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Om in te kunnen spelen op de veranderende samenleving en 
daarmee de veranderende eisen die gesteld worden aan bur-
gers, moet het onderwijs anders ingericht worden (Vermeulen & 
Vrieling, 2017). Het onderwijs heeft leraren nodig die zich kritisch 
kunnen verhouden tot de voortdurende veranderingen en die in 
staat zijn hun onderwijs te verbeteren en te innoveren naar aan-
leiding van een kritische kijk op veranderingen in de maatschap-
pij. Dit vraagt van (toekomstige) leraren een kritisch-onderzoe-
kende houding (Onderwijsraad, 2013) en een continu proces van 
leren (Timmermans, 2016). Om dit proces van leren te bewerk-
stelligen moet de professionele ontwikkeling van zowel zittende 
als toekomstige leraren gefaciliteerd worden (Onderwijsraad, 
2013; Ministerie van Onderwijs, 2013). 

Netwerkleren en professionalisering
Diverse onderzoeken stellen dat het samenwerken met andere 
professionals een effectieve manier is om (toekomstige) leraren 
te professionaliseren (Garet, Poerter, Desimone, Birman, & Yoon, 
2001; Guskey, 2003; Hunzicker, 2011; Penuel, Fishman, Yama-
guchi, & Gallagher, 2007). Leren wordt op deze manier betekenis-
voller (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Lave & Wenger, 1991; Roth 
& Lee, 2006) en leraren zijn gemotiveerd om gezamenlijk proble-
men op te lossen (Little, 1993). Hierdoor worden steeds meer 
samenwerkingsverbanden gezocht in de vorm van netwerken 
waarin gezamenlijk wordt geleerd. Dit wordt ook wel netwerkle-
ren genoemd. Bood, Coenders en Van Luin (2010) beschrijven 
netwerkleren als ‘leren dat door professionals van verschillende 
disciplines en sectoren zelf wordt vormgegeven’. Iselinge 
Hogeschool besteedt veel aandacht aan het leren in netwerken 
waarbij samenwerking plaatsvindt tussen basisschoolleerkrach-
ten, pabo-studenten, opleiders en onderzoekers. Eén van de 
doelen die de hogeschool met het netwerkleren wil bereiken is 
om voor studenten mogelijkheden te creëren waarin ze een bij-
drage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de basisschool, 
kunnen samenwerken met collega’s, hun inhoudelijke kennisba-
sis kunnen uitbreiden en aan hun onderzoeksvaardigheden kun-
nen werken. Op deze manier hoopt Iselinge Hogeschool een 

betere verbinding tussen het leren op de werkplek en het leren 
op de opleiding te bewerkstelligen (Vandyck, De Graaff, Pilot, & 
Beishuizen, 2012; Vrieling, De Laat, Besselink, & Ubbink, 2015).
Het netwerkleren blijkt voor studenten nog niet het gewenste 
effect te hebben. Het leren in een netwerk is voor hen niet altijd 
even waardevol waardoor ze soms een passieve rol aannemen. 
Studenten zijn vooral gericht op hun eigen opdracht (minor of 
afstudeerwerkstuk) en minder op het proces van het leernet-
werk (De Laat, Vrieling & Van den Beemt, 2016; Vrieling, De Laat, 
et al., 2015). Hierdoor beseffen ze niet dat ze binnen het leernet-
werk kunnen werken aan hun sociale competenties, wat als één 
van de zeven competenties van een leerkracht wordt gezien (De 
Laat et al., 2016; Van den Beemt & Vrieling, 2016). Tevens voelen 
studenten zich niet altijd verbonden met de groep, omdat ze 
vaak aansluiten bij een netwerk dat al een aantal jaren draait (De 
Laat et al., 2016). Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar net-
werkleren en het faciliteren hiervan (De Laat et al., 2016; Van den 
Beemt & Vrieling, 2016; Vrieling, De Laat, et al., 2015). Er is echter 
nog nauwelijks onderzoek gedaan dat zich uitsluitend richt op 
studenten. Het doel van ons onderzoek is na te gaan hoe het 
leren voor pabo-studenten in een leernetwerk gefaciliteerd kan 
worden zodat het waarde voor ze oplevert. De centrale vraag 
van dit onderzoek luidt dan ook: “Hoe kan het leren van pabo-
studenten in een leernetwerk gefaciliteerd worden zodat het 
waardevol is voor studenten?” 

Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd binnen vier leernetwerken van 
Iselinge Hogeschool bestaande uit basisschoolleerkrachten, 
pabo-studenten, opleiders en onderzoekers. Twee leernetwer-
ken draaien al een aantal jaren en worden gesubsidieerd door 
Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS). 
De twee andere leernetwerken zijn in september 2016 gestart 
onder de noemer Academische werkplaats (AW), een samenwer-
kingsverband tussen het Welten-instituut van de Open Universi-
teit, Iselinge Hogeschool en het samenwerkingsverband 
Opleiden in de School Graafschap-Liemers-Achterhoek. De leer-
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netwerken van de AW zijn gedurende de onderzoeksperiode 
(september – december 2016) vijf keer bij elkaar gekomen en de 
leernetwerken van VSLS drie keer. De verdeling van de respon-
denten over de verschillende netwerken wordt in tabel 1 weer-
gegeven.

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er ver-
schillende onderzoeksinstrumenten ingezet. In tabel 2 zijn deze 
onderzoeksinstrumenten per deelvraag schematisch weergege-
ven. De netwerkbijeenkomsten van de leernetwerken zijn opge-
nomen, getranscribeerd en gelabeld op basis van het Dimen-
sions of Social Learning (DSL) Framework (Vrieling, Van den 
Beemt, & De Laat, 2015). Met behulp van dit raamwerk kan de 
positie van de groep geanalyseerd worden. Ook helpt het raam-
werk om het gedrag van de deelnemers te begrijpen en om het 
sociaal leren binnen de netwerkgroepen te faciliteren. Tevens 
hebben de deelnemers na iedere netwerkbijeenkomst een aan-
tal reflectieve vragen beantwoord over de bijeenkomst en de 
inbreng van de studenten. Naast de audio-opnames en reflec-
tieve vragen zijn er negen interviews bij leerkrachten, opleiders 
en studenten afgenomen om de dimensies van sociaal leren in 
een leernetwerk in kaart te brengen en is er een dimensievra-
genlijst bij alle deelnemers afgenomen. Ook hebben er vijf focus-
groepen met alle studenten plaatsgevonden om naar hun erva-
ringen te vragen. Tenslotte is het Waardecreatieverhaal (Nijland, 
2016) bij zes studenten afgenomen. Dit is een instrument waar-
mee via verhalen de waarde van de netwerkactiviteiten systema-
tisch wordt verkend door op een gestructureerde manier naar de 
netwerkactiviteiten te kijken. Aan de hand van dit onderzoeksin-
strument is gekeken in hoeverre waardecreatieverhalen gebruikt 
kunnen worden om studenten zicht te geven op de opbrengsten 
van de leernetwerken.

Bevindingen
Uit de analyses komt een aantal ondersteuningsprincipes naar 
voren met betrekking tot de rol van studenten in leernetwerken. 
Allereerst blijkt dat studenten vanaf de eerste bijeenkomst in het 
studiejaar moeten aansluiten omdat ze anders belangrijke infor-
matie missen. Wanneer een leernetwerk al een aantal jaren 
draait en een student later instroomt, moet de student bijge-
praat worden over de activiteiten die de voorgaande jaren zijn 
uitgevoerd. Ook moeten studenten op de hoogte gesteld wor-
den van de groepsdoelen en is het van belang om studenten 
steeds actief bij het leernetwerk te betrekken. Dit kan door vra-
gen te stellen tijdens de bijeenkomsten, maar ook door de stu-
denten dezelfde opdrachten te laten uitvoeren als de overige 
deelnemers. Tevens moeten de verwachtingen van de studenten 
uitgesproken worden. Studenten hebben bij aanvang geen idee 
wat er van hen verwacht wordt in het leernetwerk en of de ove-
rige deelnemers openstaan voor hun ideeën. Het is aan te raden 

Tabel 1: Verdeling respondenten netwerken.

Tabel 2: Overzicht onderzoekinstrumenten per deelvraag.
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Netwerk Leerkrachten Studenten Opleiders Onderzoekers Totaal

AW

 Leernetwerk 1 6 5 2 1 14
 Leernetwerk 2 4 2 3 1 10

VSLS

 Leernetwerk 3 4 2 3 0 9  
Leernetwerk 4 3 2 0 9

Totaal 18 12 10 2 42

Deelvraag Onderzoeksinstrumenten

Hoe ontwikkelen de dimensies praktijk, domein en  Audiobestanden bijeenkomsten
waardecreatie, verbondenheid en organisatie zich in  Reflectieve vragen
leernetwerken waar studenten deel van uit maken? Dimensie-interview
 Dimensievragenlijst

Welke vormen van waarde levert het netwerkleren op  Audiobestanden bijeenkomsten
voor studenten? Reflectieve vragen
 Waardecreatieverhaal

In welke mate geeft het waardecreatieverhaal studenten  Waardecreatieverhaal
zicht op de opbrengsten van het leernetwerk?

Welke ondersteuning hebben studenten nodig om het  Focusgroep
leernetwerk als voldoende waardevol te ervaren?



om hierover in gesprek te gaan. Tenslotte is het voor studenten 
lastig om hun eigen opdracht onderdeel te laten zijn van het 
leernetwerk en hebben ze ondersteuning nodig om hun eigen 
opdracht te koppelen aan de doelen van het leernetwerk. 
Bovenstaande ondersteuningsprincipes kunnen worden gefor-
muleerd als het ABGAVO-principe (zie box 1). 

De helft van de studenten geeft aan dat het waardecreatie-
verhaal hen heeft geholpen om zicht te krijgen op de persoon-
lijke opbrengsten van het leernetwerk. Gedurende het gesprek is 
ingegaan op de verschillende activiteiten van het leernetwerk en 
wat het leernetwerk hen heeft opgeleverd. Een aantal studenten 
was verrast door de waarde die sommige activiteiten voor hen 
had, terwijl ze voorafgaand aan het gesprek dachten dat die acti-
viteiten voor hen niet van waarde waren. Alle studenten hebben 
aangegeven dat ze de vragen van het waardecreatieverhaal als 
pittig hebben ervaren, maar het tevens een bruikbaar instrument 
vinden om de waarde van het leren in een netwerk zichtbaar te 
maken.

De waarde van netwerkleren voor studenten
De waarde van leermomenten kan worden uitgedrukt in vijf ver-
schillende soorten waarden die nauw met elkaar verbonden zijn 
(Nijland, 2016; Nijland & Van Amersfoort, 2013): 1) directe waarde, 
2) potentiële waarde, 3) toegepaste waarde, 4) gerealiseerde 
waarde en 5) herziene waarde. Wanneer gekeken wordt naar de 
uitkomsten van het waardecreatieverhaal in het huidig onder-
zoek, blijkt dat de opbrengsten voornamelijk kunnen worden 
gezien als directe en potentiële waarde. Als directe waarde wor-
den bijvoorbeeld de nieuwe contacten en aangereikte bronnen 
voor de eigen opdracht genoemd. Dit zijn opbrengsten waar 

studenten direct mee aan de slag zijn gegaan. Daarnaast hebben 
de studenten door deelname aan het leernetwerk hun inhoude-
lijke visie over een bepaald thema aangescherpt, hebben ze hun 
kennis over praktijkonderzoek vergroot en hebben ze inzicht 
gekregen in de rollen en verwachtingen tijdens het werken in 
een leernetwerk. Deze opbrengsten kunnen gedefinieerd wor-
den als potentiële waarde. Wanneer er gekeken wordt naar wat 
de studenten met deze opbrengsten gedaan hebben, blijkt dit 
minimaal te zijn. Studenten geven aan de inhoudelijke kennis die 
ze hebben opgedaan over een bepaald thema niet te hebben 
toegepast (toegepaste waarde). Wél hebben ze de kennis van 
praktijkonderzoek, en daarmee het belang van analyseren, toe 
kunnen passen bij hun eigen opdracht. Er zijn voor de studenten 
geen opbrengsten die als gerealiseeerde en herziene waarde 
gedefinieerd kunnen worden. Het valt op dat de opbrengsten 
die studenten als waardevol ervaren, voornamelijk gericht zijn 
op hun eigen opdracht. Aansluitend bij de onderzoeken van De 
Laat et al (2016) en Vrieling, De Laat, et al. (2015), blijkt dus ook uit 
huidig onderzoek dat studenten voornamelijk product-georiën-
teerd zijn en zich minder richten op de werk- en leerprocessen 
die relevant zijn voor het leernetwerk als geheel. Ook in de 
gesprekken die met studenten gevoerd zijn, blijkt dat ze zich 
voornamelijk focussen op hun eigen opdracht. Uiteindelijk is dat 
namelijk hetgeen dat wordt beoordeeld.

Tot slot
Geconcludeerd kan worden dat binnen ieder leernetwerk mini-
maal één deelnemer de faciliterende rol specifiek voor studen-
ten op zich moet nemen. Het is de taak van deze facilitator om 
studenten te begeleiden tot een volwaardig partner in het leer-
netwerk. Deze facilitator leeft het ABGAVO-principe zo goed 
mogelijk na en gaat minimaal twee keer per jaar met de studen-
ten in gesprek aan de hand van het waardecreatieverhaal om 
hen zicht te geven op de opbrengsten van het leren in netwer-
ken. Tenslotte moet er op beleidsniveau worden gesproken over 
de beoogde doelen voor studenten als het gaat om participatie 
van studenten in leernetwerken. Belangrijk hierbij is om vast te 
stellen waar de leeropbrengsten van studenten zich op moeten 

Box 1: Ondersteuningsprincipes voor de rol van studenten in leernetwerken.

ABGAVO-principe

Aansluiten vanaf de eerste bijeenkomst

Bijpraten wanneer een leernetwerk al een aantal jaren bestaat

Groepsdoelen toelichten

Actief betrekken 

Verwachtingen uitspreken

Opdracht van de student koppelen aan de doelen van het leernetwerk
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richten. Ook de manier waarop het product (de kennisdoelen en 
de eigen opdracht) en het proces (werken aan de netwerkcom-
petentie) zich tot elkaar verhouden en hoe dit er in de praktijk uit 
komt te zien, moeten onderwerp van gesprek zijn. Uiteindelijk 
moeten de evaluatie en beoordeling van studenten in leernet-
werken zich richten op zowel het product als het proces (Schuit, 
De Vrieze, & Sleegers, 2011).
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