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Kenniscreatie in de Academische Werkplaats 

Bruikbaarheid van het DSL-E Raamwerk om kenniscreatie in beeld te brengen. 
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Om in de netwerkwerkgroepen van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland (AWOG) 

kenniscreatie in beeld te brengen is het bestaande Dimensies van Sociaal Leren (DSL) Raamwerk 

uitgebreid tot het DSL-E (Extended) Raamwerk. Deze uitbreiding is gebaseerd op de perspectieven 

van Waardecreatie en Sociaal Kapitaal. Onderstaand onderzoek gaat na op welke manier het DSL-E 

Raamwerk zicht geeft op het proces van kenniscreatie in de AWOG, welke kenniscreatie hiermee in 

beeld komt en of het discours perspectief een waardevolle uitbreiding is.  

     Aan dit mixed-methods onderzoek, een meervoudige casestudie, doen vier netwerken mee 

bestaande uit pabostudenten (N = 29), pabodocenten (N = 8) en basisschoolleraren (N = 15). Voor de 

interviews zijn deelnemers geselecteerd (purposeful sampling) en zijn negen deelnemers at random 

gekozen. Uit deze groep zijn vier deelnemers geselecteerd voor een tweede aanvullend interview. De 

data is verzameld aan de hand van semigestructureerde interviews, vragenlijsten, reflectieve vragen en 

audiotranscripties van de AWOG-bijeenkomsten. Voor de interviews is een interviewleidraad DSL 

met aanvullingen vanuit Waardecreatie en Sociaal Kapitaal (Vrieling-Teunter et al., 2019) gebruikt. 

Daarnaast zijn de Reflectieve Vragen en de Dimensievragenlijst van Sociaal Leren (Vrieling & 

Wopereis, 2018) gebruikt. 

     Het DSL-E Raamwerk laat in de vier dimensies verschillen zien in het proces van kenniscreatie 

tussen de netwerken. Deze verschillen betreffen in de dimensie Praktijk het aantal gesprekken over 

lange- en korte termijn groepsdoelen, het tempo waarin groepsdoelen concreet worden en op welke 

manier en hoe vaak de doelen beschreven worden. Daarnaast worden in de dimensie Domein en 

Waardecreatie verschillen in waarde zichtbaar en komt het belang van de gezamenlijke waarde naar 

voren, net als het belang van feedback die leidt tot aanpassing van producten. Tevens komen in de 

dimensie Verbondenheid verschillen in het gezamenlijk creëren en delen van kennis en bevorderende 

en belemmerende factoren naar voren. Tot slot zijn in de dimensie Organisatie verschillen zichtbaar in 

het belang van gedeelde sturing en zelfreflectie op zowel het proces als de producten van 

kenniscreatie. De producten die in beeld komen bestaan eerst uit een onderzoeksvraag en doelen, 

daarna komen de daadwerkelijke producten in beeld zoals een informatieve website voor leraren, een 

model voor het stimuleren van creatief oplossend vermogen, een leerlijn en criteria en 

beoordelingspunten.  

     Het argumentatief discours is een waardevolle uitbreiding op het DSL-E Raamwerk dat naast de 

producten ook verschillen in het proces van kenniscreatie in beeld brengt. Het toont aan dat het 

stimuleren van een houding om gezamenlijk kennis te creëren en gedeeld leiderschap, een focus op 
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doelen en reflectieve dialoog kenniscreatie bevorderen. De intentie bij het argumentatief discours is 

vooral om er gezamenlijk uit te komen hetgeen zichtbaar wordt in een houding om tegengestelde 

visies op te lossen. Het verloop van het discours kenmerkt zich door ruimte om te reageren en 

aanvullingen te doen. De discours bevorderende bijdragen bestaan uit een kritische houding, 

samenvatten, een nieuwe discussie of het maken van concrete afspraken. De opbrengsten van het 

discours bestaan uit elkaar leren kennen en (revisie van) concrete producten. 

        sleutelwoorden: DSL-E Raamwerk, academische werkplaats, kenniscreatie, discours 
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Knowledge creation in Educational Design Labs 
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Bianca Glas 

 

In order to visualize knowledge creation in the network working groups of the Academic 

Workshop Oost-Gelderland (AWOG), the existing Dimensions of Social Learning Framework has 

been extended to the DSL-E (Extended) Framework. This extension is based on the perspectives of 

Value Creation and Social Capital.  

     The research below complements this framework from the argumentative discourse perspective 

and examines how the DSL-E Framework provides insight into the process of knowledge creation in 

the AWOG, what kind of knowledge creation is visualized and whether the discourse perspective is a 

valuable extension.  

     This mixed-method research, a multiple case study, involves four networks consisting of 

aspirant primary school teachers (N = 29), teacher educators (N = 8) and primary school teachers (N = 

15). Participants were selected for the interviews (purposeful sampling) and nine participants were 

selected at random. From this group, four participants were selected for a second additional interview. 

The data was collected with the help of semi-structured interviews, questionnaires, reflective questions 

and audio transcriptions of the AWOG meetings. An interview guide DSL with additions from Value 

Creation and Social Capital (Vrieling-Teunter et al., 2019) was used for the interviews. In addition, the 

Reflective Questions and the Dimensions Questionnaire of Social Learning (Wopereis &Vrieling, 

2018) were used. 

     The DSL-E Framework shows differences in the process of knowledge creation between the 

networks in the four dimensions. These differences concern, in the Practice dimension, the number of 

conversations about long- and short-term group goals, the pace at which group goals become concrete 

and how and how often the goals are described. In addition, in the Domain and Value Creation 

dimension, differences in value become visible and the importance of the collective value emerges, as 

well as the importance of feedback that leads to adaptation of products. In addition, the Connectedness 

dimension reveals differences in the joint creation and sharing of knowledge and stimulating and 

hampering factors. Finally, in the dimension Organization, differences are visible in the importance of 

shared management and self-reflection on both the process and the products of knowledge creation. 

The products that come into the picture first consist of a research question and goals, then the actual 

products come into the picture, such as an informative website for teachers, a model for stimulating 

creative solving ability, a learning line, and criteria and assessment points.  

     The argumentative discourse is a valuable extension of the DSL-E Framework which, in 

addition to the products, illustrates differences in the process of knowledge creation and shows that 

stimulating an attitude of joint knowledge creation and shared leadership, a focus on goals, and 

reflective dialogue promote knowledge creation.. The intention of the argumentative discourse is 
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mainly to come out of it together, which becomes visible in an attitude to solve opposing visions. The 

course of the discourse is characterised by space to react and make additions. Contributions that 

promote the discourse consist of a critical attitude, summarising, a new discussion or making concrete 

agreements. The proceeds of the discourse consist of getting to know each other and (revision of) 

concrete products. 

 

 

  keywords: DSL-E, Educational Design Labs, knowledge creation, discourse 
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1. Inleiding 

1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek  

In de huidige samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe (Onderwijsraad, 

2014). Ook in het onderwijs is behoefte aan nieuwe kennis die aansluit bij de uitdagingen en 

ontwikkelingen van het onderwijsberoep (Boogaard, Schenke, Van Schaik, & Felix, 2017). 

Werkplaatsen voor onderwijsonderzoek, waar een groep leraren samenwerkt, kunnen leiden tot zowel 

kennisontwikkeling als concrete producten ter verbetering van de onderwijspraktijk (PO-raad, 2018). 

Bij dit sociaal leren worden op constructieve wijze, door sociale interactie en in samenspraak met 

elkaar, problemen en inzichten aangepakt waardoor nieuwe kennis aan de bestaande concepten wordt 

toegevoegd (Wenger, Trayner, & De Laat, 2011) en daarmee kenniscreatie plaatsvindt (Hummel, 

2010).  

      De Academische Werkplaats Oost-Gelderland (AWOG) bestaat uit verschillende netwerken waar 

pabostudenten, basisschoolleraren, pabodocenten en onderzoekers al samenwerkend komen tot 

kenniscreatie door het uitvoeren van een gezamenlijk ontwerpgericht onderzoek (Vrieling, De Laat, 

Besselink, & Ubbink, 2015). Om op het sociaal leren van en in dergelijke groepen te reflecteren en het 

sociaal leerproces te kunnen volgen, begeleiden en aan te passen is het van belang om deze 

leerprocessen te beschrijven en te analyseren. Het Dimensies van Sociaal Leren (DSL) Raamwerk (zie 

ook sectie 1.2.2.1) maakt de sociale configuratie, waaronder gedrag en houdingen, zichtbaar (Vrieling, 

Van den Beemt, & De Laat, 2016). Door bijvoorbeeld interviewafnames kunnen niet alleen de 

dimensies in beeld worden gebracht maar ook hoe de groepsleden en de groep zich ontwikkelen op de 

onderscheiden dimensies (Vrieling, Besselink, & Seinhorst, 2015). Op basis van deze uitkomsten kan 

het sociaal leerproces van de groep worden ondersteund door zowel de begeleider (facilitator) als de 

groep zelf. De groep kan zich zo verder ontwikkelen richting hun doel en komen tot een optimale 

kennisdeling en kenniscreatie (Vrieling et al., 2016).   

     De toenemende vraag naar duurzame kenniscreatie heeft geleid tot een recente aanpassing van het 

DSL Raamwerk (Vrieling, Wopereis, Van den Beemt, De Laat, & Brand-Gruwel, 2019). Zowel het 

Sociaal Kapitaal model van Ehlen, Van der Klink, Roentgen, Curfs en Boshuizen (2014) als het 

Waardecreatie Raamwerk van Wenger, Trayner en de Laat (2011) zijn gebruikt om het DSL 

Raamwerk uit te breiden tot het DSL-E(xtended) Raamwerk met als doel ook het proces van duurzame 

kenniscreatie in kaart te krijgen (zie ook sectie 1.2.2.1). Een casestudie binnen de lerarenopleiding 

toont aan dat de toegevoegde indicatoren vanuit het Sociaal Kapitaal Model en het Waardecreatie 

Raamwerk de duurzame kenniscreatie in beeld kunnen brengen (Vrieling et al., 2019).  Een beperking 

van dit onderzoek is echter dat het slechts één groep betreft. Bovendien geven de onderzoekers aan dat 

er toekomstig onderzoek nodig is om het raamwerk op het gebied van kenniscreatie verder uit te 
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breiden, mogelijk vanuit aanvullende theorieën en modellen. Het doel van huidig onderzoek is na te 

gaan of het DSL-E-Raamwerk het proces van kenniscreatie dat in de AW plaatsvindt, in beeld kan 

brengen waardoor dit proces kan worden gefaciliteerd en geoptimaliseerd.  

     Allereerst komt aan bod wat kenniscreatie is en in welke vorm het kenniscreatieproces in de 

netwerken binnen de AW zichtbaar kan worden gemaakt. Vervolgens worden de theoretische 

achtergronden van het DSL-E Raamwerk en de resultaten van eerder onderzoek hiernaar in een 

netwerk besproken. Aansluitend wordt een mogelijke aanvulling op het DSL-E Raamwerk belicht. Dit 

mondt uit in de onderzoeksvragen en hypothesen van deze thesis. 

1.2 Theoretische kader  

1.2.1 Kenniscreatie in leernetwerken 

Het proces van kenniscreatie bestaat uit het genereren, ontwikkelen, implementeren en benutten van 

nieuwe ideeën (Mitchell & Boyle, 2010). In een kenniscreatieproces kunnen initiatieven en activiteiten 

ondernomen worden richting het genereren van geheel nieuwe ideeën of producten, of ontstaan nieuwe 

ideeën die een significante verbetering zijn op bestaande kennis. Deze nieuwe kennis kan ook 

verwerkt worden in nieuwe routines, producten, publicaties of diensten (Meijer & Kuijpers, 2016; 

Mitchell & Boyle, 2010). Kenniscreatie kenmerkt zich door interactief leren aan een gezamenlijk 

onderwerp (Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2004; Van Aalst, 2009). Daarbij gaat het niet alleen 

om de gezamenlijke productie of het verbeteren van ideeën alleen, maar die ideeën moeten ook waarde 

hebben voor de groep, dus ontstaan vanuit authentieke vragen (Scardamalia & Bereiter, 2003, zoals 

beschreven in Popp & Goldman, 2016). In het onderwijs zijn netwerken van lerarengroepen een 

geschikt middel om nieuwe kennis te creëren of om waardevolle kennis toe te voegen aan bestaande 

kennis (Katz & Earl, 2010).  

     In een lerarennetwerk werken leraren basisonderwijs samen met pabodocenten, pabostudenten en 

onderzoekers, door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek, aan een oplossing van een vraagstuk uit 

de praktijk (Borst-Jeurissen, Vrieling-Teunter, Wopereis, & Bakx, 2018). Hierbij kan de kenniscreatie 

leiden tot een verbetering van het lesgeven en leren op hun school en soms ook het schoolsysteem 

verbeteren (Brown & Poortman, 2018). Die verbetering kan bijvoorbeeld bestaan uit innovatieve 

producten zoals informatieve videoclips, achtergrondinfo in de vorm van een artikel, instrumenten 

voor een formatieve beoordeling, of een onlinetool (Zuiker et al., 2017). Daarnaast kan de verbetering 

leiden tot nieuwe ideeën (Scardamalia & Bereiter, 2014). Inzichtvolle interpretaties, verduidelijking 

van problemen, een ander perspectief bieden op een kwestie of het populariseren van kennis om het 

bereik van deze kennis te vergroten zijn daar voorbeelden van. Als de producten of ideeën van 

kenniscreatie ook transfereerbaar zijn naar andere contexten is er sprake van duurzame kenniscreatie 

(PO-raad, 2018).  
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1.2.2 Kenniscreatie in beeld brengen met het DSL-E Raamwerk 

1.2.2.1 Theoretische perspectieven     

    Het kenniscreatieproces in netwerken wordt door diverse factoren beïnvloed (Ehlen, 2015). Om 

zicht te krijgen op de factoren die sociaal leren en daarmee ook kenniscreatie in netwerken 

beïnvloeden zijn deze in beeld gebracht in het DSL-E Raamwerk (Vrieling et al., 2016; zie ook 

paragraaf 1.1). Het DSL-E Raamwerk onderscheidt vier dimensies van sociaal leren, respectievelijk; 

Praktijk, Domein en Waardecreatie, Verbondenheid en Organisatie. Deze dimensies zijn 

onderverdeeld in hun bijhorende kenmerken in de vorm van indicatoren (Vrieling-Teunter et al., 

2019). Tabel 1 geeft een overzicht van deze dimensies (kolom 1) en de 11 indicatoren (kolom 2) die 

daarbij horen. Deze indicatoren helpen bij het beschrijven van zowel individueel- als groepsgedrag 

tijdens sociaal leren in netwerken en kunnen daarom gebruikt worden als een bril om (ook als groep) 

te reflecteren op hoe de huidige sociale configuratie past bij de leerdoelen en om waar nodig deze 

configuratie aan te passen (Vrieling et al., 2016).  

 Aan de hand van interviewvragen (zie Tabel 1, kolom 3) kan de sociale configuratie in beeld 

worden gebracht. Duurzame kenniscreatie is in het DSL-E Raamwerk vooral te plaatsen onder de 

indicator tijdelijke of permanente sociale activiteiten (Tabel 1, kolom 4, indicator 1b), uitwisselen of 

verbreden/verdiepen van kennis en vaardigheden (indicator 2a), taakuitvoerders of kenniswerkers 

(indicator 3c) en gedeelde of niet gedeelde interactienormen (indicator 4d). De aanvullende 

interviewvragen die deze indicatoren aan het licht kunnen brengen in het Dimensie Interview zijn 

zichtbaar in Kolom 4 van Tabel 1 (Vrieling-Teunter et al., 2019). Zoals beschreven in paragraaf 1.1 

hebben zowel het Sociaal Kapitaal Model van Ehlen et al. (2014) als het Waardecreatie Raamwerk 

(Wenger, 1999; Wenger et al., 2011) input geleverd voor het in kaart brengen van duurzame 

kenniscreatie. Beide perspectieven worden hier besproken. 

     Sociaal Kapitaal staat voor een netwerk van sociale relaties waarbinnen bruikbare materialen en 

kennisbronnen beschikbaar komen voor de groepsleden (Ehlen, 2015) Dit draagt bij aan zowel de 

kennisproductiviteit als een goede omgeving om duurzame kennis te creëren. Daarom is het DSL-E 

Raamwerk bij de dimensie Verbondenheid, indicator 3c (Taakuitvoerders of kenniswerkers) 

aangevuld met het perspectief van vernieuwing. De wijze waarop groepsleden omgaan met dit Sociaal 

Kapitaal en zichzelf zien als taakuitvoerders of juist als kenniswerkers richting die duurzame kennis 

staat hierbij centraal (Vrieling-Teunter et al., 2019). Daarin zijn 4 procesfactoren te onderscheiden die 

belemmerend of bevorderen kunnen werken, namelijk een structurele factor, een relationele factor, een 

actie-factor en een cognitieve factor (Ehlen, 2015). 

   

 

 Tabel 1 
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DSL-E Raamwerk waarbij het DSL Raamwerk is uitgebreid met aanvullende perspectieven  

Dimensie Indicator Voorbeeld interviewvragen 
Uitbreiding op DSL, 

interviewvragen 

1. Praktijk 1a. In welke mate richt de 

groep zich op speciale 

gebeurtenissen of worden 

groepsactiviteiten in het 

dagelijks werk geïntegreerd? 

 

 

Op welke manier zijn de 

praktijkervaringen besproken binnen 

het netwerk? 

 

 1b. In welke mate laat de 

groep tijdelijke of 

permanente sociale 

activiteiten zien? 

Op welke manier komen de doelen in 

de bijeenkomsten van het netwerk 

terug? 

Perspectief van waardecreatie: (1) Waar zijn 

de groepsdoelen op gebaseerd? 

(Strategische waarde); Wat waren 

bevorderende of belemmerende factoren? 

(Faciliterende waarde) 

2. Domein en 

waardecreatie 

2a. In welke mate richt de 

groep zich op het uitwisselen 

of verbreden/verdiepen van 

kennis en vaardigheden? 

Op welke manier is verbetering van 

het groepswerk zichtbaar na de 

groepsactiviteiten? 

Perspectief van waardecreatie: (1) Hoe hebt 

u de activiteiten in het netwerk ervaren? 

(Directe waarde); (2) Wat heeft het u voor 

nieuws opgeleverd? (Potentiële waarde); (3) 

Waar bent u beter in geworden? 

(Toegepaste waarde); (4) Hoe zien we dat 

terug in uw eigen prestaties, die van uw 

leerlingen/studenten, die van uw 

school/opleiding? (Gerealiseerde waarde); 

(5) Op welke manier bent u anders over die 

dingen gaan denken door deelname aan het 

netwerk? (Geherwaardeerde waarde); (6) 

Hoe zien we dat terug in de prestaties van 

uw bestuur? (Strategische waarde) 

 2b. In welke mate ervaart de 

groep waardecreatie 

individueel of gezamenlijk? 

Is er een centraal bepaalde agenda? 

En hoe komt die tot stand? 

 

3. Verbondenheid 3a. In welke mate zien de 

deelnemers elkaar als 

kennissen of laten ze een 

gedeelde identiteit zien? 

 

Welk gevoel typeert het beste uw 

verbondenheid met het netwerk? 

 

 3b. In welke mate laat de 

groep sterke of zwakke 

relaties zien? 

 

Zou u de relaties tussen u en de 

overige netwerkleden willen 

beschrijven? 

 

 3c. In welke mate zien de 

deelnemers elkaar als 

taakuitvoerders of 

kenniswerkers? 

 

Is het netwerk gericht op taken 

uitvoeren of op creëren en delen van 

kennis? 

Perspectief van Sociaal Kapitaal: (1) Op 

welke manier is vernieuwing/kenniscreatie 

tot stand gekomen? (2) Kunt u voorbeelden 

geven van momenten waarop u iets nieuws 

geleerd heeft? (3) Wat waren hierbij 

belemmerende en bevorderende factoren? 

4. Organisatie 4a. In welke mate wordt de 

groep extern aangestuurd of 

ligt de organisatie binnen de 

groep zelf? 

 

Op welke manier wordt de groep 

aangestuurd? 

 

 4b. In welke mate laat de 

groep lokale of globale 

activiteiten zien? 

Hebt u het in uw netwerk over 

problemen specifiek voor uw 

school/netwerk, of over grotere 

thema's? 

 

 4c. In welke mate laat de 

groep hiërarchische of 

gelijkwaardige relaties zien? 

 

Is er één iemand 

eindverantwoordelijk? 
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 4d. In welke mate laat de 

groep gedeelde of niet 

gedeelde interactienormen 

zien? 

 

Op welke manier is volgens u 

overeenstemming bereikt over de 

uitwerking van de concrete 

opbrengsten van het netwerk? 

Perspectief van discours: (1) Op welke 

wijze vinden gesprekken en discussies 

plaats in uw netwerk? (2) Wordt in uw 

netwerk invulling gegeven aan meta-

gesprekken over deze gesprekken en 

discussies en zo ja, hoe dan? 

  

Het Waardecreatie Raamwerk (Wenger, 1999; Wenger et al., 2011) legt de nadruk op de waarde die 

door sociaal leren kan ontstaan bij de deelnemers. Zowel het proces als de producten kunnen een 

directe waarde (a), een potentiele waarde (b), een toegepaste waarde (c), een gerealiseerde waarde (d) 

en een geherwaardeerde waarde (e) hebben (Wenger et al., 2011). Daarnaast zijn ook de strategische 

waarde (f) en de faciliterende waarde (g) die Trayner noemt, toegevoegd (2014, zoals beschreven in 

Vrieling-Teunter et al., 2019). Deze indicatoren zijn in de vorm van interviewvragen toegevoegd aan 

dimensie Praktijk, bij indicator 1b (tijdelijke of permanente sociale activiteiten) en aan dimensie 

Domein en waardecreatie bij indicator 2a (In welke mate richt de groep zich op het uitwisselen of 

verbreden/verdiepen van kennis en vaardigheden) (Vrieling-Teunter et al., 2019). 

1.2.2.2 Het DSL-E Raamwerk in de praktijk 

Het DSL-E Raamwerk is vervolgens in een casestudie bij één netwerk onderzocht op bruikbaarheid 

om de kenniscreatie daadwerkelijk in beeld te brengen (Vrieling-Teunter et al., 2019). De 

onderzoekers concluderen dat zowel het Sociaal Kapitaal Model als het Waardecreatie Raamwerk een 

verdieping geven aan hun dimensie theorie en dat het DSL-E Raamwerk daarmee kenniscreatie in 

netwerken in beeld kan brengen. Voor de kenniscreatie beschrijven zij als bevorderende factoren 

vooral de collectieve kennis creërende identiteit en de institutionele waardecreatie. Beide worden 

hieronder besproken. 

     De eerste bevorderende indicator, collectieve creërende identiteit, kwam in het netwerk naar voren 

vanuit de groepsnorm om collectief kennis en vaardigheden te ontwikkelen door met elkaar in gesprek 

te gaan, inclusief het geven en accepteren van feedback (Vrieling-Teunter et al., 2019). Ook Zuiker 

(2017) noemt het constructief feedback geven en ontvangen als een voorwaarde voor een succesvol 

netwerk dat kennis creëert. In de onderzochte groep was een ontwikkeling te zien van het delen van 

ideeën naar uiteindelijk gezamenlijk nieuwe kennis creëren.  Vrieling-Teunter et al. (2019) herkennen 

hierin de vier fasen van Katz en Earl (2010), namelijk (a) het vertellen van verhalen en verkennen van 

ideeën, (b) hulp en ondersteuning aan elkaar, (c) een open uitwisseling van ideeën en meningen en (d) 

uiteindelijk een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de gestelde 

doelen. 

     De onderzoekers noemen een aantal voorwaarden om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de gedeelde doelen te bereiken (Vrieling-Teunter et al., 2019). Als eerste het gedeeld leiderschap. In 

het onderzochte netwerk voelden alle deelnemers zich verantwoordelijk om vanuit hun eigen rol een 



Kenniscreatie in de Academische Werkplaats 

13 

 

bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel. Dit zorgde er ook voor dat ze zich richtten op hun rol 

als kenniswerkers. De tweede voorwaarde, een onderzoekende houding, werkte ook bevorderend op 

kenniscreatie. Zichtbaar was dat het stellen van kritische vragen en geven van kritische feedback 

leidde tot het gezamenlijk formuleren van nieuwe visies (Vrieling-Teunter et al., 2019). Deze 

reflectieve leeromgeving leidde hiermee tot een transformatieve waarde voor de netwerkleden. De 

onderzoekers geven aan dat een geleidelijke overgang van het managen van de groep naar een 

gelijkwaardige verdeling van de rollen tussen de groepsleden onderling (scaffolding) daarbij van 

belang is (Vrieling-Teunter et al., 2019). Ook Ehlen (2015) erkent dit en concludeert dat het daarom 

belangrijk is voor de kenniscreatie om in netwerken aandacht te besteden aan het verkrijgen van 

nieuwe vaardigheden. 

     De tweede belangrijke indicator voor kenniscreatie, institutionele waarde, kwam in het onderzoek 

naar voren vanuit de behoefte van de groepsleden om te weten waar de groepsdoelen op gebaseerd 

waren en om te weten wat de korte- en langetermijndoelen waren (strategische waarde). Om het 

gezamenlijke doel voor ogen te houden vonden de groepsleden het belangrijk om op diverse 

momenten stil te staan bij de stand van zaken ten opzichte van deze doelen. Om hier echter goed op te 

kunnen reflecteren bleek het van groot belang om alle betrokken vanaf de start bij de groep te 

betrekken en informeren (Vrieling-Teunter et al., in press). Ook uit onderzoek van Ehlen (2015) 

komen zowel een goed geformuleerde taak en doel als support door de andere belanghebbenden 

(stakeholders) als positieve condities voor het optimaal functioneren van de groep naar voren. 

1.2.3 Discours ter bevordering van kenniscreatie 

Uit de onderzoeksresultaten ven Vrieling-Teunter et al. (2019) wordt de belangrijke rol van dialoog en 

feedback voor kenniscreatie zichtbaar. Dit sluit aan bij diverse theorieën en modellen die benadrukken 

dat de manier waarop de dialogen plaatsvinden in netwerken van cruciaal belang is voor zowel de 

kenniscreatie als proces als voor de uiteindelijke producten (Chen, Resendes, Chai, & Hong, 2017; De 

Jong et al., 2017; Felton, Garcia-Mila, Villarroel, & Gilabert, 2015; Resendes, Scardamalia, Bereiter, 

Chen, & Halewood, 2015; Scardamalia & Bereiter, 2014; Van Aalst, 2009; Zuiker et al., 2017). Het 

overkoepelende begrip voor de manier waarop de dialogen gevoerd moeten worden is discours. 

Mezirow (1997, p. 6) definieert discours als volgt: “Discourse is a dialogue devoted to assessing 

reason presented in support of competing interpretations, by critically examining evidence, arguments, 

and alternative points of view”. De manier waarop het discours in de groep plaatsvindt heeft grote 

invloed op het proces van kenniscreatie en is daarmee een kenmerk van professionele netwerken waar 

kenniscreatie het doel is (Popp & Goldman, 2016; Van Aalst, 2009). Het discours leidt tot de 

deconstructie en herconstructie (het ontrafelen en opnieuw construeren) van persoonlijke 

overtuigingen, ook wel transformatie genoemd (Taylor, 2017). Ook in het onderzoek naar de 
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bruikbaarheid van het DSL-E Raamwerk noemen Vrieling-Teunter et al. (2019) dat het voor 

kenniscreatie van belang is de eigen visie los te laten en te vervangen door een nieuwe gezamenlijke 

visie (reframen).  

     De Jong et al. (2017) benadrukken dat een kennis creërende discours vooral betekent dat 

netwerkleden niet zomaar hun eigen visie aanpassen, maar elkaar opstuwen tot een transformatie van 

gezamenlijke collectieve kennis. Ook Felton et al. (2015), Van Aalst (2009) en Scardamalia en 

Bereiter (2014) geven aan dat het discours een interactief en collectief proces is waarbij ieder zijn 

eigen individuele visie aanpast. Door in dat proces consensus te bereiken over een complex onderwerp 

kan kenniscreatie bevorderd worden (Popp & Goldman). Het is dus van belang om een vorm van 

discours te stimuleren die deze elementen in zich heeft. In de literatuur zijn twee vormen van discours 

te onderscheiden (Felton et al., 2015; Popp & Goldman, 2016, Scardamalia & Bereiter, 2014), 

namelijk de op overtuigen gerichte discours (overtuigende discours) en de op argumenten gerichte 

discours (argumentatieve discours). Beide vormen worden hierna besproken. 

     Het overtuigende discours in netwerken is meer gericht op het individu. Het doel is daarbij een 

ander te overtuigen van jouw gelijk (Felton et al., 2015). Daarbij houden groepsleden zich vast aan de 

eigen visie. Popp en Goldman (2016) gebruiken hiervoor de term expository talk, waarbij de 

gesprekken in het discours zich vooral richten op het vertellen, beschrijven en individueel 

interpreteren van gebeurtenissen en waarbij gebrek aan overleg daarover of overeenstemming 

zichtbaar is. De groepsleden nemen hierbij, zoals Scardamalia en Bereiter (2014) noemen, een belief-

mode aan. Omdat het hierbij gaat om hun eigen individuele visie leidt deze belief- mode tot activiteiten 

in het netwerkleren die vooral te maken hebben met het bevragen, accepteren of afwijzen van 

kennisclaims. Zo’n houding beperkt de vorming van nieuwe ideeën (Chan, 2013) en werkt 

belemmerend op het kenniscreatieproces. 

     Bij het argumentatieve discours daarentegen is het doel gericht op het gezamenlijk komen tot 

overeenstemming (Felton et al., 2015). Juist hier is een uitwisseling van concurrerende ideeën, het 

kritisch bestuderen van deze ideeën en sociale onderhandelingen over deze ideeën zichtbaar. Zo leidt 

deze vorm van discours tot een revisie van de eigen visie en het aannemen van een andere 

gezamenlijke visie op basis van argumenten en bewijs. Ook Popp en Goldman (2016) zien deze vorm 

van discours terug in professionele netwerken; het discours richt zich dan vooral op het collectief 

bestuderen van ideeën. De houding van de groepsleden bij het argumentatieve discours sluit aan bij de 

design-mode van Scardamalia en Bereiter (2014). Deze design-mode is volgens hen terug te zien in 

activiteiten die te maken hebben met kennisproductie en verbetering, theoretiseren, uitvinden, 

ontwerpen, identificeren van veelbelovende ideeën en zoeken naar verbetering. Daarmee creëert een 

onderzoekende collectieve en argumentatieve discours juist kennis (Chan, 2013) en is daardoor een 

bevorderende factor. 
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     Onderzoek van Felton et al. (2015) naar gespreksbijdragen die het discours in beweging kunnen 

zetten richting een argumentatief discours, toont aan dat een vijftal gespreksbijdragen geassocieerd 

kunnen worden met een argumentatief discours. Dat zijn (a) het geven van aanvullende argumenten, 

(b) het aanpassen van de eigen argumenten in reactie op kritieken van groepsleden, (c) het 

samenvatten van belangrijke punten vanuit de dialoog, (d) het instemmen met deze samenvatting en 

(e) gedane aanpassingen en consensus waarbij de groepsleden de tijd nemen om elkaars ideeën te 

verwerken en aan de slag willen gaan om tegengestelde visies proberen te integreren in de eigen visie. 

De norm moet zijn dat de netwerkleden zich in willen zetten om tegenstrijdige argumenten te 

betrekken in het discours. Ook moet bij de netwerkleden de wil om te begrijpen aanwezig zijn. Dit 

geldt ook voor de inzet om kritisch naar redenen en bewijs bij argumenten aan beide zijden te kijken. 

Tot slot is ook de inzet om bij het probleem van tegenstrijdige claims en bewijzen dit op te willen 

lossen en in overeenstemming te brengen, van belang (Felton et al., 2015).  Scardamalia en Bereiter 

(2014) hebben het over een Design Thinking Mindset, waarbij netwerkleden waarde hechten aan het 

verbeteren van ideeën en waardering hebben voor de inbreng van ideeën. Als deze Mindset deel uit 

gaat maken van de instelling van de groep, ontstaat een nieuwe norm.  

    Kenniscreatie heeft ook discours nodig over de langetermijndoelen en over het evalueren van de 

voortgang in de vorm van de (overkoepelende) meta-discours (Van Aalst, 2009). Onderzoek naar de 

kenniscreatie in één netwerk van de AWOG laat zien dat de deelnemers behoefte hebben aan 

duidelijke (tussen)doelen en criteria om op te reflecteren (Vrieling-Teunter, 2019). Resendes et al. 

(2015) geven ook aan dat formatieve evaluatie op de doelen op groepsniveau een belangrijke rol speelt 

bij het sturen van toekomstige acties in de groep. Daarnaast geven Felton et al. (2015) aan dat het 

nadenken over het discours zelf, in relatie tot de doelen, een positieve invloed heeft op de 

kenniscreatie. Vooral het onderdeel meta-talk in de vorm van het stellen van doelen, het evalueren van 

doelen en bepalen of de doelen bereikt zijn, bevordert volgens hen kenniscreatie.  

1.3 Vraagstellingen en hypothesen  

In het door Vrieling et al. (2019) onderzochte netwerk zijn aan de hand van het DSL-E Raamwerk 

zowel de kenniscreatie als de bevorderende factoren voor het kenniscreatieproces in beeld gebracht 

(Vrieling-Teunter et al., 2019). Om het DSL-E Raamwerk te gaan gebruiken als instrument om de 

sociale configuratie van kennis creërende netwerken in beeld te brengen is het van belang om dit 

onderzoek in meerdere netwerken te herhalen. Daarmee kan de vraag beantwoord worden of het DSL-

E Raamwerk ook het kenniscreatieproces van andere netwerken in beeld kan brengen en of dezelfde 

indicatoren als belangrijk aan te merken zijn.  

    In professionele netwerken is volgens Popp en Goldman (2016) de mate waarin ideeën aan bod 

komen en verkend worden een kenmerk van kenniscreatie. Toch constateren zij dat in groepen met 
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leraren vaak conflicten in de vorm van stevige discussies over tegenstrijdige visies vermeden worden. 

Daarom is het van belang om het argumentatieve discours aan het DSL-E Raamwerk te koppelen. Bij 

de indicator gedeelde versus niet gedeelde interactienormen kan het argumentatieve discours als vraag 

toegevoegd worden. (zie Tabel 1, indicator 4d). Zo kan duidelijk worden of het argumentatieve 

discours als bevorderende factor voor kenniscreatie betrokken moet worden bij het faciliteren van 

netwerkleren bij leraren. Ook de terugkoppeling van de resultaten van het DSL-E Raamwerk kan 

bijdragen aan de meta-discours. Daarom wordt het meta-discours als vraag toegevoegd aan het huidige 

DSL-E Raamwerk bij de indicator gedeelde versus niet gedeelde interactienormen om te kijken of 

meta-discours ook in meerdere netwerken de kenniscreatie in beeld brengt. 

      De hoofdvragen van dit onderzoek zijn daarom: 

- Op welke manier geeft het DSL-E Raamwerk zicht op het proces van kenniscreatie in de netwerken 

van de AWOG en welke kenniscreatie komt hiermee in beeld? 

- Op welke manier is het argumentatief discours hierbij een waardevolle uitbreiding? 

2. Methoden 

2.1 Ontwerp  

Dit onderzoek naar kenniscreatie in netwerken is een mixed-methods ontwerp met een convergent 

parallel ontwerp (Creswell, 2014). Hoewel zowel de kwalitatieve als kwantitatieve data gelijktijdig 

worden verzameld, ligt de prioriteit bij het kwalitatieve onderzoek. Dat kwalitatieve onderzoek bestaat 

uit een meervoudige casestudie die (deels) een eerdere enkelvoudige casestudie naar het gebruik van 

het DSL-E Raamwerk herhaalt (Vrieling-Teunter et al., 2019), zij het in een andere context. Een 

casestudie is een geschikte methode voor een onderzoek naar kenniscreatie omdat de dataverzameling 

diepgaande inzichten kan opleveren over bijvoorbeeld gedeelde gedragspatronen en overtuigingen 

(Creswell, 2014). Bovendien is het ontwerp geschikt om informatie te krijgen uit de omgeving waar 

het onderwerp, in dit geval kenniscreatie, ook daadwerkelijk plaatsvindt (Blomberg, Burrell, & Guest, 

2002). Daardoor verkrijg je de informatie van een ingewijde. De meervoudige casestudie leent zich 

bovendien goed om de casussen, in dit onderzoek zijn dat meerdere netwerken, met elkaar en met het 

vorige onderzoek te vergelijken om meer inzicht te krijgen (Creswell, 2014). In dit onderzoek is dat 

inzicht in kenniscreatie en het gebruik van het DSL-E Raamwerk ten behoeve van die kenniscreatie.  

     Een kenmerk van een casestudie is dat er meerdere vormen van data verzameld worden om inzicht 

te krijgen in de materie (Creswell, 2014). In deze casestudie is dat de informatie uit 

semigestructureerde interviews, vragenlijsten, reflectieve vragen en audiotranscripties van de 

netwerkbijeenkomsten. Door meerdere informatiebronnen te gebruiken wordt tevens de interne 

validiteit van het onderzoek vergroot omdat de aannames, interpretaties en conclusies dan gebaseerd 

zijn op meer dan één situatie (Creswell, 2014; Baŝkarada, 2014). Daarnaast wordt de data uit dit 
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kwalitatieve onderzoek vergeleken met de data uit het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Dat 

kwantitatieve deel bestaat uit de analyse van de DSL-vragenlijst (zie sectie 4.3.2). Bij deze vragenlijst 

zijn de indicatoren van het DSL Raamwerk omgezet in vragen, oftewel items. 

2.2 Participanten  

Dit onderzoek vindt plaats in de netwerken in de AWOG (zie ook paragraaf 1.1). Uit de netwerken 

doen basisschoolleraren (vanaf nu leraren), pabodocenten (vanaf nu docenten) en pabostudenten 

(vanaf nu studenten) mee aan het onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in vier netwerken van de 

AWOG, die geanonimiseerd worden weergegeven (netwerk A, B, C en D). Aan deze netwerken doen 

ook onderzoekers mee. Zij worden echter niet meegenomen in dit onderzoek omdat zij de rol van 

facilitator van het netwerkleren hebben.  

     De docenten zijn allen werkzaam op Iselinge Hogeschool. De studenten zijn derde- en 

vierdejaarsstudenten van de pabo aan de Iselinge Hogeschool die een minor volgen of aan hun 

afstudeerwerkstuk werken. De leraren zijn afkomstig van basisscholen in de regio rond Doetinchem. 

De netwerken komen in het schooljaar 2018-2019, van september tot en met mei, in totaal acht keer 

bij elkaar. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer drie uur en een kwartier. Drie netwerken zijn dit 

schooljaar gestart, een ander netwerk al eerder. Naast verschil in startdatum hebben de netwerken ook 

een andere verdeling en samenstelling van de groepsleden; tabel 2 geeft hiervan een overzicht.  

     Uit de netwerken A, B, C en D zijn negen deelnemers gevraagd om vrijwillig mee te doen aan de 

semigestructureerde interviews in januari/februari. In totaal zijn drie docenten, drie leraren en drie 

studenten gevraagd voor deze interviews. Daarbij is purposeful sampling gebruikt. Dit is een geschikte 

methode waarbij deelnemers worden geselecteerd omdat ze bruikbare informatie hebben en daarmee 

meer inzicht kunnen geven (Creswell, 2014). In dit onderzoek gaat het om informatie over het proces 

van kenniscreatie. Als er in de netwerken meerdere geschikte kandidaten aanwezig waren, werd 

willekeurig (at random) gekozen uit de kandidaten. De drie docenten (2 mannen, 1 vrouw) zijn 

gemiddeld M = 39,6 jaar. De drie leraren (1 man, 2 vrouwen) zijn gemiddeld 36,3 jaar en de studenten 

(2 vrouwen, 1 man) gemiddeld 21 jaar. Voor de interviews van juni zijn uit de eerdere groep 

deelnemers een docent (man), een leerkracht (man) en een student (vrouw) gevraagd om aanvullende 

informatie te geven. Daarbij is gekozen voor de netwerken B, C en D omdat in deze netwerken 

aanvullende informatie tot een completer beeld over het proces en de producten van kenniscreatie zou 

kunnen leiden.  

 

Tabel 2 

Overzicht netwerken 

Netwerk A B C D 
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Gestart in schooljaar 2016-2017 2018-2019 2018-2019 2018-2019 

  Aantal docenten        2            2                 2            2 

  Aantal leraren                     5                          3                             7                                1 

  Aantal studenten                 12                        2                             6                                9 

Note: Informatie afkomstig van awonderwijs.nl 

2.3 Materialen  

Om de bruikbaarheid van de DSL-E Raamwerk en daarmee kenniscreatie in beeld te krijgen worden 

diverse instrumenten gebruikt. Deze worden hieronder toegelicht. 

2.3.1 DSL-E Interviewleidraad 

Door de onderzoeker worden semigestructureerde interviews afgenomen. Op basis van de 

interviewvragen blikken de participanten terug op en vertellen over hun ervaringen met de 

netwerkbijeenkomsten. Het DSL-E Interview (zie bijlage I), een biografisch interview, is daar geschikt 

voor omdat het interview begrip en interpretatie van ervaringen aanmoedigt (Bornat, 2008). Het stelt 

een individu centraal in zijn poging om sociale relaties en structuren te verklaren. Daarnaast biedt het 

rijke inzichten in de dynamiek tussen een individu en wat er gebeurd is en het hoe en waarom van zijn 

gedachten en gedragingen ten aanzien van zichzelf en de ander (Merrill & West, 2009). Voor de 

afname van het interview wordt een interviewleidraad gebruikt. Deze interviewleidraad, “de 

Opbrengsten van leernetwerken in kaart brengen” (Van den Beemt, Vrieling, & De Laat, 2015; 

Vrieling, Besselink et al., 2015), is gebaseerd op een gevalideerd DSL Raamwerk van Vrieling, Van 

den Beemt, en De Laat (2016) met bijbehorende interviewleidraad. Deze DSL Interviewleidraad is 

aangevuld met vragen over Waardecreatie en Sociaal Kapitaal (het DSL-E Raamwerk, zie paragraaf 

1.2.2.1). Tot slot zijn voor dit onderzoek ook twee vragen toegevoegd over het discours in de 

netwerken (zie paragraaf 1.2.3). Aan het begin van het interview wordt de deelnemer gevraagd zijn 

persoonlijke code, bestaande uit achtereenvolgens de voorletters van hun vader, van hun moeder, hun 

eigen geboortejaar en een S voor student, L voor leerkracht en D voor docent, te geven zodat de 

interviewgegevens van deze deelnemer aan gegevens van de andere instrumenten gekoppeld kan 

worden. 

     De interviewvragen van het DSL-E Raamwerk, inclusief de discours vragen, zijn op thema 

gegroepeerd. Het interview begint met inleidende en algemene vragen over het netwerk. Vervolgens 

komt de netwerkagenda aan bod. Hier krijgt de biografische benadering een verdere uitwerking 

doordat er een tijdlijn in kaart gebracht wordt door de participant. Dan volgen vragen over de 

activiteiten van het netwerk. Het derde onderdeel van dit interview gaat over de samenstelling van het 

netwerk en de rollen en relaties tussen de deelnemers. Het vierde en laatste onderdeel, over de 
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identiteit van de groep, omvat naast vragen over activiteiten die een gedeelde identiteit kunnen 

bevorderen, ook vragen over sociaal kapitaal.  

2.3.2 Vragenlijsten 

Naast deze interviewmethode wordt er een tweetal vragenlijsten afgenomen. De eerste vragenlijst 

betreft de Reflectieve Vragenlijst (RV) (bijlage II) waarmee zicht kan worden verkregen op zowel het 

perspectief van de netwerkleden op de bijeenkomst als op hun perspectief op het proces (Honold, 

2006). Na iedere bijeenkomst wordt deze vragenlijst door alle netwerkleden ingevuld.  De RV bestaat 

uit een versie voor studenten en een versie voor leraren en docenten. Naast algemene gegevens zoals 

persoonlijke code, datum, geslacht en leerjaar worden aan studenten vijf vragen gesteld over 

bijvoorbeeld de onderdelen van de bijeenkomst en de opbrengsten voor de student en zijn/haar 

behoefte aan begeleiding. De vraag “Welk onderdeel van deze bijeenkomst vond je top en waarom” is 

daar een voorbeeld van. De vragenlijst voor leraren en docenten vraagt ook naar het aantal jaren 

onderwijservaring en gaat naast opbrengsten en waardering voor de onderdelen van het netwerk, ook 

in op inbreng en mogelijke ondersteuning van studenten. 

     De tweede vragenlijst, de DSL-vragenlijst (Wopereis & Vrieling, 2018) (bijlage III), wordt 

tweemaal per jaar ingevuld. Voor deze vragenlijst zijn de interviewvragen uit de interviewleidraad 

omgezet in dertig kijkpunten/stellingen, met ruimte om opmerkingen te plaatsen. De deelnemers 

vullen bij de stellingen op een 4-punts Likertschaal in hoe ze denken over deze stellingen, daarbij is 1 

geheel niet van toepassing en 4 helemaal van toepassing. Een voorbeeld van zo’n stelling is “Er is 

sprake van aanpassing van ontwikkeld materiaal na discussie of feedback”. Op meerdere momenten is 

er onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de DSL-vragenlijst. Bartelts-Schilt (2015) 

concludeert dat de Cronbach’s alpha voor deze vragenlijst α=.780 is met waarden voor de dimensies 

tussen de α=.684 en α=.938. Huiskamp (2017) rapporteert dat een betrouwbaarheidsanalyse waarden 

van de dimensies tussen de α =.715 en α=.830 laat zien. De waarden van de dimensies in het 

onderzoek van Loeve (2018) liggen tussen α=.795 en α=.885. Wopereis en Vrieling (2018) 

concluderen daarmee dat de schalen consistent zijn. Doordat de waarden boven de .7 liggen is deze 

DSL-vragenlijst ook betrouwbaar te noemen (Field, 2014).  

2.3.3 Audio-opnames 

Naast het interview en de vragenlijsten worden audio-opnames van de bijeenkomsten gebruikt. Aan 

het begin van iedere bijeenkomst krijgen de netwerken opnameapparatuur (voicerecorder). De hele 

bijeenkomst wordt hiermee opgenomen. Na afloop wordt de apparatuur ingeleverd en worden de 

audiobestanden getranscribeerd. De transcriptie van deze audio-opnames vormt een aanvulling op de 

andere instrumenten en zal gebruikt worden bij de kwalitatieve analyse. 
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2.4 Procedure  

Dit onderzoek valt onder een lopend onderzoek binnen de AWOG. Voor dit onderzoek is Iselinge 

Hogeschool hoofdverantwoordelijk. Iselinge sluit hiervoor aan bij de VSNU Nederlandse 

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018. 

     Een overzicht van de onderzoeksactiviteiten staat in tabel 3. Alle deelnemers doen vanaf het begin 

van het cursusjaar mee aan de onderzoeksactiviteiten. Voor aanvang van het netwerk zijn de 

deelnemers geïnformeerd over de onderzoeksactiviteiten waar deze netwerken bij betrokken zijn en 

hebben zij hiervoor allen schriftelijk toestemming verleend op een informed consent-formulier. Aan de 

deelnemers is daarnaast schriftelijk gevraagd om medewerking te verlenen aan de interviews. Iedere 

netwerkbijeenkomst wordt met audioapparatuur opgenomen en na afloop getranscribeerd. Aan het 

eind van iedere bijeenkomst vullen de deelnemers de RV in. Dit kost ongeveer 5 minuten per keer. In 

november en mei vullen wordt de vragenlijst DSL ingevuld; dit duurt maximaal 10 minuten. 

 

Tabel 3 

Overzicht van de geplande onderzoeksactiviteiten van de netwerken 

Data 

 

sept. okt. nov. jan. febr. mrt. april mei 

RV x x x x x x x x 

DSL Vragenlijst   x     x 

DSL-E Interview    x    x 

Audio  x x x x x x x x 

Note: RV=Reflectieve Vragen, DSL-vragenlijst voor alle deelnemers, DSL-E- interview voor 9 deelnemers en audio-opnamen van iedere 

bijeenkomst van alle deelnemende netwerken 

 

     Naast de RV en vragenlijst DSL zijn voor dit onderzoek in januari negen deelnemers persoonlijk 

benaderd met het verzoek om in januari of de eerste helft van februari mee te doen aan een 

semigestructureerd interview van ongeveer een uur (DSL-E Interview). Tabel 4 geeft een overzicht 

van deelnemers en hun netwerken. In een informatiebrief aan de deelnemers stond omschreven wat het 

doel was van de interviews, wat de deelnemers konden verwachten, hoe hun anonimiteit wordt 

gegarandeerd en wat er gebeurt met de onderzoeksgegevens. Ook stond in de brief de bewaartermijn 

van de gegevens en hun recht om zich op ieder moment, zonder opgave van redenen, terug te trekken 

uit het onderzoek. Ieder semigestructureerd (individueel) interview duurde ongeveer een uur en is 

telefonisch afgenomen. In mei of juni is het interview nogmaals afgenomen met een aantal van deze 

deelnemers. De deelnemers beantwoorden tijdens de interviews de open vragen van het DSL-E 

Raamwerk. Zij hoefden daarvoor niets voor te bereiden. Alle interviews zijn opgenomen met een 
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voice-recorder, hiervoor is aan het begin van het interview actief toestemming gevraagd aan de 

deelnemers. Tevens werden de opgenomen interviews omgezet in tekst (transcriberen). 

 

Tabel 4 

Overzicht van de verdeling van de interview-deelnemers 

Netwerk Docenten Leraren Studenten 

A 1 2 1 

B 1*  1 

C  1*  

D 1  1* 

Note: De deelnemers met een * zijn in mei/juni nogmaals geïnterviewd. 

2.5 Data-analyse  

De data uit de semigestructureerde interviews, audiobestanden en reflectieve vragen zijn volgens de 

stappen van kwalitatief onderzoek geanalyseerd (Creswell, 2014) en systematisch onderzocht (Wester, 

2004). Een overzicht van de gebruikte data is in tabel 5 te vinden.  

     Eerst is de data globaal doorgenomen om de fragmenten die van belang zijn voor de 

onderzoeksvraag te lokaliseren. Hierbij is gestart met de interviews. In eerste instantie is een drietal 

interviews gebruikt om te coderen aan de hand van het analysekader. Dit kader is gebaseerd op een 

bestaand analysekader, het DSL Raamwerk (Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, 2018) (bijlage IV). 

Vanuit het theoretisch kader is dit analysekader aangevuld met labels over het discours. Het coderen 

van deze interviews is samen met een andere onderzoeker gedaan om de betrouwbaarheid te vergroten 

(Creswell & Miller, 2000; LeCompte & Goetz, 1982). Hierbij zijn vanuit elke afzonderlijke 

onderzoeksvraag zoveel mogelijk relevante labels in de kantlijn bij tekstfragmenten gezet. Deze labels 

zijn afgeleid uit het theoretisch kader (Wester, 2004) of uit het analysekader. In het belang van de 

interne betrouwbaarheid van het onderzoek is dit zoveel mogelijk feitelijk gehouden (LeCompte & 

Goetz, 1982). Ideeën, beslissingen en achtergronden omtrent de labels zijn in aparte opmerkingen 

vastgelegd. Hierdoor is het analyseproces en de gemaakte keuzes ook voor andere onderzoekers te 

volgen (Wester, 2004).  

     De volgende fase bestond uit het analyseren van de labels, weghalen van overlappende labels en 

het bundelen van labels per thema en waar nodig toevoegen van labels. Deze labels en het proces zijn 

in een peer debriefing voorgelegd aan een andere onderzoeker. Waar afwijkende interpretaties en/of 

onduidelijkheden waren volgde een discussie en zijn labels verder verduidelijkt of aangepast 

(Creswell, 2014; Creswell & Miller, 2000). Dit heeft geleid tot een andere formulering van de 

aanvankelijke labels in het analysekader bij discours om in de discoursfragmenten meer onderscheid 

aan te brengen. Daarnaast zijn proces-bevorderende factoren bij Sociaal Kapitaal toegevoegd, omdat 
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dit ook onvoldoende in de labels naar voren kwam. Bij één geschil is de hoofdonderzoeker gevraagd 

om haar expertise in te zetten. De drie interviews zijn daarna nogmaals met de definitief gekozen 

labels bekeken waardoor gerichte codering en vergelijkende analyse plaats vond (Wester, 2004), het 

selectief coderen. Daarna zijn met dit analysekader ook de andere interviews gelabeld. Ook bij de 

andere materialen is selectief gecodeerd volgens deze lijst met labels.  

     Vervolgens zijn al deze bevindingen in één grote onderzoek-database opgenomen en zijn per bron 

samenvattingen gemaakt van de bevindingen. Daarna zijn deze met elkaar vergeleken op 

overeenkomsten, verschillen en variaties (Wester, 2004). Deze analyse is vervolgens gekoppeld aan de 

theoretische onderbouwing (Baškarada, 2014) waarbij per dimensie en indicatoren die van belang zijn 

voor kenniscreatie in beeld is gebracht wat de resultaten zijn. De DSL Vragenlijst is zowel in 

november als in mei met een kwantitatieve data-analyse geanalyseerd met hulp van het statistische 

programma SPSS-versie 25. Daarbij is de gemiddelde score op de kijkpunten en van de dimensies naar 

voren gekomen. Met een schaalanalyse en het uitrekenen van Cronbach’s alpha is ook nogmaals de 

interne consistentie en daarmee de betrouwbaarheid van de DSL-vragenlijst berekend, waarbij een 

waarde van 0.7 acceptabel is (Field, 2014) (zie resultatensectie). 

     De resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve analyses zijn met elkaar vergeleken. Daarna zijn 

de resultaten ook vergeleken met de eerdere casestudie naar het DSL-E Raamwerk (Vrieling-Teunter 

et al., 2019). Daarmee kon een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen. Citaten van de 

participanten zijn Aan het begin van de interviews in mei/juni is middels een samenvatting het beeld 

van het netwerk tot dat moment geschetst en bij de deelnemers nagevraagd of dit beeld correct is. Bij 

alle deelnemers aan dit interview klopte dit geschetste beeld.  

 

Tabel 5 

Overzicht van de voor de analyse beschikbare data 

 sept. okt. nov. jan. febr. mrt. april  

  Bijeenkomsten (audio)   

    A 

    B 

    C 

    D 

Reflectieve Vragen 

    A 

    B  

    C 

    D 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

Note: De bijeenkomst in mei is komen te vervallen voor de audio-opnames en reflectieve vragen 
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3. Resultaten 

Deze resultatensectie bestaat uit twee delen. Het eerste deel (paragraaf 3.1) geeft antwoord op 

onderzoeksvraag 1 (Op welke manier geeft het DSL-E Raamwerk zicht op het proces van 

kenniscreatie in de netwerken van de AWOG en welke kenniscreatie komt hiermee in beeld?). Dit 

wordt per dimensie gedaan aan de hand van het DSL-E Raamwerk (Praktijk, Domein en 

Waardecreatie, Verbondenheid en Organisatie). Allereerst worden (belangrijke elementen van) de 

processen van kenniscreatie weergegeven; daarna wordt besproken welke producten van kenniscreatie 

zichtbaar zijn geworden (zie ook tabel 6). Daar waar een indicator ook in de DSL-vragenlijst aanwezig 

is vindt een vergelijking met de kwantitatieve analyse plaats. Het tweede deel van deze 

resultatensectie (paragraaf 3.2) bespreekt in antwoord op onderzoeksvraag 2 op welke wijze het 

discours een waardevolle aanvulling is bij het zicht krijgen op processen en producten van 

kenniscreatie in de netwerken.  

 

Tabel 6.  

Processen en producten van kenniscreatie in netwerken 

 
Dimensie 

Praktijk   

 

 

 

 

Netwerk 

A                             B                            C                              D                         

(N = 11)                  (N = 13)                 (N = 11)                    (N = 11) 

 Proces gesprek lange en korte 
termijn groepsdoelen 

 

n = 7                  n = 2  n = 4                                n = 1            

        concretisering doelen 

(tempo)  

beschrijving doelen 
 

inhoudelijke gesprekken met 

relatie doel-activiteit 
 

strategische context is 

meerwaarde voor praktijk 
 

 

na bijeenkomst 1  

n = 4 

 
 

n = 7 

 
 

n = 2 

 

na bijeenkomst 5  

 

n = 1 
 

 

n = 2 
 

 

n = 6 
 

na bijeenkomst 2 

 

n = 2 
 

 

n = 2 
 

 

n = 3 
 

na bijeenkomst 7 

 

n = 1 
 

 

n = 0 
 

 

n = 2 
 

 Product producten tot concrete 
doelstelling 

 

producten vanaf concrete 
doelstelling 

 
 

 

-website voor 
ondersteunen van 

leraren bij ll 

informatie over 
het zijnsgedeelte 

van ll 
-matrix met 

basisbehoeften ll 

-filmscript 
-handleiding 

kindgesprek 

-instructies voor 
leraren voor 

omgang met ll 

 

begrips-
verheldering 

 

-model voor 
stimuleren creatief 

probleem-

oplossend 
vermogen 

-aangescherpte 
onderzoeksvraag 

-criteria 

startopdracht  

definitie  
 

 

-leerlijn  
-concrete 

beoordelings-punten 

 
 

 

-poster energizers 

Domein 

en 

positieve directe waarde 
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Waarde-

creatie 
 Proces 

                               

inhoudelijke voorbeelden 

potentiele waarde 

individueel n = 5 

gezamenlijk n = 5 

 
algemeen n = 2 

specifiek n = 7 

individueel n = 6 

gezamenlijk n = 3 

 
algemeen n = 2 

specifiek n = 6 

individueel n = 2 

gezamenlijk n = 4 

 
algemeen n = 4 

specifiek n = 4 

individueel n = 7 

 

 
algemeen n = 6 

specifiek n = 2 

                  
 

toegepaste waarde in 

ontwikkelen voor en 
uitproberen in praktijk 

 

zichtbaarheid gerealiseerde 
waarde 

 

geherwaardeerde waarde van 
producten kenniscreatie 

 

strategische waarde door 
delen producten 

kenniscreatie 

 

 
 

individueel n = 5 

gezamenlijk n = 9 
 

 

 
na bijeenkomst 2 

 

 
n = 6 

 

 
n = 3 

 
 

individueel n = 1 

gezamenlijk n = 3 
 

 

 
na bijeenkomst 5 

 

 
n = 1 

 

 
n = 2 

 

 
 

individueel n = 4 

gezamenlijk n = 6 
 

 

 
na bijeenkomst 5 

 

 
n = 2 

 

 
n = 3 

 

 

 
 

gezamenlijk n = 1 

 
 

 

 
na bijeenkomst 7 

 

 
n = 1 

 mogelijkheden feedback (fb) regelmatig, 

onderdeel proces, 

oproep tot fb, na 
ieder 

(tussen)product, 

kritische inbreng, 
mening 

werkbaarheid 

 

kritische vragen, 

fb op bijeenkomst, 

fb op 
uitvoerbaarheid 

doelen, fb op 

onderzoeksvraag 

fb op werkwijze, 

vragen om fb en 

kritische reactie op 
inbreng 

fb op inhoud begrip, vraag 

om schriftelijke individuele 

fb 

Product                      aanpassing materiaal na fb website inhoud, 

conceptversies 

script, materiaal 
‘doen’, kader 

gesprekskaart, 

lay-out materiaal, 
handleidingen, 

indeling 
QuickScan 

 

aanpassen 

onderzoeksvraag, 

inkorten lijst 
criteria goede start  

aanscherpen 

onderzoeksvraag, 

aanpassen doelen 
definitie, leerlijn 

- 

Verbon-

denheid    
 Proces 

 
houding kenniswerker 

gericht op gezamenlijk 

creëren en delen van kennis  
 

 
n = 11 

 
n = 4 

 
n = 2 

 

 

 bevorderende factoren proces 

van kenniscreatie 

deelgroepen (n = 

8) 
 

multidisciplinaire 

samenstelling 
groep (n= 1) 

 

tijd voor 
kennismaking (n 

= 2) 

 
teamspirit ( n = 1) 

 

deelgroepen (n = 

4) 
 

 

 
 

 

tijd voor 
kennismaking (n = 

1) 

 
 

 

gezamenlijke taal 
( n = 1) 

deelgroepen (n = 8) 

 
 

multidisciplinaire 

samenstelling groep 
(n = 1) 

 

tijd voor 
kennismaking ( n = 

1) 

 
 

 

gezamenlijke taal ( n 
= 1) 

 

 

  

belemmerende factoren 

proces van kenniscreatie 

 

 

 

grootte groep (te 

weinig 

deelnemers) ( n = 
1) 

  

gebrek aan 

besluitvaardigheid ( n = 2) 

 
 

samenstelling groep (maar 

1 leerkracht) ( n = 2) 
 

gebrek aan teamspirit (n = 

2) 
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Note: N = totale aantal bronnen in het netwerk (zie bronnen tabel 5, aangevuld met interviews), n = aantal bronnen waarin het proces of 

product zichtbaar is. 

 

6.1 DSL-E Raamwerk en kenniscreatie 

6.1.1 Dimensie Praktijk: werken aan lange- en korte-termijn groepsdoelen 

In deze eerste dimensie van het DSL-E Raamwerk komt het belang van het werken aan lange- en 

korte-termijn groepsdoelen in het proces van kenniscreatie naar voren. In deze paragraaf wordt eerst 

het werken met deze doelen in relatie tot de processen van kenniscreatie beschreven. Daarna volgt een 

beschrijving van wat zichtbaar is geworden over de strategische context van de doelen. Tot slot 

worden de producten van kenniscreatie beschreven die een resultaat zijn van die processen.  

Organisatie 
Proces 

 

mate van zelfsturing 

 

gedeelde sturing 

met voortouw 
docent (n = 3) 

wisselwerking in 

netwerk 

 

gedeelde sturing 

met voortouw 
docent (n = 3) 

wisselwerking in 

netwerk 

 

gedeelde sturing met 

voortouw docent (n 
= 3) 

wisselwerking in 

netwerk 

 

sturing docent (n = 2) 

  

zelfreflectie 

 
 

 

rolverdeling op basis van 
expertise  

 

tolerantie opvattingen en 
gebruik meer invalshoeken 

 

 

op doel-product (n 

= 3), op doel-
proces (n = 3) 

 

n = 2 
 

 

n = 5 
 

 

op doel-product (n 

= 3), op doel-
proces (n = 1) 

 

n = 1 
 

 

n = 3 

 

op doel-product (n = 

3), op doel-proces (n 
= 1) 

 

n = 3 
 

 

n = 1 

 

op proces (n = 1) 

Discours argumentatief/ overtuigend 
discours 

 

argumentatief (n = 
4) 

argumentatief (n = 
3) 

argumentatief (n = 
4) 

overtuigend (n = 2) 

 intentie deelnemers in 

discours 

 

 
houding tegengestelde visies 

oplossen 

 
verloop discours 

 

 

andere kijk mag, 

niet opdringen 

mening 

 
aanwezig in ieder 

discours 

 
ruimte om te 

reageren op 

elkaars 
argumenten en om 

aan te vullen 

 

samen uitkomen 

 

 

 
aanwezig in ieder 

discours 

 
ruimte om te 

reageren op 

elkaars 
argumenten en om 

aan te vullen 

 

samen uitkomen 

 

 

 
aanwezig in ieder 

discours 

 
ruimte om te 

reageren op elkaars 

argumenten en om 
aan te vullen 

 

vasthouden aan eigen 

mening  

 

 
discours eindigt in meeste 

stemmen gelden (n = 2) 

 
ruimte om te reageren op 

elkaar maar gericht op 

overtuigen  

 discours bevorderende 

bijdragen 

 
 

 
 

 

 
 

 

opbrengsten discours 

inbrengen idee, 

uitleg, 

doorvragen, 
uitwisselen, 

discussie, 
brainstormen, 

uitwisselen, 

kritisch kijken, 
argumenten 

 

elkaar leren 
kennen, revisie 

van producten 

doorvragen, 

discussie, 

bespreken 
invalshoek, 

argumenten, 
uitwisselen idee 

 

 
 

 

revisie 
onderzoeksvraag, 

op ideeën komen, 

tot concrete 
producten komen 

discussie, delen en 

vragen om feedback, 

onderhandelen, 
aanvullen, 

uitwisselen idee 
 

 

 
 

 

nieuwe ideeën, 
revisie product 

voorleggen/ bespreken idee, 

discussie 

 
 

 
 

 

 
 

 

idee voor een product 
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     In het proces zijn verschillen zichtbaar in hoe groepen omgaan met lange- en korte- termijn 

groepsdoelen. Een eerste verschil is zichtbaar in het aantal gesprekken over de lange- en korte- 

termijn groepsdoelen. In netwerk A vinden hierover meer gesprekken plaats dan in de andere 

netwerken. Een leerkracht (netwerk A) vertelt hier in een interview in januari het volgende over: “We 

hebben de korte termijndoelen uit de les en die hangen dan weer af van de lange termijndoelen.”  

Ook in de DSL-vragenlijst van november is in de one-way ANOVA (F (3, 33) = 10.68, p = .001) 

(Cronbach’s alpha op de dimensies variërend van α = .829 en α = .886) een statistisch significant 

verschil te zien tussen de groepen op de indicator ‘gesprekken over doelen’. Hier laat de Tukey post 

hoc test laat zien dat het netwerk A (M = 3.67, SD = 0.48) significant hoger scoort in vergelijking met 

netwerk C (M = 2.38, SD = 0.74, p < .001) en D (M = 2.75, SD = 0.71, p = .006). In mei is er geen 

significant verschil tussen de groepen in de one-way ANOVA (F (3, 34) = 1.70, p = .186) (Cronbach’s 

alpha op de dimensies variërend van α = .709 en α = .818) (zie ook tabel 7 voor de gemiddelden per 

netwerk). 

 

Tabel 7 

Gemiddelden DSL-vragenlijst 

      

 

 

 

 

 

 

mei 2019        

gespr. over doelen* 16 3.56 .63  6 3.67 .52  9 3.56 .73  7 2.86 1.21 

beschr. van doelen* 16 3.63 .62  6 3.17 .75  9 3.60 .52  7 2.71 .76 

aanpassen na feedback 16 3.75 .58  6 3.00 1.10  9 3.60 .70  7 3.42 .53 

l- termijn leerhouding* 16 3.13 .52  6 3.00 .89  9 3.67 .52  7 3.00 .00 

reflectieve kwaliteit 16 3.80 .56  6 2.33 1.03  9 3.67 .52  7 2.83 .75 

   Note: gemiddelden per netwerk op de indicatoren van de DSL-vragenlijst, gespr. staat voor gesprekkken, beschr. staat voor beschrijven en 

l-termijn voor lange termijn. 

 

Een ander verschil dat in het DSL-E raamwerk zichtbaar wordt is het tempo waarin de doelen 

concreet worden. De netwerken D en B zijn respectievelijk tot bijeenkomst vijf en zeven (van de acht) 

bezig met het verkennen en helder krijgen van het groepsdoel. Daarna richten zij zich op het concreet 

formuleren van de onderzoeksvraag en deelvragen. Netwerk C komt in de tweede bijeenkomst tot een 

                        netwerk 

 

       A        B   C          D 

november 2018         

indicator n M SD  n M SD  n M SD  n M SD 

gespr. over doelen* 16 3.67 .48  5 3.60 .55  8 2.38 74  8 2.75 .71 

beschr. van doelen* 16 2.56 .63  5 2.80 .45  8 2.38 .52  8 2.50 .53 

aanpassen na feedback 16 3.88 .34  5 1.00 .00  8 1.04 .76  8 1.88 .99 

l- termijn leerhouding* 16 3.31 .60  5 3.00 .71  8 2.13 .83  8 2.50 .76 

reflectieve kwaliteit 16 3.44 .63  5 2.60 .55  8 2.00 .93  8 2.63 .52 
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concrete omschrijving van de doelen. In netwerk A, dat aan het tweede jaar van de onderzoekscyclus 

bezig is, staat vanaf de eerste bijeenkomst de concrete (her)formulering van de doelen centraal. Na de 

eerste bijeenkomst van hun netwerk geeft een van de deelnemers van netwerk A dit in de reflectieve 

vragen ook aan als opbrengst van de bijeenkomst: “ophelderen van verwachtingen en doelen”. 

     Een ander verschil tussen de netwerken wordt zichtbaar in de inhoudelijke gesprekken waarin het 

beschrijven van de doelen aan bod komt. In netwerk A komt het beschrijven van de doelen vaker naar 

voren dan in de andere netwerken. Een voorbeeld daarvan is wat een docent van netwerk A in een 

interview in januari aangeeft: “. . .eigenlijk twee doelen naar voren gekomen. Ten eerste wat verstaan 

we nu eigenlijk onder pedagogische sensitiviteit en dat is nader beschreven . . .”In het beschrijven van 

doelen is ook in de DSL-vragenlijst van november een statistisch significant verschil te zien tussen de 

groepen (F (3, 33) = 10.74, p = .001). De Tukey post hoc test toont aan dat het netwerk A (M = 3.56, 

SD = 0.63) significant hoger scoort in vergelijking met netwerk C (M = 2.38, SD = 0.52, p < .001) en 

D (M = 2.50, SD = 0.53, p = .001). Voor de deelnemers van netwerk A is de indicator ‘beschrijving 

van deze doelen’ meer van toepassing op hun netwerk dan de deelnemers van andere netwerken. Ook 

in mei is er nog een significant verschil tussen de groepen in de one-way ANOVA (F (3, 35) = 3.90, p 

= .017). De Tukey post hoc test toont dat netwerk A (M = 3.63) significant hoger scoort (M = 2.63, SD 

= 0.62, p < .001) dan netwerk D (M = 2.71, SD = 0.76, p < .001). 

     De relatie tussen de doelen en de activiteiten komt ook in beeld in het DSL-E Raamwerk. In 

netwerk A is zichtbaar dat alle activiteiten die dit netwerk uitvoert te herleiden zijn naar de 

(tussen)doelen. Een student (netwerk A) legt dat proces in een interview in januari uit: “. . . terugblik 

op de werkgroep daarvoor en dan kijken we naar de doelen die nu nog gehaald moeten worden om de 

stap naar de website verder te kunnen maken. Dan gaan we beslissen waar iedereen die dag mee bezig 

gaat.” In de andere netwerken worden minder doelen beschreven en komt deze relatie minder naar 

voren. 

     Het belang van de strategische context van de doelen van het netwerk komt in alle netwerken naar 

voren. Vooral in de interviews geven de netwerkdeelnemers aan dat ze het belang inzien van de 

(potentiële) producten. Zij geven aan in de praktijk echt iets met het product te willen doen en vinden 

het van belang dat het te ontwikkelen product moet passen bij de verschillende scholen en/of 

stichtingen en een meerwaarde moeten hebben voor het onderwijs. Een leerkracht (netwerk C) 

verwoordt dit in een interview in januari als volgt: “Wat betreft de literatuur en het ontwikkelen van de 

leerlijn denken we wat groter, zodat die in meer onderwijsorganisaties gebruikt kan worden.” 

     In de producten die in het DSL-E Raamwerk naar voren komen is een tweedeling te zien. Tot de 

concrete doelstelling waaronder de doelen en de onderzoeksvraag voor een netwerk duidelijk zijn, 

wordt voornamelijk gesproken over potentiële doelen, activiteiten en producten. Als product van de 

kenniscreatie die tot dat moment heeft plaatsgevonden wordt dan vooral de verheldering van 
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begrippen of een definitie genoemd. Na deze fase, dus vanaf het moment dat de doelstelling concreet 

is, komen producten in beeld die daadwerkelijk gecreëerd worden. De volgende producten komen naar 

voren: een website voor leraren, informatie over en matrix van basisbehoeften van leerlingen, een 

film(script), instructies voor leraren hoe om te gaan met specifieke ondersteuningsbehoeften, een 

model voor het stimuleren van creatief probleemoplossend vermogen, een aangescherpte 

onderzoeksvraag, criteria voor een goede startopdracht, een definitie van een begrip, een leerlijn, 

beoordelingspunten voor de leraar voor een goede lesstart en een poster voor lerarenteams met 

energizers. In tabel 6 staan per netwerk de producten die binnen de dimensie Praktijk zichtbaar zijn 

geworden in het DSL-E Raamwerk.    

6.1.2 Dimensie Domein en Waardecreatie: gezamenlijke waarde en feedback 

In deze paragraaf wordt eerst de individuele en gezamenlijke waarde van de processen en producten 

beschreven zoals die in de tweede dimensie van het DSL-E Raamwerk naar voren komt. Vervolgens 

komt de rol van feedback in het proces aan bod. Daarna wordt beschreven wat dit betekent voor de 

producten van de kenniscreatie. 

     In deze tweede dimensie van het DSL-E Raamwerk worden zowel een individuele als een 

gezamenlijke waarde zichtbaar, waarbij het accent per waarde of per netwerk kan verschillen. Bij de 

direct ervaren waarde wordt vooral de individuele waarde genoemd. De netwerkleden geven aan dat 

positieve gevoelens zoals enthousiasme, positieve energie krijgen, nieuwsgierigheid die gewekt is, het 

gevoel een bijdrage te leveren en nuttig te zijn, voor hen van waarde is. Daarnaast wordt in alle 

netwerken de individuele waarde zichtbaar in bijvoorbeeld een beter beeld op inhoudelijk vlak of de 

tip voor bijvoorbeeld een boek. Zoals een student (netwerk A) in de reflectieve vragen van november 

aangeeft: “Het beoordelen van de materialen onder de pijler [autonomie]. Omdat ik hiermee zicht krijg 

op wat er al is bedacht.” 

     In de netwerken A en B is naast een individuele waarde ook de gezamenlijke waarde voor het 

netwerk zichtbaar. “Maar ja dat je daardoor wel inzichtelijker met elkaar krijgt zowel ...nou... uit 

ervaring van leraren dan wel uit ervaring van ouders wat we allemaal in gesprekken kan in zo’n 

filmpje kan komen.” (Audio van netwerk A, bijeenkomst november) 

     Ook ten aanzien van de potentiële waarde, de waarde die netwerkactiviteiten mogelijk oplevert, 

komt vooral individuele waarde naar voren. Deelnemers geven zowel algemene inhoudelijke 

voorbeelden aan als meer specifieke inhoudelijke voorbeelden die geheel aansluiten bij de inhoud en 

doelen van het netwerk. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe ideeën, een website, de naam van een 

deskundige, werkvorm of uitleg van een methode. Een student (netwerk A) zegt het volgende in een 

interview in januari: “…benadering van leerlingen soms andere keuzes moet maken dan je bij andere 

kinderen zou maken. Dat idee had ik van tevoren niet zo.” 
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     De mate waarin de netwerkleden een toegepaste waarde aangeven, waarbij opgedane kennis, 

ideeën en contacten in de praktijk worden toegepast, verschilt per netwerk. Bij netwerk D is sprake 

van één concreet voorbeeld. Bij de andere netwerken komen meerdere activiteiten in beeld. Daarbij is 

zowel een individuele als gezamenlijke waarde zichtbaar. De activiteiten die waarde hebben variëren 

van materiaal dat ontwikkeld wordt voor de onderwijspraktijk tot het uitproberen in de praktijk zelf. In 

een eindinterview geeft een leerkracht (netwerk B) aan: “Daarnaast ben ik dan weer bezig met het 

ontwikkelen van het lesplan dat als een soort format bij de lesstof voor de leraren kan worden 

toegevoegd.” 

     In het DSL-E Raamwerk is de gerealiseerde waarde, waarbij de toegepaste ideeën en kennis een 

resultaat opleveren voor de leraren, leerlingen, een team of organisatie, vooral in de latere fasen van 

het ontwerpgericht onderzoek bij de netwerken A, B en C zichtbaar. De netwerkleden noemen hier 

vooral een gezamenlijke waarde, zoals hoogbegaafde leerlingen beter kunnen begeleiden, een website 

voor leraren, begripsverheldering, een theoretisch model voor de inhoud van goede les-starters en 

informatieoverdracht op een studiedag. Naast de gezamenlijke waarde komt in mindere mate ook de 

individuele waarde in beeld in de vorm van kennis of ideeën die meer persoonlijk zijn. Een docente 

(netwerk A) vertelt hierover in het interview in januari: “. . . rode draad te bewaken en op die manier 

op een soort overkoepelende wijze naar het netwerk te kijken. Daarin ben ik vooral wel beter 

geworden.” 

     Ook de geherwaardeerde waarde, waarbij nieuwe inzichten een blijvend effect hebben op het 

denken en handelen van de netwerkleden, komt in beeld met het DSL-E Raamwerk. Met name 

producten van de gezamenlijke kenniscreatie komen daarbij in beeld, zoals onder andere de noodzaak 

tot een andere aanpak van leerlingen, begrip voor de problematiek van leerlingen, de inhoud van een 

gemaakte website, begripsverheldering na literatuuronderzoek, perspectiefwisselingen en een ideale 

groepssamenstelling van leerlingen. Een student van netwerk A geeft daar in het interview van januari 

een voorbeeld van: “Het begrijpen van de hoogbegaafde leerling en waar hun problematiek ligt en 

waar je op moet passen welke beloftes je doet en wat voor uitspraak je wel of niet maakt.” 

     Deze gezamenlijke waarde is ook terug te zien bij de strategische waarde, waarbij de inzichten, 

nieuwe kennis en activiteiten waarde hebben voor de prestaties van hun bestuur. Hierbij geven de 

netwerkleden vooral de producten van kenniscreatie aan. Daarbij is zichtbaar dat de gemaakte 

producten gedeeld worden met verschillende scholen en besturen. Andere voorbeelden zijn een mini-

symposium dat is georganiseerd, een leerlijn die in meer onderwijsorganisaties gebruikt gaat worden 

en een poster met energizers voor in de teamkamers van stagescholen. Een leerkracht (netwerk A) legt 

het in een interview in januari als volgt uit:  

De website delen we eerst op onze eigen scholen en daarna hopen we via via de besturen van

 meer scholen daarvoor te interesseren en waar we ons verhaal dan kunnen houden. Het is dan 
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 de bedoeling dat leden van de werkgroep naar die scholen gaan om uitleg te geven en vragen 

 te beantwoorden over de website. 

     In het proces van het uitwisselen of juist verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden is in 

het DSL-E Raamwerk zichtbaar dat in alle netwerken mogelijkheden zijn voor feedback. Een 

leerkracht (netwerk A) vertelt hier in een interview in januari het volgende over: “Het krijgen en 

geven van feedback hoort er gewoon bij en is onderdeel van het proces . . . “. De feedback vindt 

slechts een keer schriftelijk plaats, de andere keren mondeling; na een oproep om feedback, na een 

vraag om een mening of ongevraagd. De feedback wordt gegeven op (tussen)producten, werkbaarheid 

en uitvoerbaarheid van ideeën of doelen, nieuwe input en inbreng, inhoud van begrippen en 

onderzoeksvragen. Na de gegeven feedback volgen in de netwerken A, B en C ook discussies over 

bijvoorbeeld het ontwikkelde materiaal. Een student (netwerk A) licht dit in een interview in januari 

toe: “Als we het gevoel hebben dat de opdracht wel helpt maar niet een stap verder zet, kijken we met 

z’n allen daar kritisch naar en stellen de vraag of we die dan wel of niet inzetten,” Een leerkracht 

(netwerk A) gaat in een interview in januari ook in op de wijze waarop de discussie dan gevoerd 

wordt: “Dan komen de voors en tegens en wordt daarin op doorgevraagd en met elkaar in discussie 

gegaan en gevraagd om nadere uitleg”. 

       In de netwerken A, B en C leiden het proces van feedback en aansluitende discussies ook tot 

aanpassing van de producten. De aangepaste producten zijn de inhoud en materialen van een website, 

de inhoud en lay-out van instructies, mogelijke doelen, criteria voor startactiviteiten, de 

onderzoeksvraag, een definitie, een leerlijn, een nieuwe indeling van een QuickScan en een aanpassing 

van een handleiding. Een leerkracht (netwerk A) geeft in januari in het interview het volgende aan 

over het proces van aanpassing van de producten: “. . . en eigenlijk is er een soort definitieve indeling 

ingekomen van ‘Welk materiaal kunnen we nou gebruiken bij welke pijler [autonomie, relatie en 

competentie]?’ Daar zijn ook een aantal materialen uitgehaald, want dat was gewoon eigenlijk over 

hoogbegaafdheid in algemene zin.” 

Het aantal aangepaste producten is in netwerk A het grootst. Dit wordt bevestigd in de one-way 

ANOVA van de DSL vragenlijst van november. Op de indicator ‘aanpassen van materiaal na 

feedback’ (F (3, 32) = 42.35, p = .001) is Levene’s test (p < .001) significant. Hier toont de Games-

Howell post hoc test echter aan dat het netwerk A (M = 3.88, SD = 0.34) significant hoger scoort dan 

de netwerken B (M = 1.88, SD = 0.99, p < .001), C (M = 1.00, SD = 0.00, p < .001) en D (M = 1.50, 

SD = 0.76, p = .003). In de DSL vragenlijst van mei is geen significant verschil meer zichtbaar tussen 

de groepen (F (3, 35) = 1.76, p = .173). 
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 6.1.3 Dimensie Verbondenheid: kenniswerkers en bevorderende factoren 

In deze derde dimensie van het DSL-E Raamwerk komt naar voren dat de leden van de netwerken zich 

in het proces van kenniscreatie vooral zien als kenniswerkers en daarmee gericht zijn op het creëren en 

delen van kennis. In deze paragraaf wordt als eerste deze leerhouding van de netwerkleden verder 

toegelicht. Vervolgens wordt aangegeven welke bevorderende en belemmerende factoren de 

netwerkleden ervaren in het proces van het creëren en delen van kennis. Er komen in dit domein geen 

nieuwe producten naar voren. 

     In de netwerken A, B en C wordt zichtbaar dat de netwerkleden voornamelijk gericht zijn op het 

gezamenlijk creëren en delen van kennis. Netwerk A valt hier in positieve zin op. Een student 

(netwerk B) omschrijft in een interview het belang van het delen van kennis voor het proces als volgt: 

“Er ligt de onderzoeksvraag, dus ga je echt iets maken met elkaar. Om dat te kunnen maken, moet je 

allemaal die kennis die je hebt gebruiken, toepassen en eventueel opzoeken. Dat wordt allemaal met 

elkaar gedeeld.” Het creëren van kennis in de vorm van producten is onder andere zichtbaar in een 

wens voor een vervolg, of in een verbetering of een andere uitvoering van de producten van 

kenniscreatie. Een leerkracht (netwerk A) schetst in januari in een interview het volgende 

toekomstbeeld: “Ik denk de website en dat deze ook up-to-date blijft en regelmatig wordt herzien en 

nagelopen of alles nog klopt met de hedendaagse theorieën over waar we mee bezig zijn, de 

wetenschappelijke ontwikkelingen.” Hoewel in de hierboven genoemde netwerken de houding 

voornamelijk gericht is op die van kenniswerkers, zijn er ook fasen in het proces waarin de balans 

meer verschuift naar het maken van producten. Dit wordt door de netwerkleden dan meer gezien als 

het uitvoeren van een taak. Maar wel een taak waarin het delen van kennis centraal staat zoals bij het 

schrijven van de materialen voor een website. Ook in de DSL vragenlijst van november is op de 

indicator ‘lange termijn leerhouding’ in de one-way ANOVA (F (3, 33) = 5.88, p = .002) een 

significant verschil te zien. De Tukey post hoc test laat hier zien dat het netwerk A (M = 3.31, SD = 

0.60) significant hoger scoort in vergelijking met C (M = 2.13, SD = 0.38) (p = .002). In de vragenlijst 

van mei is geen significant verschil meer zichtbaar (F (3, 29) = 1.96, p = .141). 

     In het proces van het gezamenlijk creëren en delen van kennis worden door de netwerkleden een 

aantal bevorderende factoren aangegeven. Als belangrijke bevorderende factor wordt in drie 

netwerken, A, B en C, het werken in deelgroepjes genoemd. Deze netwerken kiezen ervoor om in 

deelgroepjes aan tussendoelen te werken en dit daarna in de grote groep te delen en elkaar dan 

feedback te geven of te discussiëren. Netwerk D heeft hier geen ervaring mee, maar het werken in de 

grote groep wordt hier juist als belemmerend ervaren. Naast het verdelen in deelgroepjes wordt ook de 

samenstelling van de groep en met name de aanwezigheid van netwerkleden uit verschillende 

disciplines als bevorderend ervaren. Een student (netwerk A) geeft in een interview in januari aan wat 

de meerwaarde daarvan is: 
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Het grootste bereik nu is dat je leert in een groep samen te werken met vanuit alle kanten 

mensen met een eigen professionaliteit op een onderwerp en dat je leert daarin samen te 

werken en andere ideeën op te doen zonder heel graag je eigen zegje te willen doen. Iedereen 

heeft vanuit een andere kant heel veel informatie. 

Een bevorderende factor van relationele aard die zichtbaar wordt is tijd voor kennismaking in de vorm 

van kennismakingsspelletjes en voorstelrondes. Ook teamspirit komt als bevorderend voor het proces 

in beeld. Gebrek aan inzet of teamspirit komt daarentegen als belemmerende factor in beeld. Een 

studente (netwerk D) verwoordt dat als volgt: 

Er zijn er een paar binnen de groep die zich wel durven uit te spreken en die daar goed over 

nadenken. Er zijn er ook een paar die er dan niets van zeggen en eigenlijk alleen maar een 

beetje erbij zitten en knikken. Dat maakt het soms wel lastig om dingen te overleggen of 

ideeën te delen.  

Het gaan spreken van een gemeenschappelijke taal is de laatste bevorderende factor die in het DSL-E 

Raamwerk naar voren komt. Een docent (netwerk B) licht dit punt in een eindinterview (in mei) toe: 

Inhoudelijk vulden de deelnemers elkaar ook heel goed aan. Iedereen heeft toch ook zijn eigen 

gedachten over zaken binnen wetenschap en technologie en de begripsbepalingen waar best 

wel veel tijd aan is besteed. Dat was op zich wel heel goed om daar voldoende tijd voor uit te 

trekken. We moesten over de begrippen wel een soort gezamenlijk beeld vaststellen om een 

start te kunnen maken. 

     Naast het werken in een grote groep en gebrek aan teamspirit worden in de netwerken nog een 

aantal andere belemmerende factoren genoemd. Gebrek aan besluitvaardigheid wordt in twee 

netwerken aangegeven als belemmerende factor. Bij netwerk B tot het punt waarop de doelen 

duidelijk zijn, bij netwerk D tot aan de zevende bijeenkomst. Ook discontinuïteit in deelname door 

ziekte of afwezigheid komt bij deze twee netwerken naar voren als belemmerende factor. Net als de 

tijd die tussen de bijeenkomsten zit. Een leerkracht (netwerk C) zegt daarover in een interview in 

januari het volgende: “Eén keer per maand gemiddeld een bijeenkomst betekent dat je er steeds weer 

in moet komen en voordat ik weer precies weet hoe het zit is de sessie alweer bijna afgelopen.” 

6.1.4 Dimensie Organisatie: gedeelde sturing, rolverdeling, reflectie en tolerantie 

Binnen de dimensie organisatie komt vooral het proces van kenniscreatie in beeld. Allereerst wordt de 

mate van zelfsturing en zelfreflectie beschreven. Deze paragraaf sluit af met het gevoel van tolerantie 

en veiligheid in de netwerken zoals dat in het DSL-E Raamwerk in beeld is gekomen. 

     Ten aanzien van de zelfsturing is zichtbaar dat er sprake is van gedeelde sturing met een rol voor 

de docenten. In de communicatie over de werkwijze om gezamenlijke doelen te halen, onderdeel van 

het kenniscreatieproces, wordt namelijk duidelijk dat in alle werkgroepen de docent in eerste instantie 
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het voortouw neemt en voorstellen doet over de werkwijze. De andere netwerkleden hebben dan de 

gelegenheid om dit voorstel aan te vullen of te wijzigen of om hun rol hierin op te nemen. De mate 

waarin dat gebeurt verschilt per netwerk. In netwerk D geeft een student aan dat veel bepaald wordt 

door de docent: “De docent bepaalt voornamelijk wat we gaan doen . . . . Tot dusver is het alleen de 

docent die deze dingen bedenkt. . . . We kunnen wel dingen eraan toevoegen.” 

Andere netwerken kennen meer wisselwerking tussen de initiatiefnemer, in dit geval de docent(en), en 

de netwerkleden. Zoals een leerkracht (netwerk A) in een interview in januari toelicht:  

Er wordt altijd gevraagd of er wellicht betere suggesties zijn en dan staan ze daar zeker voor 

open. Er wordt ook gevraagd of de voorgestelde vorm naar de mening van de werkgroep een 

goede vorm is of dat die moet worden aangepast. Er is zeker ook wel inbreng. 

In alle netwerken is een rolverdeling op basis van expertise zichtbaar. Daarbij wordt de rol van de 

studenten gewaardeerd. Een docent (netwerk A) geeft in een interview in januari het volgende aan: 

Natuurlijk hebben de leerkrachten meer expertise op dit gebied, maar studenten maken daar 

juist gebruik van. Daarnaast heeft elke student een bijdrage in het ontwerpen van de instructie 

of aanleveren van materiaal of het bedenken van de clips voor de filmpjes die gebruikt gaan 

worden 

Dit beeld wordt gedeeld door een leerkracht (netwerk A) die in de reflectieve vragen van november 

het volgende zegt over de eigen rol van studenten: “Zij geven hun mening over de ‘werkbaarheid’ van 

onze ideeën.” 

     Tussen de netwerken zijn verschillen ten aanzien van de reflectieve kwaliteit op zowel het proces 

als op de producten. De netwerken A, B en C toetsen met name aan hun doelen of ze op de juiste weg 

zijn of dat hun werkwijze aangepast moet worden. Daarbij komen zowel het proces als producten van 

kenniscreatie in beeld. Over de reflectie op de producten van kenniscreatie geeft een student (netwerk 

A) in een interview in januari het volgende aan:  

. . . dat die opdracht wel een nuttige uitkomst heeft. Als we het gevoel hebben dat de opdracht 

wel helpt maar niet een stap verder zet kijken we met z’n allen daar kritisch naar en stellen de 

vraag of we die dan wel of niet inzetten. 

In bovenstaande netwerken is ook reflectie op het proces zichtbaar. Een leerkracht (netwerk C) geeft 

hier in een interview in januari een concreet voorbeeld van: “Dan gaan we nog eens heel goed kijken 

of die deelvragen kloppen met wat we nu al weten, moeten er dingen worden aangepast, dingen 

worden verwijderd, toegevoegd. Constant worden die deelvragen en ook de hoofdvraag wordt dan 

aangepast.” Ook de one-way ANOVA (F (3, 33) = 8.80, p = .002) op de indicator ‘reflectieve 

kwaliteit’ in november een significant hoger gemiddelde zien voor het netwerk A (M = 3.44) in 

vergelijking met C (M = 2.00, SD = 0.93, p < .001) en D (M = 2.60, SD = 0.55, p = .042). In de DSL 

vragenlijst van mei laat de one-way ANOVA ook significante verschillen zien (F (3, 29) = 3.81, p = 
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.001) waarbij netwerk A (M = 3.80) een hoger gemiddelde heeft dan netwerk B (M = 2.33, SD = 0.33, 

p = .012) en netwerk D (M = 2.83, SD = 0.33, p = .043). Daarnaast heeft netwerk C (M = 3.67) een 

significant hogere score op deze indicator dan netwerk B (M = 2.60, SD = 0.40, p = .042). De 

verschillen van de netwerken A en C ten opzichte van netwerk D komen overeen met het beeld wat het 

DSL-E Raamwerk geeft, de verschillen met netwerk B komen daar niet in beeld. 

     In drie van de vier netwerken komt naar voren dat er tolerantie is ten aanzien van verschillende 

opvattingen. In het DSL-E Raamwerk komt naar voren dat er ruimte is om een eigen mening en 

argumenten te geven. Daarnaast is het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar de 

vraagstukken te kijken. Een student (netwerk B) schetst in een interview in februari het volgende 

beeld: 

Vooral de open sfeer en dat iedereen kan zeggen wat hij of zij wil, maar ook dat er mensen 

vanuit verschillende invalshoeken in het netwerk zitten en iedereen er op een andere manier 

tegenaan kijkt of ook weer andere dingen weet. 

In een netwerk D komt naar voren dat de mate van tolerantie als minder wordt ervaren. Een student 

(netwerk D) vertelt daarover in een interview in februari: “Dan zijn er ook een paar die zich dan heel 

erg vasthouden aan hun eigen punt waardoor je ideeën ook minder makkelijk bespreekt omdat je al 

weet dat zij zich aan hun eigen punt gaan. ”De verminderde tolerantie is in dit netwerk ook zichtbaar 

in de vorm van discours en de wijze waarop deze plaatsvindt (zie paragraaf 6.2).  

 

6.2 Argumentatief discours 

In de netwerken is argumentatief discours zichtbaar. Deze paragraaf gaat verder in op dit 

argumentatief discours zoals die in het DSL-E Raamwerk zichtbaar is geworden, bij welke onderdelen 

van de bijeenkomsten het discours aanwezig is, de gespreksbijdragen die het discours bevorderen, de 

opbrengsten van het discours en het metadiscours.  

     Het argumentatief discours komt in de netwerken A, B en C in gelijke mate naar voren, in netwerk 

D is dit argumentatief discours afwezig. Allereerst is dit zichtbaar in wat de deelnemers zelf aangeven 

in de interviews en reflectievragen. Op de vraag of de deelnemers gericht zijn op overtuigen of er op 

basis van argumenten uitkomen geven de netwerkleden uit bovenstaande netwerken aan dat 

argumenten een rol spelen in hun bijeenkomsten. Een leerkracht geeft in een interview in januari het 

volgende aan: “Meer het geven van argumenten. Het is niet zo dat er bij ons iemand bij zit (of 

meerderen) die hun mening wil opdringen aan de anderen. We luisteren naar elkaar en we stellen 

elkaar ook kritische vragen.” 

Daarnaast komt de intentie om er gezamenlijk uit te komen in het discours ook in beeld in het DSL-E 

Raamwerk. Een leerkracht verwoordt dit in een interview in januari als volgt: “Het ging zeker om 

elkaar beter te maken en het is absoluut niet het overtuigen van de ander(en).” 
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Een houding om tegengestelde visies op te lossen komt ook in beeld in bovenstaande netwerken. Een 

student vertelt hierover in een interview in januari: 

Als iemand iets vindt en iemand anders vindt daar iets anders van dan wordt er met z’n allen 

gekeken waarom iemand dat dan vindt of die mening heeft. Er wordt dan gesproken over wat 

nu het beste past bij de onderzoeksvraag of wat is het belangrijkste. Op die manier proberen 

we er dan uit te komen waar we mee verder kunnen of moeten allebei de ingebrachte zaken 

uitgezocht gaan worden. 

Een uitzondering is netwerk D; hier zijn elementen zichtbaar van een op overtuigen gericht discours. 

Een student zegt het volgende in een interview in februari: 

Eigenlijk zegt iedereen dan hardop zijn of haar mening en dan is het vaak ‘de meeste stemmen 

gelden’. Soms zegt de docent dat er misschien ook nog wel een beter idee is en dan wordt dat 

soms ook meteen doorgevoerd. 

De intentie en houding van een aantal netwerkleden wordt door deze student ervaren als vasthoudend: 

“Sommigen zijn er wel sterk in om dan hun eigen argumenten wel vast te houden en daarbij dan wel 

zwart-wit denken en ook geen middenweg kunnen zien.” 

     De rol van argumenten en een intentie en houding van gezamenlijkheid in het argumentatief 

discours is zichtbaar in de netwerken A, B en C en komt in het DSL-E Raamwerk in beeld bij het 

brainstormen, inbrengen van een idee of voorleggen van een concreet product. Bij het brainstormen 

staat het verzamelen van veel ideeën centraal waarna een keuze wordt gemaakt op basis van 

argumenten. De docent komt in beeld als degene die de aanzet geeft tot de discussie. “Mijn idee is dat 

we eerst even gezamenlijk brainstormen. Wat is zeg maar het kader waar zo’n instructie aan moet 

voldoen?” (audio november) 

     Het verloop van het argumentatief discours kent een aantal vaste onderdelen zoals ruimte om te 

reageren met argumenten en ruimte om elkaar aan te vullen. Onderstaand voorbeeld komt uit de 

transcriptie van de audio van de bijeenkomst van oktober van netwerk C:  

leerkracht 1: moet er ook een vorm van zelfsturing inzitten? Zelf, dat is ook iets van de. . . . 

Doordat je vaardig wordt. . .  

Docent: misschien dat het inderdaad de leerling centraal, het komt vanuit de leerling 

leerkracht 2: intrinsieke motivatie? 

leerkracht 1: ja maar ook dat die, volgens mij willen we uiteindelijk proberen, of willen we, 

dat die kinderen zelfsturend een probleem kunnen oplossen. Dus ook in staat zijn, dat wat ze 

geleerd hebben toe te passen in een bepaalde situatie. 

leerkracht 2: ja toepassen of transfer 

leerkracht1: transfer ja  
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     Daarnaast komen in het DSL-E Raamwerk een aantal discours bevorderende gesprekbijdragen 

naar voren. Een kritische houding ten aanzien van wat wordt ingebracht in een bijeenkomst zorgt voor 

een verdiepende en inhoudelijke discussie. Onderstaand fragment van een netwerkbijeenkomst in 

februari is daar een voorbeeld van. 

Leerkracht 1: Want als ze nieuwsgierig worden gaan ze vragen stellen. Dan gaan ze 

nieuwsgierig zijn, ik ben nieuwsgierig, ik wil het weten. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Dus dan 

gaan ze vragen bedenken. Toch? Je wilt dat met jouw startup dat ze nieuwsgierig worden. 

Docent: Ja, of is dat nog de verkennende fase? Doe je dat dus met die verkenning?  

Leerkracht 1: Ook, ook. Dan wordt het nog aangevuld. 

Docent: Misschien is een start afhankelijk van het type onderzoeksvraag dat je voor ogen hebt.  

Leerkracht 1: Ja, of is het vragen oproepen en onderzoeksvragen gaan stellen. Hier ga je 

vragen oproepen als jij dus een goede introductie hebt, ga je vragen oproepen. Door het 

aanrommelen met het materiaal, bijvoorbeeld even de auto, je hebt hem, ze mogen daar iets 

mee. Dan gaat het hopelijk ook vragen oproepen en vervolgens ga je definitieve keuzes 

maken; welke vragen wil ik dan gaan onderzoeken of beantwoorden. 

Tevens is zichtbaar dat het discours samenvatten een impuls geeft om de discussie te eindigen, een 

nieuwe discussie te starten of om concrete afspraken te maken over de producten.  

     De opbrengsten van het argumentatief discours bestaan uit “elkaar leren kennen “(docent netwerk 

A in reflectieve vragen oktober), “tot iets concreets komen” (leerkracht netwerk A in reflectieve 

vragen november), “op nieuwe ideeën komen” (docent netwerk B in interview januari), “het komen tot 

een concreet product” (docent netwerk B in reflectieve vragen april) en het reviseren en verbeteren van 

onderzoeksvragen, ideeën of producten zoals blijkt uit de audiotranscriptie van de bijeenkomsten. Het 

reviseren van de inhoud van de website bij het netwerk A is daar een voorbeeld van.  

     Hoewel het argumentatief discours in drie netwerken aanwezig is vindt er geen meta-discours 

plaats. In netwerk B brengt de docent weliswaar werkvormen in om het discours te bevorderen, maar 

in geen van de netwerken worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over hoe het discours het beste kan 

plaatsvinden of hoe het beste gereflecteerd kan worden op het discours. 

 

4. Conclusie en Discussie 

 

In dit onderzoek staat het gebruik van het DSL-E Raamwerk om kenniscreatie in de netwerken van de 

AWOG in beeld te brengen centraal. In het eerste deel van deze sectie komen de antwoorden op de 

onderzoeksvragen aan bod. Tevens volgt een theoretische terugkoppeling op deze resultaten en 

worden vanuit de bevindingen aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Daarna worden de voornaamste 
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tekortkomingen van dit onderzoek beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek.        

     Met de eerste hoofdvraag van dit onderzoek, bestaande uit twee delen, werd onderzocht op welke 

manier het DSL-E Raamwerk zicht geeft op het proces van kenniscreatie in de netwerken van de 

Academische Werkplaats Oost-Gelderland en welke producten van kenniscreatie hiermee in beeld 

komen. Een overzicht van deze processen en producten staat in tabel 6. Hieronder wordt eerst het 

antwoord beschreven op de vraag over het proces van kenniscreatie. Daarna volgt een antwoord op het 

tweede deel van deze vraag over de producten van kenniscreatie. 

     In dit onderzoek wordt duidelijk dat het DSL-E Raamwerk zicht geeft op overeenkomsten en 

verschillen in het proces van kenniscreatie in de netwerken. In de dimensie Praktijk komt naar voren 

dat gesprekken over lange- en korte termijn groepsdoelen in alle netwerken aan bod komen maar dat 

het tempo waarin de doelen concreet worden, varieert. Daarnaast worden in deze dimensie verschillen 

zichtbaar in de inhoud van de gesprekken waar het gaat om de relatie tussen doel en activiteit. De 

meerwaarde die het netwerk heeft voor de praktijk wordt in alle netwerken genoemd als strategische 

context. 

     In de dimensie Domein en Waardecreatie komt de individuele of gezamenlijke waarde van het 

proces naar voren. De waarden die in beeld komen zijn vooral de positieve directe waarde, 

inhoudelijke voorbeelden van potentiële waarde en de toegepaste waarde in het ontwikkelen voor en 

uitproberen in de praktijk. Het tempo waarin de gerealiseerde waarde in beeld komt, varieert van twee 

tot zeven bijeenkomsten. De geherwaardeerde waarde van producten van kenniscreatie is vooral 

zichtbaar in één netwerk. De strategische waarde door het delen van producten van kenniscreatie 

wordt in drie netwerken aangegeven. In alle netwerken komt in beeld dat er mogelijkheden zijn voor 

feedback. Waarop precies feedback wordt gegeven varieert per netwerk. 

     In de dimensie verbondenheid komt vooral het proces in beeld. De houding van kenniswerker, 

waarbij de netwerkleden gericht zijn op het gezamenlijk creëren en delen van kennis komt in drie van 

de vier netwerken terug. Ook bevorderende factoren voor het proces van kenniscreatie komen aan het 

licht. Het werken in deelgroepen, een multidisciplinaire samenstelling van de groep, tijd voor 

kennismaking, teamspirit en het spreken van een gezamenlijke taal worden als bevorderend 

aangegeven. Als belemmerende factoren voor het proces worden de grootte van de groep genoemd, te 

weinig deelnemers, het gebrek aan besluitvaardigheid, de samenstelling van de groep met maar één 

leerkracht en het gebrek aan teamspirit. 

     Tot slot komt in de dimensie Organisatie naar voren dat in drie van de vier groepen sprake is van 

een gedeelde sturing waarbij de docent het voortouw neemt, maar waarbij er wel sprake is van een 

wisselwerking in het netwerk met de andere deelnemers. In de meeste netwerken vindt zelfreflectie 

plaats op doel-product en doel-proces. In drie netwerken wordt gebruik gemaakt van een rolverdeling 
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op basis van expertise en in die netwerken is ook tolerantie zichtbaar ten aanzien van andere 

opvattingen en worden meerdere invalshoeken gebruikt. Met deze resultaten wordt duidelijk welke 

indicatoren door het DSL-E Raamwerk naar voren komen in het proces van kenniscreatie in de 

netwerken. Ook komen hierin de verschillen tussen de netwerken in beeld. 

     De producten van kenniscreatie zijn in het DSL-E Raamwerk vooral in de dimensies Praktijk en 

Domein en Waardecreatie in beeld gebracht. Totdat een concrete doelstelling bepaald is, bestaat het 

product van kenniscreatie uit begripsverheldering en een definitie van een begrip. Het aantal producten 

van kenniscreatie dat daarna zichtbaar is, varieert per netwerk. De producten die in het DSL-E 

Raamwerk in de dimensie Praktijk in beeld komen zijn onder andere een informatieve website voor 

leraren, een model voor het stimuleren van creatief oplossend vermogen, een leerlijn en criteria en 

beoordelingspunten. In de dimensie Domein en Waardecreatie komen vooral producten van 

kenniscreatie in beeld die na feedback worden aangepast. Dit gaat om de inhoud van de onderdelen 

van de informatieve website en onderdelen van hierboven genoemde producten. Het DSL-E 

Raamwerk geeft dus zicht op de producten en processen van kenniscreatie van de afzonderlijke 

netwerken. 

     Met de tweede hoofdvraag van dit onderzoek werd onderzocht op welke manier het argumentatief 

discours een waardevolle uitbreiding is bij de manier waarop het DSL-E Raamwerk zicht geeft op het 

proces en op de producten van kenniscreatie in de netwerken van de Academische Werkplaats Oost 

Gelderland. Bij drie netwerken is argumentatief discours zichtbaar. Bij deze netwerken is de intentie 

van de deelnemers om er samen uit te komen, mogen deelnemers een andere kijk op de dingen hebben 

en is een houding om tegengestelde visies op te lossen aanwezig. Bij één netwerk is het overtuigend 

discours zichtbaar. De netwerkleden houden meer vast aan hun eigen mening en een discours eindigt 

met ‘meeste stemmen gelden’. In dit netwerk is wel ruimte om te reageren op elkaar in een discours, 

maar dit is gericht op het overtuigen van de ander, terwijl in de andere netwerken meer ruimte is om te 

reageren op elkaars argumenten en met aanvullingen te komen. In deze netwerken zijn discours 

bevorderende bijdragen te zien, zoals het inbrengen van ideeën, doorvragen, uitwisselen, een 

discussie, brainstormen, kritisch kijken naar argumenten, bespreken van diverse invalshoeken, vragen 

om feedback, onderhandelen en aanvullen. De opbrengsten van het argumentatief discours zijn elkaar 

beter leren kennen, revisie van producten zoals een onderzoeksvraag, op ideeën komen en tot concrete 

producten komen. In het netwerk met een overtuigend discours komt men slechts op een idee voor een 

product. De toevoeging van argumentatief discours in het DSL-E Raamwerk is kortom van belang om 

meer zicht te krijgen op het proces van kenniscreatie richting de producten zoals die zichtbaar zijn 

binnen de sociale configuratie van de netwerken. De eerste bevinding van dit onderzoek is dat hiermee 

het argumentatief discours een waardevolle uitbreiding is gebleken om standaard opgenomen te 

worden in het DSL-E Raamwerk.  
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     Een tweede bevinding is dat de uitkomsten van dit onderzoek voor een deel aansluiten bij de 

uitkomsten van eerder onderzoek van Vrieling et al. (2019). Zij benadrukken namelijk het belang van 

gezamenlijk kennis ontwikkelen door dialoog, met discussie vanuit verschillende perspectieven en 

door het werken aan een gezamenlijk doel. Net als dit onderzoek laat zien, zagen ook zij terug dat in 

het gedeeld leiderschap de docent meer sturend was en fungeerde als coördinator. Daarnaast zagen 

ook zij dat de strategische waarde belangrijk was voor de groepsleden. Het stimuleren van een 

houding om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en gedeeld leiderschap is daarmee aan te bevelen om 

kenniscreatie te bevorderen. 

     In netwerk D is de houding van gezamenlijk kennis ontwikkelen door dialoog minder zichtbaar. Dit 

netwerk is meer te typeren als een knowledge sharing netwerk (Van Aalst, 2009). Het verschil in focus 

op de doelen van de bijeenkomst tussen netwerk A en netwerk D kan volgens Popp en Goldman 

(2016) een mogelijke verklaring zijn voor het verschil in de hoeveelheid kennis die gezamenlijk 

gecreëerd werd, een derde bevinding van dit onderzoek. In groep A is de focus op de doelen groot en 

is sprake van veel kenniscreatie. Volgens Ehlen (2015) is het smart formuleren van de taak/opdracht 

daarnaast zelfs een voorwaarde in het proces van kenniscreatie. Ook recent onderzoek van Geerdink, 

Boei en Willemse (2018) naar de voorwaarden voor een beoogde opbrengst sluit hierbij aan. De eerste 

voorwaarde is doelgericht georiënteerd zijn op een concreet eindproduct. De tweede voorwaarde is een 

reflectieve dialoog waarin groepsleden elkaar zowel bekritiseren als bevestigen en een gedeelde visie 

over de werkwijze. De aanbevelingen voor de netwerken zijn het smart formuleren van het 

gezamenlijke doel, een focus op dit doel tijdens de netwerkbijeenkomsten en een reflectieve dialoog 

om kenniscreatie te bevorderen. 

     Een vierde bevinding is dat netwerk A ook in vergelijking met de netwerken B en C meer 

producten laat zien. Een verklaring voor dit verschil met de andere netwerken uit dit onderzoek is dat 

dit netwerk bezig was met hun tweede jaar, terwijl de andere netwerken in n hun eerste jaar zaten. Op 

basis hiervan is het uit het oogpunt van kenniscreatie aan te bevelen om netwerken langer dan een jaar 

te laten functioneren. Dit sluit aan bij recente bevindingen van Vrieling-Teunter, Bakx en Wopereis 

(2019) die aangeven dat het doorlopen van een volledige cyclus van ontwerpgericht onderzoek 

belangrijk is voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding die voorwaardelijk is voor 

kenniscreatie. 

     Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Een beperking is het feit dat de netwerken slechts een 

jaar gevolgd zijn terwijl zij twee jaar aan het onderwerp werken. Een andere beperking is de ongelijke 

verdeling van de interviews over de drie groepen deelnemers van de netwerken. Dit had mede te 

maken met de beschikbaarheid in verband met ander flankerend onderzoek. Hierdoor is met name 

uitgebreide informatie van netwerk A verkregen, van docenten, leraren en studenten, waardoor in het 

DSL-E Raamwerk over dit netwerk wellicht een completer beeld naar voren komt. Daarnaast kwam in 
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de Reflectieve Vragen naar voren dat enkele deelnemers het vervelend vonden om dit iedere keer in te 

vullen. De vraag is of zij het voldoende serieus hebben genomen. Dit is echter niet gecheckt. Tot slot 

is de overlap tussen de DSL die de kwantitatieve data levert en het DSL-E Raamwerk zoals in dit 

onderzoek naar kenniscreatie gebruikt is, niet heel groot. Slechts op zes indicatoren kon de 

kwalitatieve data met kwantitatieve data worden ondersteund. Bovendien hadden een aantal 

deelnemers de DSL-vragenlijst slechts aan één kant ingevuld. 

     In dit onderzoek komt in beeld dat in netwerken waar een argumentatief discours zichtbaar is ook 

producten van kenniscreatie zichtbaar worden. Een aanbeveling is om dit discours nog bewuster te 

gebruiken om te zien of dit de kenniscreatie verder kan bevorderen. Daarbij kan het dialooginstrument 

van Ros en Van den Bergh (2018) gebruikt worden. Dit instrument werkt met zes dialoogaspecten: 

open staan voor perspectieven, reflecteren, analyseren, onderbouwen van standpunten, kennis van 

buiten benutten en elkaar feedback geven. Door vervolgens op het discours te reflecteren wordt het 

discours inhoudelijk besproken en komt mogelijk ook meta-discours in beeld. Het effect hiervan kan 

in vervolgonderzoek worden meegenomen. 

      In een vervolgonderzoek zou het ook waardevol zijn om het DSL-E Raamwerk om te zetten in een 

vragenlijst. De mening van veel meer participanten kan op die wijze, mede door de kwantitatieve 

analyse, worden meegenomen om de uitkomsten van kwalitatief onderzoek te bevestigen. De 

resultaten hiervan kunnen vervolgens gebruikt worden om het functioneren van de netwerken en 

daarmee de kenniscreatie te bevorderen. Daarbij zou het helpend kunnen zijn om deze vragenlijst 

digitaal af te nemen om het niet invullen van bepaalde antwoorden te vermijden.  

     Tot slot zou het waardevol kunnen zijn om de netwerken gedurende de twee jaar van hun bestaan te 

volgen en conclusies te trekken op basis van deze twee jaar. Hierdoor kan het DSL-E Raamwerk ten 

volle wordt benut om niet alleen het proces en de producten van kenniscreatie in beeld te brengen, 

maar ook om het proces tussentijds bij te sturen om zo tot optimale resultaten te komen. In aansluiting 

hierbij kan een visualisering van het raamwerk ten behoeve van de terugkoppeling aan de 

netwerkdeelnemers en het onderzoeken van de waarde hiervan voor kenniscreatie een interessante 

invalshoek zijn voor vervolgonderzoek. 
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BIJLAGE I: Interviewleidraad 

Opbrengsten van leernetwerken in kaart brengen 

Interviewleidraad, Versie 28-01-15 EVR (aanvullingen ‘Waardecreatie’ en ‘Sociaal 

kapitaal’) 

 

Materialen: opname-apparatuur audiobestand, post its, groot vel papier per interview, stift 

Kennismaken, wijzen op audio-opname en anonimiteit 

Tijdsduur: 75 minuten 

1. Inleidende vragen 

1.1. Van welk netwerk maakt u deel uit? 

1.2. Hoe bent u bij dit netwerk betrokken geraakt? 

1.3. Wanneer bent u erbij betrokken geraakt?  

1.4. Is er sprake van verplichte of vrijwillige deelname [organization: externally directed-self 

organized] Wat vindt u daarvan? 

1.5. Uit hoeveel personen bestaat het netwerk? Wat vindt u daarvan? 

1.6. Hoe vaak komt de groep bij elkaar? Wat vindt u daarvan? 

1.7. Hoeveel tijd duurt een bijeenkomst gemiddeld? Wat vindt u daarvan? 

1.8 Wat zijn volgens u de doelen van uw netwerk? Waar zijn deze doelen op gebaseerd? 

Bijvoorbeeld schoolplan of bestuursvisie [practice – domain and value creation, strategic, enabling 

value] 

o 1.9 Doorvragen op de lange termijn en de korte termijn doelen [tijdelijke of 

permanente sociale activiteiten]. Bijvoorbeeld: Wanneer beoogt het netwerk het door 

u genoemde doel te hebben bereikt, zijn er tussendoelen benoemd om tot dit einddoel 

te komen? Staan de doelen ergens beschreven? Zijn er indicatoren? Op welke manier 

komen de doelen in de bijeenkomsten van het netwerk terug? 

1.9.a Welke doelen zijn behaald? Wat waren bevorderende factoren? Bijvoorbeeld 

samenstelling van de groep, inzet en betrokkenheid leden, onderlinge relaties, 

gedeelde doelen, vakbekwaamheid, team spirit, innovatiekracht. 

1.9.b Welke doelen zijn niet behaald? Wat waren belemmerende factoren? 

Bijvoorbeeld individuele belangen, belemmerende voorschriften, geen 

beslissingsbevoegdheid. 

1.9.c Hebt u zicht op de vervolgstappen die de groep gaat zetten? 

o 1.10 Vragen welk doel (van de genoemde doelen) het meest belangrijk is volgens de 

geïnterviewde voor de kwaliteit van het netwerk [practice]. En vanwaar deze keuze? 

2. Netwerkagenda 

Biografische benadering 

In deze werkvorm wordt door middel van een tijdlijn in kaart gebracht wat de perceptie van de 

leraar is op de (uitvoering van de) verschillende thema’s. Concreet betekent dit dat de uitgevoerde 
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activiteiten op een tijdlijn met een mindmap worden weergegeven van ‘start’ via ‘nu’ naar de 

‘toekomst’.  

Interviewer:  

We gaan de agenda van het netwerk proberen weer te geven op deze tijdlijn (teken een tijdlijn met 

links ‘start’, rechts van het midden ‘nu’ en rechts ‘toekomst’). 

 2.1 Wat is het hoofdthema van het netwerk? [boven de tijdlijn noteren] 

 2.2 Kunt u me vertellen en als mindmap/boomstructuur bij de tijdlijn weergeven welke 

deelonderwerpen aan bod zijn gekomen vanaf de start van uw deelname aan het netwerk, tot 

nu, en tot welke ideeen voor de toekomst dat al heeft geleid? 

Bij enkele thema’s/deelonderwerpen (naar keuze van de geinterviewde) worden de volgende 

verdiepingsvragen gesteld: 

o 2.2.1 Wie waren er bij dit onderwerp betrokken? [organization] 

o 2.2.2 Beschrijf zo concreet mogelijk een uitgevoerde activiteit binnen een 

bijeenkomst. Wat voor activiteiten en werkvormen vinden plaats? [practice/global-

local] 

o 2.2.3 Op welke manier hangen de activiteiten met elkaar samen? (Is er een duidelijk 

verband tussen de activiteiten) [integrated-non-integrated activities] 

o 2.2.4 Op welke manier wordt de uitvoering van activiteiten bepaald? Door het 

netwerk zelf, of door anderen? Hoe gaat dat dan? [externe versus zelfsturing]] 

o 2.2.5 Op welke manier is volgens u overeenstemming bereikt over de uitwerking van 

de concrete opbrengsten van het netwerk? [gedeelde – niet gedeelde 

interactienormen]? 

o 2.2.6 Hoeveel tijd en energie heeft u geïnvesteerd in dit thema? Was dat voldoende 

naar uw mening om tot verdieping te komen? Hoe wordt dat zichtbaar in de 

ontwikkelde producten of ideeen [verbreding/verdieping] 

o 2.2.7 Heeft volgens u iedereen een even grote bijdrage geleverd bij de ontwikkeling 

van een gemeenschappelijk product? Zo niet, waren er bepaalde mensen die het 

trokken? [gedeelde – niet gedeelde interactienormen/hierarchie]? 

o 2.2.8 Op welke manier worden producten of ideeën gedeeld? En met wie? 

[uitwisseling] 

o 2.2.9 Welke opbrengst (kennis en/of producten) heeft het werken met het thema 

opgeleverd voor uw eigen praktijk? [value] 

2.2.9.a Hoe hebt u de activiteiten in het netwerk ervaren (Immediate Value) 

2.2.9.b Wat heeft het u voor nieuws opgeleverd? (Potential Value) Bijvoorbeeld 

nieuwe kennis, inzichten, samenwerking. 

2.2.9.c Waar bent u beter in geworden? (Applied Value) Bijvoorbeeld samenwerken, 

relaties onderhouden, ontwikkelen van materialen, overleggen, onderhandelen, sfeer 

creeren, afwegen van belangen, communiceren, presenteren. 

2.2.9.d Hoe zien we dat terug in uw eigen prestaties, die van uw leerlingen/studenten, 

die van uw school/opleiding (Realized Value) en die van uw bestuur? (Strategic 

value) 

2.2.9.e Op welke manier bent u anders over die dingen gaan denken door deelname 

aan het netwerk? (Reframed Value) 



Kenniscreatie in de Academische Werkplaats 

48 

 

o 2.2.10 Op welke manier zijn de praktijkervaringen besproken binnen het netwerk? 

[integrated-non-integrated activities/value] 

o 2.2.11 Doorvragen op de perceptie van de rol van feedback binnen het netwerk 

(bijvoorbeeld: is feedback een terugkerend onderdeel in bijeenkomsten, op welke 

manier wordt feedback gevraagd en gegeven, hoe belangrijk vindt u feedback) 

[uitwisselen versus verbreden/verdiepen] 

o 2.2.12 Doorvragen op mate van kennisdeling binnen het netwerk (bijvoorbeeld: 

hoeveel tijd investeert u in het netwerk buiten de bijeenkomsten om, waar bestaan die 

activiteiten dan uit, op welke wijze wordt gebruik gemaakt van een digitale 

leeromgeving, vindt u het belangrijk dat er een digitale leeromgeving is) [uitwisselen 

versus verbreden/verdiepen] 

o 2.2.13 Hebt u het in uw netwerk over problemen specifiek voor uw school/netwerk, of 

over grotere thema's (zoals kwaliteit van het onderwijs in Nederland, hoe creëer je 

belangstelling voor beta-onderwijs, etc)? [lokaal/globaal] 

3. Samenstelling netwerk 

Om te meten wat de samenstelling van het netwerk is en wat de aard van de relaties is (sterk/zwak, 

wederkerig) wordt de techniek ‘Netwerk In Beeld’ gebruikt. 

Interviewer: 

 3.1 Wie zijn er allemaal betrokken bij het netwerk? [post-its] 

 3.2 Hoe ziet u uw eigen rol binnen de groep? 

o Bijvoorbeeld actief, passief, voorzitter, innovator, conceptdenker, kritische luisteraar 

Ik plak de post-it met uw naam erop hier in het midden (bijvoorbeeld in het midden van de tafel of 

een vel papier). De overige deelnemers mag u ergens ‘om u heen’ plakken. Netwerkleden waar u een 

sterk gevoel van verbondenheid mee hebt plaatst u dichtbij u, netwerkleden die verder van u af staan 

plaatst u verder weg.  

De volgende vragen gaan verder in op het netwerk dat in beeld is gebracht: 

 3.3 Welke rol past bij welke deelnemer: 

o Wat maakt dat deze rollen van deelnemers een voor de groep waardevolle bijdrage 

leveren? (bijvoorbeeld brengen nieuwe ideeën in, zorgen voor juiste ICT 

voorzieningen, bedenken aantrekkelijke werkvormen, zitten voor) [organisatie - 

waardecreatie] Welke rol hebt u hierbij gemist? 

 3.4  Zou u de relaties tussen u en de overige netwerkleden willen beschrijven? [sterke versus 

zwakke relaties, wel of geen wederkerigheid, hierarchie versus gelijkwaardigheid, wel of geen 

gevoel van veiligheid, wel of geen tolerantie van individuele verschillen in zienswijze] Is de 

beschreven situatie passend bij uw wensen of zou u dit graag anders zien? 

 Op welke manier wordt de groep aangestuurd 

o 3.5 Bijvoorbeeld: is er één iemand eindverantwoordelijk? [externe versus zelfsturing] 

o 3.6 Is er een centraal bepaalde agenda [externe versus zelfsturing]? Op welke manier 

komt de agenda tot stand? [individuele versus gezamenlijke waardecreatie] 

4. Identiteit van de groep 
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 4.1 Treffen de leden van de netwerkgroep elkaar ook op informelere basis buiten de 

bijeenkomsten? [gedeelde identiteit] 

o Hoe gaat dit in zijn werk?  

o Wordt er binnen die informele context ook wel eens over de thematiek van de 

netwerkgroep gepraat? 

o Is Is de beschreven situatie passend bij uw wensen of zou u dit graag anders zien? 

 4.2 Worden er wel eens activiteiten georganiseerd ter vergroting van de verbondenheid van 

het netwerk? [gedeelde identiteit] Vindt u de beschreven situatie wenselijk? 

 4.3 Welk gevoel typeert het beste uw verbondenheid met het netwerk? [gedeelde identiteit] 

 4.4 Is het netwerk gericht op taken uitvoeren of op creëren en delen van kennis? [task 

executors/knowledge workers). Op welke manier is er vernieuwing tot stand gekomen? [social 

kapital – knowledge production/proces] Kunt u een voorbeeld geven van een moment waarop 

u echt iets leerde? 

4.4.1 Wat waren hierbij bevorderende factoren? Bijvoorbeeld gezamenlijkheid, gericht op 

verdieping kwaliteit, plannen/beslissen, kunnen presteren onder tijdsdruk, enthousiasme en 

plezier, realistische verwachtingen, disseminatie, onderling vertrouwen, gedeelde visie, 

gedeelde doelen, transparantie 

4.4.1 Wat waren hierbij belemmerende factoren? 

5.1 en 5.2 Kunt u voor uw netwerk minimaal 1 tip en 1 top beschrijven? 

Einde interview. NB foto maken van tijdlijn en relaties. 
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BIJLAGE II: Reflectieve vragen 

Leerkrachten en docenten 

 

Persoonlijke code*:       

Geslacht: man / vrouw 

Datum:        

Aantal jaren onderwijservaring:  

* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/L(eerkracht)/S(tudent), bijvoorbeeld JS-BV-1996-S 

 

Reflectievragen: 

1. Wat is voor jou de meest waardevolle leeropbrengst van deze bijeenkomst? 

 

 

2. Welk onderdeel van deze bijeenkomst vond je top en waarom? 

 

 

3. Welk onderdeel van deze bijeenkomst zou je graag anders zien en waarom? 

 

 

4. Welke inbreng had(den) de student(en) tijdens deze bijeenkomst en hoe verliep dat? 

 

 

5. Welke ondersteuning zou je kunnen bieden teneinde de studenten verder te helpen in hun 

ontwikkeling? 
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Studenten 

 

Persoonlijke code*:       

Datum:  

Geslacht: man / vrouw      

Opleidingsjaar (studenten):  

* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/L(eerkracht)/S(tudent), bijvoorbeeld JS-BV-1996-S 

 

Reflectievragen: 

1. Wat is voor jou de meest waardevolle leeropbrengst van deze bijeenkomst? 

 

 

2. Welk onderdeel van deze bijeenkomst vond je top en waarom? 

 

 

3. Welk onderdeel van deze bijeenkomst zou je graag anders zien en waarom? 

 

 

4. Welke inbreng heb jij gehad tijdens deze bijeenkomst en hoe vond je dat? 

 

 

5. Welke begeleiding heb je nodig om volledig te kunnen ontwikkelen in het leernetwerk?  
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BIJLAGE III: Vragenlijst DSL 

 

Dimensiekijkpunten van sociaal leren 

Persoonlijke code*:       

Datum:  

Geslacht: man / vrouw 

Aantal jaren onderwijservaring:  

* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/L(eerkracht)/S(tudent), bijvoorbeeld JS-BV-1996-S 

 

In hoeverre is er sprake van de onderstaande kijkpunten bij jouw netwerk? 

Er is sprake van: Geheel  niet  

van   toepassing                                    

Geheel van 

toepassing 
Opmerkingen 

Afspraken over het uitproberen van ontwikkeld materiaal 

in de eigen praktijk 
1 2 3 4 

 

Bespreking van praktijkervaringen met door het 

leernetwerk ontwikkeld materiaal. 
1 2 3 4 

 

Integratie van door het leernetwerk ontwikkeld materiaal 

in de lokale groepspraktijk (eigen klas, school, bestuur). 
1 2 3 4 

 

Integratie van door het leernetwerk ontwikkeld materiaal 

in scholen buiten het eigen bestuur. 
1 2 3 4 

 

Gesprek over korte en lange termijn groepsdoelen. 

 
1 2 3 4 

 

Beschrijving van korte en lange termijn groepsdoelen. 

 
1 2 3 4 

 

Relaties tussen netwerkactiviteiten en korte/lange 

groepsdoelen. 
1 2 3 4 

 

Tijdsinvestering door alle leden buiten de bijeenkomsten. 

 
1 2 3 4 

 

Discussie over ontwikkeld materiaal. 

 
1 2 3 4 

 

Mogelijkheden voor feedback. 

 
1 2 3 4 

 

Aanpassing van ontwikkeld materiaal na discussie of 

feedback. 
1 2 3 4 

 

Gezamenlijke leeragenda voor het leernetwerk. 

 
1 2 3 4 

 

Informele werkwijze tijdens de bijeenkomsten die de 

verbondenheid versterkt. 
1 2 3 4 

 

Gevoel bij de groep te horen. 

 
1 2 3 4 
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Contact tussen de groepsleden buiten de bijeenkomsten 

om. 
1 2 3 4 

 

Regelmatige interactie tussen de groepsleden tijdens de 

bijeenkomsten. 
1 2 3 4 

 

Wederkerige relaties tussen de groepsleden. 1 2 3 4  

Contacten tussen het leernetwerk en 

(ervarings)deskundigen. 
1 2 3 4 

 

Lange termijn leerhouding vanuit de doelen van het 

netwerk. 
1 2 3 4 

 

Interesse in de ideeën en ervaringen van groepsleden 

vanuit de doelen van het leernetwerk. 
1 2 3 4 

 

Reflectiekwaliteit van het leernetwerk (stellen van  

vragen als: Wat ging goed en waarom? Wat kan er beter 

en hoe?). 

1 2 3 4 

 

Rolverdeling op basis van expertise. 

 
1 2 3 4 

 

Vrijwillige deelname. 

 
1 2 3 4 

 

Oriëntatie op relevante activiteiten voor de lokale 

groepspraktijk (eigen klas, school, bestuur). 
1 2 3 4 

 

Oriëntatie op relevante activiteiten buiten de lokale 

groepspraktijk (bestuur overstijgend). 
1 2 3 4 

 

Gelijkwaardige relaties. 

 
1 2 3 4 

 

Sfeer tijdens de bijeenkomsten die de gelijkwaardigheid 

bevordert. 
1 2 3 4 

 

Communicatie over de werkwijze om gezamenlijke 

doelen te behalen. 
1 2 3 4 

 

Gevoel van veiligheid tijdens de interactie in het netwerk. 

 
1 2 3 4 

 

Tolerantie van verschillende opvattingen in het netwerk. 

 
1 2 3 4 

 

 

Eventuele algemene opmerkingen 
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Kenniscreatie in de Academische Werkplaats 

54 

 

BIJLAGE IV: Analysekader 
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