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Titel	  
Faciliteren	  van	  sociaal	  leren	  in	  de	  lerarenopleiding	  
	  
Zichtlijn	  5	  
Impact	  van	  onderzoek	  in	  het	  werkveld	  
	  
Presentatievorm	  
1:	  Onderzoekspresentatie	  individueel	  
	  
Trefwoorden	  die	  de	  inhoud	  van	  de	  bijdrage	  beschrijven	  (min.	  1,	  maximaal	  3	  trefwoorden)	  
lerarengroepen,	  professionele	  ontwikkeling,	  sociaal	  leren	  
	  
Abstract	  (korte	  samenvatting	  van	  onderwerp,	  eventueel	  methode,	  resultaten),	  max	  200	  w.	  
De	  laatste	  decennia	  is	  er	  in	  onderwijspraktijk	  en	  onderwijsonderzoek	  veel	  aandacht	  voor	  sociaal	  
leren	  van	  (aanstaande)	  leraren	  als	  een	  stimulans	  voor	  hun	  professionele	  ontwikkeling.	  Bij	  het	  
nastreven	  van	  innovatie	  in	  dergelijke	  lerarengroepen,	  blijkt	  faciliteren	  van	  belang.	  In	  deze	  studie	  
is	  onderzocht	  op	  welke	  wijze	  lerarengroepen	  gefaciliteerd	  kunnen	  worden	  ter	  optimalisatie	  van	  
de	  professionele	  ontwikkeling	  van	  de	  groepsleden.	  Hiervoor	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  eerder	  
ontwikkeld	  theoretisch	  kader	  met	  4	  dimensies	  en	  11	  indicatoren	  van	  sociaal	  leren.	  Het	  
onderzoek	  is	  uitgevoerd	  in	  een	  lerarenopleiding	  primair	  onderwijs	  (pabo)	  waar	  groepen	  van	  
pabodocenten,	  pabostudenten	  en	  leerkrachten	  primair	  onderwijs	  zijn	  gevolgd	  gedurende	  twee	  
jaren	  in	  een	  enkelvoudige	  en	  meervoudige	  casestudie.	  Data	  zijn	  verzameld	  in	  de	  vorm	  van	  
video/audio-‐opnames	  van	  de	  werkbijeenkomsten,	  het	  beantwoorden	  van	  reflectieve	  vragen,	  het	  
volgen	  van	  de	  digitale	  leeromgeving	  en	  het	  uitvoeren	  van	  retrospectieve	  interviews.	  Op	  basis	  
van	  kwalitatieve	  analyses	  is	  op	  diverse	  momenten	  samen	  met	  de	  groepsleden	  bekeken	  hoe	  de	  
sociale	  configuratie	  eruit	  zag,	  of	  dit	  passend	  was	  bij	  de	  groepsdoelen	  en	  welke	  vervolgstappen	  
wenselijk	  waren.	  De	  in	  deze	  studie	  ontwikkelde	  interviewleidraad	  blijkt	  een	  bruikbaar	  
kwalitatief	  instrument	  in	  dit	  faciliteringsproces.	  
	  
Korte	  beschrijving	  (maximaal	  50	  woorden)	  waarom	  deze	  presentatie	  goed	  past	  binnen	  het	  
thema	  van	  het	  congres:	  Professionaliseren	  IN	  en	  DOOR	  onderzoek	  	  
Sociaal	  leren	  in	  groepen	  van	  (aanstaande)	  leraren	  is	  een	  krachtige	  impuls	  voor	  professionele	  
ontwikkeling.	  Ondanks	  het	  belang	  van	  informeel	  leren	  krijgt	  het	  nog	  nauwelijks	  aandacht	  binnen	  
opleidingscurricula.	  In	  deze	  studie	  worden	  aanbevelingen	  gegeven	  voor	  facilitering	  van	  sociaal	  
leren	  teneinde	  sociaal	  leren	  een	  meer	  prominente	  plek	  binnen	  de	  lerarenopleiding	  te	  geven.	  
	  
Theoretisch	  kader	  (maximaal	  600	  woorden,	  zonder	  referenties,	  tabellen,	  figuren):	  
Inleiding	  
Door	  ontwikkelingen	  in	  het	  onderwijsveld	  worden	  er	  andere	  eisen	  aan	  leraren	  en	  de	  
schoolorganisatie	  gesteld.	  Ook	  de	  visie	  op	  het	  leraarschap	  en	  het	  opleiden	  van	  leraren	  is	  de	  
laatste	  decennia	  veranderd.	  De	  focus	  ligt	  steeds	  minder	  op	  het	  ‘trainen’	  van	  studenten	  door	  het	  
aanbieden	  van	  theoretische	  kennis	  en	  methoden,	  noch	  op	  formele	  bijscholingen	  van	  zittende	  
leraren	  (Cochran-‐Smith,	  2011).	  Een	  verschuiving	  heeft	  plaatsgevonden	  naar	  professionele	  
ontwikkeling	  van	  leraren	  als	  een	  levenslang	  leerproces	  waarin	  zowel	  formele,	  non-‐formele	  als	  
informele	  activiteiten	  belangrijk	  zijn.	  Leren	  vindt	  grotendeels	  plaats	  op	  de	  werkplek	  en	  is	  
collectief	  van	  aard	  door	  interactie	  met	  collega’s	  (Hammerness,	  Darling-‐Hammond,	  &	  Bransford,	  
2005).	  



	  
Theoretisch	  kader	  
Om	  in	  lerarengroepen	  tot	  professioneel	  leren	  te	  komen,	  is	  het	  faciliteren	  van	  sociaal	  leren	  
belangrijk	  (Buchel	  &	  Raub,	  2002;	  Wenger,	  1998).	  Om	  deze	  facilitering	  zo	  goed	  mogelijk	  vorm	  te	  
kunnen	  geven,	  is	  al	  veel	  onderzoek	  gedaan	  naar	  sociaal	  leren	  vanuit	  de	  drie	  invalshoeken	  van	  
teamleren,	  communityleren	  en	  netwerkleren.	  Hoewel	  de	  onderwijsliteratuur	  een	  duidelijk	  
onderscheid	  maakt	  tussen	  deze	  drie	  perspectieven,	  laat	  de	  dagelijkse	  praktijk	  in	  scholen	  zien	  dat	  
groepen	  dynamisch	  zijn	  en	  dat	  hun	  structuur	  gedurende	  de	  levensloop	  kan	  veranderen,	  
afhankelijk	  van	  de	  behoeften	  van	  de	  groepsleden	  (Doornbos	  &	  De	  Laat,	  2012).	  Wij	  zien	  daarom	  
het	  leren	  binnen	  lerarengroepen	  niet	  als	  te	  onderscheiden	  vaststaande	  perspectieven,	  maar	  
gaan	  op	  zoek	  naar	  de	  dimensies	  of	  kernwaarden	  van	  sociaal	  leren,	  op	  basis	  waarvan	  de	  sociale	  
configuratie	  van	  een	  groep	  kan	  worden	  beschreven.	  
	  
Op	  basis	  van	  een	  reviewstudie	  (Vrieling,	  Van	  den	  Beemt,	  &	  De	  Laat,	  2015)	  zijn	  4	  dimensies	  
(praktijk,	  domein	  en	  waardecreatie,	  verbondenheid,	  organisatie)	  met	  daarbinnen	  11	  indicatoren	  
van	  sociaal	  leren	  gedefinieerd.	  Deze	  indicatoren	  geven	  geen	  waardeoordeel	  over	  
lerarengroepen,	  maar	  beschrijven	  de	  positie	  van	  de	  groep.	  Ondanks	  de	  bruikbaarheid	  van	  dit	  
dimensiekader,	  bleek	  er	  behoefte	  aan	  verdere	  concretisering	  teneinde	  de	  groepsfacilitering	  nog	  
beter	  vorm	  te	  kunnen	  geven.	  
	  
Onderzoeksvraag	  
Ø Hoe	  kunnen	  we	  de	  beschrijving	  van	  de	  sociale	  configuratie	  van	  lerarengroepen	  

operationaliseren	  in	  een	  kwalitatief	  instrument?	  
	  
Methode	  
Gedurende	  twee	  studiejaren	  (2013-‐2015)	  zijn	  groepen	  van	  pabodocenten,	  pabostudenten	  en	  
leerkrachten	  primair	  onderwijs	  gevolgd,	  in	  zowel	  een	  enkelvoudige	  (N=26)	  als	  een	  meervoudige	  
casestudie	  (5	  groepen,	  N=44).	  De	  groepen	  kwam	  maandelijks	  bij	  elkaar	  en	  werkten	  daarnaast	  in	  
een	  digitale	  omgeving.	  
	  
Er	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  diverse	  databronnen	  die	  aan	  de	  hand	  van	  triangulatie	  zijn	  
geanalyseerd.	  Op	  basis	  van	  film/audio-‐opnames	  van	  de	  bijeenkomsten	  (5	  in	  jaar	  1,	  8	  in	  jaar	  2),	  
de	  digitale	  leeromgeving,	  ‘reflectieve	  vragen’	  (Engin,	  2013)	  en	  retrospectieve	  interviews,	  is	  door	  
twee	  onderzoekers	  onafhankelijk	  van	  elkaar	  geanalyseerd	  op	  welke	  wijze	  de	  dimensies	  van	  
sociaal	  leren	  in	  de	  groep	  zichtbaar	  waren,	  leidend	  tot	  een	  eerste	  operationalisering.	  
	  
Van	  daaruit	  zijn	  interventies	  ontwikkeld	  om	  de	  professionele	  ontwikkeling	  van	  de	  (aanstaande)	  
leraren	  in	  de	  lerarengroepen	  te	  faciliteren.	  Hierbij	  werd	  het	  geanalyseerde	  beeld	  
teruggekoppeld	  met	  de	  groep	  en	  werd	  de	  groepsleden	  gevraagd	  of	  ze	  zich	  in	  het	  beeld	  
herkenden,	  wat	  ze	  anders	  ervoeren	  en	  welke	  richting	  ze	  op	  zouden	  willen	  ‘schuiven’	  gedurende	  
het	  studiejaar.	  
	  
Resultaten	  
In	  antwoord	  op	  de	  onderzoeksvraag	  is	  een	  interviewleidraad	  ontwikkeld	  en	  gevalideerd	  
waarmee	  lerarengroepen	  de	  door	  hen	  ervaren	  kwaliteit	  en	  effectiviteit	  van	  de	  groep	  kunnen	  
beschrijven.	  Hierbij	  wordt	  gewerkt	  vanuit	  de	  biografische	  benadering	  (Bornat,	  2008)	  waarbij	  de	  
deelnemers	  worden	  geactiveerd	  de	  sociale	  processen	  vanaf	  de	  start	  tot	  en	  met	  het	  moment	  van	  
interviewen	  te	  doordenken.	  
	  
Conclusies/discussie/implicaties	  voor	  de	  praktijk.	  
Sociaal	  wetenschappelijk	  onderzoek	  gebaseerd	  op	  perceptie	  en	  terugblikken	  is	  altijd	  gekleurd.	  
Echter,	  een	  perspectief	  zoals	  het	  dimensieraamwerk	  maakt	  het	  mogelijk	  de	  perceptie	  te	  
bespreken	  en	  aan	  te	  scherpen.	  Om	  lerarengroepen	  adequaat	  te	  kunnen	  faciliteren	  op	  het	  sociale	  
leerproces,	  kan	  door	  afname	  van	  de	  interviews	  worden	  bekeken	  hoe	  de	  deelnemers	  zich	  



ontwikkelen	  vanuit	  de	  dimensies	  die	  binnen	  groepen	  te	  onderscheiden	  zijn.	  Van	  daaruit	  kunnen	  
interventies	  worden	  ontwikkeld	  om	  de	  professionele	  ontwikkeling	  van	  leraren	  in	  groepen	  te	  
stimuleren.	  
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