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Titel: Waardevol Leren van Pabostudenten in een Netwerk met Basisschoolleerkrachten, 
Lerarenopleiders en Onderzoekers 
 
Samenvatting: Vanwege het positieve effect dat (collegiale) samenwerking heeft op leren en 
professionaliseren, krijgen aanstaande leerkrachten in toenemende mate tijdens de opleiding de 
mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel leernetwerk. Deze studie volgde 
pabostudenten in netwerken, waar zij samen met leerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers 
werkten aan praktijkrelevante problemen. Omdat eerdere ervaringen met dergelijke ‘leeromgevingen’ 
niet louter positief waren, is in deze studie onderzocht hoe het leren van studenten in leernetwerken 
kan worden gefaciliteerd. Een eerste analyse van resultaten laat zien dat het belangrijk is studenten 
actief te betrekken in een netwerk, verwachtingen naar hen uit te spreken en hen zicht geven op doelen 
van het leernetwerk. Definitieve resultaten en suggesties voor verder onderzoek worden tijdens de 
ORD gepresenteerd. 
 
Divisie: Leraar en lerarenopleiding 
 
Keywords: leernetwerken, professionalisering, leraren in opleiding, sociaal leren 
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Theoretisch kader 
Onderzoek wijst uit dat collegiale samenwerking een positieve invloed heeft op de professionalisering 
van (toekomstige) leraren (Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001). Het motiveert om 
gezamenlijk problemen op te lossen en leren wordt op deze manier betekenisvoller (Roth & Lee, 
2006).  

Mede hierom initieert en beheert Iselinge Hogeschool (pabo) al geruime tijd zogenaamde 
‘leernetwerken’ waar pabostudenten, basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers 
samenwerken aan praktijkrelevante problemen (De Laat, Vrieling, & Van den Beemt, 2016; Vrieling, 
Van den Beemt, & De laat, 2015).  Deze leernetwerken blijken voor studenten echter niet het gewenste 
effect te sorteren. Het leren in deze context wordt door studenten niet altijd als waardevol ervaren en 
hierdoor nemen zij soms een passieve rol aan. Studenten blijken zich vooral te richten op hun eigen 
opdracht (minor of afstudeerwerkstuk) en minder op de werk- en leerprocessen die relevant zijn voor 
het leernetwerk als geheel. Studenten blijken bijvoorbeeld niet te beseffen dat zij binnen het 
leernetwerk kunnen werken aan hun sociale competentie, één van de zeven kerncompetenties van een 
leerkracht. Tevens voelen studenten zich niet altijd verbonden met de groep, omdat zij aansluiten bij 
een netwerk dat al een aantal jaren draait (De Laat et al., 2016).  

Het doel van het huidige onderzoek is na te gaan hoe het leren voor pabostudenten in een 
leernetwerk gefaciliteerd kan worden zodat het waardevol voor ze is.	  De centrale vraag van dit 
onderzoek luidt: Hoe kan het leren van pabostudenten in een leernetwerk gefaciliteerd worden zodat 
het waardevol is voor studenten?  
 
Onderzoeksmethode 
 Het onderzoek is uitgevoerd binnen vier leernetwerken van Iselinge Hogeschool. Twee 
leernetwerken zijn in september 2016 gestart onder de noemer Academische Werkplaats (AW). De 
andere twee leernetwerken draaien al een aantal jaren en worden gesubsidieerd door Versterking 
Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS). De verdeling van de participanten over de 
diverse netwerken wordt in Tabel 1 weergegeven. De AW-leernetwerken zijn gedurende het 
onderzoek 5 keer bij elkaar gekomen en de VSLS-leernetwerken 3 keer.  
 
Tabel 1 
Verdeling participanten netwerken 

Netwerk Leerkrachten Studenten Opleiders Onderzoekers Totaal 
AW 
     Onderzoekend leren 
     Zelfgestuurd leren 

 
6 
4 

 
5 
2 

 
2 
3 

 
1 
1 

 
14 
10 

VSLS 
     Lezen 
     Ouderbetrokkenheid 

 
4 
4 

 
2 
3 

 
3 
2 

 
0 
0 

 
9 
9 

Totaal 18 12 10 2 42 
 
 Om de sociale configuratie van de leernetwerken en de betekenis hiervan voor studenten in 
kaart te brengen, zijn de volgende onderzoeksinstrumenten gebruikt: (1) alle netwerkbijeenkomsten 
zijn opgenomen (audio), getranscribeerd en gelabeld op basis van het ‘Dimensions of Social Learning’ 
(DSL) Framework (Vrieling et al., 2015); (2) alle deelnemers hebben na iedere netwerkbijeenkomst 
een aantal reflectieve vragen beantwoord over de bijeenkomst en de inbreng van de studenten; (3) er 
zijn 9 interviews afgenomen de hand van de interviewleidraad ‘Opbrengsten van leernetwerken in 
kaart brengen’ die ontwikkeld is op basis van het DSL-Framework; (4) er is een vragenlijst bij alle 
deelnemers afgenomen die ontwikkeld is op basis van het DSL-Framework; (5) er hebben 5 



focusgroepen met de studenten plaatsgevonden waar hen is gevraagd naar ervaringen omtrent de 
sociale configuratie.  
 Om te onderzoeken welke waarde het leren in een leernetwerk voor de studenten heeft, is (6) 
het waardecreatie-interview bij 6 studenten afgenomen (Wenger, Trayner, & De Laat, 2011). 
Daarnaast hebben de audio-opnames, de reflectieve vragen en de focusgroepen met studenten ook 
input geleverd over de waarde van het leren in netwerken. Gedurende het onderzoek heeft er op basis 
van de tot dan toe verzamelde gegevens drie keer een terugkoppeling plaatsgevonden met de 
deelnemers.  
 
Beoogde resultaten  
Het onderzoek is momenteel in volle gang. Toch zijn er al enkele tussentijdse, voorlopige conclusies 
te trekken met betrekking tot de hoofdvraag van deze studie. Voor de studenten is het bijvoorbeeld van 
belang dat ze vanaf hun ‘entree’ in een leernetwerk actief worden betrokken bij de discussies en 
werkzaamheden. Andere partijen in het netwerk dienen verwachtingen over deze actieve participatie 
van studenten uit te spreken. Verder is het van belang dat studenten snel helder krijgen wat de doelen 
zijn van het netwerk waarbinnen zij participeren. Hierdoor voelen ze zich meer volwaardig deelnemer. 
Ook geven studenten aan dat het leren in een netwerk aan moet sluiten bij hun eigen leerdoelen. De 
hierboven genoemde ‘eerste’ resultaten zullen in de komende weken worden aangevuld. Op basis 
hiervan zullen richtlijnen worden opgesteld voor het plannen, ontwerpen en implementeren van 
leernetwerken waar het leren van aanstaande leerkrachten optimaal gefaciliteerd en gewaarborgd 
wordt. 
 
Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage 
Professionalisering van leraren en kennisdeling in netwerkleren staan centraal in deze bijdrage. Naar 
het belang van faciliteren van netwerkleren zijn eerdere studies uitgevoerd (e.g. De Laat et al., 2016). 
In deze onderzoeken kwam de rol van de studenten echter nauwelijks aan bod. Met deze studie 
proberen we deze lacune te vullen en dragen we bij aan theorie over netwerkleren waarin zowel 
toekomstige leerkrachten, ervaren leerkrachten, lerarenopleiders als ‘embedded’ onderzoekers 
participeren. Onderzocht wordt hoe de dimensies praktijk, domein en waardecreatie, verbondenheid en 
organisatie zich ontwikkelen en wat dit betekent voor de studenten; in hoeverre het 
waardecreatieverhaal kan worden gebruikt om studenten zicht te geven op de opbrengsten van het 
leernetwerk; en welke ondersteuning de studenten nodig hebben om het leernetwerk als voldoende 
waardevol te ervaren. 
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