
Het doel van deze kwaliteitskaart is u een beeld te geven van de diversiteit aan professionaliseringsactiviteiten en de mate waarin zij betekenisvol kunnen 
zijn voor leraren en een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen (opbrengstgericht werken).

Wat verstaan we onder professionalisering van leraren?
Onder professionalisering verstaan wij de leerprocessen van leraren die ertoe leiden dat zij leersituaties voor leerlingen beter/anders ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren, zodat leerlingen beter/anders leren en tot betere/andere leerresultaten komen.

Een leraar die professionaliseert onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Vragen die daarbij een rol spelen zijn: 
wat werkt in deze school? Wat is de context waarin wij werken? Wat werkt in de klas en waarom? De leraar vraagt zich hierbij voortdurend af hoe zijn/haar praktijk 
de leerling beïnvloedt. 

De belangrijkste vraag is: wat moeten leraren leren zodat leerlingen beter presteren? Bij professionaliseren denken we al gauw aan klassiek, formeel leren, zoals 
een cursus of opleiding. Informeel leren, op de werkplek en in samenwerking met anderen, raakt het gedrag van de leraar in de klas en de school op een directere 
wijze. Formeel en informeel leren kunnen elkaar goed versterken. Belangrijk hierin is wel dat er bij de formele manier van leren aandacht is voor de transitie van het 
geleerde naar de praktijk. Scholen krijgen ook steeds meer aandacht voor de informele manier van leren. Met name door te werken aan een ´lerende school´ wordt 
deze manier van leren ondersteund.
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Waarom professionaliseren?
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar. De professionalisering in het onderwijs moet zich dus richten op het handelen van de 
leraar in de les. 
• Professionalisering is verplicht in het onderwijs: in de cao is vastgelegd dat leraren 10% van hun jaartaak moeten besteden aan professionalisering. In de wet 

Bio zijn de competenties van de leraar vastgesteld en in de gesprekkencyclus, in het bekwaamheidsdossier en (straks) in het lerarenregister moeten leraren 
verantwoording afleggen over hun professionaliseringsactiviteiten.

• Het huidige overheidsbeleid (opbrengstgericht werken) dwingt tot professionalisering. Het legt de nadruk op opbrengstgericht taal- en rekenonderwijs en het 
verbeteren van de leeropbrengsten in de kernvakken. Scholen worden afgerekend op de resultaten. Voor zwak presterende scholen of secties is 
professionalisering urgent. 

Naast de verplichting zijn er meer goede redenen voor professionalisering in het onderwijs:
• Professionals - en zeker leraren - moeten voorbereid zijn op de toekomst door te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en door te innoveren. Zij 

dienen zich continu af te vragen wat hun toekomstige leerlingen nodig hebben en of ze dat de leerlingen kunnen bieden met hun bestaande kennis en 
vaardigheden. Zo houden zij hun kennis en vaardigheden toekomstbestendig.

• Er is voortdurend sprake van nieuwe inzichten en toepassingen in het onderwijs. Inhoud en werkwijze veranderen (denk aan digitale toepassingen, 
veranderingen in vakkennis en vakinhoud, veranderingen in de leerlingenpopulatie enz). 

• Herhaling is inherent aan het leerjaarsysteem. Daarmee ligt sleur op de loer. Nieuwe professionele en intellectuele uitdagingen houden de leraar scherp en 
regelmatig verversen van de voorkomt ‘professionele verveling’.

• Leraren leren graag. Uit onderzoek blijkt dat leraren meer leerbereid zijn dan andere hoger opgeleiden. Leren is immers hun vak. 
• Juist voor leraren is het essentieel om nieuwe dingen te leren. Door zelf regelmatig te leren zullen leraren zich beter kunnen verplaatsen in de leerling. 

Wat willen we bereiken?
Onderwijs is complex en sterk situatiegebonden; standaardoplossingen werken vaak niet. De problemen zijn meestal taai en te ingewikkeld voor een simpele 
oorzaak-gevolgredenering. In een professionele leergemeenschap hebben zowel leidinggevenden als leraren een onderzoekende houding en nemen zij 
voortdurend de eigen praktijk en die van anderen onder de loep, met het doel die steeds verder te ontwikkelen. Gezamenlijk ontdekken en bespreken zij de 
mogelijkheden, de onderlinge overeenkomsten en verschillen. Er wordt een professionele dialoog gevoerd waarin leidinggevenden en collega’s 
(oplossingsgerichte) vragen stellen die je aan het denken zetten, waarvan je leert en waarmee je verder komt. Leraren reflecteren op hun lespraktijk, stellen zichzelf 
daarbij vragen over de eigen manier van werken en proberen antwoorden te vinden door te experimenteren. Op scholen waar samen actief wordt gezocht naar 
verbeteringen is het vertrouwen in elkaar groter dan op scholen waar dat niet gebeurt. Leraren voelen zich minder kwetsbaar en onzeker bij het experimenteren 
en doorvoeren van veranderingen. 

Op welke manier kunnen leraren professionaliseren?
“Certified courses, inspirational speeches and isolated workshops are normally much less effective than professional learning that is at some point built into 
teachers everyday working responsibilities.” (Andy Hargreaves)

Professionalisering kent vele vormen. Hoe er wordt geleerd, is afhankelijk van degene die professionaliseert en van het onderwerp en de urgentie. 

Formeel leren gebeurt meestal individueel in externe cursussen met een vast programma, gegeven door een expert. Leraren staan vaak ambivalent tegenover 
die experts: ‘Vertelt u het mij maar’ en tegelijkertijd: ‘Wat weet zo’n expert nu van de praktijk?’. Buiten de deur leren betekent echter ook dat er geleerd wordt buiten 
de context van de klas, losgezongen van de complexe lessituatie met leerlingen. Dit kan als voordeel hebben dat de leraren even afstand kunnen nemen van hun 
praktijk.

Informeel leren is collectief leren in de context van de school, op de werkplek, liefst samen met collega’s. Deze vorm van leren is krachtig omdat het is ingebed in 
de dagelijkse activiteiten van de leraar. Omdat het aansluit bij de leervraag en de behoefte van de leraar is het betekenisvol en effectief. Leren is een sociaal 
proces en samenwerking (ervaringen uitwisselen, elkaar bevragen, uitleg geven en samen tot nieuwe inzichten komen) versterkt het leren. Schoolleiders die deze 
vorm van leren onderkennen, faciliteren informeel leren in toenemende mate. Denk bijvoorbeeld aan intervisie, het evalueren van projecten op zowel inhoud als 
proces (action learning) en het bevorderen van een open cultuur waarin feedback geven vanzelfsprekend is.

Overigens versterken formeel en informeel leren elkaar, en sluiten elkaar geenszins uit.
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Voorbeelden van informeel leren
De volgende voorbeelden van informeel leren zijn ook in het kader van 
opbrengstgericht werken interessant: 

• Elkaar feedback geven aan de hand van videobeelden, observaties in de 
klas, etc.

• Samen ontwikkelen van materiaal of samen een project voorbereiden.
• Samen analyseren van kwalitatieve en/of kwantitatieve data en samen een 

verbeterplan maken in het kader van opbrengstgericht werken.
• Experimenteren en met anderen daarop reflecteren.
• Opdoen van ideeën in de lerarenkamer en die dan zelf in de klas proberen.
• Actief vragen stellen over de eigen manier van werken en deze proberen te 

beantwoorden door te experimenteren.
• Intervisie, collegiale consultatie, coachgesprekken, docentenwerkplaats en 

team teaching. 
• Samen uitvoeren van pilots en vervolgens evalueren, zowel op taak als op 

procesniveau.
• Doen van praktijkonderzoek of actieonderzoek.
• Bezoeken van sites als Leraar24 en Wikiwijs.
• Deelnemen aan een netwerk. 
• De verworven kennis en nieuwe inzichten delen met collega’s binnen én 

buiten de school. 

Leren van praktijkonderzoek en netwerkleren zijn twee voorbeelden van 
informeel leren die de laatste tijd erg populair zijn:

Leren door praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek is een systematische manier om (bij voorkeur met een 
collega) te onderzoeken wat wel en niet effectief is in de klas. Het sluit aan bij 
de wens om kennis te ontwikkelen ‘van onderaf’, vanuit de praktijk. Het levert 
een leraar direct bruikbare, praktische inzichten die hij de volgende dag kan 
gebruiken. Praktijkonderzoek is geschikt om een lastig probleem beter in kaart 
te brengen. Dat zijn problemen die complex zijn en geregeld terugkeren, maar 
waarvoor geen standaardoplossing bestaat en waar de meningen over de 
oorzaak en de oplossingsrichting flink uiteenlopen.

Netwerkleren
Het aantal leernetwerken en (scholen)netwerken is de laatste twintig jaar 
enorm gegroeid. Deze netwerken zijn bij uitstek een leer- en werkomgeving 
voor professionals. Doel is niet om overdraagbare, kant-en-klare modellen en 
oplossingen uit te wisselen, maar om een beter beeld te krijgen van (lastige) 
problemen waar je als leraar tegenaan loopt. Samen wordt naar oplossingen 
gezocht. Daarbij kunnen leraren gericht gebruik maken van elkaars kennis, 
ervaringen en zienswijzen. ICT maakt het mogelijk de netwerkcontacten ook op 
afstand te onderhouden. 

Wat is nodig om te kunnen 
professionaliseren? 
• Samenhang

Professionalisering moet een belangrijke en vanzelfsprekende plaats 
innemen binnen de school. De gezamenlijke visie op leren is leidend en is 
concreet vertaald in gewenst gedrag van de leraar in de klas en van 
werknemers in de school. De leerwensen van leraren en de schoolvisie 
moeten in dialoog met elkaar worden afgestemd. Samenhangende 
professionaliseringsactiviteiten zullen meer rendement opleveren dan losse 
activiteiten van individuele leraren.

• Leren op alle niveaus
Om onderwijsopbrengsten te verbeteren, moet het leren op alle niveaus 
verbeteren. Niet alleen leraren nemen hun werkwijze onder de loep, maar 
ook middenmanagers (teamleiders), schoolleiders en bestuurders. 
Middenmanagers organiseren en begeleiden immers de leerprocessen 
van hun leraren; schoolleiders en bestuurders doen dat op hun beurt voor 
de middenmanagers. 

• De rol van de leidinggevende
Sociale relaties zijn cruciaal bij het bevorderen van leren in de school. Het 
moet veilig genoeg zijn om te zeggen dat je iets niet weet. De 
leidinggevende heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Als deze een 
onderzoekende, coachende houding aanneemt, veranderen de onderlinge 
verhoudingen en daarmee de cultuur. De leidinggevende onderzoekt 
samen met leraren en heeft hun perspectieven nodig om problemen op te 
lossen en resultaten te verbeteren.

• Organisatie
Kennis delen is lastig te organiseren, zeker in een school. Roosters, aparte 
lokalen en parttimers zijn obstakels voor samenwerking. Toch lukt het veel 
scholen om wederzijds leren te organiseren. De leidinggevende zal settings 
moeten creëren waarin van elkaar geleerd kan worden. Tijd kan worden 
gewonnen door anders en minder te vergaderen. Op een toenemend 
aantal scholen worden de (vaste) vergadermiddagen regelmatig gebruikt 
voor ontwikkelactiviteiten, presentaties, intervisie en het voeren van 
professionele gesprekken. Zodra leraren het nut en het plezier inzien van 
samen leren, ontstaan er mogelijkheden om wederzijds te leren.

• Afspraken over professionalisering
In de gesprekscyclus worden elk schooljaar concrete afspraken gemaakt 
over de professionaliseringsactiviteiten van de leraar. Het schema aan het 
einde van deze kwaliteitskaart kan helpen om de gewenste 
leeropbrengsten te formuleren. De gesprekken gaan over waarneembare, 
concrete resultaten (wat zie ik jou anders doen in de klas?). De afspraken en 
resultaten van deze gesprekken worden bijgehouden in het 
bekwaamheidsdossier.

• Individueel en gezamenlijk 
Ontwikkelafspraken kunnen zowel individueel als gezamenlijk (op 
schoolniveau) gemaakt worden. Per team of afdeling kunnen 
professionaliseringsactiviteiten worden bepaald. De beoogde 
ontwikkelingen zijn dan van toepassing op alle betrokken leraren.

“Vanuit een professionele houding gebruik kunnen 
maken van elkaars kennis op momenten waarop er echt 
behoefte aan is, zie ik als een ontwikkeling waar we als 
school trots op mogen zijn.” Docent geschiedenis
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Tips/checklist
• Maak het voeren van 

professionele gesprekken tot 
prioriteit nummer één in de 
school. Grijp deze gesprekken 
aan om wederzijds te leren. Stel 
open en oplossingsgerichte 
vragen en schort eigen oor-
delen en meningen op. Geef 
ook aandacht aan dat wat niet 
wordt gezegd, maar wat wel 
voelbaar is (zie kader hiernaast). 

• Timmer scholingsplannen niet 
dicht, maar laat ruimte voor de 
leraar om te kiezen.

• Zet de school op een ‘vergaderdieet’. Beperk het aantal formele 
vergadermomenten en creëer settings waarin wordt samengewerkt en 
geleerd. 

• Maak opbrengstgericht werken en verbetering van resultaten tot een 
collectief leerproces binnen de context van de school. De benodigde kennis 
zit voor het grootste deel in de school. 

• Maak ieder schooljaar concrete afspraken met leraren over hun 
professionaliseringsactiviteiten in de gesprekkencyclus. Laat de leraar 
tussentijds een presentatie houden voor collega’s over de resultaten tot dan 
toe. 

• Bepaal ook de collectieve leerdoelen, waar per team of afdeling samen aan 
gewerkt wordt. De onderlinge verschillen zorgen ervoor dat collega’s elkaar 
meetrekken in hun ontwikkeling en aanvullen.

• Besteed niet alleen tijd aan secties met mindere resultaten, maar laat ook 
goed presterende secties presentaties houden over hun resultaten, 
werkwijze en ontwikkelpunten.

• Stimuleer een lerende houding door bijvoorbeeld na afl oop van elke 
teambijeenkomst de tips en tops van de bijeenkomst kort met elkaar te 
benoemen. 

• Richt vergaderingen en bijeenkomsten zo in dat er geleerd kan worden. 
Bied ruimte om de individuele kennis en vorderingen te delen. Plan 
daarnaast momenten om het gemeenschappelijke leerproces te evalueren.

• Neem als leidinggevende (en bestuurder) een onderzoekende houding aan 
om een cultuur gericht op leren te stimuleren.

• Stimuleer samenwerking tussen leraren en geef ruimte om elkaars lessen te 
bezoeken.

• Stimuleer deelname van leraren aan netwerken. 
• Leraren vinden het leuk om over hun werk te praten, vraag elkaar er dus 

naar!
• Creëer en borg een veilig klimaat waarin leraren elkaar op de juiste manier 

feedback kunnen en durven geven. Het geven van een training kan hiervoor 
nuttig zijn.

Colofon
Deze kwaliteitskaart ‘Professionalisering van leraren’ is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de handreikingen en kwaliteitskaarten kunt u 
contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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Om welke professionaliserings-
activiteit gaat het?

Waarom wil je deze activiteit 
doen?

• Doel
• Reden/aanleiding
• Hoe versterkt het de doelen 

en opbrengsten die de school 
nastreeft?

Wie heb je nodig voor deze 
activiteit?

• Wie is erbij betrokken?
• Van wie hulp nodig?

Hoe wil je deze activiteit 
uitvoeren?

• Welke concrete stappen/acties 
ga je ondernemen?

Wat is het tijdpad van de 
activiteit?

• Wanneer is welke stap/activiteit 
gereed?

Wat moet het zichtbare resultaat 
van de activiteit zijn?

• Benoem het kwantitatieve en 
het kwalitatieve resultaat.

Wanneer ben je tevreden?
• Wat moet het opleveren voor 

jezelf?
• Wat moet het opleveren voor 

de school?

Tips: Professionele 
gesprekken
1. Wat zou dit gesprek nuttig 

maken voor jou? 

2. Waaraan wil je iets veranderen?

3. Wat gaat goed en zou je verder 

willen uitbouwen?

4. Wat heb je al geprobeerd? 

5. Hoe was dat nuttig voor je?

Zie ook: kwaliteitskaart 

gesprekkencyclus

Voorbeeld schema doelen 
professionaliseringsactiviteit
Naam activiteit:
Uitvoerder:
Datum:
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