen van de tijdslijn (“kijk, dat hebben we al gedaan”) een positieve invloed op de groep te hebben. Aanvullend vonden wij dat het deelnemers hielp om een bredere kijk te
krijgen op wat een opbrengst is (zacht/hard en zichtbaar/onzichtbaar). Dat gaf de deelnemers ook meer zelfvertrouwen. In kennisgemeenschappen zou een reflectiemoment (zoals de onderzoekworkshop) inzicht bieden
in dat wat er is, om van daar verder te gaan met de werkzaamheden en ontwikkelingen.
Een dunne lijn tussen kennis delen en kennis creëren: Zo als reeds vermeld, komt binnen de kennisgemeenschappen de functie van kennis delen vóór kennis creëren. Dat is letterlijk te zien in de tijdslijn die de deelnemers tijdens de onderzoeksworkshops doorliepen. Een significante periode om eerst kennis met elkaar te delen
lijkt noodzakelijk om daarna de slag te maken om ook daadwerkelijk praktijkgerichte kennis te creëren. Deze
periode vormt dus een werkend ingrediënt. In deze periode worden ook al vernieuwingen geboren. De deelnemers zelf maken geen expliciete scheiding tussen kennis delen en innovatie. Het proces om tot kennisdeling
te komen is veelal al zeer vernieuwend, het organisatiebreed verankeren doorgaans lastig. Wat bevorderend
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werkt is het met elkaar delen van ervaringen rond kennis delen en vernieuwen. Zo dienden in kennisgemeenschap B de verschillende scholen als voorbeelden en werd in kennisgemeenschap A en C intensief uitgewisseld
hoe ‘het doen van onderzoek’ het beste in de school georganiseerd kon worden.

SAMENVATTENDE AFSLUITING
De onderzoeksworkshops leidden tot een rijke en illustratieve beschrijving van zes kennisgemeenschappen. De
kennisgemeenschappen verschillen op heterogeniteit en de mate waarin kennis wordt gedeeld c.q. wordt gecreëerd. Alle kennisgemeenschappen hebben werkende ingrediënten in zich die wij probeerden boven water te
krijgen.
De cases leidden niet zozeer tot een ander beeld dan in het analysekader geschetst, maar brachten verdieping
in bepaalde elementen. Zo ‘denken’ vele besturen betrokken te zijn bij de kennisgemeenschap, maar het ‘hoe’
leidt in de praktijk niet altijd tot daadwerkelijke steun en ruimte voor de deelnemers. Zo delen de leden van
een kennisgemeenschap doorgaans hun passie, maar vergeten deze als bron van inspiratie regelmatig met
elkaar te delen.
In het volgende hoofdstuk komen wij tot enkele kernachtige conclusies en aanbevelingen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
INLEIDING
In dit slothoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de vorige hoofdstukken. Op basis hiervan worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.
Kennisgemeenschappen bestaan er in vele vormen en varianten. Ze worden als veelbelovende manier beschouwd om tot kenniscreatie en kennisdeling te komen. De PO-Raad wil de kennisgemeenschappen in het
primair onderwijs in kaart brengen om het bestaan en de werking van kennisgemeenschappen beter zichtbaar
te maken waardoor de kennisverspreiding en samenwerking tussen kennisgemeenschappen onderling kan
worden gestimuleerd. De PO-Raad is daarnaast op zoek naar een antwoord op de vraag in hoeverre kennisgemeenschappen daadwerkelijk bijdragen aan het versterken van de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de
school. Is er sprake van ‘samen doen en samen kennis construeren’ en vertaalt zich dat door naar de dagelijkse
praktijk in de school? En wat zijn de kenmerken van de in deze zin effectieve kennisgemeenschappen?
Dit onderzoek heeft op verschillende manieren in beeld gebracht hoe kennisgemeenschappen in het Nederlandse primair onderwijs er uit zien en werken. Een survey onder PO-schoolbesturen en onderwijsexperts heeft
geleid tot een algemeen beeld van karakteristieken van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs en
tevens tot een landschapskaart met daarop vindplaatsen van kennisgemeenschappen. Door middel van een
vergelijkende case study is een verdiepingsslag gemaakt waarbij zes kennisgemeenschappen aanvullend zijn
onderzocht om de werkzame principes, (leer)opbrengsten en versterkende rol (m.b.t. de onderzoeks- en ontwikkelfunctie in de school) van kennisgemeenschappen in kaart te brengen.
In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs?
Welke activiteiten vinden in de kennisgemeenschappen plaats en waar zijn ze op gericht?
Op welke wijze wordt in de kennisgemeenschappen invulling gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer?
Welke opbrengsten worden volgens betrokkenen gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?
Welke facilitering en ondersteuning van de kennisgemeenschappen is op basis van de verkregen inzichten gewenst?

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN
1. Wat zijn de inrichtingskenmerken van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs?
De klank en de kleur van kennisgemeenschappen is divers, de onderzochte kennisgemeenschappen verschillen
onderling, zowel qua samenstelling, levensduur als frequentie van ontmoeten. In de meeste gevallen is er echter sprake van een vaste groep met een vaste overlegfrequentie (elke maand of elk kwartaal) en met een voorzitter. Bestuur en directie zijn in de meeste kennisgemeenschappen vertegenwoordigd en voelen zich het
meest eigenaar van de kennisgemeenschap. Het initiatief tot het vormen van een kennisgemeenschap wordt in
de meeste gevallen genomen door het schoolbestuur waarbij professionalisering het meest genoemde doel is.
Kennisgemeenschappen worden voor het merendeel financieel ondersteund (51% door het eigen bestuur/de
school en 41% heeft externe financiering). Dit maakt de continuering van de kennisgemeenschap onzeker.
Daarnaast heeft het inbedden in bestaande organisaties vaak tot gevolg dat een kennisgemeenschap wordt
aangestuurd als een gewoon project. De cases laten het belang van de ‘zachte’ kant van het samen kennis delen en kennis creëren zien.
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De case analyse laat het belang zien van het zorgvuldig vormgeven van kennisgemeenschappen. Het kost tijd
om een groep te worden en om te functioneren als groep. Juist omdat de kennisgemeenschappen vaak ingebed zijn in een groter netwerk c.q. organisaties, voelen de deelnemers zich soms kwetsbaar. Naast financiële
ondersteuning heeft een kennisgemeenschap baat bij duurzame steun vanuit de directie en bestuurslagen.
2. Welke activiteiten vinden in de kennisgemeenschappen plaats en waar zijn ze op gericht?
Een meerderheid van de onderzochte kennisgemeenschappen heeft een specifieke opdracht, vaak sluit deze
opdracht aan bij landelijke thema’s als opbrengstgericht werken of passend onderwijs. Deze opdracht sluit
tevens aan bij de visie van de organisatie(s) in de ogen van het merendeel van de respondenten. Het uitwisselen van ervaringen, gezamenlijk reflecteren en het ontwikkelen van praktijkinzichten zijn de voornaamste activiteiten die plaatsvinden in de kennisgemeenschappen. Deze werkwijze wordt door een deel van de respondenten specifiek genoemd als sterke punten van de kennisgemeenschap. Een aantal mensen geeft echter aan
deze werkwijze als te vrijblijvend en te weinig doelgericht te beschouwen.
Uit de case analyses komt naar voren dat het leren van anderen enerzijds en het organiseren van het project
anderzijds, meer aandacht krijgt dan het eigen leren als kennisgemeenschap. Het benoemen en insluiten van
passie, eigen persoonlijke vraagstukken en elkaar steunen in vernieuwingsprojecten verdient veel aandacht.
Juist het ‘samen’ doen in plaats van er alleen voor te staan wordt door betrokkenen gezien als de kracht van
een kennisgemeenschap.
3. Op welke wijze wordt in de kennisgemeenschappen invulling gegeven aan kennisontwikkeling, kennisproductie en kennistransfer?
In alle kennisgemeenschappen worden ervaringen met elkaar gedeeld en vindt zowel individueel en collectief
leren plaats. De organisatie en de kwaliteit van het onderwijs profiteert door de kennisgemeenschap gegenereerde inzichten. Daarnaast blijkt onderzoek in kennisgemeenschappen zowel bij te dragen aan de professionalisering van de deelnemers en de organisatie als ook een middel om problemen uit de dagelijkse (onderwijs)praktijk aan te pakken. Collectief leren gebeurt in vijf van de zes onderzochte cases op min of meer formele manieren in het kader van (gesubsidieerde) projectorganisaties. Hier komen de kennisgemeenschappen
doorgaans met de verwachte resultaten (al raakt men soms teleurgesteld wanneer het eigen ambitieniveau
verder reikt). Er is vaak sprake van een grote persoonlijke betrokkenheid bij de kennisgemeenschap en deelnemers investeren er persoonlijk in. In lijn met eerder onderzoek blijkt de transfer tussen individueel leren en
collectief leren echter lastig (zie ook Teurlings et al., 2008; Schaap et al., 2011). De vaak gehoorde vraag was:
“Hoe kunnen we ‘hen’ mee krijgen of betrekken?” Hierbij werd met ‘hen’ zowel collega’s (leraren en directies)
als schoolbesturen bedoeld. Het daadwerkelijk betrekken van deze ‘partijen’ maakt organisatiebreed leren,
innoveren en onderzoek in de school mogelijk.
De workshops lieten het belang zien van een zorgvuldige beginfase waarvoor tijd genomen dient te worden en
continue aandacht voor een proces van ‘leren leren’ dat voorwaardelijk is voor het creëren van kennis. Meer
inzichten in ‘onderstroomprocessen’ van organisaties helpen hierbij (bijv. een behoudende schoolcultuur),
naast vaardigheden m.b.t. projectorganisatie.
4. Welke opbrengsten worden gerealiseerd op individueel en op collectief niveau?
Op individueel niveau levert deelname aan de kennisgemeenschap met name algemene inzichten, reflectieve
vaardigheden en ‘andere professionele vaardigheden’ op. De respondenten zijn positief over de leeropbrengsten voor zichzelf en bij derden, hoewel een aantal respondenten de aansluiting bij het werkveld juist als zwak
punt noemt. De organisatie profiteert volgens het merendeel van de respondenten van de door de kennisgemeenschap gegenereerde inzichten. Zowel deze leeropbrengsten als de opbrengsten voor de organisatie wor51

den benoemd vanuit de perceptie van de respondenten, er is niet onderzocht of dit beeld klopt. Daarnaast
wordt de kennisgemeenschap als professionaliseringsinstrument gezien, met name voor de individuele deelnemers aan de kennisgemeenschap. Ook is een ruime meerderheid van mening dat de kennisgemeenschap
een vaste plek in de organisatie verdient.
In de cases werd duidelijk dat het inrichten van een kennisgemeenschap als een belangrijke opbrengst wordt
gezien. Een kennisgemeenschap is doorgaans een Fremdkörper in een bestaande organisatie en het laten ontstaan en bestaan is een kunst. Ook in de cases worden de individuele leeropbrengsten benadrukt. Collectieve
opbrengsten en opbrengsten voor de bredere schoolcontext zijn in een aantal van de nader onderzochte kennisgemeenschappen aanwezig maar vaak minder goed zichtbaar en benoembaar.
5. Welke facilitering en ondersteuning van de kennisgemeenschappen is op basis van de verkregen inzichten
gewenst?
Belangrijk element van ondersteuning van de kennisgemeenschappen is een gedegen inbedding in de bredere
organisatie. De kennisgemeenschap moet niet naast de dagelijkse praktijk staan, maar als onderdeel van die
dagelijkse praktijk worden beschouwd. Vanuit deze inbedding is het voor de kennisgemeenschap mogelijk
ruimte te krijgen om tot ontwikkeling (leren) te komen. Het gevoel in een groter veld ‘ingebed’ te zijn lijkt zeer
vruchtbaar. De steun die vanuit deze inbedding wordt ervaren leidt tevens tot vertrouwen. Steun biedt ook
ruimte. Geld en draagvlak binnen de organisatie maken kennisgemeenschappen mogelijk. Maar besturen moeten zich naast de financiële voordelen (subsidies) ook bekennen tot de onderliggende doelen van het project en
kennisgemeenschappen echte bedding verschaffen willen zij het concept echt laten werken.
Met facilitering en ondersteuning van de kennisgemeenschappen lijkt de ruimte die wordt geboden ook te
worden ingenomen door een wens in autonomie. Deelnemers blijken het participeren aan een kennisgemeenschap te ervaren als lucht en ruimte om aan een gedeelde passie/droom te werken. Echter, vernieuwen vanuit
het midden van een organisatie is een lastig proces. De bestuurslaag van betrokken organisaties actief bij kennisgemeenschappen betrekken (inbedding) kan het proces helpen. Door het bieden van steun en ruimte is het
voor kennisgemeenschappen dan beter mogelijk een ‘eigen’ weg te volgen en tot leren te komen. Ook een
gebalanceerde aanwezigheid van leiderschap en management is van belang voor zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de vorm (structuur) van de kennisgemeenschappen. In de facilitering en ondersteuning van kennisgemeenschappen dient daarom aandacht te zijn voor de wijze waarop deze inhoudelijke ontwikkeling en
structuur zich tot elkaar verhouden.
Tenslotte is de gemeenschappelijke binding in kennisgemeenschappen van belang. Door gemeenschappelijke
binding wordt ook bedding gecreëerd. Door binding te ondersteunen wordt de kennisgemeenschap minder
afhankelijk van de steun van buiten en ontstaat bedding van waaruit vernieuwing kan ontstaan. Facilitering en
ondersteuning zullen niet altijd direct zichtbaar zijn. Leren is een proces. Zo schrijven Schaap et al. (2011) “niet
alleen korte- en lange termijn doelstellingen met elkaar [te] verbinden maar ook voldoende tijd voor rijping en
leren. (...) Facilitering op zowel de korte als de lange termijn is cruciaal voor het doen slagen van een CoP/KG in
de dynamische omgeving van een schoolorganisatie” (p. 69).

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In lijn met eerder onderzoek en de verwachtingen van de PO-Raad lijken kennisgemeenschappen in potentie
veel te kunnen betekenen in een structurele verbetering van de onderwijskwaliteit, professionalisering en
schoolontwikkeling. Wij zien individueel en collectief leren terug in de onderzochte kennisgemeenschappen. Er
vindt zowel kenniscreatie als kennisdisseminatie plaats. Zowel de resultaten van de vragenlijst als de zes cases
wijzen hierop. De meeste kennisgemeenschappen werken aan een gericht, vooraf vastgesteld doel. Vaak ligt dit
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in het verlengde van landelijke thema’s als opbrengstgericht werken of passend onderwijs. Een ruime meerderheid van de respondenten laat weten dat de onderwijskwaliteit is verbeterd door de inspanningen van de
kennisgemeenschap. Een en ander leidt tot de conclusie dat de aandacht voor het laten ontstaan van kennisgemeenschappen in het primair onderwijs terecht is.
In de onderzoeksworkshops werden de volgende ‘werkende’ ingrediënten voor een kennisgemeenschap genoemd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede inbedding in de organisatie;
Het onderdeel uitmaken van een netwerk;
Werkelijke ruimte en steun hebben in de vorm van geld en tijd;
Ondersteuning/bedding van het schoolbestuur/directie;
Gedeeld domein en (expliciet) gedeelde passie;
Leiderschap enerzijds en projectmanagement anderzijds;
Gezamenlijke binding waardoor men minder afhankelijk is van ondersteuning van buitenaf;
Organisatie en persoonlijke leerprocessen lopen doorgaans door elkaar en dat is ook goed (expliciet insluiten van de persoonlijke verhalen van de deelnemers);
Het leren expliciet maken van zowel zichtbare en minder zichtbare (proces) resultaten (successen vieren).

Subsidie lijkt vooral doorslaggevend te zijn voor de deelnemers die ingebed zijn in een grotere organisatie. De
subsidie geeft ruimte en lucht. De subsidie maakt het mogelijk een kennisgemeenschap te faciliteren en op
deze wijze zowel aan organisatieontwikkeling als aan professionalisering invulling te geven (de kennisgemeenschap als doel en middel). Daarnaast geeft subsidie de deelnemers van de kennisgemeenschap ruimte om aan
de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs te werken. Dit hoeft niet langer slechts erbij of er naast,
maar hoort erbij en wordt gezien als een taak. Dit geeft deelnemers voldoening. Daarbij is het van belang de
deelnemers ook de ruimte en tijd te bieden om deze opdracht waar te maken. Knelpunt kan echter zijn dat
besturen weliswaar ruimte geven voor het oprichten van een kennisgemeenschap, maar geen ruimte bieden
aan de kennisgemeenschap. Met andere woorden, naast het bereid stellen van tijd en middelen is ook de strategische en persoonlijke aandacht belangrijk. Subsidie heeft ook een tijdelijk karakter die een structureel inbedding van de kennisgemeenschap in de organisatie niet garandeert. Een aanbeveling zou daarom zijn dat
besturen echte bedding voor kennisgemeenschappen verschaffen. Daarbij dienen zij zich te realiseren dat
het inrichten van een kennisgemeenschap een langzaam en ingewikkeld proces is. Alleen deze ondersteuning
van binnenuit kan een structurele inbedding van de kennisgemeenschap bewerkstelligen, ook als subsidiestromen op termijn verminderen of wegvallen.
In de cases werd duidelijk dat een kennisgemeenschap helpt om individuen te ondersteunen om samen aan
een gemeenschappelijk belang te werken. Deze gezamenlijke bedding met elkaar maar ook in een groter netwerk van organisaties en interessegroepen lijkt cruciaal. Deze bedding wordt aan het begin gevormd en moet
continu worden onderhouden. Instanties als de PO-Raad kunnen als partij in dat netwerk een belangrijke
spilfunctie vervullen bijvoorbeeld door partijen actief bij elkaar te brengen of te informeren m.b.t. congressen, kennis, etc.
Zo als het model van Mittendorff et al. (2006) beschrijft zijn inrichtingskenmerken en de manier van samenwerken voorwaardelijk voor het realiseren van opbrengsten. Gezamenlijk inhoudelijk belang (het domein) maar
vooral ook de gemeenschappelijke passie drijft de deelnemers van een kennisgemeenschap. De cases laten
zowel het belang van een gedegen projectorganisatie maar ook het belang van leiderschap zien. Het vermogen
om verbindingen aan te gaan, elkaar te versterken en elkaar te steunen over de organisaties heen is bepalend voor zowel transfer als opbrengsten en kan nog meer worden benut.
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Het expliciteren van wat geleerd is, is zeer belangrijk om transfer naar de praktijk mogelijk te maken. Het is
lastig om innoverend te werk te gaan. Praten over innovatie en uitwisselen van ervaringen is fijn en veilig.
Daadwerkelijk consequenties verbinden aan deze reflecties en gevolg geven aan de inzichten die zijn ontwikkeld is moeilijk en een kwetsbaar proces. Vernieuwingsprocessen stokken dan ook nogal eens in de uitvoeringsfase. Het belang van toegepaste kennis en kunde op het gebied van zachte organisatieprocessen wordt doorgaans onderschat. Kennisgemeenschappen lijken baat te kunnen hebben bij dit soort kennis, naast inhoudelijke expertise en ondersteuning. Externe instanties kunnen hierin een steunende rol bieden bijvoorbeeld
door ontmoetingsplatforms in te richten, ICT ondersteuning te bieden (social media), etc.
In de onderzochte kennisgemeenschappen krijgt het eigen leren (leren als kennisgemeenschap) nog weinig
aandacht. Dit is jammer omdat het volgens ons een voorwaardelijke condities is om te komen tot duurzame
opbrengsten. Een focus op het eigen leren is ook een belangrijk verschil tussen een ‘gewoon’ project en het
samenwerken in een kennisgemeenschap. Het ‘leren leren’ zou actiever kunnen worden ondersteund. Hierbij
kunnen instituten als universiteiten en hogescholen een rol spelen. Niet alleen als experts in kennis maar
ook in het begeleiden van leerprocessen.
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