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Een professionele leergemeenschap kent altijd een centraal thema vanuit de missie/visie 

van de school of organisatie. Dit kan een onderwerp zijn dat binnen jouw school/organisatie 

centraal staat, een onderwerp dat om verbetring vraagt, een item uit het jaarplan, een nieuw 

nog deels onbekend thema enz.

De bijeenkomsten, worden gefaciliteerd door een facilitator van Leren in Verbondenheid/Leren in 

Verbinding waardoor de deelnemers samen zoeken naar antwoorden op individuele leervragen, 

ieder een interventie uitprobeert om de onderwijspraktijk te verbeteren. 

Tevens wordt het effect van de interventie gemeten.

Opzet:

Duur: 2 uur PLG 1 – Verkennen en oriënteren (startbijeenkomst)
  • Kennismaking met elkaar

  • Verkenning overkoepelende thema

  • Oriëntatie op persoonlijke onderzoeksvraag

Duur: 2 uur  PLG 2 – Verdiepen en richten
  • Verkenning praktijk en theorie

  • Opstellen van definitieve onderzoeksvraag

Duur: 2 uur  PLG 3 – Planning, aanpak en methode
  • Deelvragen opstellen.

  •  Voorlopig ontwerp van de interventie die  

je wil gaan onderzoeken

Duur: 2 uur  LG 4 - Ontwerpen
  •  Ontwerpen van interventie om de  

praktijk te verbeteren

Duur: 2 uur  PLG 5 – Verzamelen en analyseren
  • Interventie uitvoeren en data verzamelen

Duur: 2 uur  PLG 6 – Concluderen en afsluiten
  • Delen met deelnemers PLG

  • Afsluiting

Faciliteren vanuit een thema
De manier van faciliteren zoals we met 

Leren in Verbondenheid voorstaan, is voor 

wie blijvende veranderingen wil bereiken in 

scholen en organisaties. 

De voorwaarden, de werkwijze en de 

manier van leiding geven aan een 

professionele leergemeenschap met dat 

specifieke doel: duurzame innovatie, vraagt 

vakmanschap in het faciliteren van PLG’s. 

Deze kansrijke vorm van samen leren 

vraagt tijd om te ontdekken op welke wijze 

jij op je eigen wijze facilitator kan zijn die 

bijdraagt aan het leren van de ander. 

Hoe je dit kunt leren, is door samen 

hierin op te trekken. In de brochure meer 

informatie over onze mogelijkheden.

Leren in Verbondenheid

Faciliteren 
vanuit een thema
door: 
Marjolein van der Klooster, Corrinne Dekker en Donata Ruissen.

De uitdagende

situatie

begrijpen:

in gesprek 

gaan met 

betrokkenen

Betrokkenen 

bespreken en 

zoeken samen 

naar wenselijke 

verbeteringen

Aan de slag! 

Samen  

verbeteringen 

voor de situatie 

uitvoeren

Meer info? corrinne@lereninverbinding.com

  lereninverbondenheid@gmail.com
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