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Samenvatting
De Invloed van een Projectmatige Aansturing op de Onderzoekende Houding van Leraren tijdens
Netwerkleren
Simone Blanksma – van den Berg

Om de onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren is een duurzame professionele ontwikkeling van
(aanstaande) leraren nodig. Een onderzoekende houding zorgt voor een stevige basis om dit te kunnen
realiseren en kan worden ontwikkeld door sociaal leren in netwerken. Een projectmatige aansturing
van deze vorm van leren wordt door leraren als waardevol ervaren, maar welk effect dit heeft op de
onderzoekende houding is onduidelijk.
Dit onderzoek laat zien wat de invloed is van een projectmatige aansturing van sociaal leren in
netwerken op de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren en hun opleiders. Dit vergroot niet
alleen het inzicht in de manier waarop de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en hun
opleiders kan worden gestimuleerd, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen zes leernetwerken van de Academische Werkplaats OostGelderland van Iselinge Hogeschool, waar leraren basisonderwijs (N = 16), aanstaande leraren
basisonderwijs (N = 39) en opleiders (N = 13) door middel van sociaal leren in netwerken aan
onderzoeksvragen vanuit de praktijk werken. De netwerken zijn in september 2018 gestart en hebben
een looptijd van twee jaar. Dit onderzoek richt zich op het eerste jaar, waarin de netwerkleden in totaal
acht keer bij elkaar zijn gekomen in de verschillende netwerken. Voor het onderzoek is een convergent
parallel mixed methods design gebruikt, waarbij met behulp van zowel kwantitatieve als kwalitatieve
data een zo compleet mogelijk beeld is verkregen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
De kwantitatieve data is verzameld met behulp van de gevalideerde vragenlijst voor de
onderzoekende houding (Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei, & Vrieling, 2016). De kwalitatieve data komt
voort uit interviews, reflectieve vragen die ingevuld zijn door de netwerkleden aan het einde van elke
netwerkbijeenkomst, audioregistratie van de netwerkbijeenkomsten en documentanalyses van zowel
overlegmomenten met het projectteam als monitorgesprekken.
Uit de resultaten blijkt dat de projectmatige aansturing van de netwerken op basis van
ontwerpgericht onderzoek niet heeft gezorgd voor het vergroten van de onderzoekende houding van
(aanstaande) leraren basisonderwijs en hun opleiders. Daarnaast blijken de resultaten van dit
onderzoek niet significant te verschillen van deelnemers van de Academische Werkplaats OostGelderland in studiejaar 2016-2017 zonder projectmatige aansturing. Wel is duidelijk geworden dat de
meeste leernetwerken zowel de analyse- en exploratiefase als de ontwerp- en constructiefase van
ontwerpgericht onderzoek hebben doorlopen, elk in een eigen tempo en met een zelfgekozen aanpak.
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Verschillende werkvormen zijn hierbij effectief gebleken en kunnen de ontwikkeling van een
onderzoekende houding ten goede komen.
De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de manier waarop de onderzoekende houding
kan worden gestimuleerd en wat hierbij effectieve werkvormen zijn. Deze werkvormen kunnen zowel
binnen de Academische Werkplaats Oost-Gelderland als daarbuiten worden toegepast om de
onderzoekende houding als belangrijk onderdeel voor een duurzame professionele ontwikkeling bij
(aanstaande) leraren basisonderwijs en hun opleiders te stimuleren.

Trefwoorden: onderzoekende houding, sociaal leren, leernetwerk, projectmatige aansturing,
professionalisering
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Summary
The Influence of a Project Management Approach on the Inquiry-based Attitude of Teachers
during Networked Learning
Simone Blanksma – van den Berg

In order to improve the quality of education a sustainable professional development of future teachers
is necessary. The inquiry-based attitude provides a solid base to make this possible and can be
stimulated by social learning in networks. A project management approach of this type of learning has
been experienced by teachers as valuable, but what the effects of this approach are on the inquirybased attitude are still unclear.
This research shows the influence of a project management approach of social learning in
networks on the inquiry-based attitude of future teachers and their trainers. The results not only gain
an insight into the way the professional development of future teachers and their trainers can be
stimulated, but also contributes to the improvement of the quality of education.
The research has been carried out in six learning networks of the Academische Werkplaats OostGelderland of Iselinge Hogeschool, where teachers from primary schools (N = 16), future primaryschool teachers (N = 39) and their trainers (N = 13) work together on the basis of social network
learning in which questions from educational practice are at the centre. These networks started in
September 2018 and have a term of two years. This research focusses on the first year, in which the
members gathered eight times in various networks. A convergent parallel mixed methods design was
used: with a complete picture of quantitative and qualitative data the research questions could be
answered.
To research the inquiry-based attitude, quantitative data has been collected with a validated
questionnaire (Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei, & Vrieling, 2016). In addition, interviews, reflective
questions answered by network members at the end of every session, audio registration of network
sessions, and the analysis of documents of both monitor conversations and meetings with the project
team have generated the qualitative data.
The results exhibit that the project management approach of networks working at educational
design research doesn’t contribute to the improvement of the inquiry-based attitude of future teachers
and their trainers. Neither do the results differ significantly from earlier research on participants in the
Academische Werkplaats Oost-Gelderland in the school year 2016-2017 without project management
approach. It has become clear, though, that most of the learning networks have completed the analysis
and exploration phase as well as the design and construction phase, each with their own personal
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approach. Various working methods have proved to be effective and can contribute positively to the
inquiry-based attitude.
The results of this research create a better understanding about how the inquiry-based attitude can
be stimulated and which working methods will be effective. These working methods can be applied
both inside and outside the Academische Werkplaats Oost-Gelderland to stimulate the inquiry-based
attitude of future teachers of primary-schools and their trainers since such an attitude is crucial for a
sustainable professional development.

Keywords: inquiry-based attitude, social learning, networked learning, project management approach,
professionalization
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1. Inleiding
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek
Het onderwijs in Nederland staat voor grote uitdagingen. Het onderwijssysteem is namelijk
onvoldoende toegerust op het aanleren van de juiste kennis en vaardigheden die leerlingen van nu
nodig hebben in een snel veranderende samenleving (Onderwijsraad, 2014) en er is te weinig sprake
van een continue verbetering van de onderwijskwaliteit (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2013; Schnabel, 2016). Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan en de huidige
leerlingen toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden, is een voortdurende professionele
ontwikkeling van (aanstaande) leraren nodig (Hargreaves & Fullan, 2012; Onderwijsraad, 2013).
Professionalisering van (aanstaande) leraren heeft vooral kans van slagen als deze is gericht op de
dagelijkse lespraktijk (Vrieling, De Laat, Besselink, & Ubbink, 2015). Hierbij speelt volgens Kessels
(2012) het zelf actief analyseren van praktijkgerelateerde problemen en het samen leren met collega’s
een belangrijke rol in de ontwikkeling van bekwaamheid. Dit kan worden gerealiseerd door sociaal
leren in netwerken, waarbij er op basis van samenwerking leeractiviteiten worden ondernomen die
kunnen resulteren in een verandering in kennis en/of gedrag op individueel- en/of groepsniveau
(Doppenberg, Bakx, & Den Brok, 2012). Een voorbeeld hiervan is de (Academische) Werkplaats,
waarbij de praktijk van onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek structureel met elkaar in
verbinding staan (PO-Raad & NRO, 2018; De Wolf, 2014). Dit draagt bij aan de professionele
ontwikkeling van leraren, aan praktijkkennis bij zowel onderzoekers als lerarenopleidingen en aan een
brede kennisbasis (Zuiker et al., 2018).
Voor een optimale professionalisering van leraren tijdens netwerkleren is een onderzoekende
houding nodig (Onderwijsraad, 2013). Dit betreft een open houding ten opzichte van praktijkgericht
onderzoek, waarbij (aanstaande) leraren samen met collega’s, onderzoekers en anderen kritisch en
nieuwsgierig naar hun eigen praktijk kijken, problemen signaleren en gericht zijn op wat hier al over is
gezegd en geschreven (Onderwijsraad, 2013; Timmermans, 2016). Deze onderzoekende houding kan
worden ontwikkeld door het zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in netwerken, onder
begeleiding van ervaren leraren (Tack & Vanderlinde, 2016). Een projectmatige aanpak bij deze vorm
van leren, waarbij sprake is van een duidelijke innovatiestrategie en –structuur, wordt door leraren als
waardevol ervaren (Snoek, Sligte, Van Eck, Schriemer, & Emmelot, 2014), maar het is onduidelijk
wat de invloed hiervan is op de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren basisonderwijs en
hun opleiders.
Deze thesis sluit aan op het onderzoek van Loeve (2018), waarbij gedurende studiejaar 2016-2017
de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren basisonderwijs en hun opleiders tijdens
netwerkleren in de Academische Werkplaats Oost-Gelderland (AWOG) is onderzocht. Vanaf
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studiejaar 2018-2019 worden de netwerken binnen de AWOG projectmatig aangestuurd (Vrieling &
Wopereis, 2018). In deze thesis is onderzoek gedaan naar de invloed van een projectmatige aansturing
van de netwerken op de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren basisonderwijs en hun
opleiders.

1.2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk worden de voor dit onderzoek relevante factoren belicht door middel van een
literatuurstudie. Eerst staat het belang van professionalisering centraal (paragraaf 1.2.1), waarbij
effectieve kenmerken en professionele ontwikkelactiviteiten zijn beschreven. Vervolgens wordt
ingegaan op de bevorderende factoren van sociaal leren in netwerken (paragraaf 1.2.2), het belang van
een projectmatige aansturing (paragraaf 1.2.3) en belangrijke kenmerken en dimensies van een
onderzoekende houding (paragraaf 1.2.4).

1.2.1 Professionalisering van leraren
Om invloed uit te kunnen oefenen op de inrichting en uitvoering van het onderwijs, is het belangrijk
dat leraren vanuit eigen professionele waarden en doelen werken aan professionalisering
(Onderwijsraad, 2013). Deze professionalisering is nodig om de onderwijskwaliteit en de prestaties
van leerlingen en studenten te verbeteren, omdat Nederland op dit gebied achterop raakt in
vergelijking met landen waar het onderwijs en de prestaties wel duurzaam verbeteren (Inspectie van
het Onderwijs, 2018). Hiervoor zijn vijf effectieve kenmerken van professionalisering opgesteld die
gebruikt kunnen worden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van
professionaliseringsinterventies. Het eerste kenmerk is de focus op vakinhoud en didactiek. Dit moet
in relatie staan met de dagelijkse lespraktijk en gericht zijn op hoe leerlingen de betreffende vakinhoud
leren (Desimone, 2011; Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). Een tweede kenmerk van
effectieve professionalisering is het zelf actief en onderzoekend leren van leraren, door bijvoorbeeld
het maken van analyses, het krijgen van feedback en het doen van onderzoek (Desimone, 2011; Van
Veen et al., 2010). Collectieve deelname en samenwerking van leraren binnen dezelfde school of
leerjaar is het derde kenmerk, waarbij interactie, discussie en feedback onderling centraal staan. Als
vierde kenmerk wordt de tijdsduur genoemd, waarbij het gaat om de periode waarin wordt gewerkt
aan professionele ontwikkeling (Desimone, 2011; Van Veen et al., 2010). Hiervoor bestaan geen
richtlijnen, omdat dit afhankelijk is van de activiteit. Om duurzame effectiviteit te bevorderen, is het
van belang dat professionele ontwikkelactiviteiten blijvend zijn (Van Veen et al., 2010). Samenhang is
het vijfde kenmerk, waarbij het belangrijk is dat de professionele ontwikkelactiviteiten samenhangen
met het beleid op school en landelijk onderwijsbeleid, maar ook met de kennis, opvattingen en doelen
van de leraren zelf (Desimone, 2011; Van Veen et al., 2010).
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Professionele ontwikkelactiviteiten die ten goede komen aan de effectieve kenmerken van
professionalisering zijn volgens De Laat (2012) vooral ongeplande activiteiten. Deze activiteiten zijn
impliciet, geïntegreerd in het dagelijks werk, vinden spontaan plaats en zijn vooral effectief als leraren
in aanraking komen met nieuwe vraagstukken. Dit informeel leren bestaat onder andere uit overleg
met collega’s, collegiale consultatie en netwerkleren en draagt voor 60 tot 80 procent bij aan de
professionele ontwikkeling van leraren (De Laat, 2012; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2016). Netwerkleren wordt hierbij gezien als een vorm van sociaal leren, waarbij de
sociale relaties die professionals opbouwen en inzetten ten behoeve van het oplossen van
werkgerelateerde problemen centraal staan (De Laat, 2012). Door het verbinden van elkaars
praktijken, anderen te betrekken bij eigen leervragen en gericht gebruik te maken van elkaars kennis,
ervaringen en opvattingen is sociaal leren in netwerken oplossingsgericht vanuit de dagelijkse praktijk
(Korenhof, Schreurs, Meijs, & De Laat, 2010).

1.2.2 Bevorderende factoren voor sociaal leren in netwerken
Om aan sociaal leren in netwerken deel te kunnen nemen, is het belangrijk dat leraren beschikken over
intrinsieke motivatie (Klaeijsen, Vermeulen, & Martens, 2018; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2016; Zwart, Wubbels, Bergen, & Bolhuis, 2009). Hierdoor kunnen zij zich vanuit
nieuwsgierigheid en interesse verdiepen in andere werkwijzen of onderwijsvormen, staan ze open voor
(persoonlijke) ontwikkeling en zijn ze in staat om op creatieve wijze het geleerde toe te passen in de
praktijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016; Zwart et al., 2009). De intrinsieke
motivatie neemt toe als leraren zeggenschap hebben over of invloed kunnen uitoefenen op
werkprocessen. Dit gebeurt op scholen waar sprake is van betrokkenheid, gedeelde doelen,
samenwerking, sociale ondersteuning en gespreid leiderschap (Hulsbos, Andersen, Kessels, &
Wassink, 2012), waarbij binnen een team gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise om
gemeenschappelijke doelen te realiseren (Kessels, 2012). Hoe meer betrokkenheid er wordt ervaren,
hoe intensiever er wordt uitgewisseld en hoe meer er sprake is van kwalitatief goede
professionalisering (Wassink, Mioch, & Van Veen, 2009).
Ook binnen lerarenopleidingen zijn voorwaarden nodig om tot kwalitatief goede
professionalisering te komen. Voor aanstaande leraren is het van belang dat zij tijdens hun opleiding
naast vakkennis en het aanleren van pedagogische en didactische vaardigheden ook voldoende
(wetenschappelijke) kennis en ervaring opdoen met betrekking tot het ontwerpen van onderwijs
(Schnabel, 2016). Dit vraagt van lerarenopleidingen en opleiders een onderzoeksgerichte en
probleemgeoriënteerde benadering, waardoor de noodzakelijke wisselwerking tussen onderzoek en
praktijk kan worden gerealiseerd en aanstaande leraren kritisch leren denken en analyseren (Van Baak,
Vanderlinde, & Aelterman, 2008). Hiervoor is een professionele samenwerking nodig tussen scholen,
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lerarenopleidingen, wetenschap en andere partijen die betrokken zijn bij de inhoud van het onderwijs.
Aanstaande leraren komen hierdoor in aanraking met inspirerende voorbeelden en (wetenschappelijk)
onderzoek (PO-Raad & NRO, 2018; Schnabel, 2016; Zuiker et al., 2018).
Een krachtige leeromgeving die ten goede komt aan het sociaal leren van (aanstaande) leraren kan
worden gecreëerd door samenwerking met collega’s die de dagelijkse praktijk en de schoolse situatie
begrijpen (Doppenberg et al., 2012). Het accent ligt dan op het constructief delen van inzichten door
verbindingen aan te gaan en nieuw verkregen kennis uit sociale interacties te gebruiken (Wenger,
Trayner, & De Laat, 2011). Bij goed functionerende netwerken is er sprake van vertrouwen,
veiligheid, collegialiteit, voldoende tijd en een goed evenwicht tussen brengen en halen (Korenhof et
al., 2010; Stoyanov, Kicken, Boon, & Bitter, 2011). Een heterogene groepssamenstelling en
verscheidenheid aan perspectieven binnen de netwerken zorgt voor verbreding en verdieping van
gezamenlijke kennis en ervaringen (Korenhof et al., 2010; Korenhof, De Kruif, & De Laat, 2014).
Hierbij is het van belang dat er sprake is van gelijkwaardigheid en waardering, iedereen zich
kwetsbaar durft op te stellen en zich eigenaar voelt van het leerproces (Vrieling, De Laat, Besselink, &
Ubbink, 2015; Zuiker et al., 2018).
Andere bevorderende factoren voor het sociaal leren in netwerken zijn een duidelijke afstemming
van de taken en verwachtingen, zorgen voor verbindingen en het zichtbaar maken van opbrengsten
(Korenhof et al., 2014; Zuiker et al., 2018). Ook wordt het belang van evidence based werken
benadrukt, waarbij kennis uit eerder onderzoek over wat wel en niet werkt wordt gebruikt en
onderwijsvernieuwingen een grotere kans op succes hebben (Bruggink & Harinck, 2012; Zuiker et al.,
2018). Deze manier van werken is terug te vinden in (Academische) Werkplaatsen, waar basisscholen,
hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie samenwerken aan
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op basis van praktijkgericht onderzoek (PO-Raad & NRO,
2018; Zuiker et al., 2018). Om deze samenwerking te stimuleren en tegemoet te komen aan de
professionalisering van (aanstaande) leraren en hun opleiders kan een projectmatige aansturing zinvol
zijn.

1.2.3 Projectmatige aansturing bij informeel leren
In het onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een projectmatige aansturing, omdat het kan
helpen bij professionaliserings- en innovatietrajecten (Cijvat, Dijk, Förrer, Hortensius, & De With,
2010; Snoek et al., 2014). Ook bij informeel leren door middel van samenwerking tussen meerdere
(onderwijs)partijen blijkt een projectmatige aansturing effectief te zijn, omdat het zorgt voor
duidelijkheid, afbakening en structuur (Cijvat et al., 2010). Dit is nodig om binnen de beschikbare tijd
de gestelde doelen te kunnen behalen (Aalbers, Bok, & Molendijk, 2010). Een projectmatige
aansturing op basis van ontwerpgericht onderzoek komt ten goede aan onderwijsinnovatie en aan de
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professionalisering van (aanstaande) leraren en hun opleiders (Pauw, Jongstra, & McKenney, 2018).
Bij ontwerpgericht onderzoek staat het vinden van een oplossing voor een praktijkprobleem door
middel van onderzoek centraal (McKenney & Reeves, 2019). Deze vorm van onderzoek bestaat uit
een gezamenlijk en iteratief proces van uitproberen, kritisch evalueren, verklaren, aanpassen en
opnieuw uitproberen. McKenney en Reeves (2019) onderscheiden hierbij drie hoofdfasen zoals
weergegeven in Figuur 1, namelijk de analyse- en exploratiefase, de ontwerp- en constructiefase en de
evaluatie- en reflectiefase. Tijdens de analyse- en exploratiefase verkennen de deelnemers de
schoolcontext en het praktijkprobleem, tijdens de ontwerp- en constructiefase werken ze een oplossing
voor het praktijkprobleem uit en tijdens de evaluatie- en reflectiefase wordt deze oplossing
uitgeprobeerd. Tijdens elke fase werken de deelnemers samen met de praktijk en is er aandacht voor
de implementatie en verspreiding van de opgedane praktijk- en ontwerpkennis (McKenney & Reeves,
2019).

Figuur 1. Fasen van ontwerpgericht onderzoek. Overgenomen uit “Conducting educational
design research”, door S. McKenney & T.C. Reeves, 2019, p. 83, Londen: Routledge. Copyright 2019
door Routledge.

Naast ontwerpgericht onderzoek kan het inzichtelijk maken van de sociale configuratie als
onderdeel van een projectmatige aansturing bijdragen aan het succes van informeel leren. De kans op
succes kan worden vergroot door het sociaal leren in netwerken op de juiste manier te faciliteren
(Onderwijsraad 2013; Huiskamp, Vrieling, & Wopereis, 2017; PO-Raad & NRO, 2018; Zuiker et al.,
2018). Netwerken zijn voortdurend in beweging en door middel van de sociale configuratie kan
informatie worden verkregen over de onderlinge relaties en verbindingen, waardoor ondersteuning en
begeleiding op maat kan worden gegeven (Vrieling, Vandyck, & De Laat, 2013). De sociale
configuratie kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van het raamwerk ‘Dimensies en indicatoren
van sociaal leren’, bestaande uit vier dimensies en elf onderliggende indicatoren van sociaal leren
(Vrieling, De Laat et al., 2015; Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, 2015), zie Tabel 1.
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Tabel 1
Dimensies en indicatoren van sociaal leren
1. Praktijk
1a. In welke mate richt de groep zich op speciale gebeurtenissen of worden de groepsactiviteiten in
het dagelijkse werk geïntegreerd?
1b. In welke mate laat de groep tijdelijke of permanente sociale activiteiten zien?
2. Domein en waardecreatie
2a. In welke mate richt de groep zich op het uitwisselen of verbreden/verdiepen van
kennis en vaardigheden?
2b. In welke mate ervaart de groep waardecreatie individueel of gezamenlijk?
3. Verbondenheid
3a. In welke mate zien de deelnemers elkaar als kennissen of laten ze een gedeelde
identiteit zien?
3b. In welke mate laat de groep sterke of zwakke relaties zien?
3c. In welke mate zien de deelnemers elkaar als taakuitvoerders of kenniswerkers?
4. Organisatie
4a. In welke mate wordt de groep extern aangestuurd of ligt de organisatie binnen de
groep zelf?
4b. In welke mate laat de groep lokale of globale activiteiten zien?
4c. In welke mate laat de groep hiërarchische of gelijkwaardige relaties zien?
4d. In welke mate laat de groep gedeelde of niet gedeelde interactienormen zien?
Noot. Overgenomen uit “Dimensies van sociaal leren in een paboleernetwerk”, door E. Vrieling, M. de Laat, E.
Besselink, en M. Ubbink, 2015, OnderwijsInnovatie, 17, p. 20. Copyright 2015 door Open Universiteit.

Netwerken van (aanstaande) leraren bewegen continu op de vier dimensies, bijvoorbeeld bij de
dimensie Verbondenheid (Tabel 1, indicator 3b) van een intern gerichte groep naar een meer extern
gerichte groep en andersom. Deze beweging is afhankelijk van de gestelde doelen van het netwerk en
kan in de loop van de tijd veranderen (Vrieling, De Laat et al., 2015; Vrieling, Van den Beemt et al.,
2015; Vrieling et al., 2013). De indicatoren kunnen worden gezien als ‘schuifjes’ waarmee de
structuur van het netwerk in kaart kan worden gebracht, kan worden geanalyseerd en besproken.
Hierdoor kunnen de deelnemers zelf de sociale configuratie van het netwerk volgen en indien nodig
bijstellen door te ‘schuiven’ op een bepaalde dimensie. Door deze werkwijze voortdurend kritisch toe
te passen is het voor (aanstaande) leraren mogelijk om zich professioneel te blijven ontwikkelen en het
sociaal leren in netwerken te faciliteren (Vrieling, De Laat et al., 2015; Vrieling et al., 2013). Hierbij is
aandacht voor de manier waarop deelnemers met elkaar omgaan van groot belang vanwege de invloed
van sociale relaties op de kwaliteit van de samenwerking (Aalbers et al., 2010). Begeleiders van
netwerken kunnen dit bevorderen door in een vroeg stadium strategieën in te zetten die ten goede
komen aan het onderlinge gevoel van vertrouwen en te zorgen voor betekenisvol leren. Dit is mogelijk
wanneer begeleiders zelf beschikken over kennis en vaardigheden met betrekking tot het begrijpen en
vormgeven van sociale structuren (Teo & Loosemore, 2017). Daarnaast zouden begeleiders moeten
inzetten op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding van
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(aanstaande) leraren, aangezien dit in sterke mate ten goede komt aan een voortdurende en duurzame
professionalisering (Bruggink & Harinck, 2012; Onderwijsraad, 2013; Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei,
& Vrieling, 2016).

1.2.4 Kenmerken en dimensies van een onderzoekende houding
Een onderzoekende houding bestaat uit een aantal persoonlijke kenmerken die iemand vanuit
motivatie en vertrouwen in werksituaties laat zien (Van den Herik & Schuitema, 2016). Als eerste
kenmerk wordt ‘opmerkzaam zijn’ genoemd. Dit is belangrijk om te kunnen zien wat er in een
bepaalde situatie gebeurt en om bij te kunnen sturen waar nodig (Bruggink & Harinck, 2012; Van den
Herik & Schuitema, 2016). Nieuwsgierig zijn door bijvoorbeeld het stellen van vragen en het
uitproberen van (nieuwe) dingen in de praktijk is een tweede kenmerk (Bruggink & Harinck, 2012;
Meijer, Geijsel et al., 2016; Van den Herik & Schuitema, 2016; Van der Rijst, 2009). Als derde
kenmerk wordt ‘bedachtzaam zijn’ genoemd, waarbij je stilstaat bij wat er gebeurt en de tijd en ruimte
neemt om na te denken alvorens te oordelen of te handelen. Hierbij is het van belang dat je je inleeft in
het standpunt van een ander en van perspectief kan wisselen indien nodig (Bruggink & Harinck, 2012;
Van den Herik & Schuitema, 2016). Een vierde en laatste kenmerk is ‘kritisch zijn’, waarbij het niet
alleen gaat om een kritische houding ten opzichte van anderen of andermans werk, maar ook om een
zelfkritische houding ten opzichte van eigen ideeën en eigen werk (Bruggink & Harinck, 2012; Van
den Herik & Schuitema, 2016; Van der Rijst, 2009).
Naast deze (relatief stabiele) persoonlijke kenmerken zijn er ook verschillende (ontwikkelbare)
dimensies te onderscheiden die ten goede komen aan de onderzoekende houding (Meijer, Geijsel et
al., 2016). Hierbij gaat het om de interne dimensie ‘reflectie’ en de externe dimensie ‘kennisselectie’.
Bij de interne dimensie ‘reflectie’ staat het verkrijgen van nieuwe, professionele inzichten en
professioneel gedrag door middel van reflectie centraal. Waar leraren in de praktijk vaak reflecteren op
kortetermijndoelen die gerelateerd zijn aan de praktische uitvoering in de klas (actiegerichte reflectie),
is het voor de lange termijn van belang om tot een verdieping van de reflectie te komen door gebruik
te maken van betekenisgerichte reflectie (Van Veen, Vrieling, & Besselink, 2016). Hierdoor leren
(aanstaande) leraren systematisch te analyseren en kritisch na te denken, wat ten goede komt aan het
begrip van onderliggende processen (Vrieling, Stijnen, Knaapen, & Van Maanen, 2014).
Betekenisgerichte reflectie kan worden gestimuleerd door elkaar stimulerende vragen te stellen en alle
informatie te ordenen, waardoor (aanstaande) leraren hun mening kunnen bepalen en nieuwe inzichten
verkrijgen (Van Veen et al., 2016).
Bij de externe dimensie ‘kennisselectie’ gaat het om het uitbreiden van professionele kennis door
actief en doelgericht op zoek te gaan naar kennis van anderen. Hierbij is het belangrijk om door
middel van interactie met andere (aanstaande) leraren (nieuwe) informatie, kennis, ideeën en
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ervaringen kritisch te bekijken, te delen en te bespreken (Gray & Meister, 2006; Meijer, Geijsel et al.,
2016; Meijer, Kuijpers, Boei, Vrieling, & Geijsel, 2016). Deze interactie tussen (aanstaande) leraren
en hun omgeving wordt gezien als een sociaal proces wat zowel het leren, innoveren als het
professionaliseren bevordert (Illeris, 2009).

1.3 Onderzoeksvragen
Uit de literatuurstudie zoals beschreven in het theoretisch kader blijkt dat zowel een onderzoekende
houding als sociaal leren in netwerken positief bij kunnen dragen aan de professionele ontwikkeling
van (aanstaande) leraren en hun opleiders. Dit wordt bevestigd door Loeve (2018) en Borst-Jeurissen,
Vrieling-Teunter, Wopereis en Bakx (2018), die hier eerder onderzoek naar deden binnen de AWOG.
Loeve (2018) constateert dat zowel de interne dimensie ‘reflectie’ als de externe dimensie
‘kennisselectie’ de ontwikkeling van de onderzoekende houding ten goede komt wanneer hier tijdens
sociaal leren in netwerken voldoende aandacht voor is. Volgens Borst-Jeurissen et al. (2018) is het
daarnaast van belang dat er specifieke aandacht is voor kennisontwikkeling, onderzoeksvaardigheden
en reflectie.
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat een projectmatige aansturing van sociaal leren ook een
zinvolle bijdrage kan leveren aan professionalisering (Cijvat et al., 2010). Dit kan worden gerealiseerd
op basis van ontwerpgericht onderzoek, maar ook het inzichtelijk maken van de sociale configuratie
kan een positieve bijdrage leveren aan het sociaal leren in netwerken (zie paragraaf 2.2.4). Welke
invloed een projectmatige aansturing heeft op de onderzoekende houding van leraren basisonderwijs,
aanstaande leraren basisonderwijs (vanaf nu weergegeven als pabostudenten) en hun opleiders (vanaf
nu weergegeven als pabodocenten) tijdens sociaal leren in netwerken is nog niet eerder onderzocht.
Dit vormt het uitgangspunt van voorliggend onderzoek, met als hoofdvraag: ‘Welke invloed heeft een
projectmatige aansturing van sociaal leren in netwerken binnen de Academische Werkplaats OostGelderland (AWOG) op de onderzoekende houding van de deelnemers in het eerste jaar?’ De
bijbehorende onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe ziet de projectmatige aansturing van sociaal leren in netwerken binnen de AWOG eruit?
2. Hoe ontwikkelt zich de totale onderzoekende houding van de deelnemers in projectmatig
aangestuurde netwerken binnen de AWOG?
3. Hoe ontwikkelt zich de interne dimensie ‘reflectie’ van de onderzoekende houding van de
deelnemers in projectmatig aangestuurde netwerken binnen de AWOG?
4. Hoe ontwikkelt zich de externe dimensie ‘kennisselectie’ van de onderzoekende houding van de
deelnemers in projectmatig aangestuurde netwerken binnen de AWOG?
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5. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de leraren basisonderwijs, pabostudenten en
pabodocenten met betrekking tot de invloed van een projectmatige aansturing van sociaal leren in
netwerken binnen de AWOG op de onderzoekende houding?
6. Hoe verhouden de resultaten van Loeve (2018) met betrekking tot de onderzoekende houding
zonder projectmatige aansturing zich tot de resultaten van dit onderzoek?

Het conceptueel model dat bij deze onderzoeksvragen hoort is weergegeven in Figuur 2. Hierin is
te zien dat een projectmatige aansturing (onafhankelijke variabele) van sociaal leren in netwerken naar
verwachting invloed heeft op de onderzoekende houding (afhankelijke variabele) van leraren
basisonderwijs, pabostudenten en pabodocenten.

Figuur 2. Conceptueel model van het onderzoek naar de invloed van een projectmatige aansturing op
de onderzoekende houding tijdens sociaal leren in netwerken.

2. Methode
2.1 Ontwerp
Deze studie sluit aan op eerdere onderzoeken van Loeve (2018) in studiejaar 2016-2017 en BorstJeurissen et al. (2018) in studiejaar 2017-2018 en vormt daarmee de derde onderzoekscyclus van een
exploratief longitudinaal onderzoek. Hierbij is de ontwikkeling van de onderzoekende houding van
(aanstaande) leraren basisonderwijs en pabodocenten tijdens netwerkleren in de AWOG gedurende
een langere periode onderzocht. Vanaf studiejaar 2018-2019 worden deze netwerken projectmatig
aangestuurd door middel van overlegmomenten tussen de deelnemende pabodocenten van alle
netwerken en een van de onderzoekers van de universiteit (projectteam). Daarnaast zijn er halfjaarlijks
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monitorgesprekken met een afvaardiging van de deelnemers per netwerk en het onderzoeksbureau
(bestaande uit onderzoekers van de universiteit en twee pabodocenten) en vindt er een korte aansturing
door de universitair onderzoekers plaats van de pabodocenten van alle netwerken voorafgaand aan de
bijeenkomsten van de AWOG.
De projectmatige aansturing vindt plaats op basis van ontwerpgericht onderzoek, waarbij de
verschillende fasen zoals beschreven in paragraaf 1.2.4 worden doorlopen bij de uitvoering van de
projecten. Hierbij start elk netwerk bij de analyse- en exploratiefase, gevolgd door de ontwerp- en
constructiefase en de evaluatie- en reflectiefase. De implementatie en verspreiding vindt doorlopend
plaats tijdens alle fasen (McKenney & Reeves, 2019). Tijdens de analyse- en exploratiefase zijn de
netwerken aan de hand van een praktijkprobleem bezig met activiteiten die gericht zijn op oriëntatie,
literatuurstudie, probleemdefinitie en professionele ontmoetingen. Tijdens de ontwerp- en
constructiefase zijn de activiteiten gericht op het verkennen, ordenen, uitwerken en herzien van
oplossingen. In de evaluatie- en reflectiefase werken de deelnemers aan het verzamelen en analyseren
van data en wordt stilgestaan bij zowel het proces als de bevindingen. In deze fase wordt het raamwerk
‘Dimensies en indicatoren van sociaal leren’ (zie paragraaf 1.2.4) door alle netwerken ingezet als
bewustwordingsinstrument. Dit helpt de deelnemers om de sociale configuratie in kaart te brengen, te
evalueren en op basis daarvan te bespreken wat toekomstige stappen kunnen zijn. De implementatie en
verspreiding vindt plaats door activiteiten die gericht zijn op vaststellen, onderhouden, het creëren van
bewustwording en inbedden (McKenney & Reeves, 2019).
Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van een convergent parallel mixed methods design
(Creswell, 2014), waarbij zowel kwantitatieve data (vragenlijst) als kwalitatieve data (interviews,
reflectieve vragen, audioregistratie en documentanalyses) zijn verzameld, vergeleken en
geïnterpreteerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen voor het kunnen beantwoorden van de
onderzoeksvragen. De interpretaties zijn door een tweede en indien nodig derde onderzoeker bekeken
en beoordeeld om de betrouwbaarheid te vergroten. Het gebruik van verschillende soorten data en
methoden om deze data te verzamelen (triangulatie) vergroot de validiteit van de onderzoeksresultaten
(Creswell, 2014; Wester, 2004).

2.2 Participanten
Het onderzoek is uitgevoerd binnen zes leernetwerken van de AWOG van Iselinge Hogeschool te
Doetinchem. Hier werken leraren basisonderwijs van verschillende scholen in de regio Achterhoek,
derde- en vierdejaars pabostudenten van Iselinge Hogeschool die bezig zijn met hun minor of
afstuderen en pabodocenten van Iselinge Hogeschool door middel van sociaal leren in netwerken aan
onderzoeksvragen vanuit de praktijk. Aan elk netwerk is minimaal een pabodocent verbonden en
daarnaast aan enkele netwerken een of twee universitair onderzoekers (zie Tabel 2).
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Tabel 2
Aantal mannelijke en vrouwelijke netwerkleden per netwerk
Netwerk
Netwerkleden

1

2

3

4

5

6

Leraren man

1

1

0

0

2

0

Leraren vrouw

5

0

0

0

4

3

Pabodocenten man

1

1

1

1

1

1

Pabodocenten vrouw

1

2

1

1

1

1

Pabostudenten man

4

7

3

2

0

0

Pabostudenten vrouw

2

4

6

7

2

2

Totaal (N)

14

15

11

11

10

7

Universitair onderzoekers

2

0

0

0

1

1

Zoals te zien is in Tabel 2 nemen aan dit onderzoek 16 leraren basisonderwijs, 13 pabodocenten en
39 pabostudenten (N = 68) deel, verdeeld over de zes leernetwerken. In totaal gaat het om 42 vrouwen
en 26 mannen. Er is gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van de verschillende deelnemers over
de leernetwerken, waarbij iedereen deelneemt aan het netwerk dat het meest passend is bij zijn of haar
interesse. De universitair onderzoekers maken geen deel uit van de onderzoeksgroep. Alle
leernetwerken zijn in september 2018 gestart binnen de AWOG en hebben een looptijd van twee jaar.
Studenten nemen gedurende een jaar deel aan een netwerk.
Aan de interviews namen in totaal zes deelnemers (drie pabodocenten en drie studenten) uit de
leernetwerken 2, 4 en 5 deel. Hierbij is gebruik gemaakt van purposive sampling, oftewel een
doelgerichte selectie van de deelnemers (Creswell, 2014). Daar waar meerdere geschikte kandidaten
beschikbaar waren, is willekeurig (at random) geselecteerd.

2.3 Materialen
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van verschillende
onderzoeksinstrumenten (zie Tabel 3). Voor het verkrijgen van de kwantitatieve data is gebruik
gemaakt van een vragenlijst, de kwalitatieve data is verkregen door middel van reflectieve vragen,
interviews, een documentanalyse van zowel de monitorgesprekken als de overlegmomenten met het
projectteam en audioregistratie van de netwerkbijeenkomsten. De verschillende vormen van
dataverzameling worden in paragraaf 2.3.1 (kwantitatieve data) en 2.3.2 (kwalitatieve data)
toegelicht.
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Tabel 3
Overzicht van de gebruikte instrumenten per onderzoeksvraag
Instrumenten
Onderzoeksvraag

Kwantitatief

Kwalitatief

1. Hoe ziet de projectmatige aansturing van

Reflectieve vragen

sociaal leren in netwerken binnen de AWOG

Interviews

eruit?

Monitorgesprekken
Overleg projectteam
Audioregistratie bijeenkomsten

2. Hoe ontwikkelt zich de totale

Vragenlijst OZH

Interviews

onderzoekende houding van de deelnemers

Monitorgesprekken

in projectmatig aangestuurde netwerken

Audioregistratie bijeenkomsten

binnen de AWOG?
3. Hoe ontwikkelt zich de interne dimensie

Vragenlijst OZH

Interviews

‘reflectie’ van de onderzoekende houding

Monitorgesprekken

van de deelnemers in projectmatig

Audioregistratie bijeenkomsten

aangestuurde netwerken binnen de AWOG?
4. Hoe ontwikkelt zich de externe dimensie

Vragenlijst OZH

Interviews

‘kennisselectie’ van de onderzoekende

Monitorgesprekken

houding van de deelnemers in projectmatig

Audioregistratie bijeenkomsten

aangestuurde netwerken binnen de AWOG?
5. Wat zijn de overeenkomsten en

Vragenlijst OZH

Reflectieve vragen

verschillen tussen de leraren basisonderwijs,

Interviews

pabostudenten en pabodocenten met

Monitorgesprekken

betrekking tot de invloed van een

Overleg projectteam

projectmatige aansturing van sociaal leren in

Audioregistratie bijeenkomsten

netwerken binnen de AWOG op de
onderzoekende houding?
6. Hoe verhouden de resultaten van Loeve
(2018) met betrekking tot de onderzoekende
houding zonder projectmatige aansturing
zich tot de resultaten van dit onderzoek?

Vragenlijst OZH
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2.3.1 Kwantitatieve data
Vragenlijst Onderzoekende Houding (OZH). De onderzoekende houding van alle deelnemers aan de
leernetwerken is gemeten met behulp van de gevalideerde vragenlijst van Meijer, Geijsel et al. (2016).
Deze vragenlijst bestaat uit acht vragen, waarvan er vier gericht zijn op de interne dimensie ‘reflectie’
en vier op de externe dimensie ‘kennisselectie’ (zie Bijlage 1). De vragen die horen bij de interne
dimensie ‘reflectie’ zijn: “Ik stelde mijn eigen handelen bij op basis van nieuwe kennis”, “Ik
reflecteerde op mijn handelen om na te gaan of ik het beter had kunnen doen”, “Door na te denken
over mijn handelen, heb ik een aantal zaken veranderd in mijn gebruikelijke aanpak” en “Ik
beoordeelde mijn ervaringen nog eens opnieuw om ervan te leren en er beter van te worden voor mijn
volgende handelen”. De vragen die horen bij de externe dimensie ‘kennisselectie’ zijn “Ik las
publicaties of andere bronnen om mijn kennis over een specifieke onderwijsontwerp te vergroten”, “Ik
hield vakpublicaties bij om op de hoogte te blijven van wat er in mijn vakgebied speelt”, “Ik las
boeken en/of artikelen op zoek naar aanvullende informatie voor mijn onderwijs” en “Ik surfte op het
internet op zoek naar interessante bronnen die ik kon gebruiken in mijn werk”.
Tijdens verschillende onderzoeken en daaraan gekoppelde afnamemomenten is de Cronbach’s
Alpha (α) van de vragenlijst OZH gemeten en gerapporteerd, zie Tabel 4.
Tabel 4
Overzicht van de interne consistentie van de vragenlijst OZH gemeten in Cronbach’s Alpha (α)
Dimensies van de onderzoekende houding
Deelnemers

Afnamemoment

N=3481

N=33

2

N=353

N=353

Interne dimensie

Externe dimensie

.832

.763

Begin jaar

.635

.862

Medio jaar

.814

.791

Einde jaar

.767

.955

Begin jaar

.855

.852

Medio jaar

.774

.673

Einde jaar

.904

.938

Begin jaar

.812

.906

Medio jaar

.662

.814

Einde jaar

.654

.919

n.v.t.
Studiejaar
2016/2017

Studiejaar
2016/2017

Studiejaar
2017/2018

Noot. 1. Leraren po, vo, mbo en so die studeren aan de MSEN of MLI (Meijer, Geijsel et al., 2016).
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2. Leraren basisonderwijs, pabostudenten, pabodocenten en onderzoekers van drie netwerken van de AWOG
(Loeve, 2018).
3. Leraren basisonderwijs van vier netwerken van de AWOG (Borst-Jeurissen, Vrieling-Teunter, Wopereis, &
Bakx, 2018).

Zoals te zien is in Tabel 4 varieert de interne dimensie van α = .635 tot α = .904 en de externe
dimensie van α = .673 tot α = .955. De Cronbach’s Alpha van de interne dimensie is bij 7 van de 10
afnames ≥ 0.7, bij de externe dimensie is dit bij 9 van de 10 afnames het geval. Dit geeft aan dat de
interne consistentie van beide dimensies bij de meeste afnames aan de betrouwbaarheidseisen voldoet
(Field, 2015).
De vragenlijst OZH is in circa 5 – 10 minuten schriftelijk afgenomen, waarbij eerst een
persoonlijke (anonieme) code, het geslacht, de datum en het aantal jaren onderwijservaring is
ingevuld. Hierna zijn de acht vragen beantwoord, waarbij een 4-punts Likertschaal is gehanteerd,
oplopend van “Klopt helemaal niet” naar “Klopt helemaal”.

2.3.2 Kwalitatieve data
Interviews. Tijdens de semigestructureerde interviews zijn de netwerkleden bevraagd over hun
ervaringen met betrekking tot het sociaal leren in netwerken. Hierbij is gebruik gemaakt van de
interviewleidraad ‘DSL, OZH en OGO’ (zie Bijlage 2), bestaande uit open vragen over de dimensies
van sociaal leren (DSL), de onderzoekende houding (OZH) en ontwerpgericht onderzoek (OGO). De
vragen over de dimensies van sociaal leren zijn gebaseerd op het dimensie interview van Vrieling,
Besselink en Seinhorst (2015), de vragen over de onderzoekende houding (geel gearceerd) zijn
afgeleid van de vragenlijst OZH (Meijer, Geijsel et al., 2016) en de vragen over de projectmatige
aansturing (groen gearceerd) zijn afgeleid van de verschillende fasen en activiteiten van
ontwerpgericht onderzoek (McKenney & Reeves, 2019). De tijdsduur van het interview bedroeg circa
60 – 75 minuten.
Reflectieve vragen. Na afloop van de netwerkbijeenkomsten hebben de netwerkleden schriftelijk
een korte vragenlijst ingevuld met vijf open vragen waarin het sociaal leren in netwerken is
geëvalueerd. Dit is gebruikt voor een tussentijdse terugkoppeling naar de pabodocenten van de
netwerken, maar ook als databron voor het onderzoek zoals beschreven in deze masterthesis. Hiervoor
was een aparte vragenlijst voor de pabostudenten (zie Bijlage 3) en voor de leraren basisonderwijs en
pabodocenten (zie Bijlage 4) beschikbaar. Een voorbeeldvraag van de vragenlijst voor pabostudenten
is “Welke inbreng heb je gehad tijdens deze bijeenkomst en hoe vond je dat?” Een voorbeeldvraag van
de vragenlijst voor pabodocenten is “Welke ondersteuning zou je kunnen bieden teneinde de studenten
verder te helpen in hun ontwikkeling?” Bovenaan de vragenlijst vulden de deelnemers hun
persoonlijke (anonieme) code, de datum, het geslacht en het aantal jaren onderwijservaring in, gevolgd
door de reflectieve vragen. Het invullen van de vragenlijst kostte circa 5 – 10 minuten.
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Audioregistratie netwerkbijeenkomsten. Van alle 3,5 tot 4 uur durende netwerkbijeenkomsten zijn
audiobestanden gegenereerd met behulp van 1 of 2 voicerecorders per leernetwerk (afhankelijk van de
grootte van het netwerk). Deze bestanden zijn vervolgens omgezet in tekst (getranscribeerd) en zijn
onderdeel van de bij dit onderzoek horende kwalitatieve dataset.
Overlegmomenten projectteam en monitorgesprekken. Van zowel de overlegmomenten met het
projectteam als de monitorgesprekken vinden documentanalyses plaats van de vooraf opgestelde
agenda’s, notulen, verslagen en overige relevante documenten. Deze analyses maken net als de
hierboven genoemde materialen deel uit van de kwalitatieve dataset van dit onderzoek.

2.4 Procedure
Alle netwerkleden van de AWOG hebben voorafgaand aan de bijeenkomsten schriftelijk toestemming
gegeven voor participatie in voorliggend onderzoek, wat valt onder een lopend onderzoek waarvoor
Iselinge Hogeschool hoofdverantwoordelijk is. Iselinge sluit hiervoor aan bij de VSNU Nederlandse
Gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. Daarnaast zijn de netwerkleden tijdens de eerste
bijeenkomst geïnformeerd over het doel van het onderzoek, de onderzoeksactiviteiten en de
audioregistratie. In Tabel 5 zijn de verschillende onderzoeksactiviteiten met betrekking tot het
netwerkleren in de AWOG in studiejaar 2018-2019 per maand weergegeven. Ook is te zien dat de
netwerkleden van de AWOG in studiejaar 2018-2019 in totaal acht keer bij elkaar zijn gekomen in de
verschillende leernetwerken. Deze bijeenkomsten vonden een keer per maand in de ochtend plaats en
hadden een tijdsduur van ongeveer 3,5 tot 4 uur.
Tabel 5
Overzicht van de onderzoeksactiviteiten in studiejaar 2018-2019
Maand
Onderzoeksactiviteit

Sep

Okt

Nov

Netwerkbijeenkomst

X

X

X

Vragenlijst OZH

X

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

X

X

X

X

X
X

Interviews

X

X

Reflectieve vragen

X

X

X

X

X

X

X

X

Audioregistratie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Overleg projectteam
Monitorgesprekken

Jun

X
X

X

X
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Voorafgaand aan de bijeenkomsten is aan elke groep een envelop meegegeven, met daarin de
voicerecorder(s), reflectieve vragen en indien van toepassing de vragenlijst OZH. Na de
bijeenkomsten is deze envelop met daarin de audiobestanden en de ingevulde vragenlijsten weer bij de
onderzoekers ingeleverd. De reflectieve vragen zijn na elke bijeenkomst door de onderzoekers
omgezet in tips en tops, die tussen de bijeenkomsten in via de mail zijn gedeeld met de pabodocenten
van de netwerken.
De vragenlijst OZH is net als de reflectieve vragen door alle netwerkleden na afloop van de
netwerkbijeenkomst ingevuld. Voor de interviews zijn de leraren basisonderwijs, pabostudenten en
pabodocenten via mail uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tevens is informatie meegestuurd over
het doel van het interview, de audioregistratie, anonimiteit, het bewaren van de gegevens en de
mogelijkheid tot het (tussentijds) beëindigen van de deelname. De interviews zijn zowel in januari als
in mei met dezelfde deelnemers face-to-face of telefonisch afgenomen, opgenomen en na afloop
getranscribeerd.

2.5 Data-analyse
Om de onderzoeksvragen en uiteindelijk de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden,
heeft er zowel een kwantitatieve- als een kwalitatieve data-analyse plaatsgevonden. De kwantitatieve
data vanuit de vragenlijst OZH is anoniem verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistisch
computerprogramma SPSS 24. Hierbij is voor de gehele vragenlijst en voor de interne en externe
dimensie afzonderlijk eerst de Cronbach’s Alpha berekend om de interne consistentie te bepalen,
waarbij een waarde van ≥ 0.7 als acceptabel is aangehouden (Field, 2015). Door middel van een
gepaarde t-toets is de ontwikkeling van de onderzoekende houding (inclusief interne en externe
dimensie) gedurende studiejaar 2018-2019 (begin- en eindmeting) in kaart gebracht, waardoor
antwoorden zijn verkregen op onderzoeksvraag 2, 3 en 4 van dit onderzoek. Om de overeenkomsten
en verschillen tussen de groepen deelnemers (leraren basisonderwijs, pabodocenten en pabostudenten)
vast te kunnen stellen zoals beschreven in onderzoeksvraag 5 is een One-Way ANOVA uitgevoerd.
Voor de vergelijking van de resultaten met betrekking tot de onderzoekende houding zonder
projectmatige aansturing van Loeve (2018) met dit onderzoek (onderzoeksvraag 6) is een
onafhankelijke t-toets uitgevoerd, waarbij gekeken is naar het verschil tussen de begin- en eindmeting
van beide groepen.
Onderzoeksvraag 1 is met behulp van de kwalitatieve data-analyse beantwoord (zie Tabel 3).
Hiervoor zijn achtereenvolgens de reflectieve vragen, de interviews, de monitorgesprekken, de
overlegmomenten met het projectteam en de audioregistratie van de netwerkbijeenkomsten
geanalyseerd. Eerst zijn de interviews en de audioregistraties getranscribeerd, waarna de voor dit
onderzoek relevante opmerkingen en bevindingen vanuit alle kwalitatieve materialen door twee
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onderzoekers zijn gecodeerd aan de hand van de coderingstabel (zie Bijlage 5). Daar waar tijdens het
coderen door de twee onderzoekers geen consensus kon worden bereikt is een derde onderzoeker
betrokken. De coderingstabel is samengesteld op basis van de vragenlijst OZH (zie Bijlage 1), de
fasering van ontwerpgericht onderzoek (zie paragraaf 1.2.3) en de dimensies en indicatoren van
sociaal leren (zie paragraaf 1.2.3). De coderingen bestaan uit labels met afkortingen van de
verschillende dimensies, indicatoren en kijkpunten, zodat duidelijk is waar de betreffende codering
naar verwijst. Een voorbeeld hiervan is de codering ‘OZH_IntRefl_Refl.hand’, die verwijst naar de
interne dimensie van de vragenlijst OZH (OZH_Int), de indicator ‘Reflectie’ (Refl) en het kijkpunt ‘Ik
reflecteerde op mijn handelen om na te gaan of ik het beter had kunnen doen’ (Refl.hand). Vervolgens
zijn de coderingen overgebracht naar een analysekader waarin de coderingen per datasoort onder de
betreffende labels zijn geplaatst, waarna met behulp van dit analysekader naar verbanden is gezocht.
De verkregen resultaten vanuit de kwalitatieve data-analyse zijn naast de resultaten van de
kwantitatieve data-analyse gelegd en met elkaar vergeleken (triangulatie), waarna conclusies zijn
getrokken en de onderzoeksvragen zijn beantwoord. Kenmerkende citaten vanuit de kwalitatieve dataanalyse zijn weergegeven bij de resultaten.

3. Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten per onderzoeksvraag weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van
zowel de kwantitatieve data (zie paragraaf 2.3.1) als de kwalitatieve data (zie paragraaf 2.3.2). In
paragraaf 3.1 zijn de resultaten beschreven met betrekking tot de projectmatige aansturing van sociaal
leren in netwerken binnen de AWOG (onderzoeksvraag 1). In paragraaf 3.2 zijn de resultaten van de
ontwikkeling van de totale onderzoekende houding weergegeven (onderzoeksvraag 2), net als de
resultaten van de ontwikkeling van de interne dimensie (onderzoeksvraag 3) en van de externe
dimensie (onderzoeksvraag 4). In paragraaf 3.3 komen de resultaten met betrekking tot de
overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende groepen deelnemers (onderzoeksvraag 5) aan
bod en in paragraaf 3.4 de resultaten van de vergelijking met het onderzoek van Loeve (2018) waarbij
de onderzoekende houding zonder projectmatige aansturing is onderzocht (onderzoeksvraag 6).

3.1 Projectmatige aansturing binnen de AWOG
Vanaf studiejaar 2018-2019 zijn de netwerken projectmatig aangestuurd op basis van de fasering van
ontwerpgericht onderzoek (OGO, zie paragraaf 2.1) en het inzichtelijk maken van de sociale
configuratie (zie paragraaf 2.1). Om inzicht te krijgen in de projectmatige aansturing van sociaal leren
in netwerken binnen de AWOG (onderzoeksvraag 1), is gekeken naar de kwalitatieve data. In
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paragraaf 3.1.1 zijn de resultaten beschreven met betrekking tot de fasering van OGO en in paragraaf
3.1.2 de resultaten met betrekking tot de sociale configuratie.

3.1.1 Fasering OGO
Uit de kwalitatieve data komt naar voren dat alle leernetwerken in studiejaar 2018-2019 grotendeels de
analyse- en exploratiefase (OGO fase 1) en de ontwerp- en constructiefase (OGO fase 2) hebben
doorlopen. In Tabel 6 is een overzicht weergegeven van de doorlopen fasen van OGO per netwerk,
waarin te zien is in welke periode de netwerken met een bepaalde fase bezig zijn geweest.
Tabel 6
Overzicht van de doorlopen fasen van OGO per netwerk inclusief globaal tijdvak
Netwerk
Fasering OGO

1

2

3

4

5

6

Oriëntatie

sepnov

sepnov

sepfeb

sep

sepokt

sep

Literatuurstudie

sepjan

sepjan

febmrt

oktapril

sepapril

oktjan

Probleemdefinitie

janfeb

janfeb

febapril

oktfeb

sepfeb

oktfeb

Context- en
behoeftenanalyse

sepjan

sepjan

aprilmei

oktmei

sepjan

?

?

?

?

sepjan

sepjan

?

Professionele
ontmoeting

sepnov

sepnov

?

janmei

novfeb

?

Netwerken

sep

sep

?

jan

sepjan

?

Oplossingen
verkennen

sepfeb

sepfeb

janmei

novapril

oktfeb

janmrt

Oplossingen
ordenen

novfeb

novfeb

aprilmei

janmei

novfeb

febmei

Oplossingen
uitwerken

febmei

febmei

-

aprilmei

febmei

mrt

Oplossingen
herzien

aprilmei

aprilmei

-

aprilmei

april

-

Analyse

Fase 1

Bedrijfsbezoek
Exploratie

Ontwerp
Fase 2
Constructie
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Evaluatie

Fase 3

Onderzoek kaderen

-

-

-

-

mrtmei

-

Data verzamelen

-

-

-

-

-

-

Bevindingen
analyseren

-

-

-

-

-

-

Stilstaan bij proces

-

-

-

-

-

-

Stilstaan bij
bevindingen

-

-

-

-

-

-

Reflectie

Noot. Daar waar niet uit de kwalitatieve data valt op te maken of en in welke periode een netwerk met een
bepaalde fase bezig is geweest, is een vraagteken (?) genoteerd. Een streepje (-) geeft aan dat uit de kwalitatieve
data blijkt dat een netwerk niet met deze fase bezig is geweest.

Netwerk 3 en 6 hebben de tweede fase gedeeltelijk doorlopen, waarbij netwerk 3 tot en met het
ordenen van de oplossingen (opbrengst) is gekomen [OGO Fase 2: ontwerp – oplossingen ordenen].
Netwerk 6 heeft wel een start gemaakt met het uitwerken van de oplossingen, wat blijkt uit de
reflectieve vragen van maart waarin een leraar basisonderwijs van netwerk 6 aangeeft: “Aan het werk
richting de opbrengst” [OGO Fase 2: constructie – oplossingen uitwerken]. Uit het overleg met het
projectteam in juni blijkt dat dit netwerk door problemen met betrekking tot de taakverdeling hier niet
verder mee is gekomen. Netwerk 3 is niet toegekomen aan het uitwerken van de oplossingen; wel is er
duidelijkheid over wat de opbrengst zou kunnen zijn. Een leraar basisonderwijs van netwerk 3 schrijft
hierover bij de reflectieve vragen van april: “Tot concreet plan gekomen voor het uit te werken
product”. Een pabodocent van netwerk 3 geeft tijdens het monitorgesprek in mei aan tot de
zomervakantie bezig te zijn met het maken van plannen voor de te realiseren opbrengsten. Dit wordt
bevestigd door de bevindingen vanuit de reflectieve vragen, waarbij een pabostudent van netwerk 3 in
april schrijft: “Top was het brainstormen over het product . . .” [OGO Fase 2: ontwerp – oplossingen
verkennen]. Ook is netwerk 3 als enige netwerk in april nog bezig met het uitwerken van de
onderzoeksvragen [OGO Fase 1: analyse – probleemdefinitie]. Een pabodocent van netwerk 3 schrijft
hierover bij de reflectieve vragen van april: “Bespreken en uitwerken deelvragen”. De overige
netwerken hebben deze fase in februari afgerond.
Netwerk 4 heeft langer gedaan over bepaalde fasen dan andere netwerken. Hierbij gaat het om de
literatuurstudie, wat bijvoorbeeld blijkt uit de audioregistratie van april waarbij een pabodocent van
netwerk 4 aangeeft: “We hebben er wat literatuur bij betrokken . . .” [OGO Fase 1: analyse –
literatuurstudie]. Ook gaat het om de context- en behoeftenanalyse, wat bijvoorbeeld blijkt uit de
audioregistratie van april waarbij een pabodocent van netwerk 4 aangeeft: “Als we zien dat dit de
thema’s zijn, wat vermoeden we dan welke vormen van professionalisering daarbij aansluiten?” [OGO
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Fase 1: analyse – context- en behoeftenanalyse]. Als laatste gaat het om de professionele ontmoeting,
wat blijkt uit de audioregistratie van april waarbij een leraar basisonderwijs van netwerk 4 zegt: “Wij
waren laatst in Amersfoort voor zo’n congres . . .” [OGO Fase 1: exploratie – professionele
ontmoeting]. Hierdoor is netwerk 4 later dan netwerk 1, 2 en 5 gestart met zowel het ontwerp als de
constructie van fase 2. Dit wordt bevestigd door een pabostudent van netwerk 4 die bij de reflectieve
vragen van mei schrijft: “Start van het maken van de website” [OGO Fase 2: constructie – oplossingen
uitwerken].
Uit de reflectieve vragen van oktober blijkt dat netwerk 5 als enige netwerk in september al bezig
was met de onderzoeksvragen [OGO Fase1: analyse – probleemdefinitie]. Een pabostudent schrijft
hierover bij de reflectieve vragen van september: “Onderzoeksvraag formuleren en trechteren met de
groep”. Uit de reflectieve vragen van februari blijkt dat netwerk 5 als enige netwerk al is gestart met
het uitwerken van de oplossingen [OGO Fase 2: constructie – oplossingen uitwerken]. Een
pabostudent schrijft hierover bij de reflectieve vragen van februari: “In tweetallen aan de slag met
interventiepakket”. Netwerk 5 is als enige netwerk tot en met het kaderen van het onderzoek [OGO
Fase 3: evaluatie – onderzoek kaderen] gekomen. Dit blijkt uit de audioregistratie van april waarbij
een pabodocent van netwerk 5 aangeeft: “Het eerste punt dat daarbij aan de orde komt is het overzicht
maken van scholen die meedoen in de experimentele conditie en de controle conditie”. In netwerk 5
heeft de fase van literatuurstudie net als in netwerk 4 langer doorgelopen, wat blijkt uit de
audioregistratie van februari waarbij een pabodocent uit netwerk 5 aangeeft: “Uit onderzoek blijkt dat
zelfs de leerkracht die dus altijd een 4 geeft, dat is vaak de strenge, ook die heeft een verband wat
precies lijkt op degene die een 8 geeft. Alleen geeft die een 4 en de andere een 8.” [OGO Fase 1:
analyse – literatuurstudie]. Ook is er binnen dit netwerk gedurende een langere periode aandacht
geweest voor netwerken. Een pabodocent van netwerk 5 zegt hierover tijdens het interview in januari:
“Er zit geen adviseur in de groep, dat zijn de wetenschappers waar ik doorlopend zelf contact mee
heb.” [OGO Fase 1: exploratie – netwerken]. Echter valt uit de kwalitatieve data op te maken dat dit
netwerk hierdoor niet achterop is geraakt, maar de meeste fasen juist sneller dan andere netwerken
heeft doorlopen en het meest ver is gekomen van alle netwerken (zie Tabel 6).
Deelnemers van de netwerken 1, 2, 4 en 5 geven aan het werkveld actief te betrekken bij de
inventarisatie van de praktijkproblemen [OGO Fase 1: analyse – context- en behoeftenanalyse]. Een
pabodocent van netwerk 2 zegt hierover tijdens het interview in januari: “Toen zijn we gaan
inventariseren bij de schoolbesturen uit de regio naar de interesses die er leefden”. Uit de samenvatting
van de eerste ronde monitorgesprekken in februari komt naar voren dat samenwerking met personen,
organisaties en instellingen als waardevol wordt gezien voor een projectmatige aansturing. Vooral
deelnemers van netwerk 5 geven aan hier bewust mee bezig te zijn door contact met andere scholen,
universiteiten en wetenschappers te zoeken en te onderhouden. Een pabodocent van netwerk 5 zegt
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hierover tijdens het interview in januari: “Voor mij is de feedback van buiten ook belangrijk, zoals van
bekenden op dit waarmee ik even kan skypen of praten waardoor ik weer verder kan.” [OGO Fase 1:
exploratie – netwerken]. In mindere mate besteden ook de netwerken 1, 2 en 4 aandacht aan
samenwerking en ontmoetingen met personen, organisaties en instellingen door bijvoorbeeld
congresbezoeken, contact met mensen van een universiteit en contact met een schoolbestuurder. Uit de
kwalitatieve analyses van de netwerken 3 en 6 valt niet op te maken dat zij samenwerking met
personen, organisaties en instellingen hebben opgezocht. Daarnaast is in Tabel 6 te zien dat alleen de
netwerken 4 en 5 activiteiten hebben ondernomen gericht op bedrijfsbezoeken [OGO Fase 1:
exploratie – bedrijfsbezoek]. De netwerken 3 en 6 geen activiteiten hebben ondernomen gericht op
professionele ontmoetingen [OGO Fase 1: exploratie – professionele ontmoeting] en netwerken [OGO
Fase 1: exploratie – netwerken].
Uit de samenvatting van de eerste ronde monitorgesprekken in februari blijkt dat de werkvorm
speeddaten (korte gesprekjes) een handige manier is om snel te inventariseren welke ideeën er onder
de deelnemers van een netwerk leven. Dit is in netwerk 4 uitgeprobeerd, waarbij een pabodocent van
dit netwerk tijdens de audioregistratie van september zegt: “Ik zou alle studenten willen uitnodigen om
allemaal een directeur of bestuurder op te zoeken. En dan gaan we speeddaten met elkaar, dus waarom
heb je dit thema gekozen, wat trekt jou daarin?” [OGO Fase 1: analyse – oriëntatie]. Daarnaast hebben
alle netwerken tijdens de analysefase gebruik gemaakt van Group Concept Mapping (GCM), een
gestructureerde methode om de ideeën van een groep te verzamelen, te organiseren en te visualiseren.
Hierbij worden verschillende ideeën van de deelnemers met betrekking tot een bepaald onderwerp
gecombineerd om zo uiteindelijk tot een conceptueel kader te komen (Sanou & Lorist, 2018). Vijf van
de zes netwerken vonden GCM effectief, wat onder andere blijkt uit een opmerking van een
pabodocent uit netwerk 2 tijdens het monitorgesprek in mei: “GCM was zeer nuttig, gaf sturing . . .”
[OGO Fase 1: analyse – probleemdefinitie]. Deelnemers van netwerk 6 geven aan dat GCM niet heeft
geholpen. Een pabodocent van dit netwerk zegt tijdens het monitorgesprek in mei dat dit te maken
heeft met de manier waarop GCM werd gebracht en de grote focus op onderzoek in plaats van op de
praktische waarde ervan. Wel is de blik op het thema in netwerk 6 volgens deze pabodocent verbreed
door GCM.

3.1.2 Sociale configuratie
Behalve netwerk 5 zijn de netwerken niet aan de derde fase (evaluatie en reflectie) van OGO
toegekomen. Zoals beschreven in paragraaf 2.1 zou tijdens deze fase het raamwerk ‘Dimensies en
indicatoren van sociaal leren’ ingezet worden om de sociale configuratie binnen de netwerken in kaart
te brengen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uit de kwalitatieve resultaten blijkt dat dit niet is
gebeurd. Tijdens het overleg met het projectteam in juni is hier voor het eerst over gesproken, waarbij
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onder andere het belang van een tussentijdse terugkoppeling van de data-analyses aan deelnemers van
de AWOG, zoals bijvoorbeeld het monitoren van de sociale configuratie, is besproken. Aangezien er
na dit overleg geen netwerkbijeenkomsten meer zijn geweest, is het effect hiervan niet zichtbaar.

3.2 Ontwikkeling van de onderzoekende houding
Bij de ontwikkeling van de onderzoekende houding is gekeken naar zowel de totale onderzoekende
houding (onderzoeksvraag 2) als naar de interne dimensie ‘reflectie’ (onderzoeksvraag 3) en de
externe dimensie ‘kennisselectie’ (onderzoeksvraag 4) afzonderlijk. Om de interne consistentie van de
verschillende dimensies van de vragenlijst OZH te kunnen bepalen is eerst een
betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd voor zowel de beginmeting in september 2018 als de eindmeting
in mei 2019, zie Tabel 7.

Tabel 7
Cronbach’s Alpha (α) per dimensie van de vragenlijst OZH
Beginmeting
OZH totaal

Eindmeting

.827

.789

Reflectie (interne dimensie)

.683*

.754

Kennisselectie (externe dimensie)

.833

.732

* α < .700
Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de Cronbach’s Alpha van de totale onderzoekende
houding (OZH totaal) bij de beginmeting een waarde heeft van α = .827 en bij de eindmeting α = .789.
De interne consistentie van de totale onderzoekende houding is daarmee acceptabel te noemen (Field,
2015). De Cronbach’s Alpha van de interne dimensie ‘reflectie’ is bij de beginmeting α = .683 en bij
de eindmeting α = .754. De interne consistentie van de eindmeting is acceptabel, maar dit is net niet
het geval bij de interne consistentie van de beginmeting (Field, 2015). Het bleek echter niet mogelijk
om de interne consistentie van de beginmeting te verhogen naar een acceptabele waarde van α ≥ 0.7
door het weglaten van een item. De Cronbach’s Alpha van de externe dimensie ‘kennisselectie’ is bij
de beginmeting α = .833 en bij de eindmeting α = .732. Hieruit blijkt dat de interne consistentie van
beide afnames acceptabel is (Field, 2015).
De begin- en eindmetingen van zowel de totale onderzoekende houding als de interne en externe
dimensie afzonderlijk zijn vervolgens met elkaar vergeleken door middel van gepaarde t-toetsen. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 8.
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Tabel 8
Gemiddelde (M), standaarddeviatie (SD) en significantieniveau (p) van de ontwikkeling van de totale
onderzoekende houding en de interne- en externe dimensie afzonderlijk
Beginmeting
Dimensies OZH

Eindmeting

n

M

(SD)

n

M

(SD)

p

37

3.22

.52

37

3.20

.51

.748

Interne dimensie (reflectie)

37

3.39

.52

37

3.28

.51

.280

Externe dimensie (kennisselectie)

37

3.04

.66

37

3.11

.70

.487

OZH totaal

De eindmeting van de totale vragenlijst OZH (M = 3.20, SD = .51) laat een lichte afname zien ten
opzichte van de beginmeting van de totale vragenlijst OZH (M = 3.22, SD = .52). Het verschil in
gemiddelden, 0.02, BCa 95% CI [-0.12, 0.15], is niet significant, t(36) = .32, p = .748, en het effect
klein, d = 0.04. Uit de analyse van alleen de interne dimensie ‘reflectie’ blijkt dat de eindmeting (M =
3.28, SD = .51) lager is dan de beginmeting (M = 3.39, SD = .52), waarbij het verschil in gemiddelden,
0.11, BCa 95% CI [-0.09, 0.29], niet significant is, t(36) = 1.10, p = .280, en het effect klein, d = 0.21.
De analyse van alleen de externe dimensie ‘kennisselectie’ laat zien dat de eindmeting (M = 3.11, SD
= .70) hoger is dan de beginmeting (M = 3.04, SD = .66). Hierbij is het verschil in gemiddelden, -0.07,
BCa 95% CI [-0.26, 0.12], niet significant, t(36) = -.70, p = .487, en het effect klein, d = 0.10. De
kwantitatieve resultaten laten zien dat zowel de totale onderzoekende houding als de interne- en
externe dimensie afzonderlijk in studiejaar 2018-2019 niet significant is toegenomen of afgenomen.
Uit de kwalitatieve resultaten van de netwerken 1, 2, 4 en 5 blijkt dat er vooral activiteiten hebben
plaatsgevonden die ten goede komen aan de interne dimensie ‘reflectie’ van de onderzoekende
houding (zie Tabel 9). Een pabostudent van netwerk 5 zegt hierover tijdens het interview in januari:
“De nieuwe aanpak heb ik afgelopen vrijdag uitgeprobeerd en dat was een succes. Dit blijf ik dus zo
voortzetten.” [OZH intern – bijstellen handelen]. In mindere mate hebben er ook activiteiten
plaatsgevonden die ten goede komen aan de externe dimensie ‘kennisselectie’ van de onderzoekende
houding, zoals bijvoorbeeld het vergroten van kennis. Een pabodocent van netwerk 1 zegt hierover
tijdens het interview in mei: “Ik heb ook een soort documentanalyse gedaan waarbij ik een aantal
leerlijnen naast elkaar heb gelegd om te kijken waar overlap en verschillen zitten . . .” [OZH extern –
kennis vergroten]. Uit de kwalitatieve resultaten van netwerk 3 en 6 valt niet op te maken of er
activiteiten hebben plaatsgevonden die ten goede komen aan de interne of externe dimensie van de
onderzoekende houding. Uit de gegevens blijkt alleen dat er in deze netwerken activiteiten hebben
plaatsgevonden met betrekking tot het beoordelen van ervaringen [OZH intern – beoordelen
ervaringen]. Een pabodocent van netwerk 3 geeft met betrekking tot deze indicator tijdens het
monitorgesprek in mei aan zich een volgende keer meteen in het begin van het jaar te willen richten op
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de literatuurstudie en werkveldoriëntatie, zodat de probleemstelling sneller helder wordt en vanuit de
groep komt.
Tabel 9
Overzicht van de indicatoren van OZH per netwerk inclusief globaal tijdvak
Netwerk
Indicatoren OZH

Interne

1

2

3

4

5

6

Bijstellen handelen

janmei

janmei

?

janmei

oktjan

?

Reflecteren handelen

janmei

janmei

?

jan

jan

?

Veranderen handelen

febmei

febmei

?

?

oktjan

?

Beoordelen ervaringen

novmei

novmei

mei

novmei

sepmei

janmei

Kennis vergroten

janmei

janmei

?

janmei

sepjan

?

?

?

?

?

jan

?

Zoeken naar informatie
onderwijs

jan

jan

?

?

?

?

Zoeken naar
internetbronnen werk

jan

jan

?

mei

jan

?

dimensie
Reflectie

Externe

Bijhouden vakpublicaties

dimensie
Kennisselectie

Noot. Daar waar niet uit de kwalitatieve data valt op te maken of en in welke periode een netwerk met een
bepaalde indicator bezig is geweest, is een vraagteken (?) genoteerd.

De netwerken 1, 2 en 4 zijn vooral in de periode van januari tot mei bezig met activiteiten die ten
goede komen aan de onderzoekende houding (zie Tabel 9). In netwerk 5 worden al eerder activiteiten
waargenomen die ten goede komen aan zowel de interne als de externe dimensie (bijstellen handelen,
veranderen handelen, beoordelen ervaringen en kennis vergroten). Dit blijkt onder andere uit de
audioregistratie van september, waarbij een pabodocent van netwerk 5 aangeeft:
Daar hadden wij met Malmberg een gesprek over, maar als je kijkt naar de ontwikkeling van een
kind zeggen zij: voor een kind dat hier zit, is de stap naar daar enorm waardoor hij zich er niet aan
kan spiegelen. Dat vond ik wel een eyeopener. [OZH intern – beoordelen ervaringen]
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Uit de kwalitatieve resultaten blijkt verder dat in netwerk 5 activiteiten hebben plaatsgevonden met
betrekking tot het bijhouden van vakpublicaties [OZH extern – bijhouden vakpublicaties]. Dit is niet
waargenomen in andere netwerken. Een pabodocent van netwerk 5 zegt hierover tijdens het interview
in januari:
Ik heb een abonnement op een digitale interest groep met betrekking tot ons onderwerp. Zij
hebben een archief dat teruggaat tot ongeveer 30 jaar geleden, met elk jaar vijf of zes zeer goede
wetenschappelijke artikelen . . . en dat volg ik goed.
Daarnaast blijkt uit de kwalitatieve resultaten dat in de netwerken 1 en 2 activiteiten hebben
plaatsgevonden met betrekking tot het zoeken naar informatie voor het onderwijs [OZH extern –
zoeken naar informatie onderwijs]. Dit is niet waargenomen in andere netwerken. Een pabodocent van
netwerk 1 zegt hierover tijdens het interview in januari:
Ik vind het gebruik van (wetenschappelijke) literatuur heel waardevol omdat het je een basis geeft.
. . . Je weet hierdoor wat er al over bekend is en wat er al is uitgeprobeerd in de praktijk.
Uit de analyse van de kwalitatieve resultaten komt naar voren dat pabodocenten in studiejaar
2018-2019 zoekende zijn geweest naar de juiste aanpak binnen de groep, waarbij deelnemers
aangeven dat met name in netwerk 1, 2, 3 en 6 de eerste fase van OGO (analyse en exploratie) te lang
heeft geduurd. Een pabodocent van netwerk 6 geeft tijdens het monitorgesprek in januari aan dat
vooral in de beginfase het wat chaotisch was bij het opstellen van de onderzoeksvraag en het
oriënteren op de literatuur. Dit duurde volgens deze pabodocent te lang, omdat er veel tijd is besteed
aan het uitwisselen van ideeën [OZH intern – beoordelen ervaringen]. Om efficiënter te kunnen
werken, hebben onder andere de netwerken 1 en 2 in een later stadium (tijdens de constructiefase van
OGO, zie Tabel 6) scrum ingezet, een methode om effectief te kunnen werken in teamverband en
waarbij iedereen betrokken is bij zowel de planning als het verdelen van taken (Franken, 2013). Een
pabodocent van netwerk 1 zegt hierover tijdens de audioregistratie van februari:
Dat scrummen vonden we heel prettig, ook omdat onze vergaderingen erg lang duurden en
nergens naartoe gingen. Toen dachten wij: laten we nu proberen de werkwijze van scrum toe te
gaan passen bij het vormgeven van de agenda. [OZH intern – veranderen handelen]
Het te strak hanteren van het projectplan (ingevoerd in studiejaar 2018-2019) wordt door sommige
deelnemers als belemmerend ervaren. Een pabodocent van netwerk 5 zegt hierover tijdens het
interview in januari:
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We hebben dit jaar het projectplan ingevoerd. Niet iedereen vond het prettig om dit van tevoren te
bedenken en dat heeft mij aan het denken gezet. Een projectplan is zinvol voor het doelmatig
werken, maar wat betreft het verdelen van taken moet je dit soms ook laten ontstaan. Als je ziet
dat dit onderling goed loopt, zou ik het laten gaan. [OZH intern – beoordelen ervaringen]

3.3 Verschillen en overeenkomsten tussen groepen deelnemers
Om de verschillen en overeenkomsten tussen de groepen deelnemers (leraren basisonderwijs,
pabostudenten en pabodocenten) met betrekking tot de invloed van een projectmatige aansturing van
sociaal leren in netwerken binnen de AWOG op de onderzoekende houding (onderzoeksvraag 5) te
kunnen bepalen is een One-Way ANOVA uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen significante
verschillen zijn tussen de groepen deelnemers als wordt gekeken naar het verschil in gemiddelden
tussen de begin- en eindmeting van de totale vragenlijst OZH, F (2, 34) = 1.64, p = .210, ω = .03.
Echter komt uit de kwalitatieve resultaten naar voren dat er naast enkele overeenkomsten ook een
aantal verschillen zijn.
Met betrekking tot de verschillen blijkt dat vooral pabodocenten hebben zich verdiept in de
literatuur en hier in een aantal netwerken een presentatie over hebben gegeven [OGO Fase 1: analyse –
literatuurstudie]. Pabostudenten hebben dit in mindere mate ook gedaan vanuit hun minor, waarbij
door meerdere pabodocenten wordt aangegeven dat zij moeite hebben met kwalitatief goed
literatuuronderzoek. Een pabodocent van netwerk 5 geeft tijdens het monitorgesprek in mei aan dat het
erop lijkt dat literatuuronderzoek vooral de taak is van pabodocenten en dat pabostudenten dit doen
vanuit hun minor. Volgens deze pabodocent doen leraren basisonderwijs minder literatuuronderzoek.
Pabodocenten van de netwerken 4 en 6 bevestigen dit tijdens het monitorgesprek in mei en
benadrukken dat studenten dit lastig vinden. Een pabodocent van netwerk 2 zegt hierover tijdens het
interview in januari: “Ik vind het gebruik van (wetenschappelijke) literatuur heel waardevol. Ondanks
dat de leerkrachten erg sceptisch zijn vind ik het zeer relevant omdat het je een basis geeft . . .”. Uit de
monitorgesprekken in oktober en de audioregistratie van september blijkt dat pabodocenten ook een
belangrijke rol spelen bij het opstellen en/of verfijnen van kwalitatief goede onderzoeksvragen [OGO
Fase 1: analyse – probleemdefinitie]. Zij geven sturing aan zowel de oriëntatie op het onderwerp als de
probleemdefinitie door middel van GCM. Een pabodocent van netwerk 4 geeft tijdens het
monitorgesprek in oktober aan nog niet tevreden te zijn over de onderzoeksvraag, omdat er een
spanning zit tussen het behouden van kwaliteit en het behouden van betrokkenheid.
Deelnemers van de netwerken 1, 2 en 4 geven aan het prettig te vinden dat een stuk leiderschap en
eindverantwoordelijkheid bij de pabodocenten ligt, waarbij wordt benadrukt dat een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle deelnemers van een netwerk wenselijk is. Een pabodocent van netwerk
4 zegt hierover tijdens het monitorgesprek in mei dat binnen dit netwerk de verantwoordelijkheid goed
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wordt gedeeld, maar dat het wel belangrijk is dat de eindverantwoordelijkheid bij de pabodocenten
blijft liggen [OZH intern – beoordelen ervaringen].
Een ander verschil tussen de groepen deelnemers is dat leraren basisonderwijs en pabostudenten
over het algemeen niet naar de AWOG komen om te professionaliseren op het doen van onderzoek.
Dit geldt wel voor een aantal pabodocenten. Tijdens het overleg met het projectteam in juni 2019
wordt benadrukt dat leraren basisonderwijs en pabostudenten vooral meer te weten willen komen over
het onderwerp en de vertaalslag naar de werkpraktijk [DSL organisatie – lokale of globale
activiteiten].
Wat betreft de overeenkomsten tussen de groepen deelnemers blijkt dat zowel leraren
basisonderwijs, pabodocenten als pabostudenten aangeven dat zij de manier waarop de
onderzoeksvragen zijn opgesteld (in gezamenlijkheid) prettig vinden [OGO Fase 1: analyse –
probleemdefinitie]. Een leraar basisonderwijs schrijft hierover bij de reflectieve vragen in november:
“Top: samen het doel (de onderzoeksvraag) bedenken”. Een pabodocent van netwerk 5 zegt hierover
in de audioregistratie van februari:
We hebben geprobeerd om al die input samen te vatten in de onderzoeksvraag. En eigenlijk is het
nu een kwestie van kijken naar: kan die zo, als het kan dan is het een go en als het niet kan, dan
moeten we er nog aan sleutelen.
Een pabostudent van netwerk 5 zegt hierover tijdens het interview in januari:
Iedereen had thuis zelf nagedacht over de formulering van de onderzoeksvraag. In de les hebben
we alles op een A4 geschreven en heeft iedereen zijn onderzoeksvraag opgehangen. Deze zijn
voorgelezen, hier hebben we steekwoorden van opgeschreven en naar aanleiding daarvan de
definitieve onderzoeksvraag geformuleerd (plenair).
Daarnaast valt uit de kwalitatieve data op te maken dat producten door alle groepen deelnemers in
gezamenlijkheid worden uitgewerkt [OGO Fase 2: constructie – oplossingen uitwerken]. Dit varieert
van het bouwen van een website, het ontwerpen van lessen en lesmateriaal, het uitproberen van lessen
en materialen, het maken van een leerlijn tot het schrijven van visiebeleid. Zowel leraren
basisonderwijs, pabodocenten als pabostudenten houden zich hiermee bezig op basis van de samen
opgestelde taakverdeling. Een docent van netwerk 4 zegt hierover in de audioregistratie van april:
Wij zijn nu bezig met het stuk algemene visie ouderbetrokkenheid en het stuk wat we al hadden
voor het bestuur om dat te vertalen naar een kort en bondig stuk voor op de website, wat linkt aan
het product wat uiteindelijk op de Academische Werkplaats gaat komen.
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3.4 Vergelijking OZH zonder projectmatige aansturing
Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met de resultaten van Loeve (2018) waarbij
in studiejaar 2016-2017 binnen de AWOG de onderzoekende houding zonder projectmatige aansturing
is onderzocht (onderzoeksvraag 6), zijn onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd. Hierbij is eerst gekeken
naar het verschil in gemiddelden tussen de begin- en eindmetingen van beide groepen (van zowel de
totale onderzoekende houding, de interne dimensie ‘reflectie’ als externe dimensie ‘kennisselectie’) en
vervolgens naar de verschilscore tussen de begin- en eindmeting van de totale onderzoekende houding
van beide studiejaren (zie Tabel 10).
Tabel 10
Gemiddelde (M), standaarddeviatie (SD) en significantieniveau (p) van de verschillen tussen de
onderzoekende houding van de begin- en eindmeting van AWOG 2016-2017 en AWOG 2018-2019
OZH 2016-2017

OZH 2018-2019

n

M

(SD)

n

M

(SD)

p

OZH totaal beginmeting

15

3.15

.44

37

3.22

.52

.641

OZH totaal eindmeting

15

3.26

.68

37

3.20

.51

.723

Interne dimensie (reflectie) beginmeting

15

3.12

.53

37

3.39

.52

.088

Interne dimensie (reflectie) eindmeting

15

3.43

.52

37

3.28

.51

.349

Externe dimensie (kennisselectie) beginmeting

15

3.17

.71

37

3.04

.66

.520

Externe dimensie (kennisselectie) eindmeting

15

3.08

.92

37

3.11

.70

.916

Verschil begin- en eindmeting OZH totaal

15

.11

.46

37

-.02

.43

.324

Meting

De beginmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.22, SD = .52) van de totale onderzoekende
houding is hoger dan de beginmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.15, SD = .44). Het verschil in
gemiddelden, 0.07, BCa 95% CI [-0.20, 0.35], is niet significant, t(50) = .47, p = .641, en het effect
klein, d = 0.15. De eindmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.20, SD = .51) van de totale
onderzoekende houding is lager dan de eindmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.26, SD = .68). Het
verschil in gemiddelden, -0.06, BCa 95% CI [-0.41, 0.33], is niet significant, t(50) = -.36, p = .723, en
het effect klein, d = 0.10.
De beginmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.39, SD = .52) van alleen de interne dimensie
‘reflectie’ is hoger dan de beginmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.12, SD = .53). Het verschil in
gemiddelden, 0.27, BCa 95% CI [-0.01, 0.58], is niet significant, t(50) = 1.74, p = .088, en het effect
middelgroot, d = 0.51. De eindmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.28, SD = .51) van alleen de
interne dimensie ‘reflectie’ is lager dan de eindmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.43, SD = .52).
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Het verschil in gemiddelden, -0.15, BCa 95% CI [-0.44, 0.16], is niet significant, t(50) = -.95, p =
.349, en het effect klein, d = 0.29.
De beginmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.04, SD = .66) van alleen de externe dimensie
‘kennisselectie’ is lager dan de beginmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.17, SD = .71). Het
verschil in gemiddelden, -0.13, BCa 95% CI [-0.54, 0.28], is niet significant, t(50) = -.65, p = .520, en
het effect klein, d = 0.19. De eindmeting in studiejaar 2018-2019 (M = 3.11, SD = .70) van alleen de
externe dimensie ‘kennisselectie’ is hoger dan de eindmeting in studiejaar 2016-2017 (M = 3.08, SD =
.92). Het verschil in gemiddelden, 0.25, BCa 95% CI [-0.47, 0.55], is niet significant, t(50) = .11, p =
.916, en het effect klein, d = 0.04.
De verschilscore van de begin- en eindmeting van de totale onderzoekende houding in studiejaar
2018-2019 (M = -.02, SD = .43) is lager dan de verschilscore van de begin- en eindmeting in studiejaar
2016-2017 (M = .11, SD = .46). Het verschil in gemiddelden, -0.13, BCa 95% CI [-0.38, 0.16], is niet
significant, t(50) = -1.00, p = .324, en het effect klein, d = 0.29. Deze kwantitatieve resultaten laten
zien dat er geen significant verschil is op het gebied van de totale onderzoekende houding tussen
deelnemers van de AWOG in studiejaar 2018-2019 en deelnemers van de AWOG in studiejaar 20162017.

4. Conclusie en discussie
In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van een projectmatige aansturing van sociaal leren in
netwerken binnen de AWOG op de onderzoekende houding van de deelnemers in het eerste jaar. Met
behulp van de verkregen resultaten worden per onderzoeksvraag conclusies getrokken (paragraaf 4.1).
Vervolgens komen de beperkingen van dit onderzoek aan de orde (paragraaf 4.2), gevolgd door de
maatschappelijke en theoretische relevantie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek (paragraaf 4.3).

4.1 Conclusie
De projectmatige aansturing van sociaal leren in netwerken binnen de AWOG (onderzoeksvraag 1)
heeft plaatsgevonden op basis van ontwerpgericht onderzoek (OGO), niet door middel van het
inzichtelijk maken van de sociale configuratie zoals beschreven in paragraaf 2.1. Uit de resultaten
blijkt dat er in juni voor het eerst met het projectteam over de sociale configuratie is gesproken en dat
dit geen vervolg heeft gekregen in de netwerken. Het effect van dit deel van de projectmatige
aansturing is dan ook niet meetbaar waardoor hier geen conclusies over kunnen worden getrokken.
Kijkend naar de projectmatige aansturing op basis van OGO, kan worden geconcludeerd dat de
zes verschillende leernetwerken grotendeels de analyse- en exploratiefase (OGO fase 1) en de
ontwerp- en constructiefase (OGO fase 2) hebben doorlopen. Elk netwerk in een eigen tempo en met
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een zelfgekozen aanpak. Twee netwerken hebben de constructiefase niet af kunnen maken, onder
andere door problemen rondom de taakverdeling binnen het netwerk. Het uitgangspunt voor de
onderzoeken was in alle netwerken hetzelfde, namelijk het vinden van een oplossing voor een
praktijkprobleem. Dit is in overeenstemming met McKenney en Reeves (2019), die aangeven dat het
praktijkprobleem centraal staat bij OGO.
De leernetwerken zijn met name in de eerste helft van studiejaar 2018-2019 zoekende geweest
naar de juiste aanpak, waarbij verschillende werkvormen zijn uitgeprobeerd. Tijdens de analyse- en
exploratiefase (OGO fase 1) zijn de volgende werkvormen effectief gebleken: Group Concept
Mapping (GCM), speeddaten, samenwerken met andere personen, organisaties of instellingen en het
actief betrekken van het werkveld. GCM (een gestructureerde methode om verschillende ideeën te
verzamelen, te organiseren en te visualiseren waarmee een gemeenschappelijk onderzoekskader kan
worden gevormd) is in alle netwerken uitgeprobeerd, waarbij vijf van de zes netwerken hebben
aangegeven dit effectief te vinden [OGO Fase 1: analyse – probleemdefinitie]. In één netwerk was dit
niet het geval, omdat GCM niet op de juiste manier is gebracht. Er is in dit netwerk een te grote nadruk
op onderzoek gelegd in plaats van op de praktische waarde van GCM. Wel is de blik op het thema van
dit netwerk verbreed door GCM. Speeddaten (het voeren van korte gesprekjes met als doel snel te
inventariseren welke ideeën er leven) is een tweede effectieve werkvorm en is door één netwerk
uitgeprobeerd ter oriëntatie op het thema [OGO Fase 1: analyse – oriëntatie]. Een derde effectieve
werkvorm is de samenwerking met andere personen, organisaties of instellingen. Deze werkvorm is
door vier van de zes netwerken ingezet tijdens de exploratiefase [OGO Fase 1: exploratie –
netwerken]. Deze vier netwerken hebben ook de vierde effectieve werkvorm gebruikt tijdens de
analyse- en exploratiefase, namelijk het actief betrekken van het werkveld [OGO Fase 1: analyse –
context- en behoeftenanalyse]. De twee netwerken die deze twee werkvormen (samenwerken met
andere personen, organisaties of instellingen en het actief betrekken van het werkveld) niet hebben
ingezet, hebben uiteindelijk de constructiefase (OGO fase 2) niet af kunnen maken. Volgens
McKenney en Reeves (2019) speelt bij ontwerpgericht onderzoek de samenwerking met de praktijk
een belangrijke rol, wat wordt bevestigd door het netwerk dat zowel de samenwerking met andere
personen, organisaties of instellingen als het actief betrekken van het werkveld het meest intensief
heeft ingezet. Dit netwerk is namelijk als enige netwerk tot en met het kaderen van het onderzoek
(OGO fase 3) gekomen.
Bij de ontwikkeling van de totale onderzoekende houding van de deelnemers in projectmatig
aangestuurde netwerken binnen de AWOG (onderzoeksvraag 2) zijn net als bij de ontwikkeling van
de interne dimensie ‘reflectie’ (onderzoeksvraag 3) en de ontwikkeling van de externe dimensie
‘kennisselectie’ (onderzoeksvraag 4) afzonderlijk geen significante verschillen waargenomen tussen
de begin- en de eindmeting van de vragenlijst onderzoekende houding (OZH). In tegenstelling tot de
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onderzoeksresultaten van Loeve (2018) en Borst-Jeurissen et al. (2018) blijkt uit de kwalitatieve
resultaten dat er binnen de leernetwerken vooral activiteiten hebben plaatsgevonden die ten goede
komen aan de interne dimensie, in mindere mate zijn er activiteiten waargenomen die ten goede
komen aan de externe dimensie. Tijdens de ontwerp- en constructiefase (OGO fase 2) is bijvoorbeeld
gebleken dat scrum (een methode om in teamverband effectief samen te werken) de ontwikkeling van
de interne dimensie stimuleert [OZH intern – veranderen handelen].
Het werken met het projectplan wordt door sommige deelnemers als belemmerend ervaren, vooral
als dit te strak wordt gehanteerd. Daarnaast zijn er vanuit de kwalitatieve resultaten aanwijzingen dat
er binnen de netwerken van de AWOG dit studiejaar weinig is ingezet op het ontwikkelen van
onderzoeksvaardigheden (zoals bijvoorbeeld literatuurstudie), terwijl uit de literatuur blijkt dat het
zinvol is om dit wel te doen. Dit komt namelijk ten goede aan een voortdurende en duurzame
professionalisering (Bruggink & Harinck, 2012; Onderwijsraad, 2013; Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei,
& Vrieling, 2016).
Kijkend naar de verschillen en overeenkomsten tussen de groepen deelnemers (leraren
basisonderwijs, pabostudenten en pabodocenten) met betrekking tot de invloed van een projectmatige
aansturing van sociaal leren in netwerken binnen de AWOG op de onderzoekende houding
(onderzoeksvraag 5), kan worden geconcludeerd dat er geen significante verschillen zijn
waargenomen. Uit de kwalitatieve resultaten komen wel enkele verschillen en overeenkomsten tussen
de groepen deelnemers naar voren. De verschillen hebben vooral betrekking op de
onderzoeksvaardigheden. Zo wordt een kwalitatief goede literatuurstudie vooral door pabodocenten
gedaan en spelen pabodocenten een belangrijke rol bij het opstellen van kwalitatief goede
onderzoeksvragen, omdat verschillende pabostudenten en leraren basisonderwijs dit lastig vinden. Het
leiderschap en de eindverantwoordelijkheid ligt vooral bij de pabodocenten. Pabodocenten nemen
voornamelijk deel aan de AWOG om te professionaliseren op het doen van onderzoek, pabostudenten
en leraren basisonderwijs willen vooral graag praktijkgericht bezig zijn.
De overeenkomsten liggen met name op het vlak van gezamenlijkheid, waarbij wordt aangegeven
dat zowel de onderzoeksvragen als de producten van vrijwel alle netwerken in gezamenlijkheid
worden opgesteld en uitgewerkt.
De totale onderzoekende houding van deelnemers van de AWOG in studiejaar 2018-2019 blijkt
niet significant te verschillen van deelnemers van de AWOG in studiejaar 2016-2017
(onderzoeksvraag 6). Dit betekent dat de projectmatige aansturing op basis van ontwerpgericht
onderzoek er niet voor heeft gezorgd dat de onderzoekende houding van deelnemers binnen de
AWOG in studiejaar 2018-2019 zich positiever heeft ontwikkeld dan in studiejaar 2016-2017 zonder
projectmatige aansturing. Het ontbreken van een deel van de geplande projectmatige aansturing (zoals
het inzichtelijk maken van de sociale configuratie waardoor volgens Vrieling, Vandyck en De Laat
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(2013) ondersteuning en begeleiding op maat kan worden gegeven) en de zoektocht naar de juiste
aanpak van OGO binnen de leernetwerken kan hierop van invloed zijn geweest.

4.2 Beperkingen van het onderzoek
Belangrijke informatie voor dit onderzoek is verkregen met behulp van de vragenlijst OZH. Een
beperking met betrekking tot deze vragenlijst is de lage waarde van de Cronbach’s Alpha op de
beginmeting van de interne dimensie ‘reflectie’. Dit zorgt ervoor dat de betrouwbaarheid van deze
schaal matig is en met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Daarnaast is de hoge score op de
beginmeting van de vragenlijst OZH opvallend (ruim 3 op een 4-punts Likertschaal). Dit is
vergelijkbaar met de eerdere onderzoeken van Loeve (2018) en Borst-Jeurissen et al. (2018). Het lijkt
erop dat deelnemers zichzelf bij de start van het netwerkleren hoog inschatten en dit gedurende het
studiejaar bijstellen naarmate ze kritischer op zichzelf worden.
Met betrekking tot de kwalitatieve data zijn ook enkele beperkingen geconstateerd. De
kwalitatieve data in dit onderzoek zijn namelijk niet gekwantificeerd, waardoor alleen algemene
uitspraken kunnen worden gedaan over het wel of niet voorkomen van activiteiten in een bepaalde
periode. Daarnaast is de interviewleidraad uitgebreid met vragen over de projectmatige aansturing.
Deze vragen zijn zorgvuldig opgesteld op basis van de verschillende fasen en activiteiten van OGO,
maar niet eerder getest of gevalideerd. Hierdoor is vergelijking van de resultaten met een soortgelijke
situatie niet mogelijk (Creswell, 2014).
Een laatste beperking betreft het totaal aantal respondenten van dit onderzoek, wat voor een groot
deel uit pabostudenten (57%) bestaat. Er hebben relatief maar weinig pabodocenten (19%) en leraren
basisonderwijs (24%) deelgenomen. Hierdoor zijn de resultaten van dit onderzoek wel te gebruiken in
soortgelijke situaties, maar niet generaliseerbaar (Creswell, 2014).

4.3 Relevantie en vervolgonderzoek
Uit de literatuur blijkt dat een onderzoekende houding van (aanstaande) leraren bijdraagt aan een
stevige basis voor een duurzame professionele ontwikkeling (Onderwijsraad, 2013; Meijer, Geijsel et
al., 2016) en dat dit kan worden gestimuleerd door middel van sociaal leren in netwerken, in
combinatie met een projectmatige aansturing (Cijvat et al., 2010). De projectmatige aansturing op
basis van ontwerpgericht onderzoek van de leernetwerken binnen de AWOG in studiejaar 2018-2019
heeft niet gezorgd voor het vergroten van de onderzoekende houding van de deelnemers. Wel blijkt uit
de kwalitatieve resultaten dat bepaalde werkvormen (GCM, speeddaten, samenwerken met andere
personen, organisaties of instellingen, het actief betrekken van het werkveld en scrum) ten goede
kunnen komen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Deze werkvormen kunnen
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worden toegepast en uitgebreid om de onderzoekende houding als belangrijk ingrediënt voor een
duurzame professionele ontwikkeling te stimuleren.
Aangezien de huidige netwerken binnen de AWOG volgend studiejaar nog doorlopen, is het aan te
raden om vanaf de start van het studiejaar (als de meeste netwerken starten met de evaluatie- en
reflectiefase van OGO) de sociale configuratie inzichtelijk te maken en van daaruit te zorgen voor de
juiste facilitering van het netwerkleren. Hierbij is het van belang dat er regelmatig tussentijdse
terugkoppelingen van de data-analyses aan de deelnemers van de AWOG plaatsvinden. Daarnaast is
het aan te raden de effectieve werkvormen meer structureel toe te passen tijdens het netwerkleren, in te
zetten op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, intensief samen te werken met de praktijk en
vooral praktijkgericht bezig te zijn. Een te grote nadruk op het doen van onderzoek en het projectplan
is niet wenselijk.
Als netwerken op bovenstaande wijze worden gestuurd vanuit OGO is het interessant om bij een
vervolgonderzoek het effect hiervan op de onderzoekende houding te bekijken. Het toevoegen van een
controlegroep zou het beeld nog completer en betrouwbaarder maken, net als een grotere groep
respondenten en een meer evenwichtige verdeling in aantallen tussen de verschillende groepen
deelnemers (leraren basisonderwijs, pabostudenten en pabodocenten). Vervolgonderzoek kan zich ook
richten op de manier waarop de netwerken worden aangestuurd (leiderschap). Dat is in dit onderzoek
niet meegenomen, maar er zijn wel degelijk verschillen waargenomen in de aansturing, die ook weer
van invloed kunnen zijn op de onderzoekende houding en een duurzame professionele ontwikkeling.
Ook is het aan te raden om tijdens vervolgonderzoek meer zicht te krijgen op de inschatting van
deelnemers met betrekking tot de eigen onderzoekende houding tijdens de beginmeting van de
vragenlijst OZH, bijvoorbeeld door aanvullende vragen te stellen hierover tijdens de interviews. Om
kwalitatieve resultaten te kunnen generaliseren is het zinvol om tijdens vervolgonderzoek de
kwalitatieve data te kwantificeren.
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Bijlage 1: Vragenlijst OZH

Persoonlijke code *:
Geslacht: man / vrouw
Datum:
Aantal jaren onderwijservaring:
* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/S(tudent)/L(eerkracht),
bijvoorbeeld JS-BV-1996-S
----------------------------------------------------------------------------Vragenlijst – Onderzoekende Houding (OZH) 1
Klopt
helemaal
niet

Klopt
meer niet
dan wel

Klopt
meer wel
dan niet

Klopt
helemaal

NVT

1. Ik stelde mijn eigen handelen bij op basis
van nieuwe kennis.

1

2

3

4

5

2. Ik reflecteerde op mijn handelen om na te
gaan of ik het beter had kunnen doen.

1

2

3

4

5

3. Door na te denken over mijn handelen,
heb ik een aantal zaken veranderd in mijn
gebruikelijke aanpak.

1

2

3

4

5

4. Ik beoordeelde mijn ervaringen nog eens
opnieuw om ervan te leren en er beter
van te worden voor mijn volgende
handelen.

1

2

3

4

5

5. Ik las publicaties of andere bronnen om
mijn kennis over een specifiek
onderwijsonderwerp te vergroten.

1

2

3

4

5

6. Ik hield vakpublicaties bij om op de
hoogte te blijven van wat er in mijn
vakgebied speelt.

1

2

3

4

5

7. Ik las boeken en/of artikelen op zoek
naar aanvullende informatie voor mijn
onderwijs.

1

2

3

4

5

8. Ik surfte op het internet op zoek naar
interessante bronnen die ik kon
gebruiken in mijn werk.

1

2

3

4

5

1

Omcirkel bij ieder punt hetgeen voor u van toepassing is
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Bijlage 2: Interviewleidraad DSL, OZH en OGO

Interviewleidraad DSL, OZH en OGO
Aangepast interviewleidraad ‘Opbrengsten van leernetwerken in kaart brengen’ met betrekking tot de
dimensies van sociaal leren (DSL) van Vrieling, Besselink en Seinhorst (2015), aangevuld met vragen
over de onderzoekende houding (OZH) die zijn afgeleid van de vragenlijst OZH (Meijer, Geijsel,
Kuijpers, Boei, & Vrieling, 2016) en vragen over ontwerpgericht onderzoek (OGO) die zijn afgeleid
van de verschillende fasen en activiteiten van OGO (McKenney & Reeves, 2019).

Materialen: voicerecorder
Tijdsduur: 60-75 minuten
Introductie:
- Kennismaken
- Wijzen op audio-opname en anonimiteit
- Code deelnemer (dezelfde als die wordt ingevuld bij een vragenlijst: voorletters vader-voorletters
moeder-geboortejaar-student(S)/leerkracht(L)/docent(D)/bestuurder(B), bijv. JS-BV-1996-S):
- Geslacht: m/v
- Leeftijd:
- Aantal jaren werkervaring:

1. Inleidende vragen
1.1. Van welk netwerk maakt u deel uit?
1.2. Hoe bent u bij dit netwerk betrokken geraakt?
1.3. Wanneer bent u erbij betrokken geraakt?
1.4. Is er sprake van verplichte of vrijwillige deelname? [organisatie: externe versus zelfsturing]
Wat vindt u daarvan?
1.5. Uit hoeveel personen bestaat het netwerk? Wat vindt u daarvan?
1.6. Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Wat vindt u daarvan?
1.7. Hoeveel tijd duurt een bijeenkomst gemiddeld? Wat vindt u daarvan?
1.8. Wat zijn volgens u de doelen van uw netwerk? [praktijk – domein en waardecreatie]
1.9. Doorvragen op de lange- en korte termijn doelen. Bijvoorbeeld: Wanneer beoogt het netwerk
het door u genoemde doel te hebben bereikt? Zijn er tussendoelen benoemd om tot dit
einddoel te komen? Op welke manier komen de doelen in de bijeenkomsten van het netwerk
terug? [praktijk: tijdelijke versus permanente sociale activiteiten]
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1.10. Vragen welk doel (van de genoemde doelen) het meest belangrijk is volgens de
geïnterviewde voor de kwaliteit van het netwerk (praktijk – domein en waardecreatie].
En vanwaar deze keuze?

2. Netwerkagenda
2.1. Wat is het hoofdthema van het netwerk?
2.2. Kunt u me vertellen welke deelonderwerpen aan bod zijn gekomen vanaf de start van uw
deelname aan het netwerk tot nu, en tot welke ideeën voor de toekomst dat al heeft geleid?
Bij enkele thema’s/deelonderwerpen (naar keuze van de geïnterviewde) worden de volgende
verdiepingsvragen gesteld:
2.2.1. Wie waren er bij dit onderwerp betrokken? [organisatie]
2.2.2. Beschrijf zo concreet mogelijk een uitgevoerde activiteit binnen een bijeenkomst.
Wat voor activiteiten en werkvormen vinden plaats? [praktijk/organisatie; OGO:
activiteiten]
2.2.3. Op welke manier hangen de activiteiten met elkaar samen? (Is er een duidelijk verband
tussen de activiteiten) [praktijk: geïntegreerde versus niet geïntegreerde activiteiten]
2.2.4. Op welke manier wordt de uitvoering van activiteiten bepaald? Door het netwerk zelf of
door anderen? Hoe gaat dat dan? [organisatie: extern versus zelfsturing]
2.2.5. Op welke manier is volgens u overeenstemming bereikt over de uitwerking van de
concrete opbrengsten van het netwerk? [organisatie: gedeelde versus niet gedeelde
interactienormen]?
2.2.6. Hoeveel tijd en energie heeft u geïnvesteerd in dit thema? Was dat voldoende naar uw
mening om tot verdieping te komen? Hoe wordt dat zichtbaar in de ontwikkelde
producten of ideeën [domein en waardecreatie: verbreding/verdieping]
2.2.7. Heeft volgens u iedereen een even grote bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk product? Zo niet, waren er bepaalde mensen die het trokken?
[organisatie: gedeelde versus niet gedeelde interactienormen - hiërarchie]
2.2.8. Op welke manier worden producten of ideeën gedeeld? En met wie? [domein en
waardecreatie: uitwisseling]
2.2.9. Bent u zelf op zoek gegaan naar nieuwe informatie? Waar en hoe? [OZH externe
dimensie]
2.2.10. Welke opbrengst (kennis en/of producten) heeft het werken met het thema opgeleverd
voor uw eigen praktijk? [domein en waardecreatie]
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2.2.11. Hebben deze opbrengsten geresulteerd in reflectie op uw eigen handelen? Op welke
manier heeft zich dit geuit? Heeft dit geleid tot aanpassingen in uw dagelijks handelen?
[OZH Interne dimensie]
2.2.12. Op welke manier zijn de praktijkervaringen besproken binnen het netwerk? [praktijk:
geïntegreerde – niet geïntegreerde activiteiten]
2.2.13. Doorvragen op de perceptie van de rol van feedback binnen het netwerk.
Bijvoorbeeld: Is feedback een terugkerend onderdeel in bijeenkomsten? Op welke
manier wordt feedback gevraagd en gegeven? Hoe belangrijk vindt u feedback? [domein
en waardecreatie: uitwisselen versus verbreden/verdiepen]
2.2.14. Heeft het uitwisselen van feedback geleid tot reflectie op uw eigen praktijk en
handelen? [OZH Interne dimensie]
2.2.15. Doorvragen op mate van kennisdeling binnen het netwerk. Bijvoorbeeld: hoeveel tijd
investeert u in het netwerk buiten de bijeenkomsten om? Waar bestaan die activiteiten
dan uit? Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving? Vindt u
het belangrijk dat er een digitale leeromgeving is? [domein en waardecreatie: uitwisselen
versus verbreden/verdiepen]
2.2.16. Is er in het netwerk aandacht geweest voor (wetenschappelijke) literatuur ter
ondersteuning van de activiteiten? Wat vindt u daarvan? Maakt u vaker gebruik van
dergelijke bronnen? [OZH Externe dimensie]
2.2.17. Hebt u het in uw netwerk over problemen specifiek voor uw school/netwerk, of over
grotere thema's (zoals kwaliteit van het onderwijs in Nederland, hoe creëer je
belangstelling voor bèta-onderwijs, etc.)? [organisatie: lokaal versus globaal]
2.2.18. Heeft u bepaalde activiteiten of werkvormen gemist? [OGO: activiteiten]
2.2.19. In welke fase van het projectmatig werken bevindt het onderzoek binnen uw netwerk
zich volgens u? [OGO: fasering]

3. Samenstelling netwerk
3.1. Wie zijn er allemaal betrokken bij het netwerk?
3.2. Hoe ziet u uw eigen rol binnen de groep?
Bijvoorbeeld actief, passief, adviseur, facilitator, ontwerper, onderzoeker, voorzitter,
innovator, conceptdenker, kritische luisteraar.
Doorvragen op de rol(len). Bijvoorbeeld: wat maakt dat u voor deze rol(len) kiest? [OGO:
rollen]
3.3. Welke rol past bij welke deelnemer?
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Wat maakt dat deze rollen van deelnemers een voor de groep waardevolle bijdrage
leveren? (bijvoorbeeld brengen nieuwe ideeën in, zorgen voor juiste ICT voorzieningen,
bedenken aantrekkelijke werkvormen, zitten voor) [organisatie – domein en waardecreatie]
Welke rol hebt u gemist?
3.4. Zou u de relaties tussen u en de overige netwerkleden willen beschrijven? [verbondenheid en
organisatie: sterke versus zwakke relaties, wel of geen wederkerigheid, hiërarchie versus
gelijkwaardigheid, wel of geen gevoel van veiligheid, wel of geen tolerantie van individuele
verschillen in zienswijze]
Is de beschreven situatie passend bij uw wensen of zou u dit graag anders zien?
3.5. Op welke manier wordt de groep aangestuurd. Bijvoorbeeld: is er één iemand
eindverantwoordelijk? [organisatie: externe versus zelfsturing]
3.6. Is er een centraal bepaalde agenda [organisatie: externe versus zelfsturing]?
Op welke manier komt de agenda tot stand? [Domein en waardecreatie: individueel
versus gezamenlijk]

4. Identiteit van de groep
4.1. Treffen de leden van de netwerkgroep elkaar ook op informelere basis buiten de
bijeenkomsten? [verbondenheid: gedeelde versus niet gedeelde identiteit]
Hoe gaat dit in zijn werk?
Wordt er binnen die informele context ook wel eens over de thematiek van de
netwerkgroep gepraat?
Is de beschreven situatie passend bij uw wensen of zou u dit graag anders zien?
4.2. Worden er wel eens activiteiten georganiseerd ter vergroting van de verbondenheid van het
netwerk? [verbondenheid: gedeelde versus niet gedeelde identiteit]
Vindt u de beschreven situatie wenselijk?
4.3. Welk gevoel typeert het beste uw verbondenheid met het netwerk? [verbondenheid: gedeelde
versus niet gedeelde identiteit]
4.4. Is het netwerk gericht op taken uitvoeren of op creëren en delen van kennis? [verbondenheid:
taakuitvoerders versus kenniswerkers]

5. Slotvragen
5.1. Kunt u voor uw netwerk minimaal 1 tip en 1 top beschrijven?
5.2. En in 1 kernwoord aangeven wat de groep het meest typeert?
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Bijlage 3: Reflectieve vragen pabostudenten

Studenten

Persoonlijke code*:
Datum:
Geslacht: man / vrouw
Opleidingsjaar (studenten):
* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/S(tudent)/L(eerkracht),
bijvoorbeeld JS-BV-1996-S

Reflectievragen:
1. Wat is voor jou de meest waardevolle leeropbrengst van deze bijeenkomst?

2. Welk onderdeel van deze bijeenkomst vond je top en waarom?

3. Welk onderdeel van deze bijeenkomst zou je graag anders zien en waarom?

4. Welke inbreng heb jij gehad tijdens deze bijeenkomst en hoe vond je dat?

5. Welke begeleiding heb je nodig om je volledig te kunnen ontwikkelen in het leernetwerk?
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Bijlage 4: Reflectieve vragen leraren basisonderwijs en pabodocenten

Leerkrachten en docenten

Persoonlijke code*:
Datum:
Geslacht: man / vrouw
Aantal jaren onderwijservaring (leerkrachten/docenten):
* voorletters vader – voorletters moeder – geboortejaar – D(ocent)/S(tudent)/L(eerkracht),
bijvoorbeeld JS-BV-1996-S

Reflectievragen:
1. Wat is voor jou de meest waardevolle leeropbrengst van deze bijeenkomst?

2. Welk onderdeel van deze bijeenkomst vond je top en waarom?

3. Welk onderdeel van deze bijeenkomst zou je graag anders zien en waarom?

4. Welke inbreng had(den) de student(en) tijdens deze bijeenkomst en hoe verliep dat?

5. Welke ondersteuning zou je kunnen bieden teneinde de studenten verder te helpen in hun
ontwikkeling?
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Bijlage 5: Coderingstabel
Tabel met coderingen OZH, OGO en DSL
OZH

Dimensie
Intern

Extern

OGO

Fase 1

Indicator
Reflectie

Kennisselectie

Analyse

Exploratie

Fase 2

Ontwerp
Constructie

Fase 3

Evaluatie

Reflectie

Kijkpunt
1. Ik stelde mijn eigen handelen bij op basis van nieuwe kennis
2. Ik reflecteerde op mijn handelen om na te gaan of ik het beter had kunnen doen
3. Door na te denken over mijn handelen, heb ik een aantal zaken veranderd in mijn
gebruikelijke aanpak
4. Ik beoordeelde mijn ervaringen nog eens opnieuw om ervan te leren en er beter van te
worden voor mijn volgende handelen
1. Ik las publicaties of andere bronnen om mijn kennis over een specifiek onderwijsonderwerp
te vergroten
2. Ik hield vakpublicaties bij om op de hoogte te blijven van wat er in mijn vakgebied speelt
3. Ik las boeken en / of artikelen op zoek naar aanvullende informatie voor mijn onderwijs
4. Ik surfte op het internet op zoek naar interessante bronnen die ik kon gebruiken in mijn werk
1. Activiteiten gericht op: Oriëntatie
2. Activiteiten gericht op: Literatuurstudie
3. Activiteiten gericht op: Probleemdefinitie
4. Activiteiten gericht op: Context- en behoeftenanalyse
1. Activiteiten gericht op: Bedrijfsbezoeken
2. Activiteiten gericht op: Professionele ontmoeting
3. Activiteiten gericht op: Netwerken
1. Activiteiten gericht op: Oplossingen verkennen
2. Activiteiten gericht op: Oplossingen ordenen
1. Activiteiten gericht op: Oplossingen uitwerken
2. Activiteiten gericht op: Oplossingen herzien
1. Activiteiten gericht op: Onderzoek kaderen
2. Activiteiten gericht op: Data verzamelen
3. Activiteiten gericht op: Bevindingen analyseren
1. Activiteiten gericht op: Stilstaan bij proces

Label
OZH_IntRefl_Bijst.hand
OZH_IntRefl_Refl.hand
OZH_IntRefl_Verand.hand
OZH_IntRefl_Beoord.erv
OZH_ExtKen_Ken.vergr
OZH_ExtKen_Vakpubl
OZH_ExtKen_Info.ond
OZH_ExtKen_Internet
OGO_Fase1_Analyse_Oriëntatie
OGO_Fase1_Analyse_Literatuurstudie
OGO_Fase1_Analyse_Probleemdef
OGO_Fase1_Analyse_Cont.behoeftenan
OGO_Fase1_Exploratie_Bedrijfsbezoek
OGO_Fase1_Exploratie_Prof.ontmoet
OGO_Fase1_Exploratie_Netwerk
OGO_Fase2_Ontwerp_Opl.verkennen
OGO_Fase2_Ontwerp_Opl.ordenen
OGO_Fase2_Constructie_Opl.uitwerken
OGO_Fase2_Constructie_Opl.herzien
OGO_Fase3_Evaluatie_Ond.kaderen
OGO_Fase3_Evaluatie_Data.verzamelen
OGO_Fase3_Evaluatie_Bev.analyseren
OGO_Fase3_Reflectie_Stilstaan.proces
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Fase 4

Implementatie

Verspreiding
DSL

1. Praktijk

2. Domein
en waarde
creatie

3. Verbondenheid

1a.
Geïntegreerde
of niet
geïntegreerde
activiteiten

1b. Tijdelijke of
permanente
activiteiten
2a. Delen of
verbreden /
verdiepen van
kennis
2b. Individuele
of gezamenlijke
waarde creatie
3a. Gedeelde of
niet gedeelde
identiteit
3b. Sterke of
zwakke
verbindingen
3c. Taakuitvoerders of
kenniswerkers
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2. Activiteiten gericht op: Stilstaan bij bevindingen
1. Activiteiten gericht op: Aanvaarden
2. Activiteiten gericht op: Vaststellen
3. Activiteiten gericht op: Onderhouden
1. Activiteiten gericht op: Bewustwording creëren
2. Activiteiten gericht op: Inbedden
1. Gesprek over mogelijke betekenis van netwerkactiviteiten voor de eigen praktijk
2. Afspraken over het uitproberen van ontwikkeld materiaal in de eigen praktijk
3. Bespreking van praktijkervaringen met door het leernetwerk ontwikkeld materiaal
3A. Integratie van door het leernetwerk ontwikkeld materiaal in scholen buiten het eigen
bestuur
3B. Integratie van door het leernetwerk ontwikkeld materiaal in scholen buiten het eigen
bestuur.
4. Gesprek over korte en lange termijn groepsdoelen
5. Beschrijving van korte en lange termijn groepsdoelen
6. Relaties tussen netwerkactiviteiten en korte / lange termijn groepsdoelen
7. Tijdsinvestering door alle leden buiten de bijeenkomst om
8. Discussie over ontwikkeld materiaal
9. Mogelijkheden voor feedback
10. Aanpassing van ontwikkeld materiaal na discussie of feedback
11. Gezamenlijke leeragenda voor het leernetwerk

OGO_Fase3_Reflectie_Stilstaan.bev
OGO_Fase4_Implementatie_Aanvaarden
OGO_Fase4_Implementatie_Vaststellen
OGO_Fase4_Implementatie_Onderhoud
OGO_Fase4_Verspreiding_Bewustw.cre
OGO_Fase4_Verspreiding_Inbedden
DSL_Prk_Integr_Gespr.netw.activ
DSL_Prk_Integr_Afspr.matrl
DSL_Prk_Integr_Bespr.prkerv
DSL_Prk_Integr_Mater.lok.prkt

12. Informele netwerkactiviteiten tijdens de bijeenkomsten om de verbondenheid te versterken
13. Gevoel bij de groep te horen
14. Contact tussen de groepsleden buiten de bijeenkomsten om
15. Regelmatige interactie tussen de groepsleden tijdens de bijeenkomsten
16. Wederkerige relaties tussen de groepsleden
17. Contacten tussen het leernetwerk en (ervarings)deskundigen
18. Lange termijn leerhouding vanuit de doelen van het leernetwerk
19. Interesse in de ideeën en ervaringen van groepsleden vanuit de doelen van het leernetwerk

DSL_Verbondh_Ident_Inf.netwerkactiv
DSL_Verbondh_Ident_Gevoel.grp
DSL_Verbondh_Ident_Cont.grpsl
DSL_Verbondh_Verbind_Interact
DSL_Verbondh_Verbind_Wederk.rel
DSL_Verbondh_Verbind_Cont.desk
DSL_Verbondh_Taak.Kennis_Leerhdg
DSL_Verbondh_Taak.Kennis_Intrs.idee

DLS_Prk_Integr_Mater.buiten.prkt
DSL_Prk_Duuractiv_Gespr.doel
DSL_Prk_Duuractiv_Beschr.doel
DSL_Prk_Duuractiv_Rel.act.doel
DSL_Dmn&Wrd_Dln.verbr_Tijdsinv
DSL_Dmn&Wrd_Dln.verbr_Discus.matrl
DSL_Dmn&Wrd_Dln.verbr_Fb
DSL_Dmn&Wrd_Dln.verbr_Aanp.matrl
DSL_Dmn&Wrd_Wrdcr_Gezml.agend
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4. Organisatie

4a. Extern of
zelfgestuurde
activiteiten

4b. Lokale of
globale
activiteiten
4c.
Hiërarchische of
gelijkwaardige
relaties
4d. Gedeelde of
niet gedeelde
interactiemomenten
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20. Reflectieve kwaliteit van het leernetwerk tot zelfsturing in de fasen van voorbereiding,
uitvoering en evaluatie. (In hoeverre stelt de groep zich de vraag: Wat ging goed en waarom?
Wat kan beter en hoe?)
21. Rolverdeling op basis van expertise
22. Vrijwillige deelname
23. Oriëntatie op relevante activiteiten voor de lokale groepspraktijk (eigen klas, school,
bestuur)
24. Oriëntatie op relevante activiteiten buiten de lokale groepspraktijk (bestuur overstijgend)
25. Gelijkwaardige relaties
26. Sfeer tijdens de bijeenkomsten die de gelijkwaardigheid bevordert

DSL_Org_Stur.activ_Refl.kwl

27. Communicatie over de werkwijze om gezamenlijke doelen te behalen
28. Gevoel van veiligheid tijdens de interactie in het netwerk
29. Tolerantie van verschillende opvattingen in het netwerk

DSL_Org_Interact_Comm
DSL_Org_Interact_Veilig
DSL_Org_Interact_Tolerant

DSL_Org_Stur.activ_Rolverd
DSL_Org_Stur.activ_Vrijw.deeln
DSL_Org_Loc.glob_Rel.activ.prkt
DSL_Org_Loc.glob_Rel.activ.buit.prkt
DSL_Org_Rel_Gelijkw
DSL_Org_Rel_Sfeer

