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7.1

Bijlagen

Aanmeldingsprocedure

Toelichting bij het aanmeldingsformulier professionele leergemeenschappen VO
Het indienen van een aanmelding kan alleen via een digitaal standaardformulier. Aanmelding
gebeurt door één school. Daarmee wordt bedoeld: de organisatorische eenheid die door leraren als
hun school wordt beleefd. Aanvragers dienen zich te houden aan de in dit formulier opgenomen
vragen en de toelichting hierop, alsmede aan de richtlijnen voor het maximale aantal tekens.
Alleen formulieren die op 10 april 2014 volledig ingevuld en ontvangen zijn, worden in behandeling
genomen. Na genoemde datum is indiening niet meer mogelijk. Na ontvangst van de aanvraag
ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.
Het formulier bestaat uit 7 pagina’s. Het begint met de algemene schoolgegevens en eindigt met een
bevestiging van uw aanmelding. Daartussen wordt u gevraagd een aantal vragen te beantwoorden
waarmee u uw aanmelding motiveert. Alle velden moeten worden ingevuld.
De aanmelding dient in zijn geheel in één keer ingevuld en ingediend te worden; u kunt het niet
tussentijds opslaan. Het is daarom verstandig de antwoorden op de vragen eerst in een
tekstbestand te schrijven en daarna te kopiëren in dit formulier.
De velden bij de vragen kennen een maximaal aantal tekens, dit staat onder het veld vermeld.
Controleer vooraf of u binnen het maximaal aantal tekens blijft. Kopieert u meer dan het toegestane
aantal tekens, dan wordt het teveel aan tekens in het formulier verwijdert zonder dat daar u daar
een melding over krijgt.
U dient als motivatie voor uw aanvraag de volgende vragen in het formulier te beantwoorden:
Motivatie voor deelname (max. 2000 tekens)
Beschrijf waarom uw school zich (verder) wil ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.
Wat wilt u met deze ontwikkeling bereiken en hoe sluit deze ontwikkeling aan bij andere
ontwikkelingen in uw school?
De startsituatie (max. 4000 tekens)
Omschrijf de huidige situatie van de school in relatie tot het concept professionele
leergemeenschap. Beschrijf (voor zover van toepassing) op welke wijze de school hier al mee aan de
slag is, ga daarbij in op de vijf kenmerken van een professionele leergemeenschap:

-beleid
Visie en beleid (max. 4000 tekens)
Beschrijf de actuele visie en het actuele beleid van de school ten aanzien van de professionele
ontwikkeling van medewerkers (docenten én schoolleiders).
Interventies (instrumenten, externe ondersteuning, professionaliseringen etc.) (max. 4000 tekens)
Beschrijf met welke interventies de school zich (verder) wil ontwikkelen als professionele
leergemeenschap, waarom hiervoor gekozen wordt en per interventie welk effect op de
ontwikkeling van de school wordt verwacht.
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Ondersteunende werkomgeving (max. 2000 tekens)
Beschrijf op welke wijze de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap bijdraagt
aan een ondersteunende werkomgeving voor leraren.
Betrokkenheid van leraren (max. 2000 tekens)
Beschrijf op welke wijze leraren betrokken zijn bij het project waarmee de ontwikkeling van de
school als professionele leergemeenschap zal worden vormgegeven.
TOELICHTING OP HET PROJECT PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN IN HET VO
Doel van het project
Het doel van het project Professionele leergemeenschappen in het VO: gedeelde doelen,
complementaire verantwoordelijkheden is om via de duurzame ontwikkeling van professionele
leergemeenschappen de professionele ontwikkeling van scholen te versterken en de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren. Professionele leergemeenschappen waarborgen de
kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs door kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling en
professionalisering met elkaar te verbinden. De versterking van de professionele ruimte van leraren
op de werkplek moet de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs een impuls geven. Daarnaast
wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek getracht goede en slechte principes te identificeren
ten aanzien van voorwaarden voor en effectieve interventies (ontwikkelactiviteiten) binnen
professionele leergemeenschappen.
Definitie
Een professionele leergemeenschap is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte hebben
om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling.
Leraren doen dat zowel als individu als in gezamenlijkheid. De schoolleider heeft een rol om dit
proces te ondersteunen en te stimuleren. Het werken aan de professionele leergemeenschap vindt
plaats vanuit een gedeelde en gedragen missie en gemeenschappelijke visie die in dialoog tussen
leraren en met schoolleiders tot stand is gekomen. Leraar en schoolleider motiveren binnen deze
dialoog de keuzes die zij maken.
Pilots en onderzoek
Binnen het project worden 15 scholen gedurende drie schooljaren gevolgd bij hun ontwikkeling als
professionele leergemeenschap door een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Van deze scholen
wordt verwacht dat zij zich herkenbaar profileren als professionele leergemeenschap en bereid zijn
hun praktijkervaring beschikbaar te stellen aan en te delen met andere scholen.
Gedurende het traject zal een onderzoek lopen bij deze scholen. De focus van onderzoek zal zijn:
welke interventies dragen bij aan goed functionerende leergemeenschappen, en aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om een professionele leergemeenschap optimaal te doen
functioneren? Daarbij is aandacht voor de opzet en werking van professionele leergemeenschappen
en de mate waarin leraren hierbinnen ruimte krijgen en benutten om te werken aan
onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Tegelijkertijd krijgen deze scholen de gelegenheid om gericht te investeren in hun ontwikkeling als
professionele leergemeenschap, zij geven een eigen pilot vorm. Scholen die zijn geselecteerd krijgen
een financiële tegemoetkoming van het onderzoeksinstituut voor de investering in de ontwikkeling
als professionele leergemeenschap. De pilotprojecten dienen te worden vormgegeven gedurende
drie schooljaren: 2014/15, 2015/16 en 2016/17. In die periode is per jaar € 30.000,- per
professionele leergemeenschap beschikbaar.
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Een pilot vindt plaats op één school, daarmee wordt bedoeld: de organisatorische eenheid die door
leraren als hun school wordt beleefd.
Voor de coördinatie van het project Professionele leergemeenschappen in het VO: gedeelde doelen,
complementaire verantwoordelijkheden is een begeleidingscommissie samengesteld vanuit de VOraad en de Onderwijscoöperatie. De projectleider is de schakelpersoon tussen de scholen en de
begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie heeft als taak coördinatie en monitoring van de voortgang van de
ontwikkelingsplannen die met de leraren en schoolleiders in de instellingen worden uitgevoerd.
Daarnaast houdt de begeleidingscommissie zich bezig met het actief organiseren van kennisdeling
en de voortgang van het gehele project. 3
Ontwikkeling als professionele leergemeenschap
Er wordt veel ruimte gelaten aan scholen om zelf de weg te bepalen waarlangs men zich verder wil
ontwikkelen. Professionele leergemeenschappen ontwikkelen zich niet via een blauwdruk. Een
veelheid aan vormen en activiteiten is denkbaar. Het is aan het team en schoolleiding om in
gezamenlijkheid een voorstel in te dienen.
De pilots zijn bedoeld voor scholen die het project beschouwen als een opstap naar een duurzame
aanpak van ‘de professionele leergemeenschap’. Het gaat dan om scholen die de professionele
leergemeenschap zien als een werkwijze die bij uitstek geschikt is voor de versterking van de
professionele cultuur, de gerichtheid op permanent leren, de samenwerking tussen professionals en
de dialoog met leidinggevenden.
De pilots sluiten aan bij het karakter en behoeften van de school en richten zich op het verbeteren
van de schoolorganisatie en de (verdere) professionalisering van de leraren en schoolleiding door
gezamenlijke ontwikkel-, leer- en/of onderzoeksactiviteiten. Niet alleen vergroot dit het gevoel van
eigenaarschap bij de scholen (in het bijzonder de betrokken leraren) en daarmee de kans op succes
van het project; ook zal de diversiteit in oplossingen van meerwaarde zijn voor het beantwoorden
van de centrale vraag: wat is karakteristiek en onderscheidend voor de manier waarop elk van de
geselecteerde scholen een leergemeenschap invoert?
Kenmerkende elementen van een professionele leergemeenschap:
Gedeelde visie en missie; verbeterplan
De docenten en de schoolleiding delen een visie en missie die in ieder geval inhouden, dat er
gezamenlijk wordt gestreefd naar betere opbrengsten voor leerlingen, met aandacht voor de
individuele talenten van die leerlingen. Voor de vaststelling van deze doelstellingen is
betrokkenheid georganiseerd van relevante interne en externe partners. Om te komen tot
onderwijskundige besluitvorming vindt er een professionele dialoog plaats. Deze besluitvorming
kent inbreng vanuit docenten en schoolleiding. De school heeft geformuleerd wat de afstand is
tussen de huidige situatie en de te behalen doelstellingen, in ieder geval ten aanzien van de
leerlingresultaten. Dit heeft geleid tot een verbeterplan/kwaliteitszorgplan. Dit plan is
geëxpliciteerd tot op het niveau van het team/de sectie en kent gezamenlijke ontwikkel-, leer en
onderzoeksactiviteiten.
Gezamenlijk voorbereiden en leren
Teams en/of docentenkoppels bereiden gezamenlijk het onderwijs voor. Lesbezoek door
leidinggevenden én collega’s vindt regelmatig plaats. Er is sprake van peer review. De resultaten van
de leerlingen worden gezamenlijk geanalyseerd met het oog op de inrichting van het
(vervolg)onderwijs. Dit kan leiden tot gezamenlijke ontwikkeling van aangepast onderwijs of
gezamenlijk vervolgonderzoek.
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Professionele ruimte voor de leraar
Binnen de school/organisatie kunnen de leraren invulling geven aan hun professionele ruimte.
Professionele ruimte is de expertise om haar of zijn expertise te benutten ten gunste van de
onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de ruimte om te beslissen over onderwijsinhoud,
onderwijsinrichting (pedagogisch, didactisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.
Individueel leren
Naast gezamenlijk leren is er ook sprake van individueel leren. Dit is verbonden met een
persoonlijk ontwikkelingsplan, gebaseerd op evaluaties van leerlingen, collega’s en andere relevante
personen uit de omgeving en gericht op de bijdrage aan de missie van de school. Alle docenten
kennen een onderzoekende/reflecterende houding. 4 5
Strategisch HRM-beleid
De school kent een uitgewerkt strategisch HRM-beleid, dat in ieder geval begeleiding van
beginnende leraren omvat, evenals de feedbackinstrumenten die worden gebruikt voor het beter
kunnen functioneren van medewerkers en schoolleiding.
Aanmelding en selectie
-

Scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die belangstelling hebben voor een pilot
professionele leergemeenschappen kunnen zich aanmelden via een webformulier.

-

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek selecteert een onderzoeksinstelling die het
onderzoek in het kader van dit project zal vormgeven en uitvoeren.

-

Deze onderzoeksinstelling selecteert uit alle aanmeldingen 15 scholen met welke een
overeenkomst wordt aangegaan over deelname aan het onderzoek en de vormgeving van de
pilot van de school. Bij de selectie van scholen staat het belang van het project als geheel en het
onderzoek naar professionele leergemeenschappen centraal. De Onderwijscoöperatie en de VOraad hebben geen bemoeienis met deze selectie.

De deelnemende scholen geven vervolgens in een projectplan een uitgebreidere beschrijving hoe de
professionele leergemeenschap als organisatie van ‘leraren en schoolleiding’ is of zal worden
georganiseerd en gesitueerd en op welke wijze die organisatie aansluit bij de gehanteerde definitie
(zie het begin van deze toelichting). Toekenning van de financiële tegemoetkoming aan de scholen
voor deelname aan dit project gebeurt na een positieve inhoudelijke beoordeling door de
projectleider en na goedkeuring van het projectplan door de onderzoeksinstelling.
De procedure is stapsgewijs als volgt:
1. De begeleidingscommissie stelt het aanmeldingsformulier op waarbij de selectiecriteria worden
vermeld die de onderzoeksinstelling zal hanteren.
2. De Onderwijscoöperatie en VO-raad kondigen nog tot 14 maart op hun website aan dat scholen
die belangstelling hebben zich kunnen aanmelden.
3. Scholen die belangstelling hebben getoond ontvangen een elektronisch aanmeldingsformulier dat
zij kunnen inzenden voor 11 april 2014. Dit aanmeldingsformulier wordt opgesteld door de
Onderwijscoöperatie in overleg met de VO-raad en NRO.
De formulieren worden door de Onderwijscoöperatie verzameld en verstuurd naar de
onderzoeksinstelling, zodra deze door het NRO geselecteerd is (uiterlijk 1 mei).
4. De onderzoeksinstelling maakt een selectie van de 15 scholen die zullen worden uitgenodigd
voor deelname aan de pilots op basis van de criteria die zijn beschreven in het projectplan en stelt
hen hiervan op de hoogte voor 1 juni 2014. De onderzoeksinstelling stuurt voor 1 juni 2014 de
andere scholen een afwijzing.
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5. De 15 scholen schrijven, op basis van een door de begeleidingscommissie en
onderzoeksinstelling ontwikkeld format een projectplan. Dit plan is gedetailleerd voor het eerste
jaar en globaal voor jaar twee en drie. De scholen leveren dit aan bij de projectleider en de
onderzoeksinstelling voor 1 juli 2014.
6. De onderzoeksinstelling komt tot een overeenkomst met de projectleider waarin afspraken
worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van project en onderzoek, in overeenstemming met
dit projectplan.
7. De projectleider beoordeelt de projectplannen inhoudelijk en geeft hierover advies aan de
onderzoeksinstelling. Na een positief advies van de projectleider en een positieve beoordeling van
het plan door de onderzoeksinstelling komt de onderzoeksinstelling tot een overkoepelend
afsprakenkader met de vijftien scholen met betrekking tot de inhoud van en de tegemoetkoming in
de kosten voor deelname aan het project, in het kader van het onderzoek. Ontoereikende plannen
zullen in overleg met projectleider en onderzoeksinstelling moeten worden herzien en opnieuw ter
beoordeling worden voorgelegd. Pas na een positieve beoordeling van de onderzoeksinstelling kan
worden overgegaan tot het aangaan van afspraken met betrekking tot deelname aan het project.
8. Na het sluiten van een deelnameovereenkomst wordt uiterlijk 1 augustus 2014 voor het eerste
jaar een tegemoetkoming in de kosten toegekend aan de school (op voorwaarde dat de
deelnameovereenkomst voor 1 augustus 2014 is aangegaan). Voor jaar twee en drie geschiedt de
tegemoetkoming in kosten opnieuw pas na beoordeling van het gedetailleerde projectplan voor het
betreffende jaar in overeenstemming met de hierboven geschetste procedure en tijdsplanning.
Bij de selectie van scholen voor dit project zal gestreefd worden naar een zekere variatie in
beginsituatie, zowel meer als minder tot professionele leergemeenschap ontwikkelde scholen
komen dus in aanmerking voor een pilot.
De onderzoeksinstelling beoordeelt de aanmeldingen aan de hand van de volgende criteria:
a. Duidelijke beschrijving van de startsituatie van de school, indien van toepassing een beknopte
beschrijving hoe de school aan de slag is met het concept professionele leergemeenschap zoals
beschreven in dit projectplan.
b. De doelmatigheid en haalbaarheid van beoogde interventies om (aspecten van) het concept van
de professionele leergemeenschap binnen de school (verder) te ontwikkelen.
c. Duidelijke en onderbouwde visie op hoe het concept van de professionele leergemeenschap kan
bijdragen aan de school als ondersteunende werkomgeving voor leraren en de wijze waarop leraren
betrokken zijn bij de vormgeving van het project
d. Overeenstemming tussen visie en beleid van de school en het concept van de professionele
leergemeenschap.
Voor zover mogelijk zal ook gekeken worden naar variatie in type scholen en regionale spreiding.
Voor de geselecteerde scholen wordt op woensdag 11 juni 2014 een informatiebijeenkomst
georganiseerd om hen nader te informeren over de verwachtingen ten aanzien van het project en het
op te stellen projectplan.
Ontwikkelen en beoordelen van projectplannen
Na selectie van de vijftien scholen zal gevraagd worden om een uitgebreider projectplan in te
dienen op basis waarvan de onderzoeksinstelling tot afspraken komt met de scholen. Daarbij zullen
de volgende aspecten worden meegenomen in de beoordeling van die plannen:
a. De leraren en de schoolleiding zijn aantoonbaar intrinsiek gemotiveerd om de pilot vorm te geven
b. Het project draagt aantoonbaar bij aan de verbinding van het strategisch HR-beleid en het
onderwijskundig beleid van de school.

5

c. De mate waarin de pilot zich richt op zowel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op
de eigen school als op het verbeteren van de schoolorganisatie en de (verdere) professionele
ontwikkeling van de leraren en schoolleiding door gezamenlijke ontwikkel-, leer- en/of
onderzoeksactiviteiten.
d. De mate waarin de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap bijdraagt aan het
vergroten van de professionele ruimte van de leraar.
e. De mate waarin de ontwikkeling van de deelnemende school als professionele leergemeenschap
aansluit bij de visie en het beleid van schoolbestuur en schoolleiding
f. De mate waarin de pilot is gericht op de duurzame ontwikkeling van de school. Daarbij wordt
gekeken in hoeverre het plan aansluit bij lopende (beleids)initiatieven in het VO zoals functiemix,
lerarenregister, strategisch HRM beleid en peer review, en de mate waarin het plan ook al deze
lopende initiatieven versterkt.
g. Het aandeel van de totale lerarenpopulatie dat in de loop van de pilot een actieve rol krijgt in het
vormgeven van de school als professionele leergemeenschap.
h. De mate waarin en de manier waarop de school bereid is aan de ontwikkeling van de
verschillende kenmerken van een professionele leergemeenschap te werken.
i. De pilot is haalbaar en uitvoerbaar. Waarbij gelet wordt op: - De beoogde interventies om de
professionele leergemeenschap te ontwikkelen - De wijze waarop deze interventies gemonitord
worden. - De wijze waarop zorg wordt gedragen voor borging en continuïteit.
Financiële bijdrage en voorwaarden voor de inzet
Een deelnemende school krijgt gedurende drie schooljaren een financiële tegemoetkoming voor de
deelname aan het onderzoek en om de professionele leergemeenschap vorm te geven. Dit betreft
maximaal € 30.000,- per jaar. Deze middelen kunnen onder andere worden ingezet voor
gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemende medewerkers van de scholen. Daarnaast
kunnen de middelen ingezet worden voor de dekking van de kosten voor het inhuren van externe
coaches die vervolgens ‘trekkers’ op scholen opleiden en voor het dekken van de kosten die het
deelnemen aan het onderzoek met zich meebrengen.
Inzet van personeel voor de vormgeving van de professionele leergemeenschap mag slechts
gedeeltelijk uit deze middelen bekostigd worden. In het eerste jaar dat een medewerker in de pilot
wordt ingezet dient minimaal 50% van deze kosten voor rekening van de school te komen, in het
tweede jaar 75%, in het derde jaar komen de kosten voor de inzet van medewerkers volledig voor
rekening van de school. De continuïteit van de professionele leergemeenschap wordt op deze wijze
op de scholen gewaarborgd.
Scholen komen in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming wanneer ze akkoord gaan met
het verzoek vanuit de onderzoeksinstelling om mee te doen aan het onderzoek en nadat tot een
overkoepelend afsprakenkader met de onderzoeksinstelling is gekomen en projectplan(nen) zijn
goedgekeurd.
Planning
- uiterlijk 10 april 2014 kunnen scholen zich aanmelden
- uiterlijk 31 mei 2014 zijn uit alle aanmeldingen 15 scholen geselecteerd
- woensdag 11 juni 2014 informatiebijeenkomst voor de geselecteerde scholen
- uiterlijk 30 juni 2014 geselecteerde scholen dienen hun projectplan:
- uiterlijk 31 juli 2014: beoordeling projectplannen en aangaan deelnameovereenkomst (indien
projectplan in eerste lezing akkoord is bevonden)
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7.2

Bijlage ontwikkelingsplan

ONTWIKKELPLAN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP VO
ALGEMENE GEGEVENS
Administratieve gegevens school
Gegevens contactpersoon
Werkwijze:
Het ontwikkelplan professionele leergemeenschap (PLG) is in de eerste plaats bedoeld als
instrument om uw eigen ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap planmatig
te beschrijven. Op de tweede plaats is het ontwikkelplan PLG, na goedkeuring door de
overkoepelend projectleider van de Onderwijscoöperatie en de onderzoekers van het
Kohnstamminstituut de basis voor de formele overeenkomst die gesloten wordt tussen de
school en het onderzoeksinstituut.
Dit ontwikkelplan bestaat uit twee kolommen. In de linkerkolom staat de hoofdvraag. In
de rechterkolom (in grijs) staan hulpvragen die u kunt gebruiken om een antwoord te
geven.
Drie vragen staan centraal in dit ontwikkelplan Professionele Leergemeenschap:
1) Waar staat u nu als school?
2) Waar wilt u naar toe als school?
3) Welke interventies wilt u ondernemen om uw doelen te bereiken?
We gebruiken negen criteria om uw ontwikkelplan PLG te beoordelen (zie bijlage 1). Drie
criteria zijn voorwaarden om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.
Drie criteria gaan over uw aanpak. Twee criteria gaan over de effecten die u wilt bereiken.
Een criterium gaat over de haalbaarheid van uw interventies om de beoogde effecten te
bereiken. Om u te ondersteunen hebben we een korte beschrijving op basis van
literatuuronderzoek opgenomen in bijlage 2.
Bij enkele vragen wordt aan u gevraagd een score aan te geven. Er zit absoluut geen
waardeoordeel aan deze scores. De scores geven inzicht in de huidige en in de gewenste
situatie. Het is dus helemaal niet erg als u ergens een score 1 of 2 invult. Wij wensen u
veel succes met het opstellen van uw ontwikkelplan professionele leergemeenschap. De
uiterste inzenddatum is 30 juni 2014.
BESCHRIJVING ONTWIKKELPLAN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN IN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
Binnen de kaders van dit project en dit ontwikkelplan PLG wordt de volgende definitie
van een professionele leergemeenschap gehanteerd:
“Een professionele leergemeenschap is een organisatie waarbinnen leraren optimale
ruimte hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen
professionele ontwikkeling ten behoeve van verbetering van het leerproces en de resultaten
van leerlingen. Leraren doen dat zowel als individu als in gezamenlijkheid. De schoolleider
heeft een rol om dit proces te ondersteunen en te stimuleren. Het werken aan de
7

professionele leergemeenschap vindt plaats vanuit een gedeelde en gedragen missie en
gemeenschappelijke visie die in dialoog tussen leraren en met schoolleiders tot stand is
gekomen. Leraar en schoolleider motiveren binnen deze dialoog de keuzes die zij maken“.
Deel 1 Waar staat u nu?
Als u naar deze definitie

U heeft maximaal 300 woorden. Wilt u in uw beschrijving gebruik maken

kijkt, wilt u dan

van elementen van bovenstaande definitie. Denk daarbij aan een

beschrijven waar u nu

gemeenschappelijk gedragen visie, individuele en collectieve

staat met uw school?

leerprocessen, het geven van onderwijs, onderwijsdialogen tussen
leraren onderling en tussen leraren en schoolleiding. Zijn er nog meer
relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor dit project?

In dit project wordt

U heeft maximaal 300 woorden. Wat is volgens u van belang in relatie

zoveel mogelijk

tot het ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap? Wat zijn

aangesloten bij uw

de sterke kanten van de school? Waar liggen de mogelijkheden? Wat zijn

eigen situatie. Wilt u

de zwaktes van de school? Welke belemmeringen/bedreigingen zijn er?

kenmerkende elementen
beschrijven die specifiek
voor uw school zijn?
Wat is uw huidige

U heeft maximaal 300 woorden. Op welke wijze wordt er nu op uw

situatie voor wat betreft

school onderwijs gegeven? Bent u bijvoorbeeld een Daltonschool,

het

Montessori school of Jenaplan? Zijn er speciale kenmerken, bijv.

onderwijsleerproces?

i-Padschool, tweetalig onderwijs (TTO)? Wordt er gebruik gemaakt van
de principes van RTTI? Wilt u kort uw huidige situatie beschrijven? Waar
wilt u op aansluiten bij de start van dit project? Waarom? Zijn er
knelpunten? Beoordeling inspectie? Rol en huidige werkwijze van de
docenten?

Huidige stand van zaken vijf elementen van een PLG
In dit project zijn in totaal vijf elementen benoemd die kenmerkend zijn voor een professionele
leergemeenschap: een gedeelde visie en missie met een verbeterplan, gezamenlijk voorbereiden en
samen leren, individueel leren, professionele ruimte voor de leraar, strategisch hr-beleid. We
hebben deze kenmerken verdeeld in drie blokken.
In het eerste blok komen de eerste drie elementen aan de orde.
Hoe ver is de school

Wilt u aangeven in hoeverre van de drie hier genoemde elementen nu

op dit moment met

gerealiseerd zijn?

gedeelde visie en

1= geheel niet, 2= +/-, 3= grotendeels en 4= geheel en al

missie, samen
voorbereiden en

1.

Een gedeelde visie op onderwijs.

leren, en met

Score:

individueel leren, als

Toelichting:

elementen van

2.

de ontwikkeling naar

Score:

een professionele

Toelichting:

leergemeenschap?

In hoeverre worden de volgende interne professionaliseringsactiviteiten

Een gedeelde visie op professionalisering van docenten

uitgevoerd?
a.

Gezamenlijk voorbereiden en evalueren van lessen.

Score:
Toelichting:

8

b.

Bij elkaar in de les kijken.

Score:
Toelichting:
c.

Gezamenlijk leren door de leraren:

Score:
Toelichting:
3.

Individueel leren

Score:
Toelichting:

Naast deze drie kenmerken is een vierde element van belang: de professionele ruimte
van de docenten. Bij een professionele leergemeenschap ervaren docenten voldoende
professionele ruimte. De definitie van professionele ruimte die in dit project gehanteerd
wordt is: “Professionele ruimte is de ruimte voor de leraar om zijn expertise te
benutten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de ruimte om te
beslissen ten aanzien van onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch,
pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling”.
Hoe ver is de school nu

4.

Hoe ver is de school nu als u kijkt naar deze definitie van

als u kijkt naar deze

professionele ruimte?

definitie van

Wilt u aangeven in hoeverre deze definitie al van toepassing is op

professionele ruimte?

uw school? 1= geheel niet, 2= +/-, 3= grotendeels en 4= geheel
en al.
a. Onze docenten ervaren voldoende ruimte om hun expertise te
benutten ten gunste van de onderwijskwaliteit.
Score:
Toelichting:
b. De docenten beslissen gezamenlijk over de onderwijsinhoud en
onderwijsinrichting.
Score:
Toelichting:
c. De docenten hebben inspraak in het professionaliseringsbeleid.
Score:
Toelichting:

Naast deze vier kenmerken is er een vijfde kenmerk van een PLG benoemd: het voeren
van strategisch hr-beleid zodat de school zich ontwikkelt naar een PLG. Daarbij is van
belang dat uw aanpak zoveel mogelijk aansluit bij lopende initiatieven zoals functiemix,
lerarenregister en peer review.
Wij omschrijven strategisch hr-beleid voor dit project als volgt:
“Strategisch Human Resource Management kan gezien worden als het proces van het
zorgvuldig op elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen op de
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dubbele doelstelling van de onderwijsorganisatie, te weten het realiseren van toegevoegde
waarde voor de onderwijsorganisatie en het realiseren van toegevoegde waarde voor de
medewerkers zelf.”
Wij omschrijven strategisch hr-beleid voor dit project als volgt:
“Strategisch Human Resource Management kan gezien worden als het proces van het zorgvuldig op
elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen op de dubbele doelstelling van de
onderwijsorganisatie, te weten het realiseren van toegevoegde waarde voor de onderwijsorganisatie
en het realiseren van toegevoegde waarde voor de medewerkers zelf.”
Wilt u aangeven in hoeverre de volgende elementen gerealiseerd zijn? 1= geheel niet, 2= +/-, 3=
grotendeels en 4= geheel en al.
Op basis van de

5.

Wat is uw situatie op het gebied van strategisch hr-beleid?

definitie van
strategisch hr-beleid,
hoe ver is de school op

a. In welke mate komt het hr-beleid van de school overeen met
bovenstaande definitie?.

dit moment met

Score:

strategisch hr-beleid?

Toelichting:

Wilt u daarbij ook

b. Hoe sterk is de verbinding onderwijskundige visie en hr-beleid?

aangeven op welke

Score:

manier er nu een

Toelichting:

verbinding gelegd

Op welke wijze is de professionele ontwikkeling van docenten en

wordt tussen de

schoolleiding verbonden met de onderwijskundige visie van de school?

onderwijskundige visie
en het hr-beleid?

Aansluiting bij het huidige schoolbeleid
Op welke wijze sluit

U heeft maximaal 300 woorden. Wat is uw huidige beleid met betrekking

dit project aan bij het

tot uw onderwijskundige ontwikkeling? Wat zijn belangrijke elementen die

huidige beleid van de

van belang zijn voor uw huidige situatie?

school?
Hoe is

U heeft maximaal 300 woorden. Hoe komen nu onderwijskundige

(onderwijskundig)

besluiten tot stand? Hoe is dat georganiseerd? Kunnen

leiderschap op dit

secties/teams/afdelingen zelfstandig besluiten nemen? Hoe vindt de

moment op uw school

onderlinge afstemming tussen de secties/teams/afdelingen plaats? Is er

vormgegeven?

sprake van gedeeld leiderschap? Hoe wordt dit nu vormgegeven?

Hoe vinden nu

U heeft maximaal 300 woorden. Denk daarbij aan: hoe wordt er door de

collectieve en

docenten geleerd op uw school? Hoe is de leerstructuur ingericht? Welke

individuele

faciliteiten zijn er voor de docenten? Worden er gezamenlijke

leerprocessen op

leeractiviteiten ondernomen? Welke? Hoe wordt dit georganiseerd? Wordt

school plaats?

er gebruik gemaakt van de lerarenbeurs? Op welke manier? En van de
promotiebeurs? Op welke manier?

Wilt u kort beschrijven
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U heeft maximaal 300 woorden. Wat is uw motivatie om deel te nemen?

waarom u denkt dat

Ga hierbij in op het perspectief van de schoolleiding en de docent.

deelname aan dit

Op welke manier heeft u gepeild dat docenten gemotiveerd zijn om deel

project juist voor deze

te nemen?

school en deze
docenten belangrijk is?
Op welke wijze worden

U heeft maximaal 300 woorden. Zijn de docenten actief betrokken bij de

docenten nu

keuze om te ontwikkelen naar een PLG? Zijn docenten betrokken bij de

betrokken bij de

totstandkoming van dit project? Hoe? Zijn docenten gemotiveerd om deel

ontwikkeling naar een

te nemen? Waar blijkt dat uit?

PLG? En bij de
totstandkoming van
dit project?
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Deel 2 Wat wilt u met uw school bereiken?
Wilt u zo concreet

U heeft maximaal 300 woorden. Welke onderwijsverbetering wilt u

mogelijk beschrijven

realiseren? Hoe leren leerlingen dan? Is er sprake van differentiatie in de

welke

les? Hoe leren docenten dit? Met andere woorden: Hoe leert uw ideale

onderwijskundige

leerling dan? En wat is volgens u dan de meerwaarde van een PLG? En wat

doelen u met behulp

doen dan de docenten?

van dit project wilt
bereiken over drie
jaar? Doe dat op
niveau van docenten
en niveau van
leerlingen.
Waar wilt u over drie

Wilt u aangeven in hoeverre de volgende elementen dan gerealiseerd zijn?

jaar zijn met de

(Wilt u een reële inschatting maken?)

ontwikkeling naar een
professionele

1= geheel niet, 2= +/-, 3= grotendeels en 4= geheel en al.

leergemeenschap?
1.

Een gedeelde visie op onderwijs.

Score:
Toelichting:
2.

Een gedeelde visie op professionalisering van docenten. (denk daarbij
aan alle vormen van professionalisering zoals cursussen en scholing).

Score:
Toelichting
In hoeverre worden de volgende interne professionaliseringsactiviteiten
uitgevoerd?
a.

Gezamenlijk voorbereiden en evalueren van lessen.

Score:
Toelichting

b.

Bij elkaar in de les kijken.

Score:
Toelichting:

c.

Gezamenlijk leren door de leraren:

Score:
Toelichting:
3.

Individueel leren.

Score:
Toelichting:

12

Waar wil u over drie

4.

jaar zijn ten aanzien

Wat wilt u bereiken bij het realiseren van de professionele ruimte voor
docenten over drie jaar? (Wilt u een reële inschatting maken?)

van de professionele
ruimte voor docenten?

1= geheel niet, 2= +/-, 3= grotendeels en 4= geheel en al.
a. Onze docenten ervaren voldoende ruimte om hun expertise te benutten
ten gunste van de onderwijskwaliteit.
Score:
Toelichting:
b. De docenten beslissen gezamenlijk over de onderwijsinhoud en
onderwijsinrichting.
Score:
Toelichting:
c. Docenten hebben inspraak in het professionaliseringsbeleid van de
school.
Score:
Toelichting

Waar wilt u over drie

5.

jaar na afloop van dit

Wilt u aangeven in hoeverre de volgende elementen dan gerealiseerd

project staan met uw
strategisch hr-beleid?

Wat wilt u bereiken ten aanzien van uw strategisch hr-beleid?
zijn? (Wilt u een reële inschatting maken?)

1= geheel niet, 2=+/-, 3= grotendeels en 4= geheel en al.
a.

Strategisch hr-beleid.

Score:
Toelichting:

b.

Verbinding onderwijskundige ontwikkeling en hr-beleid.

Score:
Toelichting:
Op welke wijze is de professionele ontwikkeling van docenten en
schoolleiding verbonden met de onderwijskundige visie van de school?
Wat is uw visie op

U heeft maximaal 300 woorden. Op welke manier komen onderwijskundige

gedeeld leiderschap?

besluiten over drie jaar tot stand? Hoe wordt de gezamenlijke gedragen

Waar wilt u zijn over

verantwoordelijkheid voor het leerproces van leerlingen dan vorm gegeven?

drie jaar na afloop van
dit project?
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Organisatie van het project
Hoe ziet de
projectorganisatie van
het project er uit?1

U heeft maximaal 300 woorden. Beschrijf de rol en taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur, management,
docenten en eventueel leerlingen en externen in het project.

Monitoren voortgang
Hoe gaat de school
zelf de voortgang van
de ontwikkeling
monitoren?

U heeft maximaal 300 woorden. Beschrijf op welke manier en op welke
momenten de school zelf gaat bewaken dat de ontwikkeling en het
onderzoek verlopen conform het plan van aanpak cq wensen en behoeften
van de school, zodat indien nodig z.s.m. bijgestuurd kan worden.

Duurzame inbedding resultaten en opbrengsten
Hoe worden de
resultaten en
opbrengsten van het
project duurzaam
ingebed?

U heeft maximaal 300 woorden. Beschrijf hoe de school de resultaten en
opbrengsten tijdens en na afloop van de projectperiode duurzaam in de
school gaat verankeren. (Dit beeld zal nu nog niet volledig zijn, u kunt dit
in de loop van het project uitwerken).

Kennisdeling
Hoe wordt de
opgedane kennis
gedeeld?

Beschrijf hoe de opgedane kennis, expertise en ervaringen en
onderzoeksresultaten intern en extern gedeeld gaan worden naar
relevante doelgroepen. Geef onderscheid in intern en extern duidelijk aan.

Hier zal gelet worden of het eigenaarschap van leraren voldoende zichtbaar is, minimaal dient de projectgroep
in meerderheid uit leraren te bestaan, en de schoolprojectleider dient bij voorkeur een leraar te zijn.

1
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Deel 3 Welke interventies wilt u ondernemen om uw doelen te bereiken?

Dit project omvat een periode van drie jaar. In deze drie jaar onderneemt u allerlei
interventies om uw school te ontwikkelen als professionele leergemeenschap.
Beschrijf de interventies die u wilt inzetten in de

Denk bij mogelijke interventies aan het

ontwikkeling als plg. Motiveer uw keuze.

betrekken van docenten bij leeractiviteiten,
organiseren van leerstructuren, ontwikkelen van
een gezamenlijke visie. Hoe leren docenten de
nieuwe manier van samen leren en samen
ontwikkelen?
Geef een korte omschrijving per interventie en
motiveer waarom u voor deze interventie kiest.
Ga daarbij ook in op de rol van de schoolleiding
en van de docenten bij de interventies

Beschrijf hoe de inzet van interventies zich

Wat zijn de verschillen over de drie

ontwikkeld over de looptijd van het gehele

projectjaren. Verschuift de aandacht van de ene

project.

naar de andere interventie? Zijn er interventies
die pas later worden geïntroduceerd? Zijn er
tijdelijke interventies? Zijn er verschuivingen in
rollen en verantwoordelijkheden van
schoolleiding en docenten?

Naast deze globale omschrijving voor het gehele project ontvangen we voor het eerste jaar
graag een concrete beschrijving van de activiteiten die u wilt ondernemen en die u
bekostigd uit de tegemoetkoming in de kosten die de school voor deelname aan dit project
ontvangt. Daarvoor dient u het aparte format ‘Activiteitenplan met begroting’ te
gebruiken. Voor het tweede en derde jaar dient u telkens op 15 juni voorafgaande aan dat
schooljaar een vergelijkbaar plan in te dienen.
U dient de inzet van de tegemoetkoming in de kosten op basis van dit plan en begroting ook
achteraf te verantwoorden.
Ondertekening
Plaats
Datum
Naam

De ondertekenaar is tekenbevoegd namens de indiener.

Functie
Handtekening

Het ontwikkelplan PLG dient uiterlijk 30 juni 2014 in pdf-versie in bezit te zijn van de
Onderwijscoöperatie en het Kohnstamminstituut.
De emailadressen voor het sturen van de pdf-versie van het format zijn:
professioneleruimte@onderwijscooperatie.nl en
hsligte@kohnstamm.uva.nl
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7.3

Bijlage Samenwerkingsovereenkomst

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
ONDERGETEKENDEN:
1) Kohnstamm Instituut UvA bv, hierna te noemen ‘Kohnstamm’
en
2) Naam school, hierna te noemen ‘de School’
hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ en elk afzonderlijk ‘Partij’
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a)
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) subsidie heeft verleend
aan Kohnstamm om onderzoek te doen bij scholen voor voortgezet onderwijs, als
onderdeel van het project ‘Professionele Leergemeenschappen in het Voortgezet
Onderwijs’, dat gedragen wordt door de VO-raad en Onderwijscoöperatie, in
opdracht van het Ministerie van OCW, hierna te noemen ‘het project’.
b)
In het kader van dit project de School na aanmelding is geselecteerd als één van de
scholen voor voortgezet onderwijs die gedurende drie schooljaren (2014-2015;
2015-2016; 2016-2017) zal deelnemen aan dit project.
c)
Voor deelname van de School aan het project een financiële tegemoetkoming
verleend wordt.
d)
Daartoe samenwerking tussen Kohnstamm en de School vastgelegd moet worden,
hetgeen geschiedt in deze overeenkomst.
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1 Het Project
1.1
Het doel van het project is om via de duurzame ontwikkeling van
professionele leergemeenschappen de professionele ontwikkeling van leraren
te versterken en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren.
Daarnaast wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek getracht ‘best
principles’ te identificeren ten aanzien van voorwaarden voor en effectieve
interventies binnen professionele leergemeenschappen.
1.2
De definitie van professionele leergemeenschap (PLG) luidt: Een professionele
leergemeenschap is een organisatie waarbinnen leraren optimale ruimte
hebben om het onderwijs vorm te kunnen geven en te werken aan hun eigen
professionele ontwikkeling. Leraren doen dat zowel als individu als in
gezamenlijkheid. De schoolleider heeft een rol om dit proces te ondersteunen
en te stimuleren. Het werken aan de professionele leergemeenschap vindt
plaats vanuit een gedeelde en gedragen missie en gemeenschappelijke visie
die in dialoog tussen leraren en met schoolleiders tot stand is gekomen.
Leraar en schoolleider motiveren binnen deze dialoog de keuzes die zij
maken.
1.3
De School dient elk jaar een ontwikkelplan en een activiteitenplan met
begroting in.
1.4
Leraren en schoolleiding werken op basis van het door hen zelf opgestelde
ontwikkelplan aan de PLG. Het leren van en door leraren staat hierbij centraal.
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1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Tussentijds wordt er door de leraren, in samenspraak met de schoolleiding,
geëvalueerd om te monitoren of het plan van aanpak realistisch is en de
‘inhoudelijke´ lijn ten aanzien van de onderwijsverbetering juist is opgezet.
Scholen nemen deel en dragen bij aan alle door de Onderwijscoöperatie en
VO-raad georganiseerde activiteiten in het kader van het project, zoals
vermeld in de activiteitenplanning van het project.
Scholen verzorgen tijdig verslaglegging over de voortgang van het project aan
de Onderwijscoöperatie zoals vermeld in de activiteitenplanning.
Op verzoek en op eigen initiatief delen scholen hun ervaringen in het project
met andere scholen. Scholen dragen actief bij aan het uitdragen van de
resultaten uit het project, in netwerken, op congressen, in onderwijsmedia en
waar verder van toepassing. Alle publiciteit wordt gedeeld met de
projectleider van het project.
Indien tussentijds blijkt dat de school wenst af te wijken van een eerder
opgesteld en goedgekeurd ontwikkelplan of activiteitenplan dan gebeurt dit te
allen tijde in overleg met de projectleider van het project.
De School werkt op basis van de ontwikkel- en een activiteitenplannen aan de
ontwikkeling van de school als PLG. Deze ontwikkeling wordt door
Kohnstamm (het Kohnstamm Instituut in samenwerking met het ICLON van
de Universiteit Leiden) onderzocht.
Het onderzoek zoals beschreven in de Aanvraag (‘Onderzoek’) zal worden
uitgevoerd in de periode 1 september 2014 tot 1 september 2017 (‘Looptijd’).
Het Kohnstamm kent in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst
tussen Kohnstamm en de School aan de School voor de activiteiten in het
kader van de ontwikkeling van de school tot Professionele Leergemeenschap
een financiële tegemoetkoming toe tot maximaal € 30.000,- (zegge:
dertigduizend euro) voor het eerste jaar van de Looptijd ten bedrage van
maximaal € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) voor het tweede jaar van de
Looptijd, en een tegemoetkoming van maximaal € 30.000,- (zegge:
dertigduizend euro) voor het derde jaar van de Looptijd . Betaling van deze
bedragen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.
De School dient de tegemoetkoming te besteden conform de beschreven
ontwikkelingsactiviteiten in het goedgekeurde Ontwikkelplan en
Activiteitenplan.
De School dient onderzoekers de gelegenheid te bieden het Onderzoek uit te
voeren, zoals beschreven in de gehonoreerde Subsidieaanvraag van de
onderzoekers bij het NRO. Tevens verzekert de School alles in het werk te
stellen om medewerking en respons van medewerkers van de School zo
maximaal mogelijk te laten zijn.
Indien en voor zover NRO in een beschikking de definitieve hoogte van de
Subsidie naar beneden bijstelt kan Kohnstamm de hoogte van de
tegemoetkoming voor de School overeenkomstig wijzigen. De School is, ook
als reeds goedkeuring en vaststelling heeft plaatsgevonden overeenkomstig
artikel 3 lid 2, verplicht eventueel te veel ontvangen bedragen onverwijld
terug te betalen aan Kohnstamm.
Inzet van personeel voor de vormgeving van de professionele
leergemeenschap mag slechts gedeeltelijk uit deze middelen bekostigd
worden. In het eerste jaar dat een medewerker in de pilot wordt ingezet dient
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minimaal 50% van deze kosten voor rekening van de school te komen, in het
tweede jaar 75%, in het derde jaar komen de kosten voor de inzet van
medewerkers volledig voor rekening van de school. De continuïteit van de
professionele leergemeenschap wordt op deze wijze op de scholen
gewaarborgd.
Artikel 2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Artikel 3
3.1
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Voorschotten en betaling van de financiële tegemoetkomingen
Binnen zes weken na ondertekening van deze overeenkomst betaalt
Kohnstamm aan de School voor het eerste jaar een voorschot ter hoogte van
80% van de tegemoetkoming voor het eerste jaar.
Indien het Ontwikkel- en Activiteitenplan voor het tweede jaar is goedgekeurd
overeenkomstig artikel 1 lid 3, betaalt Kohnstamm uiterlijk zes weken na de
goedkeuring aan de School een voorschot ter hoogte van 80% van de
tegemoetkoming voor het tweede jaar.
Indien het Ontwikkel- en Activiteitenplan voor het derde jaar is goedgekeurd
overeenkomstig artikel 1 lid 3, betaalt Kohnstamm uiterlijk zes weken na de
goedkeuring aan de School een voorschot ter hoogte van 80% van de
tegemoetkoming voor het derde jaar.
Indien alle rapportages, als bedoeld in artikel 3 lid 2, van het eerste,
respectievelijk tweede en derde jaar zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel
3 lid 2 betaalt Kohnstamm uiterlijk zes weken na goedkeuring aan de School
het restant van de voor het betreffende jaar vastgestelde tegemoetkoming.
Indien de School ingevolge het bepaalde in artikel 2 lid 3 recht heeft op
betaling van de tegemoetkoming voor het eerste, respectievelijk het tweede,
en derde jaar, en de overeenkomstig artikel 3 lid 5 vastgestelde hoogte van de
tegemoetkoming voor het eerste, respectievelijk het tweede, en derde jaar,
lager is dan het op dat moment door Kohnstamm aan de school betaalde
voorschot, betaalt de School onverwijld het verschil tussen deze bedragen aan
Kohnstamm door middel van overmaking op IBAN NL98INGB0666991790 ten
name van Kohnstamm Instituut UvA BV.
De School heeft slechts recht op betaling van de tegemoetkoming indien en
voor zover Kohnstamm de daarmee corresponderende bedragen van NRO
heeft ontvangen.
Partijen gaan er van uit dat over de tegemoetkoming geen BTW is
verschuldigd omdat de School geen (BTW-belaste) prestatie levert aan
Kohnstamm. Kohnstamm verdeelt de van NRO ontvangen gelden zonder
inhouding zodat in dat opzicht geen sprake is van een (BTW-belaste) prestatie
aan de School.
Betalingen van Kohnstamm aan de School vinden plaats door middel van
overmaking op rekeningnummer _____________ ten name van
_____________________________.
Rapportage
De School biedt te allen tijde op verzoek van Kohnstamm inzicht in de
voortgang van het Project en verstrekt de voor dit inzicht benodigde gegevens
aan Kohnstamm. Kohnstamm moet zich voor de verantwoording van de
besteding van de financiële tegemoetkoming houden aan het
verantwoordingsritme van NRO.

3.2

3.3

3.4

3.5

Artikel 4
4.1

4.2

4.3

De School dient gedurende de Looptijd op door Kohnstamm vastgestelde
data, een inhoudelijke en financiële rapportage met betrekking tot de
Ontwikkelingsactiviteiten in bij Kohnstamm (‘Rapportage’).
De Rapportage is zodanig opgesteld dat deze inzichtelijk maakt dat de
activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de plannen in artikel 1 lid
3, en conform het bepaalde in artikel 1 lid 8. In de Rapportage is voorts een
overzicht opgenomen van de uitgaven die aan het project zijn verbonden, één
en ander in relatie tot de ontvangen tegemoetkoming in het betreffende jaar.
De tweede rapportage bevat tevens het door Kohnstamm goed te keuren
Ontwikkelings- en Activiteitenplan met activiteiten die in het daarop volgende
jaar gaan plaatsvinden.
Kohnstamm maakt een format voor het opstellen van de Rapportages en het
Activiteitenplan (‘Format’) en verstrekt deze uiterlijk 1 januari van het
betreffende jaar aan de School. De School is verplicht de Rapportages en het
Activiteitenplan conform het Format op te stellen.
De Rapportages behoeven de goedkeuring van Kohnstamm onder meer in
verband met het bepaalde in artikel 2. Goedkeuring behelst tevens de
vaststelling van de tegemoetkoming voor dat jaar tot het in de Rapportages
verantwoorde deel van de maximale tegemoetkoming voor dat jaar als
bedoeld in artikel 1 lid 2.
Slotbepalingen
Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere (mondelinge- en/of
schriftelijke-) overeenkomsten tussen Partijen. Mondelinge mededelingen,
toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk
zijn bevestigd na de datum van deze overeenkomst.
Het is de School niet toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Kohnstamm.
Indien van toepassing, dient de School de Wet bescherming persoonsgegevens
in acht te nemen.

Aldus overeengekomen in tweevoud:

Datum en plaats:
Amsterdam, __________________ 2014

Bijlagen:
Onderzoeksaanvraag Kohnstamm
Ontwikkelplan jaar 1 School
Activiteitenplan jaar 1 School
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7.4

Bijlage De Scan school als professionele leergemeenschap

Introtekst die getoond wordt op de startpagina van de online vragenlijst
Welkom bij de scan ‘De school als professionele leergemeenschap’. Uw school doet mee
aan een driejarig project om te bouwen aan uw school als professionele leergemeenschap
(PLG) en die verder te versterken.
Uw inbreng en die van uw collega’s is nodig om zicht te krijgen op de betekenis van dit
project voor de ontwikkeling van uw school als PLG. We stellen uw medewerking dan ook
erg op prijs.
Vult u alstublieft alle vragen in één keer in. Als u tussentijds stopt, worden de
antwoorden niet bewaard.
De scan
De scan ‘De school als professionele leergemeenschap’ is een instrument waarmee de
huidige en de toekomstige situatie ten aanzien van het realiseren van de school als PLG in
kaart wordt gebracht.
De scan is ontwikkeld door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut UvA en het ICLON
(Universiteit Leiden), op basis van een eerdere versie waarbij onderzoeksbureau Oberon
mede betrokken was.
Anoniem online invullen
De online scan wordt door elke docent en schoolleider in de school ingevuld. De scan kan
op elke computer met internet worden ingevuld, ook thuis. Het duurt zo’n 15 minuten om
de vragen te beantwoorden. Uw antwoorden blijven anoniem. We vragen naar enkele
kenmerken van uw functie, zoals in het geval u docent bent in welk vak u lesgeeft.
Voor elke vraag in de scan geldt het volgende:
 We vragen naar uw mening over de ‘huidige situatie’ en naar uw eigen mening over de
‘wenselijke situatie’ die u voor u ziet voor uw school voor volgend schooljaar.
 De antwoordcategorieën zijn telkens:
geheel niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 geheel van toepassing plus weet niet
De scan wordt de komende jaren meerdere malen afgenomen. U wordt gevraagd enkele
persoonlijke gegevens in te vullen. De uitkomsten op de vragen worden veralgemeniseerd,
zonder dat te herleiden is van wie de ingevoerde antwoorden komen. Deze informatie
sturen we terug naar de scholen. De data worden ook benut voor wetenschappelijk
onderzoek naar PLG’s.
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Algemene vragen

1. Op welke school bent u werkzaam? (pull-down)
2. Naam locatie/vestiging (open)
3. Wat is uw sekse?
Man/vrouw
4. Wat is uw leeftijd?

5. Hoe lang bent u werkzaam in het onderwijs?
- korter dan 1 jaar
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 jaar en langer

6. Hoe lang bent u werkzaam op deze school?
- korter dan 1 jaar
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 jaar en langer
7. Wat is uw hoogst genoten opleiding [pull-down]?
o Bachelor
o Master
o Anders:...

8. Wat is uw functie op school [pull-down]? Meerdere antwoorden mogelijk.
o
o
o
o
o

Docent
Teamleider/afdelingsleider
Stafmedewerker/beleidsmedewerker/kwaliteitsmedewerker
Rector/directeur/locatiedirecteur
Overig:…

 Voorwaardelijke vragen in geval van docent:
9. Van welk team of welke afdeling maakt u deel uit?
Open antwoord

10. Van welk team/welke afdeling bent u deelnemer? Klikt u aan waarin u bent ingedeeld
in
-

school.
vmbo/mavo
havo
vwo
gymnasium
praktijkonderwijs

11. Van welke bouw bent u deelnemer? Klikt u aan waarin u bent ingedeeld in school.
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-

onderbouw
bovenbouw

12. In welk team/welke afdeling geeft u de meeste lesuren?
Deze vraag wordt aan u gesteld, omdat sommige docenten meer lessen draaien in een
ander(e) team/afdeling, dan waaraan ze deelnemen/zijn ingedeeld.
- vmbo/mavo
- havo
- vwo
- gymnasium
- praktijkonderwijs

13. In welke bouw geeft u meeste lesuren?
Deze vraag wordt aan u gesteld, omdat sommige docenten meer lessen draaien in een
andere bouw, dan waaraan ze deelnemen/zijn ingedeeld.
- onderbouw
- bovenbouw

14. In welk vakgebied geeft u de meeste lesuren?
-

taalvakken
bètavakken
zaakvakken
creatieve vakken
bewegingsonderwijs
anders, namelijk…

 Voorwaardelijke vragen in geval van teamleider/afdelingsleider:
15. Voor welk team/welke afdeling bent u verantwoordelijk? Meerdere antwoorden
mogelijk.
- praktijkonderwijs
- vmbo/mavo
- havo
- vwo
- gymnasium
- onderbouw
- bovenbouw
- anders, namelijk:…

16. Hoe lang bent u teamleider/afdelingsleider van dit team/deze afdeling?
- korter dan 1 jaar
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 jaar en langer
 Vraag voor allen:
17. We zullen uw antwoorden koppelen aan de antwoorden die u gaat geven bij de
volgende keren dat u de scan gaat invullen. Daarvoor is een unieke code nodig. Voor
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het waarborgen van de anonimiteit is gekozen om de volgende gegevens te vragen, die
we als code opslaan:
a. Eerste letter roepnaam moeder:
A-Z
b. Eerste letter roepnaam vader:
A-Z
c. Geboortedag van moeder:
1-31
d. Geboortedag van vader:
1-31
Bij elk item is gevraagd naar de mening van de respondent over de ‘huidige situatie’ en
naar de mening over wat ze ‘wenselijk over een jaar’ vinden voor hun school.
Antwoordcategorieën bij elk item: geheel niet van toepassing 1 2 3 4 5 geheel van
toepassing, en weet niet.
Elementen van professionele leergemeenschap
Professionaliseringsmogelijkheden
Op onze school…
a. worden studiedagen georganiseerd voor docenten.
b. worden externe trainingen en cursussen aangeboden voor docenten.
c. kunnen docenten een masteropleiding volgen en/of een promotiebeurs aanvragen.
d. is het gebruikelijk dat docenten lessen bij elkaar observeren en nabespreken.
e. zijn er docenten die gezamenlijk nieuw onderwijs leren ontwikkelen
in een kenniskring/leerkring/docentontwikkelteam.
f. worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
Delen van kennis en ervaringen
Op onze school…
a. delen docenten kennis en ervaringen die ze opgedaan hebben bij na- en bijscholing.
b. delen docenten kennis en ervaringen over veranderingen die ze doorvoeren in hun
lespraktijk.
c. delen docenten kennis en ervaringen die voor de kwaliteit van het onderwijs van
belang zijn.
d. delen ervaren docenten hun kennis en ervaring met beginnende docenten.
e. delen docenten opvattingen en ideeën over hun onderwijsvisie.
f. delen docenten kennis over landelijke ontwikkelingen in het onderwijs.
Gezamenlijk onderwijs ontwikkelen
Op onze school…
a. ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen.
b. werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het
jaarprogramma/curriculum.
c. ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal.
d. ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen.
e. geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun
lespraktijk.
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f.

werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk.

Onderzoekende houding
Op onze school…
a. gebruiken docenten beschikbare gegevens, zoals toetsresultaten van leerlingen,
systematisch om hun onderwijs verder te ontwikkelen.
b. gebruiken docenten kennis uit onderzoek om hun onderwijs verder te ontwikkelen.
c. zijn docenten op de hoogte van nieuwe inzichten uit hun vak en het onderwijs.
d. reflecteren docenten systematisch op het eigen onderwijs.
e. gebruiken docenten feedback van leerlingen om de lespraktijk te verbeteren.
f. onderbouwen docenten hun mening met argumenten, resultaten en theorieën die uit
onderzoek komen.
Condities voor professionele leergemeenschap
Draagvlak voor professionele leergemeenschap
Op onze school…
a. zijn we* met z’n allen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs.
b. richten we* ons vanuit een gedeelde visie op wat de kernpunten zijn van ons
onderwijs.
c. zijn docenten bereid gesprekken te voeren over de kwaliteit van ons onderwijs.
d. zijn docenten bereid mee te werken aan veranderingen/innovaties op school.
e. zijn docenten bereid om energie te steken in de thema’s waarop de school zich verder
wil ontwikkelen.
f. staan docenten open voor kritische feedback op hun werk.
* Met we wordt bedoeld: zowel docenten als schoolleiders.
Professionele ruimte
Op onze school…
a. hebben docenten inspraak in thema’s waarop de school zich verder wil ontwikkelen.
b. hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd.
c. krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de
onderwijsinhoud en onderwijsinrichting.
d. nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs.
e. ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de
onderwijskwaliteit.
f. ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling.
* Met we wordt bedoeld: zowel docenten als schoolleiders.
Leiderschap vanuit directie op professionele leergemeenschap
De directie…
a. biedt docenten tijd en ruimte om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s.
b. biedt docenten tijd en ruimte om elkaar feedback te kunnen geven op het lesgeven.
c. stimuleert dat de plannen van docenten voor hun professionele ontwikkeling worden
gekoppeld aan ontwikkelingen die schoolbreed spelen.
d. betrekt docenten actief bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs.
e. stimuleert een onderzoekende houding bij docenten.
f. ondersteunt docenten om te experimenteren met nieuwe werkvormen.
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Leiderschap vanuit teamleider/afdelingsleider op professionele leergemeenschap
De teamleider/afdelingsleider…
a. biedt docenten tijd en ruimte om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s.
b. biedt docenten tijd en ruimte om elkaar feedback te kunnen geven op het lesgeven.
c. stimuleert dat de plannen van docenten voor hun professionele ontwikkeling worden
gekoppeld aan ontwikkelingen die schoolbreed spelen.
d. betrekt docenten actief bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs.
e. stimuleert een onderzoekende houding bij docenten.
f. ondersteunt docenten om te experimenteren met nieuwe werkvormen.
Personeelsbeleid ten behoeve van een professionele leergemeenschap
Op onze school…
a. komen elementen van een professionele leergemeenschap (gezamenlijk onderwijs
ontwikkelen, leren van elkaar, onderzoekende houding) tijdens
functioneringsgesprekken aan de orde.
b. maken docenten een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) waarin ze hun doelen voor de
komende tijd uitschrijven.
c. maken docenten een portfolio om hun professionele ontwikkeling bij te houden.
d. is er gericht beleid opgesteld, opdat docenten zich verder blijven ontwikkelen,
passend bij de visie en ambities van de school.
e. worden docenten gefaciliteerd in tijd en ruimte om gezamenlijk te werken aan het
ontwikkelen van onderwijs.
f. wordt aandacht geschonken aan werk van docenten, waar we als school trots op zijn.
Communicatie ten behoeve van een professionele leergemeenschap
Op onze school…
a. wordt mondeling gecommuniceerd over nieuwe ontwikkelingen in de school.
b. wordt via digitale wegen gecommuniceerd over nieuwe ontwikkelingen in de school.
c. wordt regelmatig met elkaar gesproken over wat de visie op onderwijs betekent voor
onze dagelijkse praktijk.
d. wordt er tijdens bijeenkomsten nieuwe kennis en ervaringen van docenten gedeeld
met elkaar.
e. worden tijdens bijeenkomsten thema’s besproken waarop de school zich wil verder
wil ontwikkelen.
f. zijn docenten en schoolleiders met elkaar in gesprek over de kwaliteit van ons
onderwijs.
Collegiale ondersteuning
Op onze school…
a. hebben we* respect voor elkaar.
b. uiten we* waardering voor elkaars inspanningen.
c. kunnen we* ook in moeilijke situaties op elkaar rekenen.
d. zijn we* openhartig naar elkaar.
e. durven we* ons kwetsbaar op te stellen.
f. durven we* elkaar aan te spreken op gedrag en de uitvoering van taken.
* Met we wordt bedoeld: zowel docenten als schoolleiders.
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7.5

Bijlage Uitkomsten factoranalyses scan

De principale componentenanalyse is uitgevoerd in SPSS met de items behorend bij de
‘huidige situatie’.
Schaal 1a en b
Component
1

2

PL_B01dh is het gebruikelijk dat docenten lessen bij elkaar observeren en nabespreken

,833

PL_B01fh worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd

,784

PL_B01eh zijn er docenten die gezamenlijk nieuw onderwijs leren ontwikkelen in een
kenniskring/leerkring/docentontwikkelteam

,728

PL_B01bh worden externe trainingen en cursussen aangeboden voor docenten

,788

PL_B01ch kunnen docenten een masteropleiding volgen en/of een promotiebeurs aanvragen

,783

PL_B01ah worden studiedagen georganiseerd voor docenten

,735

Schaal 2
Component
1
PL_B02ch delen docenten kennis en ervaringen die voor de kwaliteit van het onderwijs van

,890

belang zijn
PL_B02bh delen docenten kennis en ervaringen over veranderingen die ze doorvoeren in hun

,875

lespraktijk
PL_B02eh delen docenten opvattingen en ideeën over hun onderwijsvisie

,828

PL_B02ah delen docenten kennis en ervaringen die ze opgedaan hebben bij na- en

,825

bijscholing
PL_B02fh delen docenten kennis over landelijke ontwikkelingen in het onderwijs

,771

PL_B02dh delen ervaren docenten hun kennis en ervaring met beginnende docenten

,721

Schaal 3
Component
1
PL_B03ch ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal

,844

PL_B03eh geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in

,835

hun lespraktijk
PL_B03ah ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen

,808

PL_B03dh ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen

,785

PL_B03bh werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het

,760

jaarprogramma/curriculum
PL_B03fh werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk

,753

Schaal 4
Component
1
PL_B04bh gebruiken docenten kennis uit onderzoek om hun onderwijs verder te ontwikkelen
PL_B04fh onderbouwen docenten hun mening met argumenten, resultaten en theorieën die
uit onderzoek komen
PL_B04dh reflecteren docenten systematisch op het eigen onderwijs
PL_B04ah gebruiken docenten beschikbare gegevens, zoals toetsresultaten van leerlingen,
systematisch om hun onderwijs verder te ontwikkelen

,830
,818
,805
,781

PL_B04eh gebruiken docenten feedback van leerlingen om de lespraktijk te verbeteren

,779

PL_B04ch zijn docenten op de hoogte van nieuwe inzichten uit hun vak en het onderwijs

,766
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Schaal 5
Component
1
PL_B05dh zijn docenten bereid mee te werken aan veranderingen/innovaties op school

,835

PL_B05eh zijn docenten bereid om energie te steken in de thema’s waarop de school zich

,832

verder wil ontwikkelen
PL_B05ch zijn docenten bereid gesprekken te voeren over de kwaliteit van ons onderwijs

,811

PL_B05fh staan docenten open voor kritische feedback op hun werk

,784

PL_B05bh richten we ons op een gedeelde visie op wat de kernpunten zijn van ons onderwijs

,739

PL_B05ah zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs

,728

Schaal 6
Component
1
PL_B06ch krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de

,817

onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
PL_B06eh ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de

,788

onderwijskwaliteit
PL_B06ah hebben docenten inspraak in thema’s waarop de school zich verder wil

,746

ontwikkelen
PL_B06bh hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd

,727

PL_B06fh ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

,721

PL_B06dh nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs

,512

Schaal 7
Component
1
PL_B07bh biedt docenten tijd en ruimte om elkaar feedback te kunnen geven op het

,851

lesgeven
PL_B07ah biedt docenten tijd en ruimte om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s

,840

PL_B07eh stimuleert een onderzoekende houding bij docenten

,833

PL_B07dh betrekt docenten bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs

,814

PL_B07ch stimuleert dat de plannen van docenten voor hun professionele ontwikkeling

,810

worden gekoppeld aan ontwikkelingen die schoolbreed spelen
PL_B07fh ondersteunt docenten om te experimenteren met nieuwe werkvormen

,798

Schaal 8
Component
1
PL_B08bh biedt docenten tijd en ruimte om elkaar feedback te kunnen geven op het lesgeven

,878

PL_B08eh stimuleert een onderzoekende houding bij docenten

,868

PL_B08ch stimuleert dat de plannen van docenten voor hun professionele ontwikkeling
worden gekoppeld aan ontwikkelingen die schoolbreed spelen

,867

PL_B08ah biedt docenten tijd en ruimte om hun kennis en ervaringen te delen met collega’s

,864

PL_B08dh betrekt docenten actief bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs

,842

PL_B08fh ondersteunt docenten om te experimenteren met nieuwe werkvormen

,835
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Schaal 9
Component
1
PL_B09dh is er gericht beleid opgesteld, opdat docenten zich verder blijven ontwikkelen,

,849

passend bij de visie en ambities van de school
PL_B09fh wordt aandacht geschonken aan werk van docenten, waar we als school trots op

,748

zijn
PL_B09eh worden docenten gefaciliteerd in tijd en ruimte om gezamenlijk te werken aan het

,743

ontwikkelen van onderwijs
PL_B09ch maken docenten een portfolio om hun professionele ontwikkeling bij te houden

,737

PL_B09ah komen elementen van een PLG (gezamenlijk onderwijs ontwikkelen, leren van

,730

elkaar, onderzoekende houding) tijdens functioneringsgesprekken aan de orde
PL_B09bh maken docenten een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) waarin ze hun doelen voor

,724

de komende tijd uitschrijven

Schaal 10
Component
1
PL_B10eh worden tijdens bijeenkomsten thema’s besproken waarop de school zich wil verder

,829

wil ontwikkelen
PL_B10ch wordt regelmatig met elkaar gesproken over wat de visie op onderwijs betekent

,826

voor onze dagelijkse praktijk
PL_B10dh wordt er tijdens bijeenkomsten nieuwe kennis en ervaringen van docenten gedeeld

,821

met elkaar
PL_B10fh zijn docenten en schoolleiders met elkaar in gesprek over de kwaliteit van ons

,812

onderwijs
PL_B10ah wordt mondeling gecommuniceerd over nieuwe ontwikkelingen in de school

,790

PL_B10bh wordt via digitale wegen gecommuniceerd over nieuwe ontwikkelingen in de school

,746

Schaal 11
Component
1
PL_B11eh durven we ons kwetsbaar op te stellen

,875

PL_B11dh zijn we openhartig naar elkaar

,872

PL_B11bh uiten we waardering voor elkaars inspanningen

,835

PL_B11ch kunnen we ook in moeilijke situaties op elkaar rekenen

,797

PL_B11ah hebben we respect voor elkaar

,770

PL_B11fh durven we elkaar aan te spreken op gedrag en de uitvoering van taken

,768
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7.6
School

Bijlage Interventies uit de ontwikkelplannen
Interventies uit ontwikkelplannen (n=145)

1

coaching/scholing leerkringen

1

Dinsdagmiddag bijeenkomsten

1

(uitbreiding) leerkringen

1

leerkring middenmanagement en management

1

missie-visiegesprekken

1

procesbegeleiding en monitoring

1

academie-activiteiten

1

studiemiddag professionele organisatie

2

begeleiding nieuwe docenten met coach op 5 rollen

2

team teaching vmbo-1; niveaugroepen

2

training 20 coaches

2

Training Eduscrum 16 docenten

2

boekenpanel als onderdeel van de Academie

2

CLZ academie

2

digitaal dossier en POP

2

film over coaching en collegiale consultatie

2

Start opleidingsschool CVOG

2

VMBO imago

2

collegiale feedback, consultatie, observatie

2

intervisiebijeenkomsten coach-team

2

KIES-traject: elke sectie 1x 3/4 jaar zelfstudie in samenwerking met leerlingen

3

Sectieoverleg

3

Teamoverleg

3

Versterken van integrale verantwoordelijkheid deelschoolleiders

3

Zeven projecten met 28 pp (cursussen, visieontwikkeling., PL, MD), etc

3

Metis (CML) academie

4

Doen en ondersteunen van onderzoek in teams

4

Inzetten lector en kenniskring

4

Meer docenten inschakelen bij onderzoek

4

Stimuleren van onderzoekende houding bij docenten

4

Bij voorstellen van acties rond het verbeteren van onderwijs, teams bevragen op data,
bewijs

4

Docenten en teamleiders scholen zich in appreciative inquiry

4

Kennisdeling (via studiedagen, website, nieuwsbrief)

4

Professioneel gesprek teams stimuleren door scholen teamleiders in PLG en teams te
monitoren

4

Thema's kiezen in overleg met teamleidersoverleg, aansluitend op het nieuwe
onderwijsconcept

4

Scholing docenten in PLG

5

Klankbordsessie 'Hart voor Dendron'

5

PLG-café tijdens studiedagen
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5

Stimuleren van PLG gedachte door de projectleiders

5

Boostsessies voor teamleiders

5

Coachingstraject MT

5

Docenten focusgroep (onderzoek naar wat is PLG)

5

Nieuwe organisatiestructuur: teamleiders meer taken

5

Schoolleiding focusgroep (onderzoek naar wat is PLG) vmbo en havo

5

Visie ontwikkeling

5

Aandacht voor feedback geven en nemen in de teams

5

Verschillende vormen van samen leren

6

ruimte voor indiv coaching

6

stimuleren onderzoekende docent

6

deskundigheidsbevordering inzetten voor gemeenschappelijke thema's en good practices

6

Dinsdagmiddag overlegstructuur

6

Nieuw schoolplan

6

Ontwikkelen gezamenlijke visie

6

Strategisch HR beleid

6

Werken naar opbrengst (OGW)

6

Aandacht/scholing voor differentiatie in de klas

6

Inzet externe coach(es)

6

Leerkringen

6

ruimte voor sectie coaching

7

groepje beeldcoaching; geen maatje maar met elkaar; onder leiding van als beeldcoach
opgeleide collega’s

7

mini-werkplaats CKV/muziek (onderwerp niet bekend) (1 jaar)

7

mini-werkplaats LO (onderwerp niet bekend (1 jaar)

7

mini-werkplaats NaSK: mini omdat het 1 jaar is ipv 2 jaar; geen maatje maar met elkaar

7

mini-werkplaats Ne over feedback geven /formatief toetsen(1 jaar)

7

miniwerkplaats uitdagend onderwijs

7

PLG1: docenten onderwijsverbetering

7

PLG3: docenten differentiëren

7

PLG4: docenten leerlingen extra ondersteunen

7

werkplaats, leren aan de hand van eigen leerdoelen; samen met een maatje; dit is de
overkoepelende i

7

werkplaats professionele ontwikkeling docenten (2 jaar)

8

Externe deskundige vlootschouw en structuur

8

Ontwikkelteam(s)/PLT's

8

1e ontwikkelteam ter vervanging vertrokken projectleider

8

6 plenaire bijeenkomsten PLG

8

Externe expertise voor rol procesbegeleider en PLT voorzitter en borging kennis

8

Inventarisatie bestaande werkgroepen

8

Omvormen unitstructuur

8

Overleg teams unitleiders over verwachte resultaten

8

Presentatie PLG aan personeel
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8

Strategisch personeelsbeleid

8

Vast moment rooster voor onderwijsontwikkeling én extra taakuren

8

Vlootschouw

8

Voorwaarden aannamebeleid herijken

9

Samenwerken met andere scholen

9

Voortzetten inductiearrangement beginnende docenten

9

1. Gezicht geven aan JF-academie

9

2. Ontwikkelen van ICT-informatievoorzieningen

9

3. Ontwikkelen van intern nascholingsaanbod

9

4. Werkgroep formeren met directe betrokken van JF-academie

9

7. Onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering onder JF-academie

9

Ontwikkelen van een gezamenlijke visie (formeren werkgroep docenten en
leidinggevenden)

9

Opzetten van experiment proeftuin

9

Overleggen met diverse geledingen binnen de school

9

Scholen van JF coördinator (en CvB)

9

Schrijven van persoonlijk statuut

9

Vernieuwde gesprekkencyclus

9

Samen leren in team (pilot; projectleiders peilen behoefte)

9

Voortzetten van collegiaal lesbezoek (vervolg RUG)

11

Begeleiding nieuwe collega's, vanuit een team van docenten die hierop getraind zijn

11

Scholing mentoraat

11

Training 5 rollen en differentiëren, door CPS

11

Sectie als leergemeenschap, inclusief invoering sectiewerkmiddagen (6 per jaar) en
sectieplannen

11

Collegiale consultatie invoeren

11

Deelname aan netwerken buiten de school, zoals participeren in een externe leerstructuur
van een uni

11

Leerlingbespreking andere opzet; past bij collegiale consultatie

11

Professionaliseringsmiddagen uitbouwen (meer promi's per jaar), o.a. over RTTI

11

Talentenbank: Een databank met expertise per docent, die collega's kunnen raadplegen

12

Cluster Maatschappij: lesgeven aan verschillende groepsgroottes, klassenassistent
vakoverstijgend on

12

Het benoemen van drie clusters die als voorbeeld PLG’s dienen voor de andere clusters: De
drie pilot-

12

Werkgroep onderwijsvernieuwing

12

Binnen clusters aan de slag met eigen clusterplannen. Daarin staan: doelstelling,
werkwijze, wijze w

12

Binnen clusters: De clusterleider geeft zelf ook les; het is degene die motiveert en
inspireert in h

12

Cluster Exact MHV: invoeren determinatietoetsen; invoeren technasium, enz.

12

Invoering cultuurtraject 'we gaan het doen'

12

Jaarlijkse ‘schouwdag': delen onderwijsontwikkeling in clusters d.m.v. pitches van de
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teamplannen
12

Matrixorganisatie (clusters en teams) sinds 2009 en docent als educatief leider met
verantwoordelijk

12

Nieuwe gebouwen in 2016 en 2017; ingericht op clusters.

12

Cluster Exact vmbo: rekenonderwijs verbeteren; beter differentiëren; ontwikkeling
geïntegreerd bètaonderwijs

13

Kennis café op vrijdagmiddag met dialoog over boeken over onderwijs

13

Onderzoek naar andere feedbackinstrumenten voor feedback van leerlingen. Nu is alleen
de Roos van Le

13

Start ontwikkelgroepen met 5-12 personen. Alleen voor docenten die dat willen. Minimale
kaders, wel

13

Training effectieve didactiek onder de kapstok van Marzano voor geïnteresseerden; Alleen
in OP14 do

13

Aanpassing: teamvergaderingen dinsdagmiddag minder tijd; maar wel 1e les uur
dinsdagochtend vrijgeroosterd

13

Gezamenlijke scholingsdagen gebruiken om te reflecteren op het onderwijsproces
teneinde een gezamenlijke visie te ontwikkelen

13

Lesbezoek door teamleiders waarbij de vijf rollen van de docent uitgangspunt zijn.

13

Meer communicatie over PLG door teamleiders, in nieuwsbrieven, in bijeenkomsten.

13

Teamleiders moeten zich op een dusdanige manier ontwikkelen en laten scholen dat ze
duurzame ontwikkeling stimuleren

13

Teamleiders voeren met docenten ambitiegesprekken; vanaf OP15 geen
ambitiegesprekken maar onderdeel

13

Teamvergaderingen krijgen de structuur van werkbijeenkomsten waarin docenten in zelf
samengestelde g

13

3 lesbezoeken per jaar van docenten onderling, hanteren 5 rollen leraar. Onderdeel
gesprekkencyclus

13

Interne kenniskring, onder leiding van een lector (lector Duurzame Schoolontwikkeling,
NHL).

14

Deelnemen in netwerk met andere scholen

14

Tevredenheidsonderzoek

14

Verbindende rol onderwijscommissie

14

Docenten leerkringen, later werkgroepen.

14

Hernieuwde gesprekkencyclus

14

Nieuwe organisatie structuur + visie ontwikkeling

14

Schoolplan jaarlijks in jaarplan actualiseren

14

Verbindingsmiddagen, studiedagen, verbindingsmiddag

15

Feedback geven en nemen in alle teams

15

Intervisiegroep voor teamleiders (8)

15

PLG campusmanagement

15

Werkgroepen speerpunten

15

Onderwijskundige middagen

15

Ontwikkelgroep TOP-klassen
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7.7
7.7.1

Bijlage Interventiecategorieën en interventiebijdragen per school
Combinaties van interventiecategorieën
Organisatie-

Deskundigheids-

Visie

Samen werken en

verandering

bevordering

ontwikkeling

leren

1

X

2
3

combinatie van categorieën
26
18

X

X

14

X

12
X

10

X

9

7

X

8

9

X

X

X

10
11

ontwikkeling

X

5

9

Aantal interventies per

X
X

4
6

Communicatie

Leiderschaps-

X
X

X

6

X

X

X

5
X

14
15

X

16

X

17

X

18

X

X

X

4

X

3

X

2

X
X
X

2
X

X

X

19

X

X

20

X

X

21
22

5
5

12
13

8

X

1
1

X
X

23

X

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1
Totaal aantal interventies:

145

Dus de meest voorkomende combinatie van interventiecategorieën is deskundigheidsbevordering en samen werken en leren. In totaal beslaan 26 interventies
deze combinatie van interventiecategorieën.
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7.7.2

Overzicht van alle interventies en bijbehorende categorieën en bijdragen per school

Leeswijzer:
I

Achteraf ingevoerd

II

Subinterventie

III

Bereik (1 = schoolbreed; 2 = beperkt (groep); 3 = individu)

ORG

Organisatiestructuur

PRO

Professionaliseren

VIS

Visie-ontwikkeling

SAM

Samen werken en leren

COM

Communicatie

LEI

Leiderschapsontwikkeling

ES

Externe scholing

IS

Interne scholing

KD

Kennisdelen

OO

Onderwijs ontwikkelen

OZ

Onderzoekende houding

DR

Draagvlak

PR

Professionele ruimte

LD

Leiderschap van de directie

LT

Leiderschap van de teamleider

PER

Personeelsbeleid

COM

Communicatie

COL

Collegialiteit
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School 1
Categorie
I

II

Bijdrage aan

III

ORG

1

1

X

PRO

2

1

X

3

1

X

4

1

5

2

6

2

7

2

8

1

VIS

SAM

COM

LEI

X

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

2

5

5

4

3

3

2

2

2

2

3

1

3

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

4

3

2

1

1

1

2

3

1

3

1

3

3

3

3

1

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

1

(uitbreiding) leerkringen

2

academie-activiteiten

3

coaching/scholing leerkringen

4

dinsdagmiddagbijeenkomsten

5

leerkring middenmanagement en management

6

missie-visiegesprekken

7

procesbegeleiding en monitoring

8

studiemiddag prof.org.
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School 2
Categorie
I

II

III

ORG

PRO

1

1

2

2

X

X

3

1

X

X

4

1

X

5

1

Bijdrage aan
VIS

SAM

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

4

4

1

1

1

1

1

1

4

1

4

X

3

4

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

6

X

1

7

X

2

X

X

8

1

X

X

9

2

10

3

11

X

COM

X

X

X

LEI

X

2

X

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

12

2

X

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

13

2

X

1

begeleiding nieuwe docenten met coach op 5 rollen

2

boekenpanel als onderdeel van de Academie

3

CLZ academie

4

collegiale feedback, consultatie, observatie

5

digitaal dossier en POP

6

film over coaching en collegiale consultatie

7

intervisiebijeenkomsten coach-team

8

KIES-traject: elke sectie 1x 3/4 jaar zelfstudie ism lln

9

Start opleidingsschool CVOG

10 team teaching vmbo-1; niveaugroepen
11 training 2 coaches
12 Training Eduscrum 16 docenten
13 VMBO imago
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School 3
Categorie
I

II

III

ORG

1

1

2

1

X

3

1

X

4

2

X

5

1

PRO

Bijdrage aan
VIS

SAM

X

X

X

X

COM

LEI
X

X

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

2

4

5

3

2

3

4

1

2

2

3

4

1

2

3

3

2

4

3

1

3

2

2

2

1

3

5

3

3

5

4

2

4

2

2

3

X
X

X

X

X

1 Schoolacademie
2 Sectieoverleg
3 Teamoverleg
4 Versterken van integrale verantwoordelijkheid deelschoolleiders
5 Zeven projecten met 28 pp (cursussen, visieontwikkeling, PL, MD), etc
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School 4
Categorie
I

II

III

ORG

PRO

Bijdrage aan
ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

X

1

1

2

2

3

2

2

1

2

1

1

1

X

1

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

3

1

1

1

2

2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

X

1

2

X

1

X

3

2

4

2

5

1

VIS

SAM

COM

LEI
X
X

X

6

X

1

7

X

1

X

X

8

X

1

X

X

9

2

X

10 X

1

X

X

1

Bij voorstellen van acties rond het verbeteren van onderwijs, teams bevragen op data, bewijs

2

Docenten en teamleiders scholen zich in appreciative inquiry

3

Doen en ondersteunen van onderzoek in teams

4

Inzetten lector en kenniskring

5

Kennisdeling (via studiedagen, website, nieuwsbrief)

6

Meer docenten inschakelen bij onderzoek

7

Professioneel gesprek teams stimuleren door scholen teamleiders in PLG en teams te monitoren in

8

Scholing docenten in PLG

9

Stimuleren van onderzoekende houding bij docenten

10

Thema's kiezen in overleg met teamleidersoverleg, aansluitend op het nieuwe onderwijsconcept
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School 5
Categorie
I

II

III

ORG

PRO

1

X

2

X

2

X

4

2

X

5

1

6

1

7

1

8

2

X

9

1

X

10

1

X

11

1

1
2

X

3

X

X

Bijdrage aan
VIS

SAM

COM

LEI

X

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

3

1

1

3

2

1

1

1

3

2

1

1

2

1

1

3

3

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

3

3

2

3

2

1

1

1

1

4

1

2

3

3

1

1

1

3

3

2

1

3

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

1

3

1

2

2

2

3

3

2

4

3

1

4

4

3

3

3

2

1

1

1

3

4

1

1

2

1

1

2

2

2

3

2

3

3

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

1

Aandacht voor feedback geven en nemen in de teams

2

Boostsessies voor teamleiders

3

Coachingstraject MT

4

Docenten focusgroep (onderzoek naar wat is PLG)

5

Klankbordsessie 'Hart voor onze school'

6

Nieuwe organisatiestructuur: teamleiders meer taken

7

PLG-café tijdens studiedagen

8

Schoolleiding focusgroep (onderzoek naar wat is PLG) vmbo en havo

9

Stimuleren van PLG gedachte door de projectleiders

10 Verschillende vormen van samen leren
11 Visie ontwikkeling
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School 6
Categorie
I

II

Bijdrage aan

III

ORG PRO

1

1

X

VIS

2

1

3

1

4

1

X

5

1

X

6

1

7

1

8

1

X

9

1

X

10

3

X

11

1

X

12

1

X

X
X

SAM COM LEI

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM COL

3

3

3

1

1

3

1

1

1

1

3

1

X

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

1

2

3

3

1

3

3

1

3

1

3

1

X
1

3

4

4

3

3

4

1

2

1

4

3

X

X

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

X

1

1

1

2

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

X

1

% deskundigheidsbevordering inzetten voor gemeenschappelijke thema's en good practices

2

Aandacht/scholing voor differentiatie in de klas

3

Dinsdagmiddag overlegstructuur

4

Inzet externe coach(es)

5

Leerkringen

6

Nieuw schoolplan

7

Ontwik. gezamenlijke visie

8

ruimte voor indiv coaching

9

ruimte voor sectiecoaching

10 stimuleren onderzoekende docent
11 Strategisch HR beleid
12 Werken naar opbrengst (OGW)
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School 7
Categorie
I
1

Bijdrage aan

II

III

ORG PRO VIS

SAM COM LEI

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM COL

X

2

X

X

X

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

X

X

2

X

X

X

3

X

X

2

X

X

X

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

X

2

X

X

X

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

X

2

X

X

X

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

6

X

2

X

X

X

7

X

2

X

X

X

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

8

X

2

X

X

X

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

9

X

2

X

X

X

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

X

X

X

1

2

3

1

1

3

2

1

1

1

1

3

2

X

X

X

4
5

X

10
11

X

X

1

groepje beeldcoaching; geen maatje maar met elkaar; olv als beeldcoach opgeleide collega

2

mini-werkplaats CKV/muziek (onderwerp niet bekend) (1 jaar)

3

mini-werkplaats LO (onderwerp niet bekend (1 jaar)

4

mini-werkplaats NaSK: mini omdat het 1 jaar is ipv 2 jaar; geen maatje maar met elkaar

5

mini-werkplaats Ne over feedback geven /formatief toetsen(1 jaar)

6

miniwerkplaats uitdagend onderwijs

7

PLG1: docenten onderwijsverbetering

8

PLG3: docenten differentiëren

9

PLG4: docenten lln extra ondersteunen

10

werkplaats, leren aan de hand van eigen leerdoelen; samen met een maatje; dit is de overkoepelende i

11

werkplaats professionele ontwikkeling docenten (2 jaar)
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School 8
Categorie
I

II

1

ORG

PRO

VIS

1

2
3

III

Bijdrage aan

X

2

X

X

1

6

X

1

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

X

1

3

3

2

1

3

3

3

4

3

3

1

1

1

4

1

1

3

2

1

1

1

3

3

1

3

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

3

3

1

3

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

3

1

1

1

1

4

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

2

2

1

X
X

X

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

X

1

X

X

LEI

X

1

5

COM

X

1
X

4

13

SAM

X
X
X
X
X

1

1e ontwikkelteam ter vervanging vertrokken projectleider

2

6 plenaire bijeenkomsten PLG

3

Externe deskundige vlootschouw en structuur

4

Externe expertise voor rol procesbegeleider en PLT voorzitter en borging kennis

5

Inventarisatie bestaande werkgroepen

6

Omvormen unitstructuur

7

Ontwikkelteam(s)/PLT's

8

Overleg teams unitleiders over verwachte resultaten

9

Presentatie PLG aan personeel

10

Strategisch personeelsbeleid

11

Vast moment rooster voor onderwijsontwikkeling én extra taakuren

12

Vlootschouw

13

Voorwaarden aannamebeleid herijken
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School 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I
X
X

X
X
X
X
X
X
X

II
X
X
X
X
X

III
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1

Categorie
ORG PRO

X
X
X

X

X

X

VIS

SAM

COM
X
X

LEI

Bijdrage aan
ES
IS
KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

4

5

1

2

3

4

1

1

2

4

3

1
1

1
2

2
4

1
4

1
3

3
4

3
3

1
1

1
1

2
1

4
1

1
4

1

2

4

4

2

4

3

1

3

2

2

4

1

2

3

1

1

1

3

5

3

3

1

2

1

1

1

1

3

2

3

1

3

3

1

1

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

Gezicht geven aan interne academie
Ontwikkelen van ICT-informatievoorzieningen
Ontwikkelen van intern nascholingsaanbod
Werkgroep formeren met directe betrokken van interne academie
Onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering onder int. academie
Ontwikkelen van een gezamenlijke visie (formeren werkgroep docenten en leidinggevenden)
Opzetten van experiment proeftuin
Overleggen met diverse geledingen binnen de school
Samen leren in team (pilot; projectleiders peilen behoefte)
Samenwerken met andere scholen
Scholen van schoolcoördinator (en CvB)
Schrijven van persoonlijk statuut
Vernieuwde gesprekkencyclus
Voortzetten inductiearrangement beginnende docenten
Voortzetten van collegiaal lesbezoek (vervolg RUG)
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School 11
Categorie
I

II

III

ORG

PRO

Bijdrage aan
VIS

SAM

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM COL

1

3

3

1

2

1

1

1

1

1

2

3

X

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

X

2

1

X

X

3

2

X

4

X

COM LEI

1

X

X

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

X

X

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

6

2

7

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X
X

8

X

1

X

9

X

2

X

X

1

Begeleiding nieuwe collega's, vanuit een team van docenten die hierop getraind zijn

2

Collegiale consultatie invoeren

3

Deelname aan netwerken buiten de school, zoals participeren in een externe leerstructuur van een uni

4

Leerlingbespreking andere opzet; past bij collegiale consultatie

5

Professionaliseringsmiddagen uitbouwen (meer promi's per jaar), o.a. over RTTI

6

Scholing mentoraat

7

Sectie als leergemeenschap, inclusief invoering sectiewerkmiddagen (6 per jaar) en sectieplannen sch

8

Talentenbank: Een databank met expertise per docent, die collega's kunnen raadplegen

9

Training 5 rollen en differentiëren, door CPS
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School 12
Categorie
II

III

ORG

1

I

X

2

X

2

X

2

PRO

Bijdrage aan
VIS

SAM

COM

X
X

LEI
X

X

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

3

3

3

3

4

4

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

4

2

1

1

2

2

2

3

4

4

5

4

1

1

1

1

1

1

1

3

2

4

2

X

3

4

4

5

4

1

1

1

1

1

1

1

5

2

X

3

4

4

5

4

1

1

1

1

1

1

1

6

2

X

1

4

4

5

5

3

5

1

3

3

3

4

7

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

3

8

1

1

1

3

1

1

2

2

1

1

2

3

2

9

1

2

2

2

2

2

4

5

2

2

3

3

3

10

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

11

2

1

1

3

1

1

2

3

2

1

1

1

1

X

X
X
X
X

X
X

1

Binnen clusters aan de slag met eigen clusterplannen. Daarin staan: doelstelling, werkwijze, wijze w

2

Binnen clusters: De clusterleider geeft zelf ook les; het is degene die motiveert en inspireert in h

3

Cluster Exact MHV: invoeren determinatietoetsen; invoeren technasium, enz.

4

Cluster Exact vmbo: rekenonderwijs verbeteren; beter differentiëren; ontwikkeling geïntegreerd bè

5

Cluster Maatschappij: lesgeven aan verschillende groepsgroottes, klassenassistent vakoverstijgend on

6

Het benoemen van drie clusters die als voorbeeld PLGs dienen voor de andere clusters: De drie pilot-

7

Invoering cultuurtraject 'we gaan het doen'

8

Jaarlijkse ‘schouwdag': delen onderwijsontwikkeling in clusters d.m.v. pitches van de teamplannen

9

Matrixorganisatie (clusters en teams) sinds 29 en docent als educatief leider met verantwoordelijk

10

Nieuwe gebouwen in 216 en 217; ingericht op clusters.

11

Werkgroep onderwijsvernieuwing
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School 13
Categorie
I

II

1
2

III

ORG

1
X

1

3

1

4

2

5

1

6

1

7

1

8

2

9

1

10

2

11

1

12

1

13

2

PRO

Bijdrage aan
VIS

X

SAM

COM

LEI

X

X

X
X
X

X

X

X

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

3

4

2

2

2

4

3

4

2

3

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

X
X

X
X

X
X
X
X
X

1

3

3

3

4

2

3

1

1

1

3

3

X

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

X

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

1

2

2

3

2

2

3

1

2

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X
X

1

3 lesbezoeken per jaar van docenten onderling, hanteren 5 rollen leraar. Onderdeel gesprekkencyclus

2

Aanpassing: teamvergaderingen dinsdagmiddag minder tijd; 1e les uur dinsdagochtend vrijgeroosterd

3

Gezamenlijke scholingsdagen gebruiken om te reflecteren op het onderwijsproces: gezamenlijke visie

4

Interne kenniskring, onder leiding van een lector (lector Duurzame Schoolontwikkeling, NHL).

5

Kennis café op vrijdagmiddag met dialoog over boeken over onderwijs

6

Lesbezoek door teamleiders waarbij de vijf rollen van de docent uitgangspunt zijn. Hierbij wordt le

7

Meer communicatie over PLG door teamleiders, in nieuwsbrieven, in bijeenkomsten.

8

Onderzoek naar andere feedbackinstrumenten voor feedback van leerlingen. Nu is alleen de Roos van Le

9

Start ontwikkelgroepen met 5-12 personen. Alleen voor docenten die dat willen. Minimale kaders, wel

10 Teamleiders op een dusdanige manier ontwikkelen en laten scholen dat ze duurzame ontwikkeling dragen
11 Teamleiders voeren met docenten ambitiegesprekken; vanaf OP15 geen ambitiegesprekken maar onderdeel
12 Teamvergaderingen krijgen de structuur van werkbijeenkomsten waarin docenten in zelf samengestelde g
13 Training effectieve didactiek onder de kapstok van Marzano voor geïnteresseerden; Alleen in OP14 do
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School 14
Categorie
I

II

III

ORG

PRO
X

1 X

1

2

1

X

3

1

X

4

1

X

5 X

1

6 X

1

7 X

1

8

1

Bijdrage aan
VIS

SAM

COM

LEI

ES

IS

KD

OO

OZ DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

2

2

4

5

3

4

4

2

3

2

4

4

1

1

3

3

2

3

4

1

5

1

2

3

1

2

3

1

1

3

3

1

4

4

3

1

1

1

5

2

3

3

3

1

1

1

4

3

X
X
X
X

X

X

1 Deelnemen in netwerk met andere scholen
2 Docenten leerkringen, later werkgroepen.
3 Hernieuwde gesprekkencyclus
4 Nieuwe organisatie structuur + visie ontwikkeling
5 Schoolplan jaarlijks in jaarplan actualiseren
6 Tevredenheidsonderzoek
7 Verbindende rol onderwijscommissie
8 Verbindingsmiddagen, studiedagen, verbindingsmiddag
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School 15
Categorie
I

II

III

ORG

PRO

Bijdrage aan
VIS

SAM

1

X

1

X

2

X

2

X

X

2

X

X

3
4

LEI

ES

IS

KD

OO

OZ

DR

PR

LD

LT

PER

COM

COL

2

1

4

4

3

3

3

1

3

2

4

3

2

3

3

3

4

3

3

1

3

3

4

4

X

2

X

X

5

X

2

X

X

6

X

1

1

Feedback geven en nemen in alle teams

2

Intervisiegroep voor teamleiders (8)

3

Onderwijskundige middagen

4

Ontwikkelgroep TOP-klassen

5

PLG campusmanagement

6

Werkgroepen speerpunten
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COM

X

X

X

X

7.8
School

Bijlage Verschilscores scan 2015 – 2017
1

2

3

4

5

6

7

8

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

E.S.

3,42

4,03

0,61

4,04

4,19

0,16

3,94

4,10

0,16

4,56

4,47

-0,09

3,58

3,62

0,04

3,90

3,84

-0,06

4,07

4,12

0,05

3,15

3,85

0,71

I.S.

2,56

3,53

0,97

3,24

3,36

0,12

3,34

3,31

-0,02

3,51

3,55

0,04

2,37

2,62

0,25

3,65

3,39

-0,26

3,40

3,70

0,30

2,40

3,10

0,69

Ken

2,97

3,19

0,22

3,08

3,26

0,18

3,44

3,46

0,02

3,48

3,53

0,04

2,85

3,02

0,17

3,20

3,44

0,24

3,29

3,45

0,16

2,74

3,20

0,46

Ontw.

2,65

2,88

0,23

2,90

3,27

0,38

3,27

3,31

0,04

3,39

3,51

0,11

2,68

2,87

0,18

3,08

3,46

0,38

2,98

3,23

0,25

2,69

3,28

0,58

Ond.

2,93

3,25

0,33

3,19

3,06

-0,13

3,13

3,49

0,36

3,44

3,40

-0,03

2,76

2,93

0,18

2,96

3,25

0,28

3,34

3,52

0,18

2,67

3,14

0,46

Dr.

3,28

3,48

0,20

3,55

3,37

-0,18

3,91

4,04

0,13

3,94

3,93

-0,01

3,06

3,29

0,23

3,28

3,66

0,38

3,73

3,99

0,26

3,14

3,80

0,66

Pro.

2,88

3,10

0,21

3,46

3,51

0,05

3,25

3,33

3,77

3,71

-0,05

2,72

2,91

3,44

3,50

0,06

3,84

3,84

3,46

3,49

L.D.

2,56

2,85

0,30

2,97

2,97

0,00

3,34

3,37

3,62

3,60

-0,02

2,42

2,66

3,39

3,70

0,31

3,54

3,60

2,42

3,22

L.T.

2,84

3,07

0,23

3,05

3,10

0,04

3,35

3,51

3,73

3,76

0,03

2,82

2,88

3,60

3,61

0,00

3,67

3,71

Per.

2,39

2,65

0,26

3,19

2,96

-0,23

3,12

3,30

0,18

3,79

3,81

0,03

2,63

2,64

0,01

2,70

2,90

0,20

2,97

3,16

0,19

2,14

3,00

0,87

Com.

2,88

3,22

0,34

3,29

3,04

-0,24

3,57

3,61

0,04

3,74

3,68

-0,06

2,81

3,00

0,19

3,43

3,75

0,31

3,66

3,50

-0,16

2,58

3,57

0,99

Col.

3,34

3,60

0,26

3,72

3,73

0,01

3,87

4,11

0,24

3,94

3,91

-0,03

3,07

3,02

-0,05

3,54

3,65

0,11

3,87

4,02

0,15

3,19

3,80

0,62

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

2015

2017

∆

Gem.

Min.

Max.

E.S.

3,72

3,83

0,11

3,64

3,38

-0,26

3,66

3,50

-0,16

3,95

3,72

-0,23

3,98

4,04

0,06

3,95

4,06

0,11

0,09

-0,26

0,71

I.S.

2,73

2,83

0,09

2,80

2,87

0,07

2,35

2,60

0,25

2,48

3,16

0,68

3,71

3,06

-0,65

2,99

3,14

0,16

0,19

-0,65

0,97

Ken

2,90

3,15

0,25

2,93

3,06

0,13

2,66

3,08

0,42

2,83

2,99

0,16

3,16

3,18

0,02

3,22

3,37

0,16

0,19

0,02

0,46

Ontw.

2,77

2,90

0,13

2,83

2,83

0,00

2,45

2,99

0,54

2,56

2,78

0,22

2,77

3,00

0,23

3,11

3,33

0,22

0,25

0,00

0,58

Ond.

2,92

3,11

0,19

2,84

3,00

0,16

2,61

2,96

0,35

2,69

2,72

0,02

2,93

3,06

0,13

3,18

3,33

0,15

0,19

-0,13

0,46

Dr.

3,51

3,75

0,24

3,21

3,02

-0,19

2,99

3,32

0,33

3,02

3,12

0,10

3,45

3,65

0,20

3,58

3,78

0,20

0,18

-0,19

0,66

Pro.

3,27

3,44

3,07

2,86

-0,21

2,68

3,16

0,48

3,13

2,82

2,91

3,41

0,50

3,09

3,46

0,37

0,18

-0,21

0,50

L.D.

2,91

3,14

2,99

2,79

-0,20

2,33

2,76

0,43

2,18

3,04

2,64

3,45

0,81

3,01

3,16

0,15

0,28

-0,20

0,86

L.T.

2,97

3,43

3,02

3,04

0,02

2,51

3,10

0,59

3,31

2,94

2,52

3,75

1,24

3,41

3,60

0,19

0,29

0,00

1,24

Per.

2,71

3,31

0,59

3,00

2,78

-0,23

2,30

2,73

0,43

2,02

2,50

0,48

2,65

3,15

0,51

2,89

3,15

0,26

0,25

-0,23

0,87

Com.

3,10

3,50

0,39

3,12

2,77

-0,34

2,62

2,94

0,32

2,72

2,92

0,20

3,19

3,70

0,52

3,30

3,51

0,21

0,19

-0,34

0,99

Col.

3,50

3,60

0,10

3,13

3,11

-0,02

3,11

3,30

0,19

3,23

3,26

0,03

2,99

3,64

0,66

3,41

3,49

0,08

0,17

-0,05

0,66

School

9

11

0,24

0,02

12

13

0,23

14

0,86

0,06

0,80

3,41

15

49
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8.1

Bijlage Scan School als PLG – resultaten per school

Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 1

De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 1: 94.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 1 2015
Externe scholing

Collegiale
ondersteuning

Externe scholing

5
Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie

Kennisdeling

Communicatie

3

2
Onderwijs
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

School 1

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

2

1

Leiderschap
directie

Interne scholing

4

3

Personeelsbeleid

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor zowel de huidige als de wenselijke situatie
wat lager liggen dan in het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en
voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het
verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie voor PLG en bij het element
Interne scholing.
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Team, school 1, 2015

Leeftijd, school 1, 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdelen

4
Communicatie

3

Interne scholing

Communicatie

Onderwijs
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG

TeamHavo

Onderwijs
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

Professionele
ruimte

TeamVmbo

Interne scholing

1

Personeelsbeleid

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

4

2

1

Leiderschap
teamleider

Kennisdelen

3

2
Personeelsbeleid

5

TeamVwo

TeamGym

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor het Team vmbo op onderdelen afwijkt, met lage scores voor Professionele ruimte, Personeelsbeleid en Leiderschap directie,
en hogere scores voor Onderzoekende houding, Onderwijs ontwikkelen, Kennisdelen en Interne scholing. Uit de rechter figuur valt op te maken
dat er geen verschil is in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen.
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Vakgebied, school 1, 2015

Toelichting

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5
Interne scholing

4
Communicatie

Kennisdeling

3
2

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

alfa
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beta

gamma

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de alfa-vakken
relatief hoog te scoren op Onderzoekende houding,
Onderwijs ontwikkelen en Kennisdeling. De docenten
van bètavakken rapporteren dat de condities voor een
PLG meer van toepassing zijn.

8.2

Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 1

De totale respons in 2016 op de scan op school 1 was 100 (61 vrouwen, 39 mannen), dat is 63% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.

School 1 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 1. Het betreft de scores van 36
mensen van school 1, die zowel voor- als tussenmeting hebben ingevuld.

Externe scholing*

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Interne scholing

Collegiale
ondersteuning*

4
Communicatie in
PLG

3

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Kennisdeling

Communicatie in
PLG*

3

Kennisdeling*

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Interne scholing*

4

2
Personeelsbeleid
voor PLG

5

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG*

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap
directie voor
PLG*

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte*

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

2016 Gemiddelde huidig

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

NB: * Als verschillen tussen meetmomenten significant zijn - met een betrouwbaarheid van 95% - dan hebben we dat met een * aangegeven.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 1.

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Externe scholing
Interne scholing

4

Communicatie in
PLG

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs
samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG
Leiderschap
directie voor
PLG

Onderzoekende
houding

18 t/m 34 jaar (N=25)

Communicatie in PLG

Communicatie in PLG

5

35 t/m 49 jaar (N=33)

Leiderschap
teamleider voor PLG
Leiderschap directie

1

Kennisdeling

Onderzoekende
houding

vmbo/mavo (N=6)

havo (N=31)

vwo (N=57)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor PLG

PLG
taalvakken voor
(N=30)
betavakken (N=26)
Professionele
ruimte vakken (N=10)
zaakvakken (N=21)
creatieve
bewegingsonderwijs (N=8)
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Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Kennisdeling

3

Externe scholing
Interne scholing

4
3

Interne scholing

4
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

Draagvlak voor
PLG

Professionele
ruimte

Collegiale
ondersteuning

Personeelsbeleid
voor PLG
Leiderschap
teamleider voor
PLG
Leiderschap
directie voor PLG

onderbouw (N=39)

1

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte bovenbouw (N=57)

8.2.1 Resultaten vestiging 1a
De totale respons in 2016 op de scan op vestiging 1a was 44 (23 vrouwen, 21 mannen), dat is 62% van het totaal aantal docenten en
schoolleiders.

Externe scholing
Collegiale ondersteuning

5

Interne scholing

4
Communicatie in PLG

Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende houding

Leiderschap directie voor
PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2016 gemiddelde huidig
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 1a.
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG
18 t/m 34 jaar (N=12)

Communicatie in PLG

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
35 t/m 49 jaar (N=17)

50 jaar en ouder (N=15)

Personeelsbeleid voor
PLG

Communicatie in PLG

5

Interne scholing

Kennisdeling

3

Draagvlak voor PLG

vmbo/mavo (N=5)

havo (N=18)

vwo (N=18)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor PLG

betavakken (N=11)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte
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Onderzoekende
houding

Externe scholing

Leiderschap
teamleider voor PLG

taalvakken (N=13)

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Professionele ruimte

4

Leiderschap directie
voor PLG

Kennisdeling

3

Leiderschap directie
voor PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

Leiderschap teamleider
voor PLG

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

2

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Collegiale
ondersteuning

zaakvakken (N=11)

onderbouw (N=18)

bovenbouw (N=23)

8.2.2 Resultaten vestiging 1b
De totale respons in 2016 op de scan op vestiging 1b was 56 (38 vrouwen, 18 mannen), dat is 64 % van het totaal aantal docenten en
schoolleiders.
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5
Interne scholing

4
Communicatie in
PLG

Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2016 gemiddelde huidig
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 1b.
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

5

Collegiale
ondersteuning

4

4
Kennisdeling

3

Communicatie in
PLG

3

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

18 t/m 34 jaar (N=13)

35 t/m 49 jaar (N=16)

Personeelsbeleid
voor PLG

Communicatie in PLG

5

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

3

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

1

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap teamleider
voor PLG

taalvakken (N=17)

vwo (N=39)

Externe scholing
Interne scholing

4

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor
PLG

havo (N=13)

50 jaar en ouder (N=27)

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

betavakken (N=15)

zaakvakken (N=10)

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

onderbouw (N=21)

bovenbouw (N=34)

8.3

Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 1

De totale respons in 2017 op de scan op school 1 was 69 (42 vrouwen, 27 mannen), dat is 43% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 1 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 1 in 2017

Externe scholing

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

5

Externe scholing
Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

5

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 1. Het betreft de scores van 18 mensen van school 1, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing*
5

Interne scholing*

4
3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele
ruimte*

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 1.
Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

Kennisdeling

3

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

2
Personeelsbeleid…

2
Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid…

Tot en met 45 jaar (N = 41)

Onderzoekende…

Leiderschap…

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…
Kennisdeling
3

vmbo/mavo (N = 8)

havo (N = 24)

Onderwijs samen…

vwo (N = 33)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…
Kennisdeling
3

2

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
Vanaf 45 jaar (N = 28)

1

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Professionele ruimte

Personeelsbeleid…

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid…

Onderwijs…

1

Onderzoekende…

Leiderschap…
Leiderschap…

Onderzoekende…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
alfa (N = 18)

beta (N = 20)

gamma (N = 18)

overig (N = 11)

Leiderschap…

Draagvlak voor…

Professionele…
Onderbouw (N = 32)

Bovenbouw (N = 35)
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 1

5
4
3
2
1
In onze school zijn er docenten
die gezamenlijk nieuw
onderwijs leren ontwikkelen in
teamverband.

In onze school worden
intervisiebijeenkomsten
georganiseerd.

Huidige situatie

In onze school is het
gebruikelijk dat docenten
lessen bij elkaar observeren en
nabespreken.

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 1
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 1
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.3.1

Resultaten Vestiging 1a

De totale respons in 2017 op de scan op vestiging 1a was 40 (23 vrouwen, 17 mannen), dat is 56% van het totaal aantal docenten en
schoolleiders.
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Externe scholing
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Interne scholing
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Kennisdeling
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Personeelsbeleid voor
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Onderwijs samen
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teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidige situatie - locatie
2017 Gemiddelde wenselijke situatie - locatie
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 1a.
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5
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4
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havo (N = 16)

2
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1

Leiderschap…

Onderzoekende…
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Draagvlak voor PLG
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beta (N = 11)

gamma (N = 10)

Personeelsbeleid…

Onderwijs…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor…

Professionele…

Professionele ruimte
alfa (N = 11)

vwo (N = 15)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…
Kennisdeling
3

2
Personeelsbeleid…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
Vanaf 45 jaar (N = 17)

3

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Professionele ruimte

Communicatie in…

Kennisdeling

3

overig (N = 7)

onderbouw (N = 19)

bovenbouw (N = 20)

8.3.2

Resultaten Vestiging 1b

De totale respons in 2017 op de scan op vestiging 1b was 29 (19 vrouwen, 10 mannen), dat is 33% van het totaal aantal docenten en
schoolleiders.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidige situatie - locatie
2017 Gemiddelde wenselijke situatie - locatie
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 1b.
Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

Kennisdeling

3

Externe scholing
Collegiale…
Communicatie in…

Onderwijs samen…

Leiderschap…

Onderzoekende…
Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid…

Tot en met 45 jaar (N = 18)

Kennisdeling

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…
Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
alfa (N = 7)
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beta (N = 9)

havo (N = 8)
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

vwo (N = 18)

Externe scholing
5

Interne scholing

4

3

Kennisdeling

2

2

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4

Personeelsbeleid…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Vanaf 45 jaar (N = 11)

3

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Professionele ruimte

Communicatie in…

Kennisdeling

3
2

1

Leiderschap…

Interne scholing

4

2
Personeelsbeleid…

5

gamma (N = 8)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte
onderbouw (N = 13)

bovenbouw (N = 15)

8.4

Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 2

De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 2: 77.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 2 2015
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

Kennisdeling

3

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

School 2

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid

Interne scholing

4

4
Communicatie

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie wat hoger liggen dan in
het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de wenselijke
situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het verschil tussen
huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie voor PLG. Wat externe scholing betreft, ligt de
huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 2, 2015

Leeftijd, school 2, 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5
Kennisdelen
Externe scholing

4
Communicatie

Collegiale
ondersteuning
Interne scholing

3

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Kennisdelen

4
Interne scholing

3
2

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Leiderschap
directie

Draagvlak PLG

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Professionele
ruimte

TeamVmbo

5

TeamHavo

TeamVwo

TeamGym

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores van de verschillende teams vrijwel helemaal overeenkomen. Uit de rechter figuur valt op te maken dat eveneens er vrijwel geen
verschil is in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen.
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Vakgebied, school 2, 2015
Toelichting

Externe scholing

5

Collegiale ondersteuning

Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3
2
1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap teamleider

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de gammavakken relatief hoog te scoren op Professionele
ruimte en Communicatie. De docenten van
bètavakken scoren relatief hoog op externe scholing
en onderwijs ontwikkelen.

Onderzoekende houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

beta

gamma
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8.5

Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 2

De totale respons in 2016 op de scan op school 2 was 60 (34 vrouwen, 26 mannen), dat is 60% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 2 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 2. Het betreft de scores
van 33 mensen van school 2, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Externe scholing
Interne scholing

4
Communicatie in
PLG

3

Collegiale
ondersteuning

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Kennisdeling

Communicatie in
PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

3

Kennisdeling*

2
Onderwijs
samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor
PLG

Interne scholing*

4

2
Personeelsbeleid
voor PLG

5

Personeelsbeleid
voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap
directie voor
PLG*

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

NB: * Als verschillen tussen meetmomenten significant zijn - met een betrouwbaarheid van 95% - dan hebben we dat met een * aangegeven.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 2.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

5

Collegiale
ondersteuning

4

Communicatie in
PLG

Kennisdeling

3

Communicatie in
PLG

3

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

18 t/m 34 jaar (N=10)
50 jaar en ouder (N=27)

35 t/m 49 jaar (N=22)

Personeelsbeleid
voor PLG

5

Interne scholing

Kennisdeling

3

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N=13)
vwo (N=24)

havo (N=14)
gymnasium (N=5)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

onderbouw (N=28)

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Externe scholing

4

Communicatie in PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

bovenbouw (N=28)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

taalvakken (N=18)

betavakken (N=15)

zaakvakken (N=11)

creatieve vakken (N=5)
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8.6

Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 2

De totale respons op de scan op school 2 was 61 (34 vrouwen, 27 mannen), dat is 61% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 2 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Gemiddelden van huidige en wenselijke situatie van school 2 in 2017.

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor uw school. Het betreft de scores van 22 mensen van school 2, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: er zijn geen significante (daadwerkelijk) verschillen tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 2.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Externe scholing
5

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

Tot en met 45 jaar (N = 26)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Vanaf 45 jaar (N = 35)

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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beta (N = 14)

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N = 12)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

havo (N = 15)
Externe scholing
5

vwo (N = 29)

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider voor PLG

alfa (N =25)

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Kennisdeling

3

2

Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

gamma (N = 7)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

overig (N = 11)

Onderbouw (N = 25)

Bovenbouw (N = 32)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 2

5
4
3
2

1
In onze school zijn er
In onze school is het
In onze school worden
docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten intervisiebijeenkomsten
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar
georganiseerd.
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 2

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 2

5

4

3

2

1
1

2

3

Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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8.7

Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 3

De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 3: 67.
Overall beeld huidige situatie, 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 3, 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing

5
Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie

Kennisdeling

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

School 3

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

3

2

Leiderschap
directie

Interne scholing

4

3

Personeelsbeleid

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor zowel voor de huidige situatie wat hoger
liggen dan in het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en op
Draagvlak PLG. Voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning en
Draagvlak PLG als hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie
Leiderschap teamleider voor PLG en bij het element Onderzoekende houding. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen
de wenselijke situatie aan.
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Team, school 3, 2015

Leeftijd, school 3, 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

4

Kennisdelen

3

Interne scholing

1

Leiderschap
teamleider

Onderwijs
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Draagvlak PLG

Leiderschap
directie

Professionele
ruimte

TeamVmbo

Interne scholing

3
2

2
Personeelsbeleid

Kennisdelen

4
Communicatie

Communicatie

5

TeamHavo

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

TeamVwo

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor het Team vmbo op onderdelen afwijkt, met lagere scores voor Professionele ruimte, en hogere scores voor Leiderschap
teamleider, Personeelsbeleid en Communicatie. Uit de rechter figuur valt op te maken dat er relatief kleine verschillen zijn in percepties van
docenten uit verschillende leeftijdsgroepen, waarbij jonge docenten wat lager scoren op Leiderschap teamleider, en wat hoger op
Personeelsbeleid, Collegiale ondersteuning en Kennisdelen.
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Vakgebied, school 3, 2015
Toelichting
Externe scholing

5

Collegiale ondersteuning

Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3
2
1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap teamleider

Onderzoekende houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

82

beta

gamma

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de bètavakken
relatief hoog te scoren op Kennisdeling en Interne
scholing. De docenten van gammavakken rapporteren
lagere scores op Personeelsbeleid, Leiderschap
teamleider en Professionele ruimte.

8.8

Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 3

De totale respons op de scan op school 3 was 71 (38 vrouwen, 33 mannen), dat is 100% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 3 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 3. Het betreft de scores
van 32 mensen van school 3, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing*

5
Interne scholing

4
Communicatie in
PLG

3

Collegiale
ondersteuning

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Kennisdeling

Communicatie in
PLG*

Onderwijs samen
ontwikkelen

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

3

Kennisdeling

2

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Interne scholing*

4

2
Personeelsbeleid
voor PLG

5

2016 Gemiddelde huidig

Personeelsbeleid
voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap
directie voor PLG*

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte*

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

83

Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 3.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid voor
PLG

Kennisdeling

3

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte

18 t/m 34 jaar (N=26)
50 jaar en ouder (N=21)

Interne scholing

4

2

2
Personeelsbeleid voor
PLG

5

35 t/m 49 jaar (N=24)

vmbo/mavo (N=9)

havo (N=31)

vwo (N=18)

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4

Communicatie in PLG

3

Kennisdeling

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

2
Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

onderbouw (N=32)
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Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

5

bovenbouw (N=26)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

taalvakken (N=23)
zaakvakken (N=10)

Onderwijs samen
ontwikkelen

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

betavakken (N=14)
bewegingsonderwijs (N=5)

8.9

Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 3

De totale respons op de scan op school 3 was 53 (31 vrouwen, 22 mannen), dat is 79% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 3 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 3 in
2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 3. Het betreft de scores van 11 mensen van school 3, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning

Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4

Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte*

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en de tussenmeting.
De gegevens van de schaal ‘Leiderschap teamleider voor PLG’ zijn helaas niet beschikbaar, omdat door een technische fout in 2015 deze vragen
door minder mensen zijn ingevuld en er daardoor geen analyse mogelijk is.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 3.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Externe scholing
5

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid
voor PLG

Tot en met 45 jaar (N = 35)

Communicatie in PLG

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing
Kennisdeling

Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

beta (N = 10)

havo (N = 17)
Externe scholing
5

vwo (N = 16)

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider voor PLG

alfa (N = 16)

Draagvlak voor PLG

vmbo/mavo (N = 12)

Collegiale
ondersteuning

4
3

Onderzoekende
houding

Professionele ruimte
Vanaf 45 jaar (N= 18)

Externe scholing
5

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Professionele ruimte

Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

gamma (N = 11)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

overig (N = 8)

Onderbouw (N = 23)

Bovenbouw (N = 22)
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 3

5
4
3
2

1
In onze school zijn er
In onze school is het
In onze school worden
docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten intervisiebijeenkomsten
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar
georganiseerd.
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 3

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 3

5
4
3
2
1
1

2

3

Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.10 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 4
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 4: 166.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 4 2015
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

Kennisdeling

3

Communicatie

3

Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

School 4

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid

Interne scholing

4

4
Communicatie

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat voor alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie hoger liggen dan in het overall
beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de wenselijke situatie
bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en
wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Collegiale ondersteuning en bij het element Kennisdeling. Wat Externe Scholing
betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Leeftijd, school 4, 2015

Vakgebied, school 4, 2015
Externe scholing

Collegiale
ondersteuning

5

Externe scholing
Collegiale ondersteuning

4
Communicatie

5

Kennisdelen

3

Interne scholing

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Interne scholing

3

2
Personeelsbeleid

Kennisdelen

4

Onderzoekende
houding

1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap teamleider

Onderzoekende houding

Leiderschap directie
Leiderschap
directie

16-34

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

35-49

50-65

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

beta

gamma

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar leeftijd (links) en vakgebied (rechts). Uit de linker figuur valt op te maken
dat er een aantal verschillen zijn in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij rapporteren docenten in de
leeftijdsgroep 35-49 jaar wat lagere scores op Leiderschap van directie en teamleider, en op Personeelsbeleid. Jonge docenten geven over het
algemeen de hoogste scores, maar de verschillen zijn klein. In de rechterfiguur lijken docenten van de alfa-vakken relatief hoog te scoren op
Kennisdelen, Leiderschap van de directie en Personeelsbeleid. De docenten van bètavakken geven een relatief lage score aan Onderwijs
ontwikkelen en Communicatie.
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8.11 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 4
De totale respons op de scan op school 4 was 115 (59 vrouwen, 56 mannen), dat is 54 % van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 4 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 4. Het betreft de scores
van 50 mensen van school 4, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

3

Kennisdeling

Communicatie in
PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs
samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor
PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

3

Kennisdeling*

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing*

4

4
Communicatie in
PLG

5

2016 Gemiddelde huidig

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 4.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

3

Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG
Leiderschap
directie voor PLG

taalvakken (N=25) Professionele
ruimte
zaakvakken (N=11)
bewegingsonderwijs (N=7)
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Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor
PLG

betavakken (N=23)
creatieve vakken (N=12)

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

onderbouw (N=47)

4

3

Personeelsbeleid
voor PLG

35 t/m 49 jaar (N=29)

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

3
2

1

18 t/m 34 jaar (N=44)
50 jaar en ouder (N=42)

Interne scholing

4

4

Communicatie in
PLG

5

bovenbouw (N=56)

8.12 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 4
De totale respons op de scan op school 4 was 141 (68 vrouwen, 73 mannen), dat is 66% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 4 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 4 in
2017

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 4. Het betreft de scores van 28 mensen van school 4, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: er zijn geen significante (daadwerkelijk) verschillen tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 4.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Externe scholing
5

Communicatie in
PLG

2

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte
Tot en met 45 jaar (N = 83)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG
Leiderschap
teamleider voor PLG

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

Interne scholing

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

gamma (N = 14)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte
beta (N = 27)

praktijkonderwijs ( N= 15)

2

2

alfa (N = 33)

Onderzoekende
houding

vmbo/mavo (N = 102)

Kennisdeling

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Vanaf 45 jaar (N = 58)

4
3

Personeelsbeleid
voor PLG

Kennisdeling

3

2

Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

overig (N = 43)

Onderbouw (N = 58)

Bovenbouw (N = 59)
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 4

5
4
3
2

1
In onze school zijn er
In onze school worden
In onze school is het
docenten die gezamenlijk intervisiebijeenkomsten gebruikelijk dat docenten
nieuw onderwijs leren
georganiseerd.
lessen bij elkaar
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 4

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

5

6

Wenselijke situatie

In onze school werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
In onze school werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
In onze school ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
In onze school geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
In onze school ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 4

5
4
3
2
1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

100

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.13 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 5
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 5: 135.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 5 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing

5
Interne scholing

4
Communicatie

Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

Communicatie

3

2
Onderwijs
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Draagvlak PLG

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Professionele
ruimte

School 5

Kennisdeling

2

1

Leiderschap
directie

Interne scholing

4

3

Personeelsbeleid

5

Totaal

Huidig

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie wat lager liggen dan in het
overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de wenselijke
situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het verschil tussen
huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie voor PLG en Interne scholing. Wat Externe
scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 5, 2015

Leeftijd, school 5, 2015
Externe
scholing

Collegiale
ondersteuning

5

Externe scholing
Kennisdelen

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie

Interne
scholing

3

5
Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3

2
2
Personeelsbele
id

Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekend
e houding

Leiderschap
directie

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Draagvlak PLG
Leiderschap
directie

Professionele
ruimte

TeamVmbo

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

TeamHavo

TeamVwo

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

TeamGym

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor het Team vmbo op onderdelen afwijkt, met hogere scores voor Interne scholing en Onderwijs ontwikkelen. Team
gymnasium scoort lager dan gemiddeld op Leiderschap van teamleider en directie, en op Professionele ruimte. Uit de rechter figuur valt op te
maken dat met name jonge docenten een lagere score geven aan Leiderschap van de teamleider en Professionele ruimte, en een hogere score
aan Collegiale ondersteuning.
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Vakgebied, school 5, 2015
Toelichting
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3
2

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit blijkt dat de verschillen tussen
vakgebieden relatief klein zijn. Over het algemeen
scoren bèta-docenten wat lager op zowel de condities
als de elementen van professionele
leergemeenschappen.

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

beta

gamma
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8.14 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 5
De totale respons op de scan op school 5 was 129 (66 vrouwen, 63 mannen), dat is 75% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 5 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 5. Het betreft de scores
van 66 mensen van school 5, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.

5
Interne scholing

Collegiale
ondersteuning*

3

Kennisdeling

Communicatie in
PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG
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Kennisdeling*

Personeelsbeleid
voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap
directie voor PLG*

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte

Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

3

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing*

4

4
Communicatie in
PLG

5

2016 Gemiddelde huidig

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 5.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4

Communicatie in
PLG

Kennisdeling

3

5

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte

18 t/m 34 jaar (N=33)

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

35 t/m 49 jaar (N=46)

vmbo/mavo (N=53)

50 jaar en ouder (N=46)
5

Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie in
PLG

3

Kennisdeling

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

onderbouw (N=55)

Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

4

3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

vwo (N=32)

Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

havo (N=29)

bovenbouw (N=63)

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG

Professionele

taalvakken (N=36)
ruimte
zaakvakken (N=25)
bewegingsonderwijs (N=9)

betavakken (N=29)
creatieve vakken (N=9)
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8.15 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 5
De totale respons op de scan op school 5 was 91 (45 vrouwen, 46 mannen), dat is 53% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.

School 5 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 5 in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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Interne scholing

4

3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor…

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor PLG

Professionele
ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 5. Het betreft de scores van 39 mensen van school 5, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing*

4
Kennisdeling*

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding*

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 5.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Communicatie in
PLG

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

Tot en met 45 jaar (N = 49)

Communicatie in PLG

Vanaf 45 jaar (N = 42)

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N = 31)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG
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havo (N = 26)
Externe scholing
5

vwo (N = 28)

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

gamma (N = 17)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte
beta (N = 20)

Onderzoekende
houding

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap
teamleider voor PLG

alfa (N =27)

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Kennisdeling

2

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
3

2

Personeelsbeleid
voor PLG

Externe scholing
5

overig (N = 22)

Onderbouw (N = 38)

Bovenbouw (N =48)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 5

5
4
3
2
1
In onze school zijn er
In onze school is het
docenten die gezamenlijk
gebruikelijk dat docenten
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar observeren
ontwikkelen in teamverband.
en nabespreken.
Huidige situatie

In onze school worden
intervisiebijeenkomsten
georganiseerd.

Wenselijke situatie
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 5

5

4

3

2

1

1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 5
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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8.16 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 6
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 6: 77.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 6 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing

5
Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie

Kennisdeling

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

School 6

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

3

2

Leiderschap
directie

Interne scholing

4

3

Personeelsbeleid

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie op of boven het
totaalgemiddelde liggen van de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op zowel Externe als Interne scholing
en op Leiderschap van de teamleider. Voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale
ondersteuning als hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij het element
Onderwijs ontwikkelen en bij de conditie Personeelsbeleid. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke
situatie aan.
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Team, school 6, 2015

Leeftijd, school 6, 2015
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie

5

5
Kennisdelen

4

Kennisdelen

4

Communicatie

Interne scholing

3

Interne scholing

3

2

2
Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap teamleider

Onderzoekende houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG

TeamVmbo

TeamHavo

TeamVwo

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Professionele ruimte

TeamGym

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

1

Personeelsbeleid

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komen geen
verschillen in scores naar voren tussen de teams. Uit de rechter figuur valt op te maken dat er wel verschillen zijn in percepties van docenten
uit verschillende leeftijdsgroepen: docenten tussen 35 en 49 jaar rapporteren gemiddeld een lagere score op Leiderschap van teamleider en
Professionele ruimte. Jonge docenten rapporteren hogere scores op Collegiale ondersteuning en Onderwijs ontwikkelen.
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Vakgebied, school 6, 2015
Toelichting
Externe scholing
Collegiale ondersteuning

5

Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3
2
1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap teamleider

Onderzoekende houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa
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beta

gamma

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de alfavakken
relatief hoog te scoren op Professionele ruimte en
Leiderschap van directie en teamleider. De docenten
van bètavakken rapporteren dat de elementen voor
een professionele leergemeenschap (Kennisdelen,
Interne scholing en Onderwijs ontwikkelen) wat meer
van toepassing zijn.

8.17 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 6
De totale respons op de scan in 2016 op school 6 was 51 (27 vrouwen, 24 mannen), dat is 60% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 6 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 6. Het betreft de scores
van 22 mensen van school 6, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

5

Externe scholing*
Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

Interne scholing*

4

3

Kennisdeling*

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

5

Personeelsbeleid
voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte*

2016 Gemiddelde huidig

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 6.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3

5

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

3

2
Personeelsbeleid voor
PLG

1

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

35 t/m 49 jaar (N=25)

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Communicatie in
PLG

5

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

50 jaar en ouder (N=19)

havo (N=17)

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

5

Interne scholing

4

Communicatie in PLG

3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

vwo (N=27)

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

Leiderschap teamleider
voor PLG

18 t/m 34 jaar (N=7)

Interne scholing

4

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

taalvakken (N=20)
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betavakken (N=14)

zaakvakken (N=8)

onderbouw (N=26)

bovenbouw (N=20)

8.18 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 6
De totale respons op de scan op school 6 was 42 (23 vrouwen, 19 mannen), dat is 49% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 6 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning

Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 6 in 2017.

Collegiale
ondersteuning

4
3

Kennisdeling

Communicatie in
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Externe scholing
5

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 6. Het betreft de scores van 12 mensen van school 6, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling*

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 6.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Communicatie in
PLG

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte
Tot en met 45 jaar (N = 22)

Communicatie in PLG

Personeelsbeleid
voor PLG

Externe scholing
5

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte
havo (N = 19)

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
Kennisdeling

Communicatie in
PLG

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

beta (N = 10)

vwo (N = 15)

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Leiderschap
teamleider voor PLG

alfa (N = 15)

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Vanaf 45 jaar (N = 20)

3

Personeelsbeleid
voor PLG

Kennisdeling

2

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4
3

2

Personeelsbeleid
voor PLG

Externe scholing
5

gamma (N = 6)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

overig (N = 5)

Onderbouw (N = 17)

Bovenbouw (N = 19)
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 6

5
4
3
2
1
In onze school zijn er
docenten die gezamenlijk
nieuw onderwijs leren
ontwikkelen in teamverband.

In onze school worden
intervisiebijeenkomsten
georganiseerd.

Huidige situatie

In onze school is het
gebruikelijk dat docenten
lessen bij elkaar observeren
en nabespreken.

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 6

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 6

5
4
3
2
1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In
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onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.19 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 7
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 7: 85.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 7 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing

5
Interne scholing

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie

Kennisdeling

Communicatie

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

School 7

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Kennisdeling

3

2

Leiderschap
directie

Interne scholing

4

3

Personeelsbeleid

5

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie wat hoger liggen dan in
het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en Professionele ruimte.
Voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het
verschil tussen huidige en wenselijke situatie zijn de verschillen over het algemeen klein: het grootste verschil ligt bij Kennisdeling.
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Team, school 7, 2015

Leeftijd, school 7, 2015
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie

5

Kennisdelen

4
Kennisdelen

4
3

5

Communicatie

Interne scholing

3

Interne scholing

2

2
1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderwijs
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Draagvlak PLG
Leiderschap
directie

Professionele
ruimte

TeamVmbo

Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

TeamHavo

TeamVwo

16-34

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor de teams grotendeels overeen komen. Het Team vmbo wijkt op drie onderdelen af, met (licht) hoge scores voor Leiderschap
teamleider, Personeelsbeleid en Collegiale ondersteuning. Uit de rechter figuur valt op te maken dat er over het algemeen kleine verschillen zijn
in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen. Jongere docenten scoren gemiddeld wat lager op de conditie Leiderschap
teamleider, en wat hoger op Kennisdelen, Personeelsbeleid en Onderwijs ontwikkelen.
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Vakgebied, school 7, 2015
Toelichting
Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Kennisdelen

4

Communicatie

Interne scholing

3

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit blijkt dat docenten van de alfavakken wat hoger scoren op Interne scholing,
Onderzoekende houding, Onderwijs ontwikkelen,
Kennisdeling en Professionele ruimte.

2
Onderwijs
ontwikkelen

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

beta

gamma
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8.20 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 7
De totale respons op de scan op school 7 was 43 (17 vrouwen, 26 mannen), dat is 35% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 7 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 7. Het betreft de scores
van 27 mensen van school 7, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Collegiale
ondersteuning

4
Communicatie in
PLG

3

Externe scholing
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Kennisdeling*

Personeelsbeleid voor
PLG*

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG*
Professionele ruimte

Professionele
ruimte

2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

3

2
Onderwijs samen
ontwikkelen
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Leiderschap
directie voor PLG

Interne scholing*

4

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG

5
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2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 7.
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5

Interne scholing

4
3
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2

2
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vwo (N=7)
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5
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ondersteuning
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voor PLG

1
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Onderwijs samen
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Leiderschap directie
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taalvakken (N=13)
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8.21 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 7
De totale respons op de scan op school 7 was 52 (21 vrouwen, 31 mannen), dat is 42% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 7 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
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Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 7 in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG
Leiderschap
teamleider voor PLG
Leiderschap directie
voor PLG

1

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding
Draagvlak voor PLG

2017 Gemiddelde huidig - uw school

Professionele ruimte
2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 7. Het betreft de scores van 12 mensen van school 7, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Externe scholing
5
Collegiale ondersteuning

Interne scholing
4

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende houding

Leiderschap directie voor
PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: er zijn geen significante (daadwerkelijk) verschillen tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 7.
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor…

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor PLG

Professionele
Tot en met 45 jaar (N = 33)
ruimte

Vanaf 45 jaar (N = 19)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

3

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…
Kennisdeling
3

Kennisdeling

Personeelsbeleid…
Leiderschap…

1

Leiderschap…

Onderwijs…

Draagvlak voor…
Professionele…

alfa (N = 15)
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beta (N = 11)

Draagvlak voor…
Professionele…

vmbo/mavo (N = 18)

havo (N = 8)

vwo (N = 14)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

Kennisdeling

3
2

Onderzoekende…

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

2
Personeelsbeleid…

Onderwijs…

1

Personeelsbeleid…

Onderwijs…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor…
Professionele…

overig (N = 11)

Onderbouw (N = 21)

Bovenbouw (N = 20)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 7

5
4
3

2
1
In onze school zijn er
docenten die gezamenlijk
nieuw onderwijs leren
ontwikkelen in teamverband.

In onze school worden
intervisiebijeenkomsten
georganiseerd.

Huidige situatie

In onze school is het
gebruikelijk dat docenten
lessen bij elkaar observeren
en nabespreken.

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 7

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 7
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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8.22 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 8
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 8: 47.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 8 2015
Externe scholing

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5
Interne scholing

4
3

Communicatie

Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

4
Kennisdeling

2

1

1
Onderwijs
ontwikkelen

Personeelsbeleid

Leiderschap
directie

School 8

Interne scholing

3

Communicatie

2

Professionele
ruimte

5

Onderzoekende
houding
Draagvlak PLG

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen

Personeelsbeleid

Leiderschap
directie

Onderzoekende
houding
Professionele
ruimte

Huidig

Draagvlak PLG

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie wat lager liggen dan in het
overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Professionele ruimte. Voor de wenselijke
situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning, Draagvlak PLG en Profession ele ruimte als
hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie en
Personeelsbeleid voor de professionele leergemeenschap.
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Vakgebied, school 8, 2015

Leeftijd, school 8, 2015
Externe scholing
Externe scholing

Collegiale
ondersteuning

5

Kennisdelen

Kennisdelen

4

4
3

Communicatie

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

3

Communicatie

2

2
1

Onderwijs
ontwikkelen

Personeelsbeleid

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Professionele ruimte

1
Onderwijs
ontwikkelen

Personeelsbeleid

Leiderschap
directie

Onderzoekende
houding

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

alfa

beta

Interne scholing

gamma

16-34

35-49

Draagvlak PLG

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar vakgebied (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar
voren dat docenten van de bèta-vakken relatief hoger scoren op Communicatie en Personeelsbeleid. Uit de rechter figuur valt op te maken dat
er verschillen zijn in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen, waarbij jongere docenten over het algemeen een wat hogere
score geven aan Externe scholing, Personeelsbeleid, en Professionele ruimte. Docenten in de middelste leeftijdsgroep (tussen 35 en 49 jaar) zijn
wat meer tevreden over Collegiale ondersteuning.
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8.23 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 8
De totale respons op de scan op school 8 was 61 (35 vrouwen, 26 mannen), dat is 76% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 8 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 8. Het betreft de
scores van 29 mensen van school 8, die zowel voor- als tussenmeting
hebben ingevuld.
**Voor Professionele ruimte en Leiderschap teamleider is een
verschilmeting niet mogelijk, door een foutieve verwijzing in de online
vragenlijst van de voormeting waardoor die vragen helaas door
minder mensen op uw school zijn beantwoord.
Externe scholing*
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PLG
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2016 Gemiddelde huidig 15 scholen
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ontwikkelen*

Onderzoekende
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Draagvlak voor
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2016 Gemiddelde huidig

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig

Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 8.
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18 t/m 34 jaar (N=19)
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3
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Personeelsbeleid voor
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Interne scholing

4

35 t/m 49 jaar (N=13)

50 jaar en ouder (N=28)

onderbouw (N=22)

bovenbouw (N=27)
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1
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zaakvakken (N=5)
bewegingsonderwijs (N=5)

betavakken (N=10)
creatieve vakken (N=6)
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8.24 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 8
De totale respons op de scan op school 8 was 75 (39 vrouwen, 36 mannen), dat is 94% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.

School 8 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 8 in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte
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Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 8. Het betreft de scores van 24 mensen van school 8, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning*
Communicatie in PLG*

Externe scholing*
5

Interne scholing*

4
Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG*

Onderwijs samen
ontwikkelen*

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG*

Draagvlak voor PLG*
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en de tussenmeting.
De gegevens van de schaal ‘Leiderschap teamleider voor PLG’ zijn helaas niet beschikbaar, omdat door een technische fout in 2015 deze vragen
door minder mensen zijn ingevuld en er daardoor geen analyse mogelijk is.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 8.
Externe scholing
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5
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Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

4
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Onderwijs samen
ontwikkelen

1
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Bovenbouw (N = 29)

alfa (N = 13)

beta (N = 12)

gamma (N = 8)

overig (N = 25)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 8
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docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten intervisiebijeenkomsten
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lessen bij elkaar
georganiseerd.
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 8
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 8
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1.
2.
3.
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5.
6.

In
In
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In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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8.25 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 9
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 9: 147.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 9 2015
Externe scholing
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1
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Interne scholing

4

4
Communicatie

5

Totaal

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat voor alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie vrijwel gelijk zijn aan het overall
beeld bij de 15 scholen. Voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als
hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie voor
PLG en bij het element Interne scholing. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 9, 2015

Leeftijd, school 9, 2015
Externe scholing
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TeamHavo
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3

Interne scholing

2

TeamVmbo

Kennisdelen

4
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3
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5

TeamVwo

TeamGym
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ontwikkelen

1
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Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding
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directie

16-34

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor het Team gymnasium op onderdelen afwijkt, en gemiddeld wat lager scoort op de condities en elementen van een
professionele leergemeenschap. Uit de rechter figuur valt op te maken dat er relatief kleine verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn. Jonge
docenten scoren wat lager op Professionele ruimte, en docenten in de middelste leeftijdscategorie geven een lagere score aan Personeelsbeleid
en Leiderschap teamleider. Docenten in de hogere leeftijdsgroep geven relatief hoge scores aan Draagvlak voor PLG en Leiderschap van zowel
directie als teamleider.
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Vakgebied, school 9, 2015
Toelichting
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alfa
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beta

gamma

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de bètavakken relatief laag te scoren op Kennisdelen,
Leiderschap en Professionele ruimte.

8.26 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 9
De totale respons op de scan op school 9 was 102 (32 vrouwen, 70 mannen), dat is 49% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 9 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 9. Het betreft de scores
van 53 mensen van school 9, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 9.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

5

Collegiale
ondersteuning

4

4
Communicatie in
PLG

3

Kennisdeling

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor PLG

Draagvlak voor
PLG

18 t/m 34 jaar (N=33) Professionele
50 jaar en ouder (N=25) ruimte

Communicatie in
PLG

Kennisdeling

3
2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

35 t/m 49 jaar (N=41)

Personeelsbeleid
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N=43)

havo (N=26)

vwo (N=10)

Externe scholing
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

4
3

Communicatie in PLG
Kennisdeling

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG
Leiderschap directie
voor PLG
Professionele
onderbouw (N=42) ruimte

148

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Collegiale
ondersteuning

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding
Draagvlak voor
PLG

bovenbouw (N=36)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

taalvakken (N=21)
zaakvakken (N=19)

Onderwijs samen
ontwikkelen

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

betavakken (N=14)
bewegingsonderwijs (N=9)

8.26.1 Resultaten vestiging 9a
De totale respons op de scan op vestiging 9a was 39 (13 vrouwen, 26 mannen).
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 9a. Alleen groepen met >5 respondenten
worden weergegeven in de grafieken.
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8.26.2 Resultaten vestiging 9b
De totale respons op de scan op vestiging 9b was 21 (7 vrouwen, 14 mannen).
Alleen groepen met >5 respondenten worden weergegeven in de grafieken. Om die reden zijn er naast de grafiek met teams geen grafieken
vervaardigd voor leeftijd, team enzovoorts.
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8.26.3 Resultaten vestiging 9c
De totale respons op de scan op vestiging 9c was 17 (6 vrouwen, 11 mannen).
Alleen groepen met >5 respondenten worden weergegeven in de grafieken. Om die reden zijn er geen grafieken vervaardigd voor leeftijd, team
enzovoorts.
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8.27 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 9
De totale respons op de scan op school 9 was 135 (55 vrouwen, 80 mannen), dat is 65% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 9 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 9. Het betreft de scores van 32 mensen van school 9, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
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Leiderschap directie
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Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en de tussenmeting.
De gegevens van de schaal ‘Leiderschap teamleider voor PLG’ zijn niet beschikbaar, omdat door een technische fout in 2015 deze vragen door
minder mensen zijn ingevuld en er daardoor geen analyse mogelijk is. Excuus hiervoor.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 9.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 9
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.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 9
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ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 9
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.27.1 Resultaten vestiging 9a
De totale respons op de scan op vestiging 9a was 92 (40 vrouwen, 52 mannen), dat is 72% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 9a.
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8.27.2 Resultaten vestiging 9b
De totale respons op de scan op vestiging 9b was 17 (7 vrouwen, 10 mannen), dat is 40% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 9b.
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Communicatie in PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N = 8)

havo (N = 7)

Van de overige groepen (onderscheid op grond van leeftijd, vakgebied, en bouw) is geen overzicht gemaakt, omdat de subgroepen hiervoor te
klein zijn.
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8.27.3 Resultaten vestiging 9c
De totale respons op de scan op vestiging 9c was 26 (8 vrouwen, 18 mannen), dat is 67% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 9c.
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Van de overige groepen (onderscheid op grond van vakgebied en bouw) is geen overzicht gemaakt, omdat de subgroepen hiervoor te klein zijn.
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8.28 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 10
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 10: 66.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 10 2015
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School 10
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Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
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Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie grotendeels overeen
komen met het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief lage score op Personeelsbeleid en voor de
wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de scores voor Professionele ruimte en Collegiale ondersteuning als
hoogste. Als we kijken naar het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Personeelsbeleid
voor PLG en bij de elementen Onderwijs ontwikkelen en Onderzoekende houding. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht
tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 10, 2015

Leeftijd, school 10, 2015
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Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur valt op te maken
dat er vrijwel geen verschil is in percepties van docenten uit verschillende teams. Uit de rechter figuur blijkt dat jonge docenten een wat lagere
score rapporteren op Leiderschap directie, en een wat hogere score op Professionele ruimte. Docenten in de hoogste leeftijdscategorie geven
aan dat de elementen van professionele leergemeenschappen meer van toepassing zijn.
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Vakgebied, school 10, 2015
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8.29 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 10
De totale respons op de scan op school 10 was 29 (17 vrouwen, 12 mannen), dat is 37% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 10 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 10. Het betreft de
scores van 16 mensen van school 10, die zowel voor- als tussenmeting
hebben ingevuld.
**Voor Professionele ruimte en Leiderschap teamleider is een
verschilmeting niet mogelijk, door een foutieve verwijzing in de online
vragenlijst van de voormeting waardoor die vragen helaas door
minder mensen op uw school zijn beantwoord.
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2016 Gemiddelde huidig 15 scholen
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 10.
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8.30 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 11
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 11: 51.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 11 2015
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Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor de huidige situatie vrijwel gelijk is aan het
overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de wenselijke
situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het verschil tussen
huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil wat groter bij de elementen Onderwijs ontwikkelen en Onderzoekende houding, en bij de
conditie Collegiale ondersteuning. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 11, 2015

Leeftijd, school 11, 2015
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Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar voren
dat de scores voor het Team vmbo op de meeste onderdelen afwijkt met wat lagere gemiddelde scores. Uit de rechter figuur valt op te maken
dat er relatief kleine verschillen zijn in percepties van docenten uit verschillende leeftijdsgroepen, waarbij de jongere leeftijdsgroepen wat
lager scoren op Collegiale ondersteuning, en de middelste leeftijdsgroep op Onderzoekende houding.
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Vakgebied, school 11, 2015
Toelichting
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beta

gamma

In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de alfa-vakken
relatief hoog te scoren Professionele ruimte en
Leiderschap teamleider. De verschillen tussen
docenten van gamma- en bètavakken zijn klein.

8.31 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 11
De totale respons op de scan op school 11 was 72 (33 vrouwen, 39 mannen), dat is 87% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 11 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 11. Het betreft de scores
van 26 mensen van school 11, die zowel voor- als tussenmeting hebben
ingevuld.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 11.
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8.32 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 11
De totale respons op de scan op school 11 was 34 (19 vrouwen, 15 mannen), dat is 41% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 11 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.
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Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 11 in 2017.
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 11. Het betreft de scores van 13 mensen van school 11, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.
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2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 11.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 11

5
4
3
2

1
In onze school worden
In onze school zijn er
In onze school is het
intervisiebijeenkomsten docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten
georganiseerd.
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 11

5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 11
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.33 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 12
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 12: 84.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 12 2015
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Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat over vrijwel alle condities en elementen de scores voor zowel de huidige als de wenselijke situatie
wat lager liggen dan in het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en
voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het
verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de conditie Leiderschap directie voor PLG, Personeelsbeleid en
bij het element Interne scholing. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 12, 2015

Leeftijd, school 12, 2015
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Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur valt op te maken
dat er vrijwel geen verschil is in percepties van docenten uit verschillende teams. Uit de rechter figuur valt op te maken dat docenten in de
middelste leeftijdsgroep wat hogere scores rapporteren voor Communicatie, Personeelsbeleid en Leiderschap van de teamleider.
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Vakgebied, school 12, 2015
Toelichting
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In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd per
vakgebied. Daaruit lijken docenten van de alfavakken
gemiddeld wat hoger te scoren op de elementen
Interne scholing en Onderwijs ontwikkelen, maar de
verschillen zijn klein. De docenten van gammavakken
rapporteren lagere scores voor Communicatie,
Professionele ruimte en Leiderschap van teamleider
en directie. Docenten van bètavakken scoren het
hoogst op Collegiale ondersteuning.
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8.34 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 12
De totale respons op de scan op school 12 was 84 (45 vrouwen, 39 mannen), dat is 43% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 12 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 12. Het betreft de scores van
35 mensen van school 12, die zowel voor- als tussenmeting hebben ingevuld.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 12.
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8.34.1 Resultaten vestiging 12a
De totale respons op de scan op vestiging 12a was 39 (15 vrouwen, 24 mannen), dat is zo’n 40% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 12a. Alleen groepen met >5 respondenten
worden weergegeven in de grafieken.
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8.34.2 Resultaten vestiging 12b
De totale respons op de scan op vestiging 12b was 30 (22 vrouwen, 8 mannen), dat is zo’n 25% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Onderwijs samen
ontwikkelen

Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 12b. Alleen groepen met >5 respondenten
worden weergegeven in de grafieken.
Externe scholing

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3

Communicatie in PLG

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Professionele ruimte

18 t/m 34 jaar (N=8)

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Interne scholing

4

4

35 t/m 49 jaar (N=13)

50 jaar en ouder (N=9)

onderbouw (N=11)

bovenbouw (N=10)

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Interne scholing

4

Communicatie in PLG

3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte

taalvakken (N=6)

betavakken (N=9)

189

8.34.3 Resultaten vestiging 12c
De totale respons op de scan op vestiging 12c was 6 (4 vrouwen, 2 mannen), dat is zo’n 30% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
Alleen groepen met >5 respondenten worden weergegeven in de grafieken. Om die reden zijn er geen grafieken vervaardigd voor leeftijd, team
enzovoorts.
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8.35 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 12
De totale respons op de scan op school 12 was 78 (42 vrouwen, 36 mannen), dat is 39% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 12 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 12. Het betreft de scores van 15 mensen van school 12, die zowel voor- als eindmeting hebben
ingevuld.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG*

Externe scholing
5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG*

Onderwijs samen
ontwikkelen*

1

Leiderschap teamleider
voor PLG*

Onderzoekende
houding*

Leiderschap directie
voor PLG*

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte*
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Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 12.
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Wenselijke situatie

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 12
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ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 12
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Huidige situatie
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.35.1 Resultaten vestiging 12a
De totale respons op de scan op vestiging 12a was 37 (18 vrouwen, 19 mannen), dat is 46% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 12a.
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8.35.2 Resultaten vestiging 12b-2
De totale respons op de scan op vestiging 12b-2 was 41 (24 vrouwen, 17 mannen), dat is 35% van het totaal aantal docenten en
schoolleiders.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen, werkzaam op vestiging 12b-2
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Draagvlak voor PLG
voor PLG
Professionele ruimte
Tot en met 45 jaar (N = 14)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

omdat de subgroepen hiervoor te klein zijn.
Bij vakgebied is de subgroep gamma niet
opgenomen, omdat deze subgroep te klein is.

Vanaf 45 jaar (N = 27)

Interne scholing

4
3

Er is geen overzicht gemaakt van het
onderscheid op grond van team (vmbo – pro),

Kennisdeling

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

alfa (N = 7)

200

beta (N = 10)

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Externe scholing
5

overig (N = 12)

Personeelsbeleid
voor PLG
Leiderschap
teamleider voor…
Leiderschap directie
voor PLG

1

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding
Draagvlak voor PLG

Professionele
ruimte
onderbouw (N = 15)
bovenbouw (N = 18)

8.36 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 13
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 13: 56.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 13 2015
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Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat wat betreft de meeste condities en elementen de scores voor de huidige situatie wat lager liggen
dan in het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de
wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning en Leiderschap teamleider als
hoogste. Wat betreft het verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de condities Personeelsbeleid en
Leiderschap directie voor PLG en bij het element Interne scholing. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de
wenselijke situatie aan.
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Team, school 13, 2015

Leeftijd, school 13, 2015
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Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit beide figuren komt naar
voren dat de verschillen in percepties van docenten uit verschillende teams en leeftijdsgroepen klein zijn. Docenten uit Team vwo geven
gemiddeld wat hogere scores aan Professionele ruimte en Leiderschap teamleider. Dat geldt eveneens voor de jongste en de oudste
leeftijdsgroepen.
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Vakgebied, school 13, 2015
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In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd
per vakgebied. Daaruit blijkt dat er duidelijke
verschillen bestaan tussen de vakgebieden:
gammadocenten geven gemiddeld hoge scores voor
Leiderschap teamleider en Professionele ruimte.
Alfadocenten geven relatief lage scores aan Interne
scholing, Onderwijs ontwikkelen en Onderzoekende
houding. Bèta-docenten scoren relatief hoog op
Collegiale ondersteuning en Draagvlak voor PLG.
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8.37 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 13
De totale respons op de scan op school 13 was 35 (18 vrouwen, 17 mannen), dat is 42% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 13 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor- en tussenmeting voor school 13. Het betreft de
scores van 20 mensen van school 13, die zowel voor- als
tussenmeting hebben ingevuld.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 13.
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8.38 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 13
De totale respons op de scan op school 13 was 45 (23 vrouwen, 22 mannen), dat is 54% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 13 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.
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Gemiddelden van de huidige en de wenselijke situatie van school 13
in 2017.
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4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 13. Het betreft de scores van 11 mensen van school 13, die zowel voor- als eindmeting
hebben ingevuld.

Externe scholing
5
Collegiale ondersteuning

Interne scholing*
4

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende houding

Leiderschap directie voor
PLG*

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en de eindmeting.
De gegevens van de schalen Professionele ruimte en Leiderschap teamleider voor PLG zijn helaas niet beschikbaar, omdat door een
technische fout in 2015 deze vragen door minder mensen zijn ingevuld en er daardoor geen analyse mogelijk is.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 13.
Externe scholing
5

Collegiale…

Externe scholing
5

Interne scholing

Collegiale…

4
Communicatie in PLG

Kennisdeling

3

Communicatie in PLG

2
Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid…

Tot en met 45 jaar (N = 19)

Onderzoekende…

Leiderschap…

vmbo/mavo (N = 16)

havo (N = 17)
Externe scholing
5

Interne scholing

Collegiale…

4
Communicatie in PLG

Kennisdeling

Communicatie in PLG

Onderwijs samen…

1

Onderzoekende…
Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
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beta (N = 12)

Kennisdeling

2

Leiderschap…

alfa (N = 12)

Interne scholing

3

2

Leiderschap…

vwo (N = 7)

4

3

Personeelsbeleid…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
Vanaf 45 jaar (N= 26)

Externe scholing
5

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Professionele ruimte

Collegiale…

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid…

Interne scholing

4

gamma (N = 8)

Personeelsbeleid…

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
overig (N = 8)

Onderbouw (N = 17)

Bovenbouw (N = 23)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 13
5
4
3
2
1
In onze school zijn er
In onze school is het
In onze school worden
docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten intervisiebijeenkomsten
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar
georganiseerd.
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 13
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 13

5
4
3
2
1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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8.39 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 14
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 14: 47.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 14 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie

5

Externe scholing
Interne scholing

4
Kennisdeling

3

Collegiale
ondersteuning
Communicatie

2
Personeelsbeleid

School 14

Interne scholing

4
Kennisdeling

3
2

Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider
Leiderschap
directie

5

Onderzoekende
houding
Draagvlak PLG
Professionele
Totaal
ruimte

Personeelsbeleid

Onderwijs
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Huidig

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat de scores voor de huidige situatie op een aantal punten afwijken van het overall beeld bij de 15
scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe en interne scholing en wat lagere scores op Collegiale
ondersteuning en Leiderschap van de teamleider. voor de wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4. Wat betreft het
verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de condities Personeelsbeleid, Leiderschap teamleider en
directie voor PLG en Collegiale ondersteuning en bij het element Onderwijs ontwikkelen. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige
situatie dicht tegen de wenselijke situatie aan.
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Team, school 14, 2015

Leeftijd, school 14, 2015
Externe scholing

Collegiale
ondersteuning

5
Kennisdelen

Externe scholing

4
Communicatie

3

5

Collegiale
ondersteuning
Interne scholing
Communicatie

1

Leiderschap
teamleider

Interne scholing

3

2
Personeelsbelei
d

Kennisdelen

4

2
Onderwijs
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
Leiderschap
directie

TeamHavo

Professionele ruimte

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

TeamVwo

TeamGym

Draagvlak PLG

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar
voren dat de scores van de teams vrijwel overeen komen. Uit de rechter figuur valt op te maken dat docenten uit de middelste
leeftijdsgroep op de meeste condities en elementen de hoogste scores rapporteren, en de docenten uit de hoogste leeftijdsgroep de laagste
scores, met name op Leiderschap teamleider.
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Vakgebied, school 14, 2015

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Kennisdelen

4
Communicatie

Interne scholing

3
2
1

Personeelsbeleid

Onderwijs ontwikkelen

Leiderschap
teamleider

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

alfa

214

beta

gamma

Toelichting
In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd
per vakgebied. Daaruit lijken docenten van de alfavakken relatief hoog te scoren op Interne scholing,
Onderwijs ontwikkelen en Onderzoekende houding.
De docenten van gammavakken rapporteren hogere
scores op Personeelsbeleid.

8.40 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 14
De totale respons op de scan op school 14 was 60 (32 vrouwen, 28 mannen), dat is 67% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 14 afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in 2016.

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 14. Het betreft de
scores van 29 mensen van school 14, die zowel voor- als tussenmeting
hebben ingevuld.
Externe
scholing*

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

5

Interne scholing

5

Collegiale
ondersteuning*

4
Communicatie in
PLG

3

Kennisdeling

Communicatie in
PLG*

3

2
Personeelsbelei
d voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG

Draagvlak voor
PLG
Professionele

ruimte
2016 Gemiddelde huidig 15 scholen

Kennisdeling*

2
Onderwijs
samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor
PLG

Interne scholing

4

2016 Gemiddelde huidig

Personeelsbelei
d voor PLG*

1

Leiderschap
teamleider voor
PLG*

Onderwijs
samen
ontwikkelen*

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie voor
PLG*

Draagvlak voor
PLG*
Professionele
ruimte*

2015 Gemiddelde huidig

2016 Gemiddelde huidig
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 14.
Externe scholing
Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing

5

Interne scholing

4
Kennisdeling

3

5

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
18 t/m 34
jaar
(N=16)
voor
PLG

Draagvlak voor PLG

35 t/m 49 jaar (N=22)

Personeelsbeleid voor
PLG

Communicatie in PLG

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

Kennisdeling

Leiderschap
teamleider voor PLG
Leiderschap directie
voor PLG

1

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
onderbouw (N=26)
bovenbouw (N=29)
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vwo (N=36)

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

Externe scholing

4
3

Onderzoekende
houding

havo (N=16)

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Professionele ruimte
50 jaar en ouder (N=22)

5

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid voor
PLG

Interne scholing

4

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

taalvakken (N=15)
zaakvakken (N=9)

Onderwijs samen
ontwikkelen

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

betavakken (N=21)
bewegingsonderwijs (N=5)

8.41 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 14
De totale respons op de scan op school 14 was 44 (27 vrouwen, 17 mannen), dat is 49% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 14 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

Gemiddelden van huidige en wenselijke situatie van school 14 in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Interne scholing

4
3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Externe scholing
5

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school
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Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 14. Het betreft de scores van 17 mensen van school 14, die zowel voor- als eindmeting
hebben ingevuld.

Externe scholing
5

Collegiale ondersteuning

Interne scholing*
4

Communicatie in PLG*

Kennisdeling*

3
2

Personeelsbeleid voor
PLG*

Onderwijs samen
ontwikkelen*

1

Leiderschap teamleider
voor PLG*

Onderzoekende houding

Leiderschap directie voor
PLG*

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 14.
Externe scholing
5

Collegiale…

Externe scholing
Interne scholing

Collegiale…

Kennisdeling

3

Communicatie in…

2
Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Personeelsbeleid…

Tot en met 45 jaar (N = 30)
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Communicatie in…

Kennisdeling

Communicatie in…

Onderwijs samen…

1

Onderzoekende…
Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
beta (N = 16)

Kennisdeling

2

Leiderschap…

alfa (N = 13)

Interne scholing

3

2

Leiderschap…

vwo (N = 31)

4

3

Personeelsbeleid…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
Vanaf 45 jaar (N= 14)

Externe scholing
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1

Professionele ruimte

Collegiale…

Kennisdeling

3
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Interne scholing

4

4
Communicatie in…
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gamma (N = 7)
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Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Onderzoekende…

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
overig (N = 8)

Onderbouw (N = 27)

Bovenbouw (N = 17)
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 14
5
4
3
2
1
In onze school zijn er
In onze school is het
In onze school worden
docenten die gezamenlijk gebruikelijk dat docenten intervisiebijeenkomsten
nieuw onderwijs leren
lessen bij elkaar
georganiseerd.
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
.

220

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 14
5
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3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 14

5

4

3

2

1
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3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling

8.42 Scan School als PLG – resultaten per school – 2015 – school 15
De totale respons op de scan PLG was in 2015: 1362 docenten en schoolleiders en op school 15: 168.
Overall beeld huidige situatie 2015

Huidige en wenselijke situatie op school 15 2015

Externe scholing
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ondersteuning
Communicatie

5

Externe scholing
Interne scholing
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Kennisdeling

Collegiale
ondersteuning
Communicatie

1

Leiderschap
teamleider

School 15

Onderwijs
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

3
1

Personeelsbeleid
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teamleider

Kennisdeling

Totaal

Onderwijs
ontwikkelen
Onderzoekende
houding

Leiderschap
directie

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Draagvlak PLG
Professionele
ruimte

Interne scholing

4
2

2
Personeelsbelei
d

5

Huidig

Wenselijk

Toelichting
Wat opvalt in bovenstaande figuren is dat voor alle condities en elementen geldt dat de scores voor de huidige situatie vrijwel gelijk zijn
aan het overall beeld bij de 15 scholen. Wat betreft de huidige situatie zien we een relatief hoge score op Externe scholing en voor de
wenselijke situatie bevinden vrijwel alle scores zich rond de 4, met de score voor Collegiale ondersteuning als hoogste. Wat betreft het
verschil tussen huidige en wenselijke situatie lijkt vooral het verschil groot bij de condities Leiderschap directie voor PLG en
Personeelsbeleid, bij de elementen Interne scholing en Kennisdeling. Wat Externe scholing betreft, ligt de huidige situatie dicht tegen de
wenselijke situatie aan.
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Team, school 15, 2015

Leeftijd, school 15, 2015
Externe scholing
Externe scholing

Collegiale
ondersteuning
Communicatie

5

Collegiale
ondersteuning

Kennisdelen

4
3

Interne scholing

Communicatie

2

1

Personeelsbeleid

Leiderschap
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ontwikkelen
Onderzoekende
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Draagvlak PLG
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Kennisdelen

4
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Interne scholing
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Personeelsbeleid
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Leiderschap
teamleider

Onderwijs ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte

TeamVmbo

TeamHavo

TeamVwo

TeamGym

16-34

35-49

50-65

Toelichting
Bovenstaande figuren betreffen de huidige situatie, uitgesplitst naar team (links) en leeftijdsgroep (rechts). Uit de linker figuur komt naar
voren dat de verschillen klein zijn, maar dat het team vmbo gemiddeld wat hogere scores rapporteert voor Personeelsbeleid en
Leiderschap van de directie. Uit de rechter figuur valt op te maken dat jonge docenten gemiddeld iets hoger scoren op Collegiale
ondersteuning, Communicatie, Kennisdelen, Interne scholing, Onderwijs ontwikkelen en Onderzoekende houding.

224

Vakgebied, school 15, 2015

Externe scholing

5

Collegiale
ondersteuning

Kennisdelen

4

Communicatie

Interne scholing

3

Toelichting
In de figuur hiernaast zijn de scores gegroepeerd
per vakgebied. Daaruit lijken docenten van de
gammavakken relatief hoog te scoren op Collegiale
ondersteuning. De docenten van bètavakken
rapporteren
wat
lager
op
Communicatie,
Personeelsbeleid en Leiderschap van de teamleider.

2
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Onderwijs ontwikkelen

Onderzoekende
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Leiderschap teamleider

Leiderschap directie

Draagvlak PLG
Professionele ruimte
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beta
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8.43 Scan School als PLG – resultaten per school – 2016 – school 15
De totale respons op de scan op school 15 was 86 (37 vrouwen, 49 mannen), dat is 41% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 15 school afgezet tegen het gemiddelde van 15 scholen in
2016

Verschil tussen voor en tussenmeting voor school 15. Het betreft de
scores van 41 mensen van school 15, die zowel voor- als
tussenmeting hebben ingevuld.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2016 van diverse groepen in school 15.
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Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

vmbo/mavo (N=37)
vwo (N=6)

Interne scholing

Kennisdeling

3

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in PLG

2
Personeelsbeleid voor
PLG

5

Interne scholing

4

3

Kennisdeling

2
Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

onderbouw (N=44)

havo (N=23)
gymnasium (N=11)

Externe scholing

4

Communicatie in PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Externe scholing
Collegiale
ondersteuning

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Interne scholing

4

bovenbouw (N=33)

Personeelsbeleid voor
PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

taalvakken (N=35)
zaakvakken (N=11)

Onderwijs samen
ontwikkelen

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

betavakken (N=16)
creatieve vakken (N=5)
227

8.44 Scan School als PLG – resultaten per school – 2017 – school 15
De totale respons op de scan op school 15 was 135 (69 vrouwen, 66 mannen), dat is 64% van het totaal aantal docenten en schoolleiders.
School 15 afgezet tegen het gemiddelde van 14 scholen in 2017.

Collegiale
ondersteuning
Communicatie in
PLG

Externe scholing
5

Interne scholing

Gemiddelden van huidige en wenselijke situatie van school 15 2017.

Collegiale
ondersteuning

4
3

Kennisdeling

Communicatie in PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

228

Interne scholing

4

3

Kennisdeling

2

2
Personeelsbeleid
voor PLG

Externe scholing
5

Personeelsbeleid
voor PLG

1

Leiderschap
teamleider voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

Onderzoekende
houding

Leiderschap directie
voor PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte

2017 Gemiddelde huidig - uw school

2017 Gemiddelde huidige situatie - uw school

2017 Gemiddelde huidig - 14 scholen

2017 Gemiddelde wenselijke situatie - uw school

Verschil tussen voor- en eindmeting voor school 15. Het betreft de scores van 25 mensen van school 15, die zowel voor- als eindmeting
hebben ingevuld.

Externe scholing
5
Collegiale ondersteuning

Interne scholing
4

Communicatie in PLG

Kennisdeling

3
2

Personeelsbeleid voor PLG

Onderwijs samen
ontwikkelen

1

Leiderschap teamleider
voor PLG

Onderzoekende houding

Leiderschap directie voor
PLG

Draagvlak voor PLG
Professionele ruimte*

2015 Gemiddelde huidige situatie

2017 Gemiddelde huidige situatie

Note: * betekent dat er een significant (daadwerkelijk) verschil is tussen de voor- en eindmeting.
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Weergave van scores over de huidige situatie 2017 van diverse groepen in school 15.
Externe scholing
5

Collegiale…

Interne scholing

Externe scholing
5
Interne scholing
4
Kennisdeling
3

Collegiale…

4
Communicatie in…

Kennisdeling

3

2

2
Personeelsbeleid…

Communicatie in…

Onderwijs samen…

1

Personeelsbeleid…

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…
Leiderschap…

Onderzoekende…

Onderzoekende…
Leiderschap…

Leiderschap…

Professionele ruimte
Tot en met 45 jaar (N = 96)

Vanaf 45 jaar (N = 39)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…
Kennisdeling
3

vmbo/mavo (N = 47)

havo (N = 31)

vwo (N = 24)

gymnasium (N = 26)

Externe scholing
5
Collegiale…
Interne scholing
4
Communicatie in…

Onderwijs samen…

1

Leiderschap…

Kennisdeling

3

2
Personeelsbeleid…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte

Draagvlak voor PLG

2
Personeelsbeleid…

Onderwijs samen…

1

Onderzoekende…
Leiderschap…

Leiderschap…

Professionele ruimte

230

Onderzoekende…

Draagvlak voor PLG

alfa (N = 44)

beta (N = 37)

gamma (N = 16)

overig (N = 31)

Leiderschap…

Draagvlak voor PLG

Professionele ruimte
Onderbouw (N= 62)

Bovenbouw (N= 66)

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Interne scholing, school 15
5
4
3
2
1
In onze school zijn er
In onze school worden
In onze school is het
docenten die gezamenlijk intervisiebijeenkomsten gebruikelijk dat docenten
nieuw onderwijs leren
georganiseerd.
lessen bij elkaar
ontwikkelen in
observeren en
teamverband.
nabespreken.
Huidige situatie

Wenselijke situatie
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Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Onderwijs samen ontwikkelen, school 15
5

4

3

2

1
1

2

3

Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

school
school
school
school
school
school

4

5

6

Wenselijke situatie

werken docenten gezamenlijk aan het vernieuwen van het jaarprogramma/curriculum
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuw lesmateriaal
werken docenten gezamenlijk aan het oplossen van problemen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk nieuwe didactische werkvormen
geven docenten gezamenlijk vorm aan het integreren van nieuwe onderwerpen in hun lespraktijk
ontwikkelen docenten gezamenlijk digitale leermiddelen

Scores over de huidige situatie 2017 op de vragen van Professionele ruimte, school 15
5

4

3

2

1
1

2

3
Huidige situatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

In
In
In
In
In
In

onze
onze
onze
onze
onze
onze

4

5

6

Wenselijke situatie

school nemen docenten hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs
school hebben docenten inspraak in de invulling van hun professionaliseringstijd
school ervaren docenten de ruimte om hun deskundigheid te benutten voor de onderwijskwaliteit
school krijgen docenten de ruimte om in gezamenlijkheid te beslissen over de onderwijsinhoud en onderwijsinrichting
school hebben docenten inspraak in thema`s waarop de organisatie zich verder wil ontwikkelen
school ervaren docenten voldoende tijd voor hun professionele ontwikkeling
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