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Definiëring en projectbeschrijving

Netwerkleren als vorm van docentprofessionalisering

 Teacher learning groups (TLG’s): sociale configuraties waar (aanstaande) leraren samen leren, resulterend in 
een verandering in cognitie en/of gedrag op het individuele en/of groepsniveau (Doppenberg et al., 2012) 

 Facilitering van belang

Onderzoeksvraag: Welke ontwerpprincipes kunnen we herleiden voor het optimaliseren van 
studentenwelzijn in TLG’s?

 TLGs in vier contexten…

Doppenberg, J., Bakx, A., & Den Brok, P. (2012). Collaborative teacher learning in different primary school settings. Teachers and 
Teaching: Theory and Practice, 18(5), 547-566.



…vier Nederlandse pabo’s:

Hogeschool iPabo (Amsterdam)

Marnix Academie (Utrecht)

 Thomas More Hogeschool (Rotterdam)

 Iselinge Hogeschool (Doetinchem)

… onderscheidend op het gebied van …



Reviewstudie en eerste ontwerpprincipes: 
Onderzoeksvragen

 Wat zijn de karakteristieken van TLG’s?

 Wat zijn voorwaarden voor succesvol studentleren in TLG’s?

 Wat zijn de effecten van studentdeelname aan TLG’s?

Vrieling-Teunter, E., Hebing, R., & Vermeulen, M. (2020, May 18-20). Student welfare through involvement and networked learning in 
primary teacher training [Paper presentation]. Networked Learning Conference, Kolding, Denmark.



Karakteristieken Voorwaarden (Ontwerpprincipes)

Gezamenlijke visie en doelen  Bepaal gezamenlijke doelen (waaronder studentdoelen) die aansluiten bij de onderwijspraktijk
 Maak de gezamenlijke doelen zichtbaar

Ontwerpgerichte aanpak  Integreer netwerkleren in het curriculum van de lerarenopleiding
 Bepaal realistische doelen (waaronder studentdoelen)
 Monitor deze doelen, het bijbehorende leerproces en de leeropbrengst
 Zorg ervoor dat studenten hun werkplannen voor de start van het netwerk klaar hebben

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap

 Zorg bij alle deelnemers voor bereidheid tot het actief delen van expertise
 Geef studenten mogelijkheden om hun werk te presenteren inclusief (peer)feedback
 Maak studenten ervan bewust dat netwerkleren een belangrijke competentie is (product en proces) 

binnen het portfolio

Diversiteit en gelijkwaardigheid  Zorg ervoor dat alle deelnemers zichzelf als lerende zien
 Bouw aan onderling vertrouwen
 Zorg voor een objectieve beoordelingsmethode van studenten

Onderliggende structureren, 
bronnen en rollen

 Stimuleer de dialoog, autonomie en beslissingsruimte
 Modelleer vaardigheden voor samenwerking en communicatie
 Geef studenten de rol van boundary crosser tussen theorie en praktijk

Reviewstudie en eerste ontwerpprincipes: 
Karakteristieken en ontwerpprincipes



 Toename kennis onderwerp, methodologie, praktijk en bereidheid tot uitproberen

 Toename zelfvertrouwen (beter voorbereid op lesgeven)

 Toename reflectievaardigheden

Afname uitval startende leraren

Reviewstudie en eerste ontwerpprincipes: 
Effecten van studentdeelname aan TLG’s



Minimaal aantal bruikbare studies (N=17)

Ontwerpprincipes behoeven specificering

Dus ….

Maar…



Motivatiestudie en aanvullende ontwerpprincipes: 
Onderzoeksvraag

 Inzoomen op motivatie van studenten: welke kenmerken van netwerkleren zorgen ervoor dat
studenten gemotiveerd zijn? 

Hoe is de sociale configuratie van TLGs gerelateerd aan studentmotivatie?



Motivatiestudie en aanvullende ontwerpprincipes: 
Variabelen

Sociale configuratie:

 Praktijkintegratie

 Langetermijnoriëntatie en doelen

 Verbondenheid en gelijkwaardigheid

Motivatie:

 Competentie

 Relatie

Autonomie

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., & Mouratidis, A. (2015). Basic psychological need
satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39(2), 216-236. 

Vrieling-Teunter, E., Vermeulen, M., & De Vreugd, L. (Submitted). Assessing social configurations in teacher learning groups: The 
‘Dimensions of Social Learning Questionnaire’.



Motivatiestudie en aanvullende ontwerpprincipes: 
Resultaten

 Significante correlatie verbondenheid/gelijkwaardigheid en motivatie

 Verbondenheid/gelijkwaardigheid significante voorspeller van motivatie

“Iedereen is gelijk en ook al was er één iemand die 
al jaren ervaring in het vak had, die behandelde ons 

en ook gewoon zichzelf als gelijken.” 



Karakteristieken Voorwaarden (Ontwerpprincipes)

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap

 Zorg bij alle deelnemers voor bereidheid tot het actief delen van expertise (A)
 Geef studenten mogelijkheden om hun werk te presenteren inclusief (peer)feedback
 Maak studenten ervan bewust dat netwerkleren een belangrijke competentie is (product en proces) binnen 

het portfolio
 Organiseer introductieactiviteiten en informele momenten (A)
 Benadruk het belang van aanwezigheid voor alle deelnemers (A)
 Integreer veel interactiemomenten, bv. in subgroepen (C)
 Zorg voor wederzijdse afhankelijkheid (C)

Diversiteit en 
gelijkwaardigheid

 Zorg ervoor dat alle deelnemers zichzelf als lerende zien (R)
 Bouw aan onderling vertrouwen
 Zorg voor een objectieve beoordelingsmethode van studenten
 Bied studenten inhoudelijke keuzemogelijkheden (A)
 Zorg ervoor dat studenten een volwaardige bijdrage kunnen leveren, bv. door rollen specifiek voor hen (A)
 Bied kansen om te leren van elkaar (scaffolden) (R)

Motivatiestudie en aanvullende ontwerpprincipes: 
Aanvullende ontwerpprincipes



Verzamelen van ideeën



Verzamelen van ideeën: Specificering van de 
ontwerpprincipes

We gebruiken Padlet: https://padlet.com/rosanne_hebing/rf8dgsrnehz30aio

Noteer per karakteristiek de suggesties die je hebt om de ontwerpprincipes klaar te maken voor 

praktische toepassing

 Je kunt jouw eigen én elkaars notities ‘liken’

5 minuten individueel
10 minuten in break-out per karakteristiek 

https://padlet.com/rosanne_hebing/rf8dgsrnehz30aio


Verzamelen van ideeën: Groepsindeling

Groep 1: Gezamenlijke visie en doelen

Groep 2: Ontwerpgerichte aanpak

Groep 3: Gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Groep 4: Diversiteit en gelijkwaardigheid

Groep 5: Onderliggende structuren, bronnen en rollen



Verzamelen van ideeën: Terugkoppeling

Terugkoppeling vanuit de break-out-sessies:

Groep 1: Gezamenlijke visie en doelen

Groep 2: Ontwerpgerichte aanpak

Groep 3: Gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Groep 4: Diversiteit en gelijkwaardigheid

Groep 5: Onderliggende structuren, bronnen en rollen



Afronding en conclusies

Wat is je ‘take home message’ van deze sessie?

Contact!

emmy.vrieling@ou.nl

rosanne.hebing@iselinge.nl




