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Loop je als leerkracht ook wel eens tegen een 
probleem aan tijdens het lesgeven? Hoe pak je 
dat dan aan? Wil je daar dan graag samen 
met andere leerkrachten over nadenken? Of 
werk je liever alleen aan de oplossing ervan? 
Samenwerken kan veel tijdwinst opleveren en 
bovendien kan het leiden tot oplossingen die je 
zelf niet had kunnen bedenken. Hoe weet je of 
leren van en met anderen bij je past?

Wat is sociaal leren?
40 procent van de kennis die leerkrachten 
opdoen voor hun professionele ontwikkeling 
komt uit boeken of door het bijwonen van cur-
sussen. Maar wel 60 procent van de kennis 
doen ze op in de praktijk, door samen te wer-
ken met anderen of door de ervaringen die ze 
opdoen met collega’s, ouders en leerlingen 
(Lovett & Cameron, 2011). Uit ons eigen 
onderzoek blijkt dat leerkrachten het samenwer-
ken aan problemen zien als een waardevolle 
aanvulling op de ‘standaard’ professionalise-
ringsactiviteiten. Door groepjes te vormen, 
zogenaamde netwerken of communities, delen 
leerkrachten hun kennis en expertise. Dit wordt 
ook wel sociaal leren genoemd. Hierbij zijn 
drie zaken belangrijk. Ten eerste moet de 
samenwerking leiden tot een verandering in de 
kennis van de leerkracht. Dus de leerkracht 
snapt waarom een bepaalde situatie zich voor-
doet en kan hiernaar handelen. Ook kan er 
samen met anderen iets ontwikkeld worden, 
zoals een lesmethode die door de leerkracht 
ingezet kan worden. Ten tweede is het van 
belang dat wat de leerkracht leert, ook door 

Sociaal leren
Sociaal leren is een vorm van professionaliseren die voor leerkrachten veel positieve 
opbrengsten kan opleveren. In deze praktijkbijdrage lees je wat sociaal leren is en vind 
je een checklist waarmee je zelf na kunt gaan of het bij je past. 

anderen geleerd wordt. Dus de andere leden 
van het groepje moeten er ook van profiteren. 
Hierbij gaat het er dus om dat er meerdere 
mensen voordeel van hebben. Ten derde moet 
het leren plaatsvinden door de interactie met 
de andere leerkrachten die lid zijn van het 
groepje (Reed et al., 2010). Bij dit laatste 
aspect staat centraal dat het leren plaatsvindt 
doordat leerkrachten samen iets ondernemen 
en dat het niet ontstaat uit individuele acties 
van leerkrachten. Deze manier van professio-
naliseren vindt dus plaats tijdens het werken, 
op de werkvloer, samen met andere leerkrach-
ten. Het is bekend dat sociaal leren leidt tot 
professionalisering van leerkrachten (Goodyear, 
Banks, Hodgson, & McConnel, 2004; Hara-
sim, Hiltz, Teles, & Turoff, 1995; Lieberman & 
Wood, 2002).

Past sociaal leren bij mij?
Wil jij weten of sociaal leren ook bij je past? 
Daar kun je achter komen door de quiz ‘Is 
sociaal leren iets voor mij?’ te doen. In deze 
Quiz worden vragen gesteld die nagaan wat 
de visie van leerkrachten is op hun professio-
nele ontwikkeling en over sociaal leren als 
vorm daarvan. De Quiz is in eerste instantie 
ontwikkeld door vragen te stellen vanuit de lite-
ratuur rondom sociaal leren. Vervolgens is de 
Quiz in de praktijk, samen met leerkrachten, 
uitgeprobeerd. Aan de hand van deze bevin-
dingen, statistische berekeningen en interviews 
met leerkrachten over sociaal leren, is de Quiz 
verbeterd en is de huidige versie opgesteld 
(Meijs & De Laat, submitted).
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Quiz: Is sociaal leren 
iets voor mij?

Helemaal 
niet mee 
eens

Een 
beetje 
niet mee 
eens

Neutraal Een beetje 
mee eens

Helemaal 
mee eens

1. Ik werk graag met anderen 
samen om daarmee mijn 
kennis te vergroten.

2. Ik wil graag precies weten 
hoe ik ga leren tijdens het 
professionaliseren.

3. Ik wil graag zelf bepalen 
over welke onderwerpen ik 
me professionaliseer.

4. Ik vind het fijn om met ande-
ren mijn kennis te delen en 
anderen iets uit te leggen.

5. Ik geloof dat je veel meer 
leert van collega’s en vanuit 
de praktijk, dan van regu-
liere professionaliserings-
vormen als een cursus of 
boeken lezen.

6. Ik heb liever traditionele 
werkvormen, dan active-
rende werkvormen in een 
professionaliseringstraject.

Deze quiz geeft aan of sociaal leren bij je past als werkvorm om je verder te 
professionaliseren. Kom erachter door op de stellingen te reageren. Kruis aan wat 
voor jou van toepassing is. Na het invullen gebruik je de antwoordsleutel. Tel je 
antwoorden op en ontdek (op de volgende pagina) welk type bij jou past!
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Helemaal 
niet mee 
eens

Een 
beetje 
niet mee 
eens

Neutraal Een beetje 
mee eens

Helemaal 
mee eens

7. Ik maak deel uit van één of 
meer leernetwerken.

8. Vormen van professionalise-
ren, waarbij informatie 
delen via de computer een 
grote rol speelt, vind ik 
maar niets.

9. Ik wil, voordat ik met profes-
sionaliseren begin, precies 
weten wat de uitkomsten en 
opbrengsten zijn.

10. Ik leer het liefst van 
collega’s.

11. Als ik met een probleem zit 
dan vraag ik anderen of zij 
daar iets over weten en me 
kunnen adviseren.

12. Geef mij maar een cursus 
van een dag, in plaats van 
bijeenkomsten met collega’s. 

13. Ik werk het liefste alleen.

14. Ik neem liever deel aan een 
verplichte professionalise-
ringsactiviteit dan aan een 
niet-verplichte activiteit.

15. Ik ben gemotiveerd om 
nieuwe manieren van 
professionaliseren uit te 
proberen, ook al weet ik 
niet direct wat het me 
oplevert.
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Kies zelf je welkomstgeschenk
t.w.v. € 15,- op Educatheek.nl 

Human Touch Photography 

Door je antwoorden op de vragen in de Quiz 
op te tellen, krijg je de totaalscore. Door deze 
score op te zoeken in de ‘sociaal leer persoon-
lijkheidstypen’ kun je zien of het niet bij je past, 
of dat je nog zoekende bent maar wel al op 
weg, of dat je een sociaal leerder bent in hart 
en nieren. Als je de uitslag van de Quiz verge-
lijkt met je collega’s, dan weten jullie van elkaar 
of je graag samenwerkt. Dus als je dan weer 
tegen een probleem aanloopt, weet je wie ook 
graag samen problemen aanpakt.

Op de site http://www.ou.nl/web/look-onder-
zoek/quiz is de Quiz ook digitaal in te vullen. 
Na het invullen wordt de uitslag van de Quiz 
door de computer berekend en teruggekoppeld. 
Daar kan dan een afdruk van worden gemaakt 
om te bewaren en te gebruiken in de praktijk.
De Quiz is een onderdeel van de Toolkit 
Netwerk leren. Meer informatie over sociaal 
leren, netwerkleren en de Toolkit kun je vinden 
op: http://look.ou.nl/toolkit/app/index.jsp. 
Verder zal er in de loop van dit jaar een (gratis) 
App verschijnen over de Toolkit Netwerkleren 
waar leerkrachten zelfstandig mee aan de slag 
kunnen.

     De literatuurlijst kun je downloaden op 
www.jsw-online.nl

Antwoordsleutel:
Vragen 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 en 15: 
Helemaal niet mee eens  =  1
Een beetje niet mee eens  = 2
Neutraal = 3
Een beetje mee eens  =  4
Helemaal mee eens = 5

Vragen 2, 6, 8, 9, 12, 13 en 14:
Helemaal niet mee eens  =  5
Een beetje niet mee eens  = 4
Neutraal = 3
Een beetje mee eens  =  2
Helemaal mee eens = 1

Het leren vindt plaats 
door interactie met 
andere leerkrachten

     De uitslag van  
de Quiz kun je 
downloaden op 
www.jsw-online.nl


