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Teacher Learning Groups (TLG’s)

Netwerkleren als vorm 
van docent-
professionalisering



Faciliteren van TLG’s

⮚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?

⮚TLG’s 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. (2021). Design principles to support student learning in teacher learning groups.
Teachers and Teaching: Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1920909

https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1920909


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 structuren, 
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

⮚ Hoe is de sociale configuratie van TLG’s gerelateerd aan studentmotivatie?

⮚ 55 studenten van vier pabo’s (2019-2020)



Motivatiestudie en aanvullende ontwerpprincipes: 
Variabelen
Sociale configuratie

⮚ Praktijkintegratie

⮚ Langetermijnoriëntatie en doelen

⮚ Verbondenheid en gelijkwaardigheid

Vrieling-Teunter, E., Vermeulen, M., & De Vreugd, L. (Resubmitted). Assessing social configurations in teacher 

learning groups: The ‘Dimensions of Social Learning Questionnaire’.

Motivatie

⮚ Competentie

⮚ Relatie

⮚ Autonomie

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, 

and health. Canadian psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182-185.



Zeven clusters

⮚ Autonome inhoudelijke keuzes

⮚ Nieuwe kennis

⮚ Ondersteunen van sociale vaardigheden

⮚ Persoonlijke doelen

⮚ Autonome keuzes op het gebied van samenwerking

⮚ Scaffolding

⮚ Gelijkheid in een informele sfeer



Autonome inhoudelijke keuzes

‘Laat ik het zo zeggen: zij [de lerarenopleider] kwam altijd met een 
concept. Die eerste paar dingen stonden vast, maar op het moment dat we 
ermee aan de slag gingen, was het altijd: als je het goed vindt, zullen we 
dit dan doen of heb je een ander voorstel?'.



Persoonlijke doelen

‘Omdat ik met deze twee studenten samenwerkte, wist ik dat we alles 
zouden plannen en dat ik mijn opdrachten op tijd zou afkrijgen.'



Autonome keuzes op het gebied van 
samenwerking

‘Ik vind het wel prettig dat ik kan kiezen met wie ik wil werken, ook omdat 
binnen onze klas de intrinsieke motivatie van studenten echt varieerde.'



Kwantitatieve bevindingen

⮚ Significante verschillen tussen instituten op het vlak van Praktijkintegratie

⮚ Significante relatie tussen Praktijkintegratie en motivatie en tussen Verbondenheid/Gelijkwaardigheid 

en motivatie



Concluderend

De samenstelling van TLG’s moet een bewuste pedagogische en didactische keuze zijn!

Homogene TLG’s

⮚Delen van ervaringen en steun van peers

⮚Herkenning en erkenning

⮚Gevoelens van verbondenheid

⮚Relatief eenvoudig te faciliteren

Heterogene TLG’s

⮚Mogelijkheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen

⮚Nieuwe kennis

⮚Belang van scaffolding
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