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Aanleiding
 Deelname aan leernetwerken draagt bij
aan docentprofessionalisering
 Netwerkleren gaat niet vanzelf
 Iselinge en de OU faciliteren leernetwerken
in de Academische Werkplaats OostGelderland
 Netwerken bestaan uit leerkrachten,
lerarenopleiders, studenten en
(docent)onderzoekers

Onderzoekende
houding




Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelt zich de onderzoekende houding
van leerkrachten die worden gefaciliteerd in het
doen van onderzoek in een leernetwerk?

Interne dimensie reflectie
Externe dimensie kennisselectie
Belangrijk aspect van de professie van
(aanstaande) leraren
Kan mogelijk worden gestimuleerd door
netwerkleren



Resultaten:
Ontwerp
 3 netwerken, 24 leraren
 Per netwerk gezamenlijk werken aan
analyse, ontwerp, product en onderzoek
jaar

Instrument

 Positieve invloed netwerkleren op de OZH
leerkrachten
 Faciliteren van netwerkleren is cruciaal
 Netwerkleren heeft tijd nodig (projecten van
minimaal 2 jaar)
 Samenstelling netwerken van belang:
voldoende divers
 Uitnodigen van experts en delen van ‘best
practices’ positieve invloed op de OZH

Meetmoment

“Omdat je wel veel kritischer gaat kijken
naar hoe je dingen doet. Dat je de dingen
die je doet wel steeds beter probeert te
onderbouwen door, ja, door de informatie
die je via je netwerk opdoet.” [interne
dimensie reflectie, externe dimensie
kennisselectie].
“Wat ik nog wel als rol had willen zien,
een externe rol. Dus echt dat een extern
iemand actief bij ons was gaan zitten. Of
om informatie te geven of om eens een
keertje mee te luisteren.” [externe
dimensie kennisselectie]
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