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Dimensies van sociaal 
leren in een 
paboleernetwerk

Dit artikel is het vierenzestigste in een 
serie praktische artikelen over 
onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de 
bedoeling om mensen die werk zaam 
zijn in het hoger onderwijs handreikin-
gen en aandachtspunten te bieden 
voor eigen initiatieven in onderwijs-
innovatie. De onderwerpen van deze 
reeks kunnen uiteenlopen, maar zullen 
al tijd gaan over het maken van onder-
wijs en dus over toepassingen van 
onderwijskundige en onderwijstechno-
logische inzichten in het dagelijks werk 
van de docent, het onderwijsteam of de 
opleidingsmanager.
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Inleiding
In de volgende paragraaf worden drie 
aanleidingen voor het opstarten van het 
leernetwerk ‘Schrijven kun je leren’ be-
schreven. Professionalisering van leraren 
is het meest kansrijk als deze gericht is op 
de dagelijkse lespraktijk, de vakinhoud, 
de vakdidactiek en het leerproces (Kes-
sels, 2012). Het zelf actief analyseren van 
problemen en construeren van oplossin-
gen, gerelateerd aan de lespraktijk, ver-
sterkt de ontwikkeling van bekwaamheid 
bij leraren. Naarmate studenten (en do-
centen) vaker samen leren, waarbij ze een 
actieve rol spelen bij het bepalen van de 
doelen, thema’s, inhoud, opzet en metho-
dieken, is de opbrengst groter. Belangrijk 
kenmerk van deze werkwijze is dat er niet 
geprofessionaliseerd wordt volgens een 
formeel professionaliseringstraject, maar 
juist gezocht wordt naar informele ont-
moetingen, waar ruimte is om in een 
werkplaats of leernetwerk ideeën te 
delen, te ontwikkelen en te evalueren.

Drie aanleidingen voor netwerkleren 
De eerste aanleiding voor het opstarten 
van netwerkleren binnen Hogeschool 
Iselinge betrof het belang van het creëren 
van mogelijkheden om pabostudenten 
vanaf het derde studiejaar samenwerkend 
verder te laten werken aan hun kennisba-
sis, zowel op het gebied van content als 
het oefenen van onderzoeksvaardighe-
den. Een tweede belang was gelegen in 
het nog beter verbinden van het leren van 
studenten op de werkplek met het leren 

Inhoud
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Box 1: Toolkit Netwerkleren
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  Sociaal Leren 

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe op 
Hogeschool Iselinge een leernetwerk van 
pabostudenten, pabodocenten en leer-
krachten uit het primair onderwijs vorm 
heeft gekregen. Ook wordt toegelicht op 
welke manier in informele ontmoetingen 
sociaal leren gestalte heeft gekregen. Er 
worden conclusies getrokken voor essen-
tiële dimensies van sociaal leren die de be-
wustwording en ontwikkeling van het 
groepsproces kunnen ondersteunen. 
Hierbij is vooral onderzocht welke sociale 
configuratie van de groep ondersteunend 
kan zijn voor het optimaliseren van de rol 
van de student in een leernetwerk met ex-
perts. De bevindingen worden meegeno-
men in de verdere ontwikkeling van het 
leernetwerk.

Praktisch artikel
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verbonden waren met de onderzoek-
agenda van de hogeschool was het doel 
te bereiken dat studenten passend bij de 
schoolontwikkeling van hun opleidings-
school meegenomen zouden kunnen 
worden in doorgaand onderzoek waarbij 
voortgebouwd kon worden op wat eerder 
onderzoek had geleerd.

De derde aanleiding was de groeiende be-
langstelling voor het taaldomein ‘stellen’ 
(teksten schrijven) binnen de opleidings-
scholen. Leerkrachten (en studenten) er-
varen in hun basisschool dat het onder-
wijs in het leren schrijven van teksten een 
moeilijke opdracht is. Leerkrachten geven 
aan dat ze te weinig ondersteuning vin-
den in hun taalmethode en erkennen dat 
onderwijs in het schrijven van teksten 
voor hen een onontgonnen gebied is. De 
afgelopen jaren is onder invloed van op-
brengstgericht werken de nadruk erg 
komen te liggen op de meetbare domei-
nen van taal. Als gevolg daarvan is een 
grote verbeterslag gemaakt op het gebied 
van spelling en technisch lezen. 
Presentaties en workshops over stelon-
derwijs tijdens veldcontactdagen door 
een klein aantal leerkrachten, studenten 
en docenten wakkerden het enthousias-

neerd coherent onderzoek, het kiezen van 
geschikte onderzoeksinstrumenten en het 
academisch schrijven, te weinig onder-
steuning wordt gegeven in de laatste 
twee opleidingsjaren. Verder bleek dat 
studenten ook behoefte hebben aan con-
tent-specifieke input voor het thema of 
domein dat zij hebben gekozen. Niet in 
alle gevallen vinden zij actuele (weten-
schappelijke) informatie over hun thema 
binnen de opleidingsschool. 

De tweede aanleiding voor het ontstaan 
van het leernetwerk ‘Schrijven Kun Je 
Leren’ was de wens van de hogeschool om 
de eigen ontwikkel- en onderzoekagenda 
serieus te nemen. In feite wilde de hoge-
school de onderzoeksactiviteiten van on-
derzoekers en docenten logisch verbin-
den met praktijkonderzoek door studen-
ten. Er werd gesignaleerd dat er in het on-
derzoek van de studenten weinig ‘historie’ 
bleek. Sommige onderwerpen waren ‘hot’ 
en leidden jaarlijks tot weer ongeveer de-
zelfde onderzoeksverslagen en afstudeer-
werkstukken. Voor studenten reuze-inte-
ressant, maar het leidde zelden tot verde-
re kennisontwikkeling binnen de hoge-
school en opleidingsscholen. Door het 
vormen van duurzame leernetwerken die 

in de opleiding. Tot slot was er zowel van-
uit de opleiding als de werkplek behoefte 
aan verdere professionalisering op het ge-
bied van schrijfonderwijs. Overkoepelend 
bleek het vooral belangrijk om de ideeën 
en wensen vanuit opleidingsscholen te 
spiegelen aan wetenschappelijke inzich-
ten ten gunste van verdere verdieping en 
innovatie. De drie aanleidingen voor het 
samen leren en werken in een leernetwerk 
worden hieronder verder uitgewerkt.
Uit evaluaties binnen de hogeschool blijkt 
dat studenten de meeste uitdaging vin-
den in opdrachten die een bijdrage leve-
ren aan de verdere schoolontwikkeling 
van de opleidingsschool waarin zij stage 
lopen. Zowel de derde- als de vierdejaars-
studenten dragen in de vorm van praktijk-
onderzoek en afstudeerwerkstukken bij 
aan voor de opleidingsschool relevante 
ontwikkelingen. Niettemin werden knel-
punten ervaren: studenten voelen zich 
weliswaar verbonden met de collega’s 
binnen de opleidingsschool, maar zijn 
(soms letterlijk) uit beeld bij de hoge-
school: “Werken aan het afstudeerwerkstuk 
is best een eenzaam iets.” 
Studenten analyseerden ook dat op es-
sentiële vaardigheden, zoals bijvoorbeeld 
het ontwerpen van een logisch berede-
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BOX 1: TOOLKIT NETWERKLEREN 

Netwerkleren is een vorm van professionalisering waarbij leraren leren en zichzelf ontwikkelen in hun vak door 

gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise. De Toolkit Netwerkleren (Korenhof, Coenders, & De Laat, 

2011) prikkelt de gebruiker om na te denken over netwerkleren als professionaliseringsvorm en geeft hand-

vatten voor het opstarten van nieuwe leernetwerken en het versterken of verbreden van bestaande netwer-

ken. Bovendien stimuleert de toolkit het vermogen om vanuit een oplossingsgerichte houding praktijkvraag-

stukken al lerend met elkaar op te pakken.

In de toolkit worden niet alleen de principes en opbrengsten van netwerkleren uiteengezet. Door de vele ac-

tieve werkvormen ontwikkelen de gebruikers gaandeweg een netwerk waardoor zij de meerwaarde ervan di-

rect ervaren. Netwerkleren laat zich niet voorschijven, netwerkleren moet je doen! De toolkit is voor iedereen 

toegankelijk via de nieuw ontwikkelde app. Deze kan gratis worden gedownload in uw app store (zoek op 

Toolkit Netwerkleren). 

De app bevat kaarten met informatie, werkvormen, reflectietools en verhalen van andere leraren over netwerk-

leren. Voor iedere praktijkvraag worden enkele werkvormen getoond die kunnen helpen bij de oplossing. 

De activiteit Wereldcafe laat bijvoorbeeld groepen leraren op een krachtige manier ervaren hoe je kennis en 

ervaringen deelt. En met de Netwerk Quiz komt u er op een interactieve manier achter of netwerkleren past 

bij u en uw collega’s.



me van directeuren en leerkrachten aan 
om deel uit te willen maken van een leer-
netwerk ‘Schrijven Kun je Leren’.
Veel leerkrachten denken bij taal direct 
aan spellen of aan technisch lezen. In dit 
leernetwerk ligt het accent vooral op taal 
die het kind zelf maakt. Dat schrijven van 
teksten is voor veel kinderen niet eenvou-
dig. Leerkrachten vragen zich af op welke 
manier zij in instructie en begeleiding kin-
deren kunnen helpen mooie en goede 
teksten te schrijven. Welk leerkrachtge-
drag maakt dat kinderen gemotiveerd zijn 
om te schrijven? Samen met meer dan 10 
scholen gaan we op zoek naar dit ant-
woord. Door mooie activiteiten te ontwer-
pen, door na te denken over de rol van de 
leerkracht èn door onderzoek te doen 
naar het handelen van die leerkracht en 
de kwaliteit van de teksten van de leerlin-
gen.
Het doel van het leernetwerk betrof het 
professionaliseren van (aanstaande) leer-
krachten op een eigentijdse en enthousi-
asmerende wijze. Een leernetwerk waarin 
derde- en vierdejaars studenten in de 
context van hun schoolontwikkelthema 
en afstudeerkring verbonden werden met 
de ontwikkelingen binnen de deelnemen-
de basisscholen leek een passende vorm 
(De Laat, 2012). Naast maandelijkse ont-
moetingen binnen Iselinge Hogeschool 
werd een digitale omgeving ingericht 
waarin de deelnemers hun opbrengsten 
onder de aandacht konden brengen en 
op afstand met elkaar konden communi-
ceren. Op basis van de centrale vraag van 
de betrokken scholen en lerarenopleiders 
werd vanuit het Welten-instituut van de 
Open Universiteit het groepsproces gefa-
ciliteerd en gevolgd in de vorm van prak-
tijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
In verschillende cycli werden door onder-
zoekers, samen met (aanstaande) leraren 
en lerarenopleiders, voorstellen gedaan, 
uitgeprobeerd en geëvalueerd zodat 
sprake was van co-creatie van kennis.

De start van het leernetwerk
Voorafgaand aan het cursusjaar 2013-
2014 werd in juni een startbijeenkomst 

georganiseerd voor directeuren van de 
geïnteresseerde scholen. Naast organisa-
torische zaken werd de agenda bepaald 
door twee punten: de doelen van het 
leernetwerk én de rol van de taalleer-
kracht van de opleidingsschool. Samen 
werd in algemene termen geformuleerd 
dat het leernetwerk moest bijdragen aan 
de verbetering van het didactisch hande-
len van leerkrachten binnen de basis-
school, waardoor kinderen met meer en-
thousiasme betere teksten gingen schrij-
ven. Maar voorop stond: “We willen en-
thousiast samenwerken aan de innovatie 
van ons schrijfonderwijs”. 
Een eerste verkenning van thema’s vond 
plaats: de instructiekwaliteit, de feed-
backpraktijk, het beoordelen van teksten 
en het gebruikmaken van aspecten van 
observerend leren. Een tweede bespreek-
punt was de positionering van de taal-
leerkracht: deze leerkracht zou de maan-
delijkse bijeenkomsten van het leernet-
werk actief bijwonen, zou het maatje van 
de student(en) binnen de opleidings-
school zijn en zou samen met de 
student(en) activiteiten binnen de eigen 
opleidingsschool stimuleren.
Een tweede activiteit voorafgaand aan 
het cursusjaar was een bijeenkomst met 
de taalleerkrachten van de scholen: naast 
kennismaking stond de ‘leeragenda’ van 
het leernetwerk centraal: elke leerkracht 
kreeg de gelegenheid om antwoord te 
formuleren op de vraag: ‘Wat wil jij op je 
school bereiken om het schrijfonderwijs 
te verbeteren?’ De antwoorden werden 
op memo’s geschreven en daarna gesor-
teerd per thema. Hieronder een overzicht 
van de opbrengsten: 
• Kwaliteit van de instructie;
• Ontwerpen en ontwikkelen van schrijf-

activiteiten rekening houdend met leer-
lijnen en genres;

• Observerend leren: clips van leerlingen 
die reflecteren op een schrijfprobleem 
leren gebruiken;

• Het verbeteren van (peer)feedbackge-
drag;

• Beoordelen van teksten.

Vrijwel alle memo’s werden geplakt bij het 
thema: ‘ontwerpen en ontwikkelen van 
schrijfactiviteiten, rekening houdend met 
leerlijnen en genres’. Aan het eind van de 
bijeenkomst werd door iedereen in een 
lijst met stellingen aangegeven in hoever-
re mogelijke activiteiten minder of meer 
belangrijk werden gevonden. Met een 
score van 1 tot en met 5 werd door alle 
deelnemers de relevantie van de stellin-
gen aangegeven. De volgende drie stel-
lingen werden omarmd als meest belang-
rijk:

 Gemiddeld 

Het lijkt me een uitdaging  4.07
om in dit project leerlijnen 
voor tekstsoorten te 
ontwikkelen.
 
Ik zou graag een leerlijn  4.07
‘werkstukjes schrijven’ 
willen helpen ontwikkelen. 

Het lijkt me uitdagend om  3.88
een koppeling te leggen
tussen jeugdliteratuur en 
schrijven.  

N=14

Intussen solliciteerden derde- en vierde-
jaars studenten op vacatures binnen op-
leidingsscholen. Iedere opleidingsschool 
krijgt namelijk de ruimte om enkele vaca-
tures voor derde- en vierdejaars studen-
ten beschikbaar te stellen met een door 
de school bepaalde behoefte aan specifie-
ke expertise, passend bij hun schoolont-
wikkelthema. Studenten die solliciteerden 
op deelnemende scholen aan het leernet-
werk waren op de hoogte van de conse-
quenties van hun keuze. Zij zouden dan 
ook deelnemen aan het leernetwerk én 
hun onderzoeksverslag of afstudeerwerk-
stuk zou gekoppeld zijn aan de activitei-
ten van het leernetwerk. Vanaf augustus 
2013 kwam het leernetwerk maandelijks 
bijeen: een groep van tien leerkrachten 
(van tien scholen), negen derdejaars- en 
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acht vierdejaarsstudenten, twee docenten 
en een onderzoeker van het Welten-
instituut droegen bij aan een zelf geïniti-
eerde uitdaging.

Dimensies van sociaal leren in het 
leernetwerk stellen
Vanuit onderzoeksperspectief was interes-
sant welke sociale configuratie (opbouw 
uit losse componenten) van de groep on-
dersteunend kan zijn voor het optimalise-
ren van de rol van de student in een blen-
ded leernetwerk van experts (leden met 
meer ervaring en opleiding). Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, werden 
de maandelijkse bijeenkomsten van de 
groep gefilmd, werd de digitale omgeving 
gevolgd, vulden de studenten aan het 
einde van iedere sessie drie reflectievra-
gen in en werden interviews afgenomen 
aan het einde van het studiejaar met twee 
studenten, twee docenten en twee leer-
krachten. Deze activiteit werd contextueel 
ingebed door een theoretisch raamwerk 
dat helpt om de sociale configuratie te be-
schrijven (Vrieling, Van den Beemt, & De 
Laat, accepted).

Aan de hand van dit raamwerk dat vier di-
mensies (of kernwaarden) en elf onderlig-
gende indicatoren van sociaal leren on-
derscheidt (zie box 2) werd de diversiteit 
van de groepsstructuur van het leernet-
werk stellen aan het begin van het studie-
jaar geanalyseerd en in kaart gebracht. 
Deze indicatoren geven geen waardeoor-
deel over lerarengroepen, maar beschrij-
ven de structuur van het leren en werken 
van de groep vanuit de drie invalshoeken 
van teamleren, communityleren en net-
werkleren. Ook kan het zo zijn dat, als ge-
volg van het voortdurend onderhandelen 
over legitimatie en realisatie, de groeps-
structuur op dimensies in de loop van de 
tijd verandert, passend bij de doelen van 
de groep. Om deze mogelijkheid tot 
groepsontwikkeling te kunnen visualise-
ren, worden de indicatoren ook wel om-
schreven als ‘schui�es’ waarmee men de 
configuratie van het sociaal leren kan be-
palen en volgen. Kijkend naar de bestaan-
de context en de sociale structuren die 
men reeds heeft ontwikkeld in de praktijk, 
kan iedere groep gekarakteriseerd wor-
den op ieder ‘schui�e’ op diverse momen-

ten in het groepsproces. Op basis van de 
positie van de schui�es kan de groep met 
elkaar bespreken hoe men op dit moment 
met elkaar leert en werkt, of dit bij hen 
past en welke stappen er eventueel gezet 
kunnen worden om te schuiven.

Praktijk
De eerste dimensie die wordt onderschei-
den binnen sociaal leren betreft de pro-
blemen waarmee de deelnemers worden 
geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk 
(box 2, dimensie 1). Lerarengroepen kun-
nen werken aan urgente persoonlijke of 
organisatie-gerelateerde problemen (spe-
ciale gebeurtenissen), maar kunnen ook 
ontwikkelen in de richting van meer sta-
biele collectieve leergroepen die het soci-
aal leren integreren in hun dagelijkse prak-
tijk.
De intentie van de activiteiten van het 
leernetwerk stellen betrof de uitvoering 
van geïntegreerde activiteiten. Er werden 
geen ad hoc problemen besproken, maar 
er werd gezocht naar structurele oplossin-
gen voor een probleem, in dit geval kwali-
teitsverbetering van het stelonderwijs. In 
het schooljaar 2013-2014 werden door de 
groep twee leerlijnen ontwikkeld: 
• Allereerst werd een leerlijn ‘werkstukjes 

schrijven’ ontworpen compleet met di-
dactische tools (onder meer beoorde-
lingsmodellen) waarmee leerkrachten 
beter in staat zouden zijn om leerlingen 
in het schrijven van werkstukjes te bege-
leiden. In de leerlijn werd rond vier as-
pecten een doorgaande lijn ontworpen: 
de vraagstelling, zoeken met en naar 
bronnen, taalgebruik en presenteren en 
delen; 

• Daarnaast werd een leerlijn verhalen 
schrijven ontwikkeld, waarin met name 
ingezoomd werd op de manier waarop 
leerlingen geleerd werd om karakters te 
beschrijven. Deze leerlijn werd verrijkt 
met een reeks van lesontwerpen voor 
leerlingen van groep 4 tot en met 8.
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BOX 2: DIMENSIES EN INDICATOREN VAN SOCIAAL LEREN

1. Praktijk
 1a. In welke mate richt de groep zich op speciale gebeurtenissen of worden de groepsactiviteiten 
  in het dagelijkse werk geïntegreerd?
 1b.  In welke mate laat de groep tijdelijke of permanente sociale activiteiten zien?

2. Domein en waardecreatie
 2a. In welke mate richt de groep zich op het uitwisselen of verbreden/verdiepen van kennis en 
  vaardigheden?
 2b. In welke mate ervaart de groep waardecreatie individueel of gezamenlijk?

3. Verbondenheid
 3a. In welke mate zien de deelnemers elkaar als kennissen of laten ze een gedeelde identiteit zien?
 3b. In welke mate laat de groep sterke of zwakke relaties zien?
 3c.  In welke mate zien de deelnemers elkaar als taakuitvoerders of kenniswerkers?

4. Organisatie
 4a. In welke mate wordt de groep extern aangestuurd of ligt de organisatie binnen de groep zelf?
 4b. In welke mate laat de groep lokale of globale activiteiten zien?
 4c. In welke mate laat de groep hiërarchische of gelijkwaardige relaties zien?
 4d. In welke mate laat de groep gedeelde of niet gedeelde interactienormen zien?



-  -  

Leerkracht: “Ik vind het altijd fijn als de bij-
eenkomsten heel praktisch zijn. Vorige keer 
hadden we bijvoorbeeld een filmpje ge-
maakt en dat is gewoon heel erg fijn. Ik 
heb dat samen met de studenten van onze 
school ook gedaan en leer dan ook heel 
veel van de studenten.”

De tweede indicator binnen de dimensie 
praktijk betreft de focus van de groep op 
tijdelijke versus permanente sociale activi-
teiten. De intentie van het leernetwerk be-
trof het samen leren rondom de thema-
tiek stellen. Binnen de hogeschool stond 
de thematiek al langer op de (onderzoeks)
agenda en was sprake van een meer per-
manente leerhouding. De leerkrachten 
van de opleidingsschool participeerden 
gedurende een of twee studiejaren, dus 
hun focus en inzet was divers. Bij de stu-
denten was vooral sprake van een tijdelij-
ke gerichtheid op stelonderwijs, passend 
bij hun uit te werken taken als schoolont-
wikkelthema en afstudeerwerkstuk.

Student: “Ik vind het vooral belangrijk dat 
ik mijn eigen ideeën kan uitwisselen en 
daar feedback op krijg. Ik heb bruikbare 
tips gekregen voor mijn school ontwikkel-
thema.”

Domein en waardecreatie
De tweede dimensie van lerarengroepen 
betreft de mate van gedeeld domein en 
waardecreatie (box 2, dimensie 2). Met ge-
deeld domein wordt het ‘wat’ binnen de 
groep bedoeld: een gezamenlijke onder-
neming zoals gedeeld en continu bespro-
ken door de leden van de groep. 
Hierbinnen kunnen groepen zich richten 
op het uitwisselen versus het verbreden/
verdiepen van kennis en vaardigheden. 
Het doel van het leernetwerk stellen be-
trof de kwaliteitsverbetering van het stel-
onderwijs. Tijdens de uitwerking in werk-
groepen werd verdiepend gewerkt aan uit 
te werken subthema’s waarbij het geven 
van feedback op elkaars werk een terug-
kerend onderdeel van de bijeenkomsten 

betrof. Door de grote diversiteit aan be-
ginsituaties van de deelnemers werden de 
bijeenkomsten door de leerkrachten en 
studenten echter vooral ervaren als uit-
wisseling en niet als verdieping van hun 
kennis en vaardigheden met betrekking 
tot hun eigen schoolsituatie. De online 
leeromgeving betrof vooral het plaatsen 
van materiaal. De meeste groepsleden in-
vesteerden geen extra tijd in activiteiten 
ter voorbereiding op de bijeenkomsten. In 
de praktijk bleek dat er binnen de scholen 
geen flankerende maatregelen waren ge-
nomen om de taalleerkracht tijd en mid-
delen te geven. 

Leerkracht: “Het werken in de digitale leer-
omgeving moet geen verplicht nummer 
zijn. Voor de leerkrachten is het bijzaak, 
geen hoofdzaak.”

Deelnemende teamleden kunnen streven 
naar individuele of gezamenlijke doelen. 
Groepen die meer op elkaar afgestemd 
raken, bewegen steeds meer in de richting 
van gezamenlijke doelbepaling, leidend 
tot resultaten die door alle teamleden 
wordt gewaardeerd.
Het gekozen thema van het leernetwerk 
stellen betrof een centraal bepaald thema 
dat relevant leek voor alle deelnemers van 
de groep en waar overeenstemming over 
was bereikt. Gezien de behoefte van stu-
denten en leerkrachten aan concrete op-
brengsten die ze respectievelijk voor hun 
eigen taak en eigen school konden ge-
bruiken, bleek het een lastige opgave de 
centrale doelen overeind te houden.

Leerkracht: “De leerlijn die we ontwikkelen 
lijkt los te staan van wat de studenten 
doen.”

In het leernetwerk werd de waarde van de 
ondernomen activiteiten divers ingeschat: 
studenten hadden meer behoefte aan 
feedback op hun afgebakende onder-
zoeks- of ontwikkelopdracht. De match 
tussen hun activiteiten en de activiteiten 
van het gezamenlijke leernetwerk was 
voor hen niet altijd logisch. 

Verder bleek al snel dat de implementatie 
van de ontwikkelde materialen en midde-
len op de verschillende opleidingsscholen 
zich in een ongelijk ritme voltrok. Terwijl 
op de ene school direct de vertaling naar 
de collega’s plaatsvond, was het op ande-
re scholen – als gevolg van andere priori-
teiten – niet mogelijk de opbrengsten bin-
nen het team ruimer te delen.
Ook de waarde van het digitale platform 
werd verschillend beoordeeld: voor stu-
denten was het vooral een plek waarin zij 
achtergrondartikelen konden vinden. 
Leerkrachten bezochten het platform 
amper, waarschijnlijk mede als gevolg van 
onbekendheid, tijdgebrek en allerlei tech-
nische problemen en onvolkomenheden 
van de digitale omgeving.

Verbondenheid
De derde dimensie, verbondenheid (box 2, 
dimensie 3), kan worden gekarakteriseerd 
als de samenhang van de groep: een we-
derzijds commitment dat leraren bindt in 
een sociale entiteit. Binnen de groep kun-
nen de leden als een verzameling indivi-
duen (kennissen) werken aan een geza-
menlijk doel, maar kan ook sprake zijn van 
een gedeelde identiteit.
Buiten de bijeenkomsten van het leernet-
werk stellen om hadden de deelnemers 
van de verschillende scholen geen onder-
ling contact vanuit de thematiek van stel-
len. Er werden geen activiteiten georgani-
seerd om de verbondenheid van de groep 
te vergroten.

Leerkracht: “Ik zou graag hulp krijgen van 
andere mensen bij de verdere inbedding 
van de ontwikkelde instrumenten in het 
team, want als je je team niet meekrijgt 
zijn de resultaten aan het eind van de rit 
nog hetzelfde en creëren we geen verbete-
ring van het stelonderwijs.”

Soms laten deelnemers van een leernet-
werk langdurige sociale relaties zien (ster-
ke verbindingen) die gekarakteriseerd 
kunnen worden als dichtbij, frequent, 
wederkerig en waardevol. De deelnemers 
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ervaren een sterke naar binnen gerichte 
focus die diepere kennisontwikkeling be-
vordert. Deze sterke verbindingen kun-
nen echter een externe, innovatieve focus 
van de groep in de weg staan. Externe ge-
richtheid van de groep vereist namelijk 
zwakke verbindingen die kunnen worden 
beschreven als op afstand, niet frequent 
en niet wederkerig. Het is dus voor lera-
rengroepen belangrijk om zowel interne 
als externe connecties na te streven voor 
professionele ontwikkeling.
De relaties tussen de groepsleden van het 
leernetwerk stellen binnen de eigen 
school (leerkrachten en studenten) waren 
sterk. Tussen scholen onderling bleef het 
contact beperkt tot de bijeenkomsten van 
het leernetwerk.

Leerkracht: “De relaties zijn sterk op 
schoolniveau, maar zwak in de groep (het 
leernetwerk).”

De derde indicator binnen deze dimensie 
betreft de mate waarin de leden van de 
groep zichzelf zien als taakuitvoerders die 
een bepaald doel nastreven of als kennis-
werkers die gericht zijn op het bereiken 
van langere termijn doelen. De leerkrach-
ten en studenten van het leernetwerk 
werkten vooral aan de uitvoering van de 
taak die ze zichzelf hadden gesteld voor 
het lopende studiejaar (korte termijn visie 
op leren). De inbedding hiervan in de or-
ganisatie van de scholen en het oplei-
dingsinstituut (lange termijn visie op 
leren) was een belangrijk aandachtspunt 
voor de docenten en enkele leerkrachten 
die al langer in het leernetwerk meedraai-
den.

Leerkracht: “Dit verschilt tussen ‘oud’ en 
‘nieuw’.”

De verbondenheid tussen scholen kwam 
onder druk te staan als gevolg van het feit 
dat de beginsituatie van de scholen zeer 
ongelijk was: terwijl enkele scholen al een 
aantal jaren flink hadden geïnvesteerd, 
hadden andere scholen behoefte aan 

meer informatie over de basisbeginselen 
van de procesgerichte schrijfdidactiek. 
Voor studenten is het van belang dat zij 
ervaren dat ‘het samenwerken met colle-
ga’s’ als een belangrijke competentie 
wordt gezien. We hebben ervaren dat zij 
het ‘klassieke’ beoordelingsmodel van hun 
praktijkonderzoek en afstudeerwerkstuk 
geen recht vonden doen aan de inspan-
ningen die zij met name in die samenwer-
king moesten steken.

Organisatie
Organisatie (box 2, dimensie 4) begeeft 
zich op het terrein van het ‘hoe’ van de 
groep: de wijze waarop het leren van de 
groep wordt georganiseerd. Aangezien 
zelfgestuurd leren van de leden van de 
groep vraagt om voldoende metacogni-
tieve (sturen van je cognitie) vaardighe-
den, moet de ontwikkeling van extern ge-
stuurd naar zelfgestuurd leren geleidelijk 
plaatsvinden.
De groep werd extern aangestuurd door 
de pabodocenten die de agenda bepaal-
den, de groep aanstuurden, notulen 
maakten, zorg droegen voor de inrichting 
en structurering van de digitale omge-
ving, informatie verzamelden en ver-
spreidden. Er werden geen rollen ver-
deeld in het leernetwerk.

Leerkracht: “We hebben behoefte aan een 
voorzitter die vasthoudt aan gemaakte af-
spraken zodat er niet teveel tijd verloren 
gaat aan overleg en afstemming tussen-
door.”

De tweede indicator binnen de dimensie 
organisatie betreft het onderscheid tus-
sen de uitvoering van lokale en globale 
activiteiten. Alhoewel lerarengroepen 
meestal vooral gericht zijn op lokale, con-
text gebonden activiteiten, is het waarde-
vol daarnaast ook een meer globale oriën-
tatie te ontwikkelen. De ontworpen in-
strumenten in het leernetwerk stellen 
werden gebruikt door de deelnemende 
scholen en de opleiding (lokaal). Er werd 

over gepubliceerd in enkele praktijkarti-
kelen door de pabodocenten die hierbij 
proactief relaties zochten met universitei-
ten (globaal).

Leerkracht: “Onze producten zijn ook 
beschikbaar voor anderen.”

De derde indicator op het gebied van de 
organisatie van de sociale groep betreft 
het onderscheid in hiërarchische of gelijk-
waardige relaties. Het leren van groepen 
in een hiërarchische structuur kan spon-
taan leren in meer informele contexten 
belemmeren. Kijkend naar de doelen van 
de groep, is het van belang dat alle leden 
actief betrokken zijn en zich eigenaar voe-
len van het leerproces voor een mooi 
groepsresultaat.
De deelnemers in het leernetwerk stellen 
zagen elkaar als gelijkwaardig en waar-
deerden elkaars inbreng.

Leerkracht: “De leerkracht heeft ervaring, 
maar is niet per definitie de expert.”

De finale indicator betreffende de organi-
satie van de groep betreft het wel of niet 
tentoonspreiden van gedeelde interactie-
normen. Interacties zijn essentieel voor 
het aanmoedigen van leerprocessen in de 
groep. Daarbij moeten groepsleden een 
balans zoeken tussen te behalen individu-
ele doelen en het werken aan groepsdoe-
len. Ondanks de geboden ruimte voor ie-
ders inbreng voelden niet alle deelnemers 
zich voldoende vrij om in de grote groep 
openlijk te spreken over te maken keuzes. 
Dit leidde tot de behoefte aan samenwer-
king in kleine groepen zodat alle deelne-
mers actief konden meedenken vanuit 
positieve wederzijdse afhankelijkheid.

Student: “De meest waardevolle op-
brengst van deze bijeenkomst is voor mij 
dat je gericht kunt sparren in kleine groep-
jes.”
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Bevindingen en aanbevelingen
Vanuit de wensen van de groep werden 
interventies ontwikkeld om de professio-
nele ontwikkeling van de (aanstaande) le-
raren in het leernetwerk te faciliteren. 
Hierbij werd het geanalyseerde beeld te-
ruggekoppeld met de groep en werd aan 
de groepsleden gevraagd of ze zich in het 
beeld herkenden, wat ze anders ervoeren 
en welke richting ze op zouden willen 
‘schuiven’ gedurende het studiejaar. Door 
deze werkwijze werden de deelnemers 
zich bewust van de sociale configuratie 
van de groep. Door vervolgens met elkaar 
van gedachten te wisselen over het ont-
stane beeld op dimensies en indicatoren 
werd zichtbaar wat voor de groep wel en 
niet belangrijk was en op welke wijze de 
sociale configuratie van de groep hierbij 
ondersteunend was. Een voorbeeld. Alle 
deelnemers waren het erover eens dat de 
groepsactiviteiten geïntegreerd moesten 
worden in de praktijk (zie box 2, Indicator 
1a). Maar de groep concludeerde ook dat 
er nauwelijks concrete afspraken werden 
gemaakt over toepassing van het groeps-
werk in de praktijk. Ook werden praktijker-
varingen met de ontwikkelde producten 
niet structureel geagendeerd. Dit leidde 
ertoe dat de groep op deze dimensie 
wilde schuiven. Voor de uitwerking van de 
interventies werd gebruik gemaakt van de 
Toolkit Netwerkleren (Korenhof, Koenders, 
& De Laat, 2011).
Alhoewel het proces nog gaande is, laten 
de eerste bevindingen zien dat de analyse 
van een leernetwerk op dimensies en indi-
catoren van sociaal leren leidt tot een voor 
de groep herkenbaar beeld. Ook blijkt het 
voor de groep mogelijk, op basis van in-
terventies, op te schuiven in de gewenste 
richting op de dimensies en indicatoren. 
Vanuit de opleiding werd met elkaar ge-
zocht naar een passende sociale configu-
ratie van de groep die de professionele 
ontwikkeling van pabostudenten onder-
steunde en hen een volwaardige deelna-
me bood in een groep van medestuden-
ten en experts. Daarbij lagen de wensen 

van de groep vooral op het vlak van de di-
mensies ‘praktijk’ en ‘domein en waarde-
creatie’.

Vanuit de bevindingen tot nu toe wordt 
zichtbaar dat onderstaande interventies 
van belang zijn om een dergelijke sociale 
leeromgeving voor studenten mogelijk te 
maken:
- Leerkrachten en studenten hebben be-

hoefte aan het uitwerken van producten 
die direct toepasbaar zijn in de klassen-
praktijk. Ook is het belangrijk de uitwer-
king van de ontwikkelde materialen in 
de praktijk en de terugkoppeling hier-
van als terugkerend agendapunt op te 
nemen (praktijk: speciale gebeurtenissen 
versus integratie);

- Leerkrachten, maar vooral studenten 
zijn vooral gericht op een goede uitwer-
king van hun taken (bijvoorbeeld een 
schoolontwikkelthema of afstudeer-
werkstuk). Door bij de studenten be-
wustwording te creëren van het belang 
van het werkproces binnen een leernet-
werk (werken aan competenties als sa-
menwerking en reflectie) en deze op te 
nemen in de beoordeling wordt het be-
lang van leren op de langere termijn be-
nadrukt (praktijk: tijdelijk versus perma-
nent);

- Voor studenten is het van belang dat ze, 
ook tussentijds, voldoende feedback op 
hun werk krijgen. Het vragen om en 
geven van goede feedback is niet een-
voudig en kan geoefend worden aan de 
hand van de vier fasen van modelleren 
(Vrieling, 2012): 

 (1) observatie (kijken naar een goed  
 voorbeeld), 

 (2)  emulatie (oefenen onder 
  begeleiding), 
 (3) zelfcontrole (oefenen met 
  begeleiding op afstand), 
 (4) zelfregulatie (toepassen in je eigen
   situatie). 
 Door een dergelijke werkwijze krijgen 

studenten meer mogelijkheden om de 
opgedane kennis en vaardigheden van-
uit de eerste twee leerjaren verder te 

verbreden en verdiepen in de laatste 
twee leerjaren. Vooral de fase van emu-
latie verdient hierbij aandacht binnen 
pabocurricula (domein en waardecreatie: 
uitwisselen versus verbreden/verdiepen);

- Om de wensen van docenten, studenten 
en leerkrachten op elkaar af te stemmen 
is het raadzaam uit te gaan van een cen-
trale agendabepaling, leidend tot waar-
decreatie voor alle deelnemers (bijvoor- 
beeld met de werkvormen ‘ideeënmuur’ 
of ‘toekomstweg’ uit de Toolkit Netwerk-
leren). Met regelmaat kan met elkaar 
worden verkend of de centrale agenda 
nog steeds echt centraal is of wellicht 
aanpassing behoeft. Werkvormen als 
verbindende factor en mindmap uit de 
Toolkit Netwerkleren zijn interessant om 
weer een gezamenlijke leeragenda te 
creëren (domein en waardecreatie: indivi-
dueel versus gezamenlijk);

- De leeragenda wordt mede bepaald 
door de onderwijskundige en politieke 
context: scholen en leerkrachten moeten 
en willen zich verhouden tot landelijk 
bepaalde thema’s als omgaan met ver-
schillen, Wetenschap & Technologie en 
Opbrengstgericht Werken. Het leernet-
werk ‘Schrijven Kun je Leren’ zal de ko-
mende jaren worden ondergebracht in 
een gesubsidieerd project ‘Versterking 
Samenwerking Opleidingsscholen’, waar-
mee enige lenigheid gevraagd wordt 
van deelnemers om de eigen waardecre-
atie te verbinden met de waarde die ge-
creëerd moet worden binnen het project 
‘Versterking Samenwerking Opleidings-
scholen’ (domein en waardecreatie: indivi-
dueel versus gezamenlijk);

- Een gezamenlijke voorbereiding en uit-
voering van de bijeenkomsten van het 
leernetwerk door pabodocenten met 
studenten en leerkrachten kan meer ei-
genaarschap bij alle deelnemers creëren, 
bijvoorbeeld door het ‘zwaan kleef aan’ 
principe (domein en waardecreatie: indivi-
dueel versus gezamenlijk). 

 Het is van belang dat de agenda gedra-
gen wordt vanuit de perceptie van de 
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opleiding, student en leerkracht. Tevens  
kunnen taken worden verdeeld, leidend 
tot gespreid leiderschap (zie rollen in de 
Toolkit Netwerkleren) waarbij ook de di-
gitale leeromgeving mee kan worden 
genomen (organisatie: extern gestuurd 
versus zelfgestuurd);

- Door de inzet van diverse werkvormen, 
zoals de ‘placematmethode’ (zie ook 
Toolkit Netwerkleren) wordt een actieve 
inbreng van alle deelnemers vereist (or-
ganisatie: gedeelde versus niet gedeelde 
interactienormen), mogelijk leidend tot 
gezamenlijke kennisdeling en eigenaar-
schap bij alle deelnemers (domein en 
waardecreatie: individueel versus geza-
menlijk);

- Tenslotte blijkt een leernetwerk van 
meer dan 25 personen in omvang te 
groot: het belemmert de informele ont-
moeting en veroorzaakt dat niet ieder 
zich evenzeer vrij voelt om een actieve 
bijdrage te leveren aan de bijeenkom-
sten. In de volgende fase zal gewerkt 
worden met een kleinere groep ‘vind-
plaatsscholen’ en zal gezocht worden 
naar ‘satellietscholen’ waar halfproduc-
ten worden uitgeprobeerd en met wie in 
de vorm van workshops gespard kan 
worden over de ontwikkelde materialen 
en opbrengsten (organisatie: gedeelde 
versus niet gedeelde interactienormen).

Tot slot kunnen we concluderen dat de di-
mensies van sociaal leren (box 2) onder-
steunend kunnen zijn voor lerarengroe-
pen bij de bewustwording en het in kaart 
brengen van de sociale configuratie van 
hun groep. Gebaseerd op het beeld van 
de groep kan de professionele ontwikke-
ling van de groep worden aangemoedigd 
en kunnen lerarengroepen, passend bij de 
gestelde groepsdoelen, ‘schuiven’ op de 
dimensies van sociaal leren. Door de in dit 
artikel besproken adviezen mee te nemen 
in de curriculumontwikkeling, kunnen de 
groepsactiviteiten, ook voor aanstaande 
leraren, een duurzaam karakter krijgen: 
een belangrijke stap voorwaarts voor ef-
fectieve professionalisering van leraren in 
leernetwerken. 
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