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Sociaal leren in een leernetwerk
Een doorkijkje
‘Schrijven Kun je Leren’

Aanleiding: de sores van een hogeschool
•

Gebruik maken van de innovatieve
ontwikkelingen binnen de opleidingsscholen

•

Werken aan een onderzoeks- en
ontwikkelagenda van de hogeschool

•

Studenten werken samen in heterogene
groepen met medestudenten, leerkrachten,
docenten en onderzoekers
–

F meer historie

–

F minder eenzaam

Inbedding
Samenwerkingsverband Opleiden in School
Graafschap Achterhoek Liemers met meer dan 70
opleidingsscholen:
–

Pilot in 2012-2014 rond onderwijs in teksten
schrijven

–

Vanaf 2014 Versterking Samenwerking
Lerarenopleiding en Scholen 5 leernetwerken
•

Omgaan met verschillen

•

Pesten

•

Ouderbetrokkenheid

•

Lezen

•

Teksten Schrijven

De praktijk…
Maandelijkse werkdagen waarin:
–

–

Leerkrachten, studenten,
docenten en onderzoekers
ontwerpend en onderzoekend
samenwerken aan het oplossen
van een ondervonden
onderwijskundig knelpunt.
Derde- en vierdejaarsstudenten
hun minor of afstudeerwerkstuk
richten op het thema van het
leernetwerk waar zij bij aan zijn
gesloten.

! Ons schrijfonderwijs
stelt niet veel voor, de
taalmethode geeft
weinig steun.
Leerkrachten weten niet
hoe ze het schrijven van
onze leerlingen kunnen
verbeteren. En het
ergste is nog, dat
leerlingen schrijven niet
leuk vinden….
! Op welke manier
kunnen we de
instructie van de
leerkrachten
verbeteren?
! Hoe bereiken we
dat leerlingen met
succes zelf hun
schrijfproces
kunnen sturen?
! Hoe bereiken we
dat kinderen
schrijven leuk gaan
vinden?

Aanleiding: externe trends
•

‘samenwerking tussen
praktijkgericht onderzoek,
onderwijs en werkveld’

•

‘kenniswerkplaatsen’

•

‘leerwerkgemeenschappen
voor docenten,
onderzoekers, studenten,
leerkrachten’

•

‘actuele levensechte
leerwerkomgevingen
binnen en buiten de
hogeschool

Onderzoeksvraag
Welke sociale configuratie kan ondersteunend zijn voor het
optimaliseren van de professionele ontwikkeling van lerarennetwerken?

Dimensies van sociaal leren
Theoretisch raamwerk:
Ø

4 dimensies

Ø

11 indicatoren

Toetsing raamwerk in enkelvoudige en
meervoudige casestudy:
Ø

Opnames (video – audio)

Ø

reflective notes

Ø

observaties digitale leeromgeving

Ø

Interviews

Interventies:
Ø

terugkoppeling beeld op dimensies

Ø

Adviesgesprekken netwerk en trekkers

Resultaten
PRAKTIJK
•

Een stabiel leernetwerk met een vaste kern van
leerkrachten, docenten en onderzoekers met
een groeiende historie en verbonden door een
gezamenlijke passie: de wens het onderwijs in
het schrijven van teksten in de basisschool te
verbeteren.

•

Een netwerk dat door studenten wordt gekozen
en gewaardeerd vanwege de kansen die er voor
hen liggen: authentiek samenwerken met
professionals, kansen om over ideeën te
sparren, ontwerpen breder uit te proberen,
onderzoek te verruimen naar meer scholen.

•

Een herkenbaar netwerk dat met gepaste trots
van zich laat horen.

•

Een blijvertje binnen de hogeschool.

Resultaten: ‘het schrijven
van een verhaal’
DOMEIN EN WAARDECREATIE
Literatuurstudie F observerend leren als
onderdeel van de instructie: passend bij
een ontworpen leerlijn:
–

Voorbeeldteksten van leerlingen

–

Voorbeeldteksten uit
jeugdliteratuur

–

Videoclips van leerlingen die
vertellen hoe zij een probleem bij
het schrijven van verhalen
oplossen.

https://www.youtube.com/watch?
v=v55OFEoLTQU&feature=yout
u.be

Uit de leerlijn voor groep 7: ‘wie’:
Kinderen kunnen een verhaal schrijven
waarin een probleem van een
hoofdpersoon wordt uitgewerkt.

Resultaten: het schrijven
van een verhaal.
DOMEIN EN WAARDECREATIE.
•

Ontwikkelen van materialen voor
de schrijffase van leerlingen,
waardoor ze hun schrijfproces
kunnen plannen, monitoren en
evalueren en waardoor ze samen
met medeleerlingen gericht over
hun tekst in gesprek kunnen
gaan.

•

Flankerend onderzoek:
ontwerpgericht.

•

Publicaties in jaarboek Iselinge
en SLO-tijdschrift voor Taal

Resultaten
Dimensie Verbondenheid
•

Samen presenteren in workshops
op veldcontactdagen

•

Samen werken aan publicaties

•

Je school in beeld: dat is een feest

•

Aan het stuur van implementatie in
de school

•

Blik naar buiten: SLO, UU, Welten.
Stichting Taalvorming

•

Taakgericht, informeel, gezellig

Resultaten
Domein Organisatie
•

Een vierjarenplan

•

Jaarlijks vaststellen jaarplan

•

Jaarverslag

•

Wisselende rollen, wisselend
voorzitterschap

•

Koppel docent-leerkracht-student bereiden
agenda voor

•

Thuisbasis is de DRIVE-omgeving

STELLING
VERBONDENHEID IN EEN NETWERK ONTSTAAT VANZELF
WANNEER DE GROEPSLEDEN EEN GEZAMENLIJK DOEL
NASTREVEN.

Relaties tussen fasen, dimensies en rollen
•

Ploegen – Praktijk –
Domein en Waardecreatie Inspirator

•

Zaaien – organisatie Coördinator

•

Cultiveren – verdieping
Domein en Waardecreatie
– Inspirator

•

Oogsten - Domein en
Waardecreatie – Creator

•

Doorlopend –
Verbondenheid - Inspirator

Instrumenten:
-

Toolkit netwerkleren app

-

Interview leidraad
dimensies

Waarom aansluiten bij bestaand onderzoek voor de
masterthesis?
Overwegingen vooraf:
Leren van professionele
onderzoekers

Terugblik:
Transfer resultaten naar eigen
praktijk

Samenwerken in een team van
onderzoekers in een
onderzoekstraject

Een unieke ervaring die ik voor
geen goud had willen missen

Bijdrage leveren aan duurzaam
onderzoek (in dit geval
netwerkleren)
De student formuleert zelf een
onderzoeksvraag

Onderzoeksresultaten worden
gebruikt voor vervolgonderzoek
en zijn bruikbaar voor
theorievorming

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000)

Autonome motivatieregulering: Externe regulering:
1. Intrinsieke motivatie
1. Introjectie
2. Interne regulering
2. Externe regulering
3. Identificatie

Optimaal bij:
Aansturing:
• Autonomie
• Gecontroleerde omgeving
• Competentie(ontwikkeling) • Externe prikkels
• Verbondenheid

Instrumenten
Sociale configuratie

Motivatie

•

•

Dimensies voor sociaal
leren

Vragenlijst voor
professioneel leren

( Vrieling et al., in press)

(Jansen in de Wal et al., 2014)

•

Interviewleidraad

•

•

Onderzoek Emmy

Interviewleidraad met
aanvullingen voor het
onderzoek naar de
motivatieregulering

Effect van een optimale sociale configuratie op de
motivatieregulering voor professioneel leren van de deelnemers.

Hypothese:
•

•

Bevindingen:

Deelname aan een
•
leernetwerk, dat kan sturen op
een optimale sociale
configuratie gezien de doelen
•
van het netwerk, optimaliseert
de autonome
motivatieregulering van de
•
individuele deelnemer
Voor startende leerkrachten
en studenten een ‘ boost’ voor
de motivatie voor het beroep

De score op autonome
motivatie was gemiddeld > 4
op een vijfpunt Likertschaal
De gemiddelde score op
motivatie is licht gestegen
tijdens het onderzoekstraject
De autonome motivatie van,
met name, studenten en jonge
leerkrachten kreeg een ‘boost’

Stelling

Professioneel leren in leernetwerken leidt altijd tot
een hogere autonome motivatie bij de deelnemers.

Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst
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En nu verder….
•

Verdieping en adaptie

•

Nieuw schrijfgenre: de
betogende tekst.

•

Aanvraag ingediend binnen
Raakpubliek voor een tweejarig
onderzoek i.s.m. Welten.

Vragen?
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