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Leernetwerk 
Schrijven Kun je Leren! 



Algemene context 
•  De pabo en ‘Opleiden in 

School’ 
•  Bijdragen aan de 

schoolontwikkeling  
•  Toenemende vraag om 

innovatieve bijdrage 

•  Studeren was een 
eenzaam proces 

•  Veel herhaling van 
onderwerpen, weinig 
geschiedenis. 

•  Weinig ontwerpgericht 
onderzoek 



Gewenste schoolontwikkeling 
•  Teksten schrijven 
•  Stand van zaken 

•  Ambitie 
 
•  Toenemen van 

leerkrachtvaardigheid in 
instructiekwaliteit, geven 
van feedback en 
onderwijsontwerpen 



Verschijningsvorm van leernetwerk 
•  10 scholen met 10 

leerkrachten 
•  17 studenten 3e- en 

4e jaars regulier en 
academisch 

•  2 docenten 
•  1 onderzoeker 
•  Maandelijkse 

bijeenkomsten 
•  Digitale gezamenlijke 

omgeving 



Waar waren we nieuwsgierig naar? 
•  Innovatieve 

slagkracht en relatie 
tot didactische 
innovatie pabo 

•  Is de ontwikkeling 
eigendom van 
betrokkenen? 

•  Zien we de dimensies 
terug? 

•  Gelijkwaardigheid in 
werken 



Dimensies van sociaal leren in een paboleernetwerk 

Theoretisch raamwerk: 
Ø  4 dimensies 
Ø  11 indicatoren 
 
Dataverzameling: 
Ø  video-opnames 
Ø  reflective notes 
Ø  observaties digitale 

leeromgeving 
Ø  Interviews 
 
Interventies: 
Ø  terugkoppeling beeld 
Ø  adviesgesprekken 

 



Netwerkleren,	  wat	  werkt?	  
Dimensie: Praktijk 
•  Toepassen in klassenpraktijk 
•  Agenderen van ervaringen 
•  Activeren lange termijn 

denken van studenten 
 
 
 



Netwerkleren,	  wat	  werkt?	  
Dimensie: Domein en Waardecreatie 
•  Werken met lange- en korte termijndoelen 
•  Vasthouden van centrale agenda 
•  Modelleren van feedbackproces 
•  Afronden werkplan studenten bij de start 
 
 



Netwerkleren,	  wat	  werkt?	  
Dimensie: Verbondenheid 
•  Wederzijdse afhankelijkheid 
•  Interactie in kleine groepen 
•  Sterke en zwakke verbindingen 
•  Korte sociale binding bevorderende activiteiten 
 
 



Netwerkleren,	  wat	  werkt?	  
Dimensie: Organisatie 
•  Gespreid leiderschap/Taakverdeling 
•  Studenten voldoende ondersteunen 
 
 



Opbrengsten 
•  Bronnenboeken met 

lesontwerpen 
•  Didactische tools 

werkstukjes schrijven 
 
•  Didactiekboek voor 

midden- en bovenbouw 
•  Body of knowledge op 

www.penfriend.nl/wp 
•  Dimensie instrument 
•  Artikel jaarboek Iselinge 
•  Praktijkartikel tijdschrift 
•  Presentatie ORD 
•  Artikel wetenschap: 

casestudy 



Hoe verder 
•  Heterogener en flexibeler 

pabo-curriculum 
•  2014-2017: met 4 

basisscholen vervolg 
rondom taalateliers en 
portfolio’s 

•  Vervolgonderzoek op 
Iselinge naar 5 
leernetwerken 

•  NRO-aanvraag ism 
Kohnstamminstituut en 
SLO 



Wat maakt onze samenwerking 
 tot een succes? 
•  Korte lijnen 
•  Goede samenwerking 

met groot aantal 
opleidingsscholen 

•  Altijd op zoek naar 
innovatieve partners 

•  Praktijkgerichte en 
wetenschappelijke 
output 

•  Visie: praktijk en 
wetenschap 
versterken elkaar 



Vragen?	  

Eric	  Besselink	  (eric.besselink@iselinge.nl)	  
Emmy	  Vrieling	  (emmy.vrieling@ou.nl)	  
	  


