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Hoe werkt het





Meld bij je leidinggevende dat je belangstelling hebt voor een thema;
Bespreek hoe dit in het nascholingsplan past;
Meld je bij info@lerendeleraren.nl als deelnemer aan voor een themagroep;
Op basis van het aantal aanmeldingen voor een thema wordt een Professionele Leergemeenschap
(PLG) samengesteld.

Op basis van belangstelling kunnen (aspirant)leraren, opleiders, onderzoekers of anderen betrokken bij
onderwijs, een thema inbrengen of belangstelling voor een ingebracht thema kenbaar maken bij het
Professionaliseringsplatform lerendeleraren.nl van Kennisnetwerk Twente via info@lerendeleraren.nl
Medewerkers uit betrokken organisaties kunnen zich inschrijven op een thema. Met betreffende
organisaties is bij de aanmelding geregeld samenwerking op een thema te erkennen als
onderzoeksopdracht en/of nascholing zodat in tijd gefaciliteerd wordt om in Professionele
Leergemeenschap (PLG) of onderzoeksgroep te werken aan betreffend onderwerp. Bij deelname aan
een PLG of onderzoeksgroep wordt uitgegaan van een tijdsinvestering van een á twee dagdelen per
maand.
De duur van de opdracht kan variëren van half jaar tot twee jaar, afhankelijk van de complexiteit van de
opdracht. Voor een onderzoeksopdracht geldt minimaal een jaar. Hoe de tijd wordt ingezet stelt iedere
groep met elkaar vast bij de eerste ontmoeting. Op dit moment wordt ook de leer-, danwel
onderzoeksopdracht nader verkend en vastgesteld. Lopende het ontwikkelproces kan het zijn dat een
PLG een specialist op betreffend thema wil inschakelen, bijvoorbeeld om input te geven op de
deskundigheid van de deelnemers of feedback te geven op ontwikkeld materiaal. In dit geval wordt op
basis van ingeschatte kosten budget gevraagd bij het netwerk.
PLG's hebben verdere professionalisering van de leden tot doel en de opdracht om het geleerde te
vertalen naar toegankelijke handreikingen voor de hele beroepsgroep in de regio. Onderzoeksgroepen
werken m.n. aan kennisontwikkeling in samenwerking met onderzoekers en ontsluiting van de
opgedane kennis.

Kennisdeling
Handreikingen en onderzoeksopbrengsten worden ontsloten via lerendeleraren.nl . Daarnaast
presenteren de PLG’s en onderzoeksgroepen jaarlijks hun opbrengsten op een regionale
kennisdelingsdag georganiseerd door het kennisnetwerk.

