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Social mechanisms that shape 
informal learning ties

Recensent: Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Bieke Schreurs (2019). To learning architects of tomorrow: Social mechanisms that shape 
informal learning ties. Proefschrift. Heerlen: Open Universiteit. 186 pagina's, op te vragen 
via b.g.m.schreurs@uva.nl

Op 9 februari 2019 verdedigde Bieke Schreurs haar proefschrift getiteld To learning 
architects of tomorrow: Social mechanisms that shape informal learning ties aan de 
Open Universiteit in Heerlen. Haar proefschrift handelt over de manier waarop 
mensen informeel leren in relaties 
met anderen. Schreurs startte met het waarom van haar onderzoek. We leven in turbu-
lente tijden. Alles om ons heen verandert in een snel tempo. Organisaties reorganiseren 
constant en de werkinhoud verandert continu. Om hierin te kunnen overleven moeten 
we blijven leren. 

Dat geldt zeker ook voor het beroepsonderwijs, de context waarin het onderzoek plaats 
heeft gevonden. Hoe leren onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs? Naast het 
mooie aanbod aan formele trainingen en vormingen, zien we de laatste jaren steeds 
meer aandacht voor meer informele manieren van leren die ontstaan vanuit de dagelijkse 
contacten met andere mensen. Binnen het beroepsonderwijs wordt dit zichtbaar in een 
groeiende aandacht voor de ontwikkeling in de richting van een lerende gemeenschap. 

Recensie

Geachte gasten, van harte welkom. 
 

Vriendelijk verzoek om uw communicatieapparatuur uit te zetten  
en bij binnenkomst van pedel en hoogleraren te gaan staan. 
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Dit betreft een gemeenschap waarin professionals gestimuleerd worden om te leren van 
elkaar en van verschillende stakeholders. Scholen in het beroepsonderwijs zijn immers in 
potentie rijke ecosystemen met verschillende stake-
holders zoals ouders en studenten, onderwijsadviseurs en vakinhoudelijke experts, het 
bedrijfsleven en de overheid. Het is echter niet evident dat onderwijsprofessionals in het 
beroepsonderwijs al deze relaties ook inzetten om te leren en er is nog weinig onderzoek 
gedaan om in kaart te brengen hoe in deze rijke ecosystemen informele leerrelaties tot 
stand komen. Scholen vragen zich dan ook af hoe zij kunnen evolueren tot leergemeen-
schap. Vanuit die vraagstelling heeft Schreurs haar onderzoek vormgegeven. 

Schreurs definieert het leren als een proces van waarde creatie ingebed in informele 
relaties die mensen vormen rond werk gerelateerde thema's. Zij gaat er in haar onderzoek 
vanuit dat informele relaties het resultaat zijn van sociale mechanismen. Sociale mechanis-
men zijn een soort radarwerk dat ervoor zorgt dat informele leerrelaties tot stand komen. 
Schreurs vroeg zich dan ook af welke sociale mechanismen ervoor zorgen dat informele 
leerrelaties gevormd worden. Haar aanpak, gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek, maakte het mogelijk om in co-creatie met de praktijk, een complex proces zoals 
het vormen van informele leerrelaties beter te begrijpen. Ze voerde een diepteonderzoek 
uit aan de hand van een casestudie, maakte gebruik van sociale netwerkanalyse om 
menselijk gedrag om te kunnen zetten in wiskundige patronen en trianguleerde zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve data om recht te doen aan de complexiteit van het vormen 
van informele leerrelaties. De bevindingen vanuit het onderzoek laten zien dat:
 informele leerrelaties minder at random zijn dan de term doet vermoeden, maar 

het resultaat zijn van het radarwerk van verschillende sociale mechanismen;
 fysieke nabijheid nog steeds heel belangrijk is, ook in onze wereld waarin alles 

online lijkt te gebeuren;
 werknemers met een formele coördinerende rol belangrijk zijn bij het slaan 

van bruggen;
 veel informele leerrelaties buiten de teamgrenzen leiden tot nog meer relaties, 

met andere woorden degenen die al populair zijn worden nog populairder;
 direct leidinggevenden een belangrijke plaats hebben in het netwerk van de 

professionals bij het bieden van motivatie, inspiratie en eigenaarschap;
 vertrouwen belangrijk is bij het vormen van informele leerrelaties.

En wat betekent dit alles nu voor de onderwijspraktijk? Informele relaties kunnen een 
waardevolle bron zijn voor professionals om te leren.  Schoolorganisaties kunnen profes-
sionals ondersteunen in het uitbouwen van informele relaties om te leren, zowel binnen 
als buiten de organisatie. Maak informele leerrelaties bijvoorbeeld zichtbaar en kenbaar 
binnen de school en maak er ruimte voor binnen het beleid. Blijf hierin zoeken naar de 
juiste balans tussen faciliteren en formaliseren. Coördinatoren kunnen een verbindende 
(maar ook een blokkerende) rol spelen binnen de organisatie. Ook investeren in leerrela-
ties met externen is belangrijk want zij inspireren en geven toegang tot nieuwe kennis. 
De ware potentie van leren met externen kan echter nog veel verder gaan dan bevonden in 
het onderzoek. Leren met externen kan leiden tot het samen creëren van nieuwe kennis en 
het gezamenlijk transformeren van de praktijk. Het onderzoek was te vroeg om ook al te 
kijken naar de effecten van de vele initiatieven die zijn opgekomen de laatste jaren, zoals 
practoraten en open innovatieplekken waarin gezocht wordt naar meer samenwerking 
met het werkveld. Maar hier zit mogelijk wel veel potentie in. Als in deze initiatieven 
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rekening wordt gehouden met het radar werk van sociale mechanismen belangrijk bij 
het vormen van informele leerrelaties, zoals de nood aan wederkerigheid, het bouwen 
op bestaande leerrelaties, het creëren van vertrouwen, een gemeenschappelijke fysieke 
ontmoetingsplaats, en het inzetten van een coördinator die goed kan verbinden, kunnen 
dergelijke initiatieven professionals waarschijnlijk helpen om hun informele leerrelaties 
met het werkveld te verbeden en te verdiepen. 
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