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Voorwoord 

Voor u ligt mijn masterthesis ter afronding van mijn studie onderwijswetenschappen aan de Open 

Universiteit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens studiejaar 2019-2020. Ik heb in dit jaar en de 

periode die volgde met veel plezier gewerkt aan mijn onderzoek en thesis. Tijdens de trends 

conferentie Sociaal Leren op 20 november 2020 heb ik mijn onderzoek gepresenteerd tijdens een 

digitale posterwalk. Nu, in december 2020, toon ik met trots het eindresultaat ‘Leernetwerken voor 

pabostudenten: de relatie tussen sociale configuratie en motivatie’.  

 Tijdens het afstudeertraject heb ik met drie medestudenten, Danielle Berger-Bick, Fred Goedhart 

en Luc Tiehatten gewerkt in een thesiscirkel. De deelonderzoeken die wij hebben uitgevoerd waren 

onderdeel van een meerjarig onderzoeksproject naar studentenwelzijn. Dankzij onze begeleider Emmy 

Vrieling-Teunter hebben in samenwerking een individueel onderzoek kunnen uitvoeren. Er was 

daarbij sprake van een positieve wederzijdse afhankelijkheid wat betreft de werkzaamheden en een 

heel fijne persoonlijke sfeer. Het was speciaal om onderzoek te doen naar leernetwerken en 

ondertussen te ervaren hoe het is om, in de thesiscirkel, onderdeel te zijn van een leernetwerk. Voor 

mij heeft dat absoluut bijgedragen aan de motivatie en het plezier waarmee ik gewerkt heb.  

 Bij deze wil ik graag mijn begeleider bedanken voor het faciliteren van de mooie context voor het 

onderzoek met de kans om mee te werken aan een groot onderzoeksproject; voor het organiseren van 

een goed functionerende thesiscirkel en het geven van gestructureerde, positieve en stimulerende 

begeleiding. Mijn dank is ook heel groot voor de medestudenten van de thesiscirkel. Iedereen heeft 

vanuit zijn kwaliteiten een mooie bijdrage geleverd aan het verloop van het onderzoek en door het 

geven van feedback. Ook gaat er een speciale dank uit naar Ann de Vocht, een medestudent die in 

aanloop naar haar eigen afstuderen is aangesloten bij onze thesiscirkel en heeft meegewerkt, 

meegedacht en veel waardevolle feedback heeft gegeven.  

 Met een bijzondere onderbreking door de geboorte van onze zoon Tibor in maart 2020 was het 

soms behoorlijk druk. Ik ben dankbaar voor alle steun en tijd die ik van het thuisfront heb gekregen 

om toch te kunnen werken aan mijn thesis. Mijn dank gaat ook uit naar vrienden en familie die mij 

bemoedigend hebben toegesproken en altijd in mij geloofd hebben. Ik bedank het ministerie voor 

Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de financiële steun in de vorm van een lerarenbeurs. Last but 

not least gaat mijn dank uit naar de respondenten die de tijd hebben willen nemen om mee te werken 

aan dit onderzoek. Zonder deze hulp en goede omstandigheden was ik nooit zover gekomen. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Hanne Schipper  

Zwartebroek, 14 december 2020  
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Samenvatting 

Lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) zoeken naar de vorm waarin zij netwerkleren een plaats 

kunnen geven in het curriculum. Het opdoen van ervaring met netwerkleren tijdens de opleiding, kan 

immers bijdragen aan een gemotiveerde leerhouding waarmee studenten hun professionele 

ontwikkeling benaderen in hun toekomstige beroep. In een ideale leersituatie wordt geleerd vanuit 

autonome motivatie, een krachtige en duurzame manier van gemotiveerd zijn. Om dit te bereiken moet 

tegemoet worden gekomen aan de facetten Competentie, Autonomie en Verbondenheid. In zijn aard is 

er in een leernetwerk sprake van een sociale leersituatie (Verbondenheid), waarin verschillende 

personen bijdragen (Competentie) aan het oplossen van een ervaren praktijkprobleem (Autonomie). 

Elk leernetwerk is echter uniek in zijn doelen en structuur, oftewel zijn sociale configuratie.  

 In een samenwerking tussen de Open Universiteit en vier hogescholen wordt een meerjarig 

onderzoek uitgevoerd naar studentenwelzijn ten behoeve van het ontwikkelen van richtlijnen voor 

curriculumontwerp. Deze thesis beschrijft een deelonderzoek gesitueerd in het eerste jaar van de 

studie. Het vormt een exploratieve verkenning naar overeenkomsten en verschillen in de sociale 

configuratie van leernetwerken en de motivatie van pabostudenten op vier hogescholen. Daarnaast is 

onderzocht hoe sociale configuratie en motivatie samenhangen. 

 In onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed methods design. Gedurende studiejaar 

2019-2020 hebben 111 studenten van vier hogescholen aan het onderzoek deelgenomen. Sociale 

configuratie en motivatie zijn onderzocht middels vragenlijsten (n=111), semi gestructureerde 

interviews (n=14) en analyse van audio-opnames van netwerkbijeenkomsten (n=7). De leernetwerken 

hadden de looptijd van een studiejaar, in de opstart- en slotfase is de data verzameld. 

 Het raamwerk dimensies van sociaal leren (Vrieling-Teunter, Van den Beemt, & De Laat, 2016) 

werd gebruikt voor het in kaart brengen van de sociale configuratie vanuit de vier dimensies: Praktijk, 

Domein en waardecreatie, Collectieve identiteit en Organisatie. Motivatie is benaderd vanuit de Self-

Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) en geoperationaliseerd vanuit de facetten Competentie, 

Autonomie en Verbondenheid.  

 Een leernetwerk met daarin enkel studenten toonde een andere sociale configuratie dan gemengde 

leernetwerken met studenten, basisschoolleraren, pabodocenten en onderzoekers. Vooral in de 

beginfase bleek in gemengde groepen de fase van afstemming en kennismaking belangrijk voor de 

ontwikkeling van de sociale configuratie. Op alle hogescholen werd in de leernetwerken tegemoet 

gekomen aan de facetten van motivatie. Er bleek een (middel)sterke samenhang tussen de sociale 

configuratie en motivatie, met name op de dimensies Domein en waardecreatie en Collectieve 

identiteit.  

 Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er een causaal verband is tussen de variabelen en 

volgens welke ontwerpprincipes (gemengde) leernetwerken het beste georganiseerd kunnen worden. 
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De resultaten van dit onderzoek tonen drie thema’s die aandacht verdienen bij het organiseren van 

leernetwerken. ‘Kennisstroom in tweerichtingsverkeer’ (Competentie) toont de behoefte van studenten 

om niet allen kennis te halen maar ook te kunnen bijdragen. ‘Vrijheid in gebondenheid’ (Autonomie) 

laat zien dat er binnen grenzen van de opleiding en sociale configuratie, ruimte moet zijn voor eigen 

keuzes van studenten. ‘Veilig in gelijkheid’ (Verbondenheid) vraagt om gelijkwaardige verhoudingen 

tussen de netwerkleden om ervoor te zorgen dat studenten zich veilig voelen. 

 

Kernwoorden: Netwerkleren, sociale configuratie, dimensies van sociaal leren (DSL), autonome 

motivatie. 
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Summary 

Teacher training institutes look for the form in which they can give network learning a place in the 

curriculum. Gaining experience with network learning during the training can contribute to a 

motivated learning attitude with which pre-service teachers (students) approach their professional 

development in their future profession. In an ideal learning situation, learning is based on autonomous 

motivation, a powerful and sustainable way of being motivated. To achieve this, the facets of 

Competence, Autonomy and Relatedness need to be addressed. By its nature, in a learning network 

there is a social learning situation (Relatedness), in which different people contribute (Competence) to 

solving a practical problem they themselves have experienced (Autonomy). However, each learning 

network is unique in its goals and structure, i.e. its social configuration.  

 In a collaboration between the Open University and four teacher training institutes, a multi-year 

research project on student welfare is being carried out to develop guidelines for curriculum design. 

This thesis describes a sub-study situated in the first year of the study. It is an explorative investigation 

of similarities and differences in the social configuration of learning networks and the motivation of 

students. In addition, it examines how social configuration and motivation are related. 

 In the present study, a mixed methods design was used. During the academic year 2019-2020, 111 

students from four teacher training institutes in the Netherlands participated in the research. Social 

configuration and motivation were investigated by questionnaires (n=111), semi-structured interviews 

(n=14) and analysis of audio recordings of network meetings (n=7). The learning networks spanned 

one academic year. The data was collected in the start-up and final phase of said year. 

 The Dimensions of Social Learning framework (Vrieling-Teunter, Van den Beemt, & De Laat, 

2016) was used to map the social configuration of the four dimensions: Practice, Domain and Value 

Creation, Collective Identity and Organization. Motivation was approached from the Self-

Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) and operationalized from the facets Competence, 

Autonomy and Relatedness.  

 A learning network consisting of only students showed a different social configuration than mixed 

learning networks with students, in-service teachers, teacher trainers and researchers. Especially in the 

initial phase, in mixed groups the phase of alignment and getting to know each other turned out to be 

important for the development of the social configuration. At all teacher training institutes, the 

learning networks oriented themselves towards the facets of motivation. There appeared to be a 

(medium) strong connection between the social configuration and motivation, particularly in the 

dimensions of Domain and Value Creation and Collective Identity.  

 Follow-up research will have to show whether there is a causal relationship between the variables 

and according to which design principles (mixed) learning networks can best be organized. The results 

of this research show three themes that deserve attention when organizing learning networks. 
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‘Knowledge flow in two-way traffic’ (Competence) shows the need for students not only to acquire 

knowledge but also to be able to contribute. ‘Freedom in bondage’ (Autonomy) shows that there 

should be room for students to make their own choices within the boundaries of the formal education 

and social configuration of the group. ‘Safe in equality’ (Relatedness) calls for equal relationships 

between the network members to ensure that students feel safe. 

 

Keywords: Network learning, social configuration, dimensions of social learning (DSL), autonomous 

motivation.  

 

 

  



LEERNETWERKEN VOOR PABOSTUDENTEN    10 

 

1. Inleiding  

1.1 Probleemschets en Doel van het Onderzoek  

Het basisonderwijs staat onder hoge druk. Momenteel is er een tekort aan leerkrachten en dit tekort zal 

volgens de prognose in de komende jaren alleen maar toenemen. De uitstroom van leerkrachten blijft 

namelijk groter dan de instroom van afgestudeerden van de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) 

(Adriaans, Fontein, & De Vos, 2018). Het beroep van leerkracht lijkt dus niet de glans te hebben die 

nodig is om voldoende nieuwe leerkrachten aan te trekken. Het beeld van de leerkracht 

vertegenwoordigt geen “krachtige beroepsgroep” (p.32). Hierdoor worden leerkrachten overspoeld 

door externen die zich bemoeien met de vormgeving van het onderwijs (Martens, 2010). Verandering 

van dit beeld vraagt van leerkrachten een krachtige professionele houding. Ook de Inspectie van het 

Onderwijs (2013) is van mening dat de professionalisering van leerkrachten meer aandacht verdient. 

Leerkrachten zijn echter binnen een beperkt aantal uren verantwoordelijk voor een omvangrijk 

takenpakket, waaronder de eigen professionele ontwikkeling. Op dit moment wordt daardoor de 

geboden professionaliseringsruimte in tijd en geld, onvoldoende benut door leerkrachten. Naast de 

hoge werkdruk wijt de inspectie dit ook aan het feit dat veel leerkrachten slechts beperkt de noodzaak 

van hun professionalisering inzien. Dit is zorgelijk, omdat leerkrachten met veel expertise en 

bevlogenheid de meeste invloed hebben op de leerresultaten van hun leerlingen (Hattie, 2014). 

De Laat (2012) stelt dat bij de huidige generatie leerkrachten de visie op leren en professionaliseren 

gevormd is onder invloed van formeel onderwijs: leren gebeurt op school, in een cursus of tijdens een 

workshop en wordt beloond met een diploma of certificaat. Bij formele professionalisering heeft de 

lerende weinig invloed op de leerinhoud. Dit schaadt de autonomie omdat de verbinding met 

problemen uit de dagelijkse praktijk gemist wordt, wat kan leiden tot motivatieverlies (De Laat, 2012; 

Ryan & Deci, 2000). Het benaderen van professionalisering vanuit een informeel perspectief kan 

leerkrachten motiveren voor leren (Bartelts, 2015; De Laat, 2012). Informeel leren gebeurt dagelijks, 

een leven lang, vanuit problemen die men ervaart in de praktijk. Leren is dan vaak een sociale 

activiteit, waarbij in het netwerk van omringende mensen, gezamenlijk een oplossing wordt gezocht 

(De Laat, 2012). Het leren gebeurt vanuit een autonome behoefte en in sociale verbondenheid 

waardoor er wordt voldaan aan twee psychologische basisbehoeften (autonomie en verbondenheid) 

voor motivatie (De Laat, 2012; Ryan & Deci, 2000).  

In de formele setting van een pabo kan informeel leren ook waardevol zijn; allereerst voor de 

leerhouding van studenten binnen de opleiding, maar ook voor de houding en ervaring waarmee 

afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden (Rogers, 2014). Dobber et al. (2013) concluderen dat 

lerarenopleiders het belang van samenwerking tussen studenten erkennen, maar dat deze competentie 

te weinig vorm krijgt omdat richtlijnen voor curriculumontwerp ontbreken. Op verschillende pabo’s in 
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Nederland krijgen studenten inmiddels de kans om in leernetwerken aan de slag te gaan met 

praktijkgericht onderzoek (Brand-Gruwel, Vrieling, & Hebing, 2018). In aanvulling op eerder 

onderzoek waaruit bleek dat de context en structuur van leernetwerken (sociale configuratie) 

samenhangt met de autonome motivatie van leerkrachten (Bartelts & Vrieling-Teunter, 2016), richt 

huidig onderzoek zich op het uitbreiden van deze kennis over de samenhang tussen sociale 

configuratie en motivatie vanuit het perspectief van pabostudenten die deelnemen aan een leernetwerk.  

1.2 Theoretische Kader 

In dit hoofdstuk worden de relevante onderwerpen voor onderhavig onderzoek vanuit de literatuur 

beschreven. In paragraaf 1.2.1 wordt ingegaan op het begrip motivatie. Daarbij wordt stilgestaan bij 

het belang van motivatie voor leren en professionaliseren van leerkrachten. Paragraaf 1.2.2 gaat over 

sociaal leren in leernetwerken. Daarbij wordt benadrukt welke eigenschappen van informeel leren 

krachtig zijn voor de professionalisering van leerkrachten. In paragraaf 1.2.3 staat de relatie tussen 

sociale configuratie en motivatie in leernetwerken centraal. Dit wordt verbonden aan de leerhouding 

die (aanstaande) leerkrachten nodig hebben voor een leven lang leren.  

1.2.1 Het belang van motivatie voor leren en professionaliseren. Motivatie is een belangrijke 

drijvende kracht die aanzet tot leren (Niemiec & Ryan, 2009). Voor leerkrachten is het belangrijk dat 

zij gemotiveerd zijn om zich professioneel te ontwikkelen, omdat gemotiveerd leren de grootste 

opbrengst oplevert (Jansen in de Wal, Den Brok, Hooijer, Martens, & Van den Beemt, 2014). Door 

professionaliseringsactiviteiten houden leerkrachten hun kennis up-to-date. Professionalisering vanuit 

krachtige vormen van motivatie leidt niet alleen tot vakkennis maar ook tot innovatieve en meer 

betrokken leerkrachten (De Laat, 2012). In deze paragraaf wordt ingegaan op het begrip motivatie. Er 

wordt gekeken naar het belang van motivatie bij de professionele ontwikkeling van leerkrachten. 

1.2.1.1 Wat is motivatie? Motivatie komt van het Latijnse woord movere dat beweging betekent. 

Vanuit de achtergrond van verschillende theorieën omtrent motivatie beschrijven Steers, Mowday en 

Shapiro (2004) motivatie als: “factors or events that energize, channel, and sustain human behavior 

over time” (p. 379). Vroege motivatietheorieën gingen vooral in op de hoeveelheid motivatie. 

Motivatie is echter te complex om te vatten in eenheden. Naast de hoeveelheid speelt ook het type 

motivatie een rol in het bepalen van de waarde (Ryan & Deci, 2000). Ryan en Deci (2000) benaderen 

motivatie met hun Self-Determination Theory (SDT) vanuit de onderliggende attitude en doelen die 

aanzetten tot actie. Het meest basale onderscheid dat zij maken is het verschil tussen intrinsieke en 

extrinsieke motivatie (naast a-motivatie). Dit onderscheid is zichtbaar in de bovenste rij van Tabel 1 

waarin de taxonomie van menselijke motivatie volgens SDT is weergegeven. Het resultaat van leren is 

afhankelijk van het type motivatie waarmee geleerd is. Veel onderzoek binnen SDT bevestigt dat het 
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type motivatie een voorspellende waarde heeft voor psychologische gezondheid, welbevinden, 

effectieve prestaties, creativiteit in probleemoplossing en diep leren (Deci & Ryan, 2008; Niemiec & 

Ryan, 2009; Ryan & Deci, 2000).  

Tabel 1  

De Taxonomie van Menselijke Motivatie Volgens de Self-Determination Theory 

A-motivatie Extrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie 

 Externe 

regulatie: 

gedreven door 

externe eisen of 

beloning 

Geïntrojecteerde 

regulatie: 

externe druk 

veroorzaakt 

interne drive, 

bijvoorbeeld uit 

angst of trots 

Identificatie 

regulatie: 

gedreven door 

doel dat is 

geïdentificeerd 

tot eigen doel  

Geïntegreerde 

regulatie: 

gedreven door 

doel dat is 

geïdentificeerd 

tot ‘zijn’ 

 

 

gedreven door 

plezier in de 

activiteit zelf 

 

Geen 

motivatie 

Gecontroleerde 

motivatie 

Gecontroleerde 

motivatie 

Autonome 

motivatie 

Autonome 

motivatie 

Autonome 

motivatie 

Noot Aangepast van “Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions”, door Ryan, R., & Deci, E., 2000, 

Contemporary educational psychology, 25, p. 61. 

1.2.1.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie wordt gezien als de krachtigste 

vorm van gemotiveerd zijn. Binnen de SDT spreekt men van intrinsieke motivatie wanneer iemand 

gemotiveerd is vanuit het plezier van de activiteit zelf. De voldoening zit in het uitvoeren van de 

activiteit en is niet gerelateerd aan een externe consequentie of uitkomst (Ryan & Deci, 2000). De 

mens is van nature intrinsiek gedreven om zijn omgeving te begrijpen. Ondanks dat is gemotiveerd 

zijn geen vast gegeven of een stabiele menselijke eigenschap. Invloeden uit de omgeving kunnen de 

intrinsieke motivatie belemmeren. Zo kan gedrag gestuurd worden door sociale eisen, verwachtingen 

en verantwoordelijkheden (Niemiec & Ryan, 2009). Wanneer iets ondernomen wordt voor de 

bijbehorende uitkomst, spreekt men van extrinsieke motivatie. Dit wordt gezien als een armere vorm 

van motivatie omdat het vertonen van het gedrag afhankelijk is van een externe stimulans (Niemiec & 

Ryan, 2009; Ryan & Deci, 2000). Deze extrinsieke motivatie kent verschillende regulatiestijlen die 

een schaal vormen van externe tot geïntegreerde regulatie waarbij de drijvende kracht achter de 

motivatie verloopt van opgelegde doelen tot doelen die zijn aangenomen tot eigen doel (Tabel 1, rij 2). 

Vanuit deze regulatiestijlen is een onderscheidte maken tussen gecontroleerde motivatie tot autonome 

motivatie (Tabel 1, rij 3) (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000).  

 Het ontstaan van autonome vormen van extrinsieke motivatie is dus afhankelijk van de 

regulatiestijl van de motivatie, oftewel de mate waarin waarden/doelen uit de omgeving 

geïnternaliseerd worden. Wanneer wordt voldaan aan drie psychologische basisbehoeften: 

competentie, autonomie en verbondenheid groeit de bereidheid voor het aannemen van externe 

waarden tot eigen doelen (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Werken aan een haalbaar doel, 
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met voldoende uitdaging, zorgt voor een gevoel van competentie. Er is sprake van autonomie als 

iemand zelf de betekenis of waarde van een actie inziet. Bij verbondenheid draait het om een sociaal 

aspect waarbij iemand geeft om anderen en het gevoel geeft erbij te horen (Ryan & Deci, 2000). 

Autonome vormen van extrinsieke motivatie komen dicht in de buurt van de kracht van intrinsieke 

motivatie. Zo zorgt autonome motivatie (vanaf nu motivatie) voor bijvoorbeeld een goede psychische 

gezondheid, diep leren, effectieve resultaten en creativiteit bij probleemoplossing (Deci & Ryan, 

2008).  

1.2.1.3 Motivatie voor leren en professionaliseren. Zoals voor al het leren, geldt ook bij 

professionele ontwikkeling van leerkrachten dat het leren vanuit motivatie kan leiden tot een beter 

resultaat (Gorozidis & Papaioannou, 2014; Jansen in de Wal et al., 2014; Martens, 2010). Het is 

daarom van belang dat er tegemoet wordt gekomen aan de facetten Competentie, Autonomie en 

Verbondenheid. Het beperken van de professionele autonomie zorgt zelfs voor een passieve en 

uitvoerende houding (De Laat, 2012). Professionaliseringsactiviteiten die de autonomie van 

leerkrachten bevorderden, resulteerden in meer werkplezier, meer interesse in de leerinhoud, het inzien 

van de waarde van de leeractiviteit (Jansen in de Wal et al., 2014), meer onderwijsinnovatie en meer 

aandacht van de leerkracht voor de motivatie van zijn eigen leerlingen (Gorozidis & Papaioannou, 

2014). Uit onderzoek van Jansen in de Wal et al. (2014) bleken Autonomie en Verbondenheid de 

sterkste samenhang te hebben met de motivatie voor professioneel leren. Competentie bleek niet 

significant bij het voorspellen van de motivatie. Dit zou er mogelijk mee te maken hebben gehad dat 

de gegeven vrijheid in het maken van autonome keuzes omtrent de professionele ontwikkeling al 

bijdraagt aan het gevoel van competentie. 

1.2.2 Sociaal leren in leernetwerken. Voor leerkrachten is een gemotiveerde leerhouding van 

belang; maar deze ontstaat en handhaaft zich niet vanzelf (Niemiec & Ryan, 2009). Door leren 

informeel te benaderen kan de motivatie bevorderd worden (De Laat, 2012). In deze paragraaf wordt 

leren belicht vanuit een sociale visie op leren. Vanuit de principes van sociaal leren wordt de 

(motiverende) kracht van informeel leren verkend door de meerwaarde van leren en professionaliseren 

in leernetwerken te bespreken.  

1.2.2.1 Sociaal leren. Leren is een veelgebruikt begrip waar iedereen zich wat bij kan voorstellen, 

bijvoorbeeld vanuit zijn eigen ervaringen op school. Het is echter een begrip dat zelden expliciet wordt 

gedefinieerd. Driscoll (2014) definieert leren als “a persisting change in performance or performance 

potential that results from experience and interaction with the world” (p. 1). De “aanhoudende 

verandering” kan verwijzen naar het opdoen van kennis, begrip, vaardigheid en/of houding (Rogers, 

2014). Deze definitie laat zien dat leren verder gaat dan leren op school; leren gebeurt altijd en overal, 
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bedoeld en onbedoeld en een leven lang (De Laat, 2012; Driscoll, 2014; Rogers, 2014; Valcke, 2010). 

Het resultaat van leren is in veel gevallen waar te nemen als gedragsveranderingen, terwijl het 

leerproces zelf vaak onzichtbaarder verloopt. Door de jaren heen zijn er verschillende theorieën 

ontwikkeld die leerprocessen verklaren (Driscoll, 2014; Valcke, 2010).  

 In de huidige maatschappij, waarin iedereen ook virtueel verbonden is, zijn sociale processen 

steeds belangrijker geworden. Zo wordt leren steeds vaker verklaard vanuit de sociale processen 

tussen mensen (Reed et al., 2010). De theorie over sociaal leren werd ontwikkeld door Bandura 

(1977). Hij gaat uit van observationeel leren dat middels imitatie leidt tot gedragsverandering. Deze 

benadering sluit aan bij het behaviorisme en cognitivisme en richt zich op de leeropbrengst van het 

individu. De lerende imiteert een modelvoorbeeld of reflecteert op waarnemingen in de sociale 

omgeving om daarmee eigen gedrag te sturen. Later is de term sociaal leren vanuit een andere visie op 

kennis, met een andere betekenis gebruikt in het sociaal constructivisme en connectivisme 

(Vermeulen, 2016). In deze benaderingen staan de verbindingen en interacties tussen mensen centraal 

en is er sprake van samenwerken aan een taak of een gezamenlijk proces van probleemoplossing of 

kennisconstructie. In deze benaderingen is de focus verlegd van het individuele leren naar collectief 

leren of de collectieve kennis binnen de groep. Reed et al. (2010) definiëren sociaal leren aan de hand 

van drie basiselementen: (a) het leren zorgt voor begripsverandering; er ontstaat gedeeld begrip als 

gevolg van sociale interactie; (b) de kennis is gesitueerd in de gemeenschap; de leeropbrengst is 

collectief en gaat verder dan de kennis van elk individu; en (c) het leren gebeurt via sociale interactie; 

door het uitwisselen van informatie en argumenten worden nieuwe overtuigingen gevormd. 

1.2.2.2 Formeel, non-formeel en informeel leren. Leren kan formeel, non-formeel en informeel 

plaatsvinden. De meest erkende vorm van leren is formeel onderwijs op school of universiteit. Het 

voldoen aan de eisen van de opleiding leidt tot een diploma. Bij non-formeel leren, zoals een 

workshop of coaching, volgt geen certificering. Hierbij zijn intentie en doelen van de lerende meer 

leidend (De Laat, 2012; Rogers, 2014). Informeel leren gebeurt vooral onbewust en ongepland. De 

lerende is vaak gericht op een probleem, taak of activiteit en niet op het leren dat plaatsvindt tijdens de 

taakuitvoer. Deze vorm van leren krijgt doorgaans weinig aandacht omdat zowel het proces als de 

opbrengsten moeilijk waar te nemen zijn (De Laat, 2012; Rogers, 2014). Toch is informeel leren 

verantwoordelijk voor 60-80% van het professionele leren (Martens, 2010; Reeves, 2008). Sociaal 

leren is een vorm van informeel leren; de inhoud en opbrengst staan vooraf niet vast en kennis ontstaat 

in een sociale groep vanuit een collectief proces van probleemaanpak. Ook in een formele 
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onderwijscontext kan sociaal en informeel leren plaatsvinden, maar een onderwijscontext is geen 

voorwaarde om sociaal te kunnen leren (De Laat, 2012; Reed et al., 2010).  

1.2.2.3 Leren en professionaliseren in een leernetwerk. Dankzij hun formele leerervaringen en 

daardoor ontstane formele visie op leren, ziet de huidige generatie leerkrachten en hun 

leidinggevenden professionalisering veelal als een formele activiteit (De Laat, 2012). Formeel 

professionaliseren is een top-down manier van leren die aan de behoeften van de lerende voorbij kan 

gaan. In een vooraf vastgesteld curriculum is vaak beperkte ruimte voor de individuele leerbehoeften. 

Daarnaast is de opbrengst van formeel onderwijs vaak moeilijk te implementeren in de praktijk omdat 

kennis los van de context is ontstaan. Bovendien zit de kennis vaak geïsoleerd in een enkele persoon 

binnen de organisatie die scholing gevolgd heeft (De Laat, 2012). De huidige, formele benadering van 

de professionalisering van leerkrachten leidt niet tot de gewenste resultaten. De Inspectie van het 

Onderwijs (2013) is van mening dat de professionalisering van leerkrachten meer aandacht verdient. 

Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs (Hattie, 2014; Inspectie van het Onderwijs, 2013) 

maar ook voor een krachtige professionele houding van de leerkracht (Martens, 2010).  

 In leernetwerken vindt informeel en sociaal leren plaats. Een leernetwerk is een samenwerking 

tussen professionals die gezamenlijk tot nieuwe inzichten willen komen. Andere termen waarmee 

leernetwerken worden aangeduid zijn communities of practice en professionele leergemeenschappen 

(Robbers & Vermeulen, 2018). Wenger-Trayner en Wenger-Trayner (2015) benoemen drie cruciale 

karakteristieken van een leernetwerk. Als eerste moet er sprake zijn van een gedeeld domein; oftewel 

een thema waar de interesse naar uitgaat. Ten tweede moet er sprake zijn van een gemeenschap waarin 

personen aan elkaar verbonden zijn door gezamenlijke activiteiten (zoals informatie delen, 

discussiëren en elkaar helpen). Als derde is er een gedeelde praktijk nodig waarin problemen ervaren 

en aangepakt worden.  

 Netwerkleren is een bottom-up benadering van leren en professionaliseren omdat de behoefte van 

de lerende uitgangspunt is voor de ondernomen leeractiviteiten (De Laat, 2012; Koopman, Aarts, 

Hulsker, Imants, & Kools, 2019; Korenhof, De Kruif, & De Laat, 2014; Van Amersfoort, Korenhof, 

Nijland, De Laat, & Vermeulen, 2019). Kennis die ontstaat is heel praktisch te gebruiken en sluit goed 

aan bij de leervraag die aanleiding was voor het leren. Daarnaast ontstaat kennis binnen een groep 

waardoor deze meer bereik heeft bij het integreren in de praktijk (De Laat, 2012; Van Amersfoort et 

al., 2019). Netwerkleren heeft hierdoor voordelen ten opzichte van formele professionalisering. In 

leernetwerken komen leerkrachten meer aan het roer te staan van onderwijsinnovaties en komen door 

hun expertise meer in hun kracht te staan. Dit kan bijdragen aan een gemotiveerde leerhouding die een 

leerkracht nodig heeft om een leven lang te leren (Martens, 2010). 
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1.2.3 Sociale configuratie van leernetwerken. Professionaliseren in een leernetwerk kan 

waardevolle kennis opleveren voor de leerkracht en de onderwijspraktijk. Niet elk leernetwerk heeft 

echter dezelfde samenstelling en doelstelling of wordt op dezelfde manier gefaciliteerd. Daardoor 

ontstaan er verschillende contexten en structuren van leernetwerken. Men spreekt dan van verschillen 

in de sociale configuratie (Vrieling-Teunter, De Laat, Besselink, & Ubbink, 2015). In deze paragraaf 

wordt ingegaan op de sociale configuratie en wordt de verbinding gelegd met de motivatie van 

leerkrachten voor hun professionele ontwikkeling.  

1.2.3.1 Dimensies van sociaal leren. Een leernetwerk kan kenmerken hebben van een netwerk, een 

gemeenschap en een team (Vrieling-Teunter et al., 2016). Het netwerk verwijst naar de verbindingen, 

relaties en interacties die plaatsvinden tussen individuen. Wanneer de netwerkverbindingen ingezet 

worden om te leren is er sprake van een gemeenschap (Wenger, Trayner, & De Laat, 2011). Binnen 

een leernetwerk ontwikkelt zich een gedeelde identiteit rondom een ervaren (praktijk)probleem of 

vraagstuk. Het oplossen van het probleem staat centraal en het gezamenlijk werken aan de oplossing 

zorgt dat er informeel geleerd wordt (De Laat, 2012; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

Wanneer de focus zich verlegt naar een meer formele leerstructuur waarin gewerkt wordt aan een 

gemeenschappelijk doel wordt er gesproken over een team (Vrieling-Teunter et al., 2016). Elk 

leernetwerk is een unieke mix van een netwerk, gemeenschap en team en is gedurende de looptijd 

dynamisch qua context en structuur. De kracht van de verbindingen tussen netwerkleden kan 

bijvoorbeeld veranderen en het doel van de samenwerking kan zijn focus verleggen. In elke vorm kan 

men spreken over een sociale configuratie van het leernetwerk (Vrieling-Teunter et al., 2016). 

 De sociale configuratie van een leernetwerk kan in beeld gebracht worden vanuit de vier dimensies 

van sociaal leren (DSL). De eerste dimensie Praktijk geeft inzicht in de groepsdoelen en hoe de 

activiteiten gekoppeld zijn aan de dagelijkse praktijk van de netwerkleden. De tweede dimensie 

Domein en waardecreatie geeft een beeld van de activiteiten in het leernetwerk met betrekking tot 

opbrengst, diepgang en mate van kennisdeling. De derde dimensie Collectieve identiteit laat zien op 

welke manier de groepsleden verbonden zijn oftewel hoe er sprake is van gemeenschappelijkheid en 

wederzijdse afhankelijkheid. De vierde dimensie Organisatie laat zien hoe de groep zich organiseert 

op het gebied van de onderlinge banden en verhoudingen, maar ook ten opzichte van zijn omgeving 

(De Laat, Vrieling, & Van den Beemt, 2017; Vrieling-Teunter et al., 2016). 

 Het DSL-raamwerk is een instrument dat het “onzichtbare informele leren” (De Laat, 2012, p. 9) 

zichtbaar maakt. Het instrument maakt duidelijk hoe en met welke waarde sociaal leren in het 

leernetwerk plaatsvindt (De Laat et al., 2017; Vrieling-Teunter et al., 2016). De vier dimensies worden 

inzichtelijk gemaakt met behulp van 11 onderliggende indicatoren welke zijn weergegeven in Tabel 2. 

De vraag bij elke indicator behoort tot een bipolaire antwoordschaal. De groep kan zich ergens op de 

schaal tussen deze twee uitersten bevinden. Dit kan worden voorgesteld als schuifjes die zich op een 
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bepaalde plaats op de schaal bevinden. Een meting onder de leden van een leernetwerk geeft een beeld 

van de sociale configuratie op dat moment. Omdat groepen door de tijd heen veranderen, kunnen 

meerdere opeenvolgende metingen de ontwikkeling van de groep zichtbaar maken (Bartelts & 

Vrieling-Teunter, 2016; Vrieling-Teunter et al., 2015; Vrieling-Teunter, Vandyck, & De Laat, 2013). 

De resultaten hebben niet tot doel om een waardeoordeel te geven over de status van de groep. De 

groep kan de inzichten gebruiken voor reflectie en kan zijn functioneren aanpassen teneinde de 

gestelde groepsdoelen te behalen (Vrieling-Teunter et al., 2016).  

Tabel 2  

De Sociale Configuratie van een Leernetwerk: Dimensies en Onderliggende Indicatoren 

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. Collectieve identiteit 

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. De dimensies zijn dikgedrukt. Herdrukt van “Dimensies van sociaal leren in een paboleernetwerk”, door Vrieling-Teunter, E., De Laat, 

M., Besselink, E., & Ubbink, M., 2015, Onderwijsinnovatie, p20.  

1.2.3.2 Sociale configuratie en motivatie bij netwerkleren. Motivatie ontstaat wanneer wordt 

voldaan aan de facetten Competentie, Autonomie en Verbondenheid (Deci & Ryan, 2008; Ryan & 

Deci, 2000). Het principe van een leernetwerk is dat er geleerd wordt in verbondenheid met anderen 

en vanuit een autonome leerbehoefte waarbij de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis de 

competentie vergroot (De Laat, 2012; Van Amersfoort et al., 2019). Toch is elk leernetwerk uniek in 

zijn sociale configuratie (Vrieling-Teunter et al., 2015; Vrieling-Teunter et al., 2016), waardoor een 

motiverende kracht niet als algemene eigenschap van een leernetwerk gezien kan worden. Onderzoek 

onder leerkrachten die deelnamen in leernetwerken toonde samenhang tussen de sociale configuratie 

en motivatie. Vooral de dimensies Collectieve identiteit en Organisatie toonden een sterke samenhang 

met motivatie (Bartelts, 2015; Bartelts & Vrieling-Teunter, 2016). Het hebben van gezamenlijke 
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interesse in het centrale onderwerp (Collectieve identiteit) en gelijkwaardigheid bij de samenwerking 

(Organisatie) bleken belangrijk voor de motivatie van leerkrachten (Bartelts, 2015; Bartelts & 

Vrieling-Teunter, 2016).  

1.3 Doelstelling en Onderzoeksvragen 

Het blijkt dat de huidige generatie leerkrachten een formele visie op leren heeft en daardoor de kracht 

van informeel professionaliseren in netwerken onvoldoende erkent (De Laat, 2012). Het opdoen van 

een positieve ervaring in een leernetwerk tijdens de opleiding kan ervoor zorgen dat pabostudenten de 

arbeidsmarkt betreden met een andere houding en visie op leren. Een leerervaring vanuit motivatie kan 

bepalend zijn voor de houding, het vertrouwen, het vooroordeel en de intentie waarmee een nieuwe 

leersituatie benaderd wordt (Rogers, 2014). Er is nog weinig bekend over het leren van studenten in 

leernetwerken. Wel kwam in onderzoek van Huiskamp, Vrieling en Wopereis (2017) naar voren dat 

het voor de sociale configuratie belangrijk is om studenten vanuit de ABGAVO-principes te 

ondersteunen. Deze principes zorgen voor een vloeiende start van het leernetwerk waardoor studenten 

Aansluiting vinden, Bijgepraat zijn, Groepsdoelen kennen, Actief deelnemen, Verwachtingen helder 

hebben en Opdrachten relateren aan de activiteiten van het leernetwerk. Tot op heden is het echter nog 

niet bekend of en waardoor studenten in leernetwerken gemotiveerd zijn. Dobber et al. (2013) 

concludeerden dat het onderwijs op de lerarenopleiding lange tijd vooral individueel gericht was. Pas 

recent gaat er meer aandacht naar het belang van competentie in sociaal leren. Het ontbreekt echter 

nog aan een eenduidige aanpak die een richtlijn vormt voor curriculumontwerp.  

 De vakgroep sociaal leren van de Open Universiteit is een driejarig onderzoeksproject gestart 

rondom studentenwelzijn met als doelstelling het realiseren van richtlijnen voor curriculumontwerp 

voor netwerkleren. Dit gebeurt in een samenwerking tussen vier hogescholen verspreid over 

Nederland: Ipabo in Noord-Holland, Iselinge in Gelderland, Marnix in Utrecht en Thomas More in 

Zuid-Holland (Brand-Gruwel et al., 2018). In samenwerking met de projectgroep hebben 

masterstudenten onderwijswetenschappen vier deelonderzoeken uitgevoerd. Onderhavig 

deelonderzoek was gesitueerd in het eerste onderzoeksjaar en vormde een exploratieve verkenning van 

de studentervaring tijdens het netwerkleren. Het in deze thesis beschreven onderzoek had tot doel 

inzicht te geven in de relatie tussen de sociale configuratie van de leernetwerken en de motivatie van 

studenten. 

1.3.1 Hoofdvragen. In alle leernetwerken op de verschillende hogescholen was er sprake van een 

sociale leersituatie waarin gedurende een studiejaar een praktijkgericht onderzoek centraal stond. De 

individuele invulling die elke hogeschool aan het netwerkleren gaf, werd in deze fase van het 

onderzoek als uitgangspunt genomen. Er werd gezocht naar unieke kenmerken van de hogescholen 

vanuit de eerste hoofdvraag: ‘Welke overeenkomsten en verschillen, op het gebied van sociale 
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configuratie van het leernetwerk en motivatie van pabostudenten, worden zichtbaar tussen de vier 

hogescholen?’ Daarnaast werd er gezocht naar de samenhang tussen de sociale configuratie en 

motivatie. Daarbij stond de tweede hoofdvraag centraal: ‘Hoe hangt de motivatie van pabostudenten 

samen met de sociale configuratie van het leernetwerk waaraan zij deelnemen?’.  

1.3.2 Deelvragen. Om de hoofdvragen in dit onderzoek te kunnen beantwoorden zijn de volgende 

deelvragen opgesteld:  

1a. Welke overeenkomsten en verschillen op het gebied van (de dimensies van) sociale configuratie 

worden zichtbaar tussen de vier hogescholen in de beginmeting? 

1b. Welke overeenkomsten en verschillen op het gebied van (de dimensies van) sociale configuratie 

worden zichtbaar tussen de vier hogescholen in de eindmeting? 

1c. Welke overeenkomsten en verschillen op het gebied van (de facetten van) motivatie worden 

zichtbaar tussen de vier hogescholen in de beginmeting? 

1d. Welke overeenkomsten en verschillen op het gebied van (de facetten van) motivatie worden 

zichtbaar tussen de vier hogescholen in de eindmeting? 

2a. Wat is de samenhang tussen de (dimensies van) sociale configuratie en (facetten van) motivatie op 

de beginmeting? 

2b. Wat is de samenhang tussen de (dimensies van) sociale configuratie en (facetten van) motivatie op 

de eindmeting? 

2. Methode 

2.1 Ontwerp  

Aangezien er nog weinig bekend was over de relatie tussen de sociale configuratie en motivatie bij 

studenten was dit onderzoek exploratief van aard. Onder dezelfde studenten hebben twee metingen 

plaatsgevonden om rekening te houden met verschillende fasen in het proces. Door gebruik te maken 

van een convergent parallel mixed methods design kan een beter beeld verkregen worden van 

complexe sociale fenomenen. Hiervoor is kwalitatieve data aan de kwantitatieve analyses toegevoegd 

om verschillen tussen de contexten en relaties tussen de variabelen specifieker te kunnen duiden. 

Triangulatie van twee datatypen kan fenomenen beter zichtbaar maken en de interne validiteit van de 

resultaten verhogen (Creswell, 2014).  

2.2 Participanten  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op hogescholen iPabo, Iselinge, Marnix en Thomas More. In 

studiejaar 2019-2020 zijn studenten gevolgd tijdens hun deelname aan een leernetwerk. Er zijn 273 

studenten benaderd, waarvan 111 studenten hebben deelgenomen. Zij waren tussen de 18 en 37 jaar en 
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onder hen waren 31 mannen en 79 vrouwen. Het grootste deel van de studenten zat in het derde 

(57.7%) of vierde (29.7%) of eerste (10.8%) jaar van hun opleiding. De leernetwerken hadden als 

overeenkomst dat (a) een (praktijkgericht)onderzoek centraal stond, (b) de leerinhoud niet vast stond, 

(c) het onderwijs als sociale leersituatie georganiseerd was en (d) het leernetwerk gedurende (een 

groot deel van) het studiejaar bijeen bleef. Hierna volgt een beschrijving per hogeschool om de 

verschillen in opzet van de leernetwerken te laten zien. Om anonimiteit te waarborgen worden de 

hogescholen vanaf nu HS1 tot en met HS4 genoemd waarbij de nummers op willekeurige volgorde 

zijn toegewezen. 

 Bij HS1 (n=61) zaten vierdejaars studenten in een leernetwerk met medestudenten, docenten en 

mensen uit de praktijk. In een groep van rond de 20 personen werd gezamenlijk een ontwerpgericht 

onderzoek uitgevoerd vanuit een praktijkvraagstuk. Vierdejaars studenten op HS2 (n=20) vormden een 

leernetwerk met 4-6 studenten. Zij werkten aan een individueel onderzoek en portfolio rond een 

gedeeld thema daarbij ondersteunden zij elkaar in het onderzoeksproces. Op HS3 (n=16) draaiden 

eerste tot en met derdejaars studenten een x-aantal uur mee in een onderzoek, door taken uit te voeren 

ten behoeve van het onderzoek. Dit gebeurde in een groep van rond de negen personen, waaronder 

onderzoeker(s), mensen uit de praktijk en de studenten. De vierdejaars studenten van HS4 (n=14) 

zaten in een leernetwerk met 16-20 medestudenten. Zij hadden een individuele onderzoeksopdracht 

rond een gedeeld thema. Studenten kwamen op basis van persoonlijke interesse bijeen tijdens zelf 

georganiseerde excursies en colleges. 

2.3 Materialen 

In dit onderzoek zijn de sociale configuratie (DSL) en motivatie (MV) geoperationaliseerd door 

middel van een kwantitatieve vragenlijstmeting. Hiervoor werden respectievelijk de DSL-vragenlijst 

(DSLQ) (Vrieling-Teunter & Wopereis, 2018) en de MV-vragenlijst (MVQ) (Jansen in de Wal, 2016) 

afgenomen. Daarnaast werden beide variabelen kwalitatief onderzocht. De dimensies van sociaal leren 

zijn onderzocht middels audio-analyse van de startbijeenkomsten. Na afloop van de laatste 

netwerkbijeenkomsten is het DSL-interview (DSLI) en MV-interview (MVI) afgenomen. Tabel 3 

geeft een overzicht van de variabelen, de daaraan gerelateerde meetinstrumenten en de momenten van 

afname. In de hierop volgende paragrafen worden de gebruikte materialen nader toegelicht. 

Tabel 3  

Overzicht van de variabelen, modellen voor operationalisering, gebruikte meetinstrumenten en afnamemomenten. 

Variabele Operationalisering Instrumenten Afnamemoment(en) 

DSL  DSL-raamwerk DSL-vragenlijst september & maart - mei 

  Audio-opname september 

  DSL-interview mei/juni 
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Noot. DSL = dimensies van sociaal leren; MV = motivatie; BPNSF = Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration.  

2.3.1 Sociale configuratie. De DSLQ is een meetinstrument dat middels 30 zelfrapportage vragen 

een beschrijving geeft van de sociale configuratie van het leernetwerk op het moment van de afname. 

De vragen zijn onder te verdelen in vier schalen: (a) Praktijk (7 items), e.g. ‘Er zijn in mijn netwerk 

afspraken over het uitproberen van ontwikkeld materiaal in de eigen praktijk’; (b) Domein en 

waardecreatie (5 items), e.g. ‘Mijn netwerk vraagt tijdsinvestering door alle leden buiten de 

bijeenkomsten om’; (c) Collectieve identiteit (8 items), e.g. ‘In mijn netwerk is er contact tussen de 

groepsleden buiten de bijeenkomsten om’; en (d) Organisatie (10 items), e.g. ‘Tijdens de 

bijeenkomsten van mijn netwerk is er een sfeer die de gelijkwaardigheid bevordert’. Antwoorden zijn 

gescoord op een vier-puntslikertschaal die loopt van ‘geheel niet van toepassing’ tot ‘geheel van 

toepassing’. De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage A. De interne consistentie van de 

schalen uit de vragenlijsten is gecontroleerd. Enkel de dimensie Domein en waardecreatie op de 

beginmeting was inconsistent met een Crohnbach’s alpha van .60. De overige schalen hadden op beide 

meetmomenten een alpha tussen .75 en .86, waarmee voldaan werd aan de eisen voor de 

betrouwbaarheid α > .70 (Field, 2013). De volledige betrouwbaarheidscontrole en de overwegingen 

die gemaakt zijn om te besluiten alle vragen in de schalen te behouden, zijn opgenomen in Bijlage B. 

De sociale configuratie is kwalitatief onderzocht met het DSLI. De DSL-interviewleidraad (Bijlage C) 

van Vrieling-Teunter, Van den Beemt, Besselink en Seinhorst (2018) werd gebruikt in zijn originele 

vorm.  

2.3.2 Motivatie. De MVQ is een zelfrapportagevragenlijst met 17 items die te verdelen zijn in drie 

schalen: (a) Competentie (6 items), e.g. ‘In mijn netwerk voel ik me bekwaam in de dingen die ik 

doe’; (b) Autonomie (4 items), e.g. ‘In mijn netwerk heb ik een gevoel van keuze en vrijheid in de 

dingen die ik onderneem’; en (c) Verbondenheid (7 items), e.g. ‘Ik geef om de mensen in mijn 

netwerk’. Antwoorden werden gescoord op een vier-puntslikertschaal die loopt van ‘helemaal mee 

oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage D. De MVQ is een 

variatie op de gevalideerde basic psychological need satisfaction and frustration scale (BPNSF-scale) 

(Chen et al., 2015). Deze vragenlijst is door Jansen in de Wal (2016) vertaald in het Nederlands, en 

voor onderhavig onderzoek aangepast aan het doel van de studie. Daarbij is ‘mensen betrokken bij 

mijn professionele ontwikkeling’ vervangen door ‘mensen in mijn netwerk’. De interne consistentie 

van de schalen is gecontroleerd op betrouwbaarheid. Op beide meetmomenten lag Crohnbach’s alpha 

tussen .69 en .88, waarmee met een minimaal verschil werd voldaan aan de grens voor 

betrouwbaarheid α > .70 (Field, 2013). De volledige betrouwbaarheidscontrole en de overwegingen 

MV  (BPNSF-scale)  MV-vragenlijst september & maart - mei 

 MV-interview mei/juni 
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zijn opgenomen in Bijlage B. De motivatie is kwalitatief onderzocht door het afnemen van MVI’s. De 

interviewleidraad werd gebaseerd op het motivatie-interview van Jansen in de Wal (2016) en 

aangepast en uitgebreid naar specifiekere vragen over de context. De volledige interviewleidraad is 

opgenomen in Bijlage E.  

2.4 Procedure  

Het onderzoek vond plaats in studiejaar 2019/2020 en vormde het eerste deel van een driejarig 

onderzoek naar netwerkleren en studentenwelzijn. De ethische commissie heeft toestemming verleend 

voor het onderzoeksproject onder kenmerk U2019/03249/HVM. Voorafgaand aan de eerste 

bijeenkomst zijn studenten ingelicht over het flankerend onderzoek naar de leernetwerken en zijn zij 

gevraagd deel te nemen. De studenten zijn ingelicht over de anonieme verwerking van de data, hun 

rechten om deelname te stoppen en over de benodigde tijdsinvestering die deelname vroeg. Daarnaast 

hebben zij informatie gekregen over de wijze van dataverzameling.  

 Bij de startbijeenkomst hebben docenten van elke hogeschool gezorgd voor apparatuur waarmee 

een audio-opname gemaakt kon worden van zeven van de leernetwerken. De bijeenkomsten duurden 

tussen de 45 en 150 minuten. De vragenlijstmetingen werden afgenomen middels een online 

applicatie. Studenten kregen tijdens de eerste en laatste bijeenkomst van het leernetwerk de tijd om de 

vragenlijsten in te vullen. Studenten die problemen hadden met de app mochten de vragenlijsten op 

papier invullen. Het invullen nam per vragenlijst 10-15 minuten in beslag. Na de laatste bijeenkomsten 

zijn random studenten geselecteerd om deel te nemen aan het DSLI of MVI. Studenten zijn benaderd 

totdat voor elk interview twee studenten per hogeschool bereid waren gevonden om deel te nemen. 

Alleen bij HS4 is per interview één student bereid gevonden. De interviews zijn afgenomen via Teams 

en duurden ongeveer 60 minuten. Van de interviews is een opname gemaakt ten behoeve van het 

transcriberen. De deelname aan een interview leverde de studenten een cadeaubon op. 

 De projectgroep die het overkoepelend onderzoek uitvoerde was belast met de kwantitatieve 

dataverzameling. De masterstudenten die de deelonderzoeken uitvoerden waren verantwoordelijk voor 

de verwerking van de kwalitatieve data. Zij zorgden voor de afname van de interviews en verwerkten 

deze data. Daarnaast verwerkten zij de opnames van de bijeenkomsten (transcriptie, codering en 

analyse).  

2.5 Data-analyse  

De kwantitatieve data, verkregen vanuit de vragenlijsten DSLQ en MVQ, is verwerkt in IBM statistics 

versie 26. Voorafgaand aan de toetsen is de data onderworpen aan een inspectie betreffende de 

assumpties (Allen, Bennett, & Heritage, 2014; Field, 2013). Er is getoetst op een significantieniveau 

van p < .05 (Field, 2013). De kwalitatieve data (audio-opnamen van bijeenkomsten en interviews) zijn 

verwerkt met behulp van NVivo12. Opnames zijn woordelijk getranscribeerd en vervolgens volgens 
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een deductieve methode gecodeerd (Boeije & Blijenbergh, 2019). Daarbij zijn codes toegewezen op 

basis van de theoretische dimensies van sociaal leren (Bijlage F) (Van den Beemt & Vrieling-Teunter, 

2016; Vrieling-Teunter et al., 2016) en facetten van motivatie (Bijlage G) (Deci & Ryan, 2008). De 

dataverwerking en codering zijn op basis van intersubjectieve overeenstemming uitgevoerd met vier 

onderzoekers (medestudenten). Bij twijfel is de hoofdonderzoeker (thesisbegeleider) ingeschakeld om 

uitsluitsel te geven. Na analyse zijn de resultaten ter controle voorgelegd aan medeonderzoekers.  

 Voor het beantwoorden van de eerste hoofdvraag zijn de vier hogescholen met elkaar vergeleken. 

Dit is gebeurd op sociale configuratie en motivatie. Kwantitatief gebeurde dit apart bij begin- en 

eindmeting. Met behulp van MANOVA’s zijn de hogescholen met elkaar vergeleken. De multivariate 

toets vergeleek hogescholen op de totale sociale configuratie respectievelijk motivatie en indien er 

significante verschillen waren is de univariate toets gebruikt voor het vergelijk tussen de hogescholen 

op de aparte dimensies cq facetten. Kwalitatief is een beschrijvende analyse gemaakt waarbij de 

hogescholen per dimensie of facet zijn vergeleken.  

 In het tweede deel van de analyse is ten behoeve van de tweede hoofdvraag de samenhang getoetst 

tussen (de dimensies van) sociaal leren en (de facetten van) motivatie. Hiervoor zijn twee bivariate 

Pearson’s correlatieanalyses uitgevoerd. Allereerst een voor de samenhang tussen sociale configuratie 

en motivatie. Vervolgens een voor de correlatie tussen de aparte dimensies van sociaal leren en de 

aparte facetten van motivatie. Daarnaast is de samenhang kwalitatief onderzocht door in de interviews 

fragmenten te coderen die iets vertelden over zowel de sociale configuratie als motivatie. Hiervan is 

een beschrijvende analyse gemaakt over de samenhang tussen de variabelen.  

3. Resultaten  

3.1 De Verschillen en de Overeenkomsten tussen de vier Hogescholen (hoofdvraag 1) 

Voor het bespreken van de overeenkomsten en verschillen worden de hogescholen op zowel de begin- 

(deelvraag 1a) als de eindmeting (deelvraag 1b) kwantitatief vergeleken op de sociale configuratie en 

de onderliggende dimensies. Dit wordt aangevuld met een concrete beschrijving van de sociale 

configuratie per hogeschool op elke dimensie van sociaal leren. Daarna worden op eenzelfde wijze de 

overeenkomsten en verschillen tussen de hogescholen op het gebied van motivatie gepresenteerd ten 

behoeve van deelvraag 1c en 1d. 

3.1.1 Beginmeting sociale configuratie (deelvraag 1a). Er is een multivariate variantieanalyse 

(MANOVA) uitgevoerd om de verschillen tussen de hogescholen op de (afzonderlijke) dimensies van 

sociaal leren bij de beginmeting (n=97) naar voren te brengen. De datascreening op de assumpties 

behorende bij een MANOVA is uitgevoerd en toegelicht in Bijlage H. Wegens een gedeeltelijke 

schending van de assumpties in combinatie met de ongelijke groepsgroottes, is besloten in de 
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multivariate analyse Pillai’s trace en in de post hoc analyse Hochberg’s GT2 te rapporteren (Field, 

2013).  

 Uit de MANOVA blijkt er op de beginmeting een significant verschil te zijn tussen de hogescholen 

op de sociale configuratie, V = 0.31, F(12, 276) = 2.69, p = .002, partial η² = .11. Uit de univariate 

analyses blijken op alle afzonderlijke dimensies van sociaal leren significante verschillen tussen de 

hogescholen. De gemiddelden, standaarddeviaties, steekproefgroottes en de resultaten van de 

univariate tests zijn opgenomen in Tabel 4. Een Hochberg’s GT2 post hoc analyse laat zien dat de 

studenten van HS1 significant hoger scoorden op de dimensie Praktijk dan de HS3 studenten, mean 

difference = 0.51, p =.008; op Domein en waardecreatie scoorde HS1 ook significant hoger dan HS3, 

mean difference = 0.40, p =.032; en ook bij Collectieve identiteit was de score van de HS1 significant 

hoger dan HS3, mean difference = 0.50, p = .005. Op de dimensie Organisatie scoorde HS4 significant 

hoger dan HS3, mean difference = 0.66, p = .006. De overige verschillen tussen de hogescholen waren 

niet significant. 

Tabel 4  

Beginmeting, Univariate Analyse per Dimensie van Sociaal Leren en Resultaten per Hogeschool  

 M SD n  F df p partial η²  

Praktijk     4.81 3, 93 .004* .13 

HS1 2.74 0.50 56      

HS2 2.41 0.51 19      

HS3 2.23 0.57 14      

HS4 2.48 0.45 8      

Domein en waardecreatie     3.10 3, 93 .030* .09 

HS1 2.99 0.47 56      

HS2 2.92 0.42 19      

HS3 2.59 0.53 14      

HS4 3.10 0.50 8      

Collectieve identiteit     5.57 3, 93 .001* .15 

HS1 3.10 0.47 56      

HS2 2.96 0.55 19      

HS3 2.61 0.46 14      

HS4 3.38 0.43 8      

Organisatie     4.08 3, 93 .009* .12 

HS1 3.04 0.42 56      

HS2 2.94 0.41 19      

HS3 2.76 0.51 14      

HS4 3.41 0.49 8      
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* p < .05 

3.1.2 Eindmeting sociale configuratie (deelvraag 1b). Ook op de eindmeting is een MANOVA 

(n=53) uitgevoerd om de verschillen in de sociale configuratie tussen de hogescholen naar voren te 

brengen. Voorafgaand is getoetst of aan de assumpties is voldaan; deze toetsen worden beschreven in 

Bijlage H. Wegens gedeeltelijke schending van de assumpties in combinatie met de ongelijke 

groepsgroottes is besloten in de multivariate analyse Pillai’s trace te rapporteren (Field, 2013).  

 Uit de MANOVA blijkt er op de eindmeting geen significant verschil te zijn tussen de hogescholen 

op de sociale configuratie, V = 0.33, F(12, 144) = 1.50, p = .132, partial η² = .11. De gemiddelden, 

standaarddeviaties, steekproefgroottes en de resultaten van de univariate tests zijn opgenomen in 

Bijlage I (Tabel I1), deze worden niet verder geïnterpreteerd omdat gebleken is dat de hogescholen op 

de multivariate toets niet significant van elkaar verschillen (Field, 2013).  

3.1.3 Kwalitatieve resultaten sociale configuratie (deelvraag 1a en 1b). Uit de kwantitatieve 

resultaten blijkt HS3 op de voormeting significant te verschillen met HS1 (Praktijk, Domein en 

waardecreatie en Collectieve identiteit) en HS4 (Organisatie). Verder zijn de verschillen tussen de 

hogescholen op de sociale configuratie minimaal. De kwalitatieve analyse van audio-opnames en de 

interviews laat zien welk verhaal er achter de getallen zit. Het blijkt dat er sprake is van heel 

verschillende soorten leernetwerken. Per dimensie worden de resultaten van elke hogeschool 

beschreven om inzichtelijk te maken hoe dit overeenkwam of verschilde.  

3.1.3.1 Praktijk. Bij HS1 werd er aan de start van het studiejaar ruim tijd besteed aan de 

afstemming tussen de groepsleden. Er werd een gemeenschappelijk doel gesteld en bepaald welk 

gezamenlijk ontwerp er gemaakt zou worden. Ook was er aandacht voor de manier waarop de 

activiteiten van het leernetwerk pasten bij de stage en minor van de studenten. 

 De studenten van HS2 waren niet gericht op afstemming qua doelen of waartoe zij samen kwamen. 

Zij hadden de opdracht gekregen elkaar te ondersteunen bij de uitvoer van een vergelijkbare 

individuele onderzoeksopdracht. Het uitwisselen van ervaringen en inzichten stond centraal; daarbij 

deelden studenten ook ervaringen over hun (stage)praktijk. “Jij denkt ‘hoe kan ik dit oplossen?’; dan 

heb je een klein groepje die je tips geven en met ideeën komen.”  

 Studenten van HS3 droegen bij aan een onderzoek dat soms al een jaar liep. De doelen waren dan 

al afgestemd en zij stapten midden in het proces. Studenten voerden taken uit om bij te dragen aan het 

onderzoek en te ervaren hoe het onderzoeksproces werkt. Het onderzoek en ontwerp waren specifiek 

voor de praktijk waar het probleem vandaan kwam. Het onderzoek was niet gerelateerd aan de 

(stage)praktijk van de studenten.  

 Bij HS4 werkten studenten vanuit hun eigen onderzoek aan een eigen product; er was geen leidend 

gemeenschappelijk doel. Hoeveel de studenten uit het leernetwerk haalden of erin stopten was een 
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persoonlijke keuze. Het leernetwerk kon dienen als een inspiratiebron, klankbord en plaats voor een 

verdiepend gesprek. De excursies zorgden voor praktijkvoorbeelden van onderwijssituaties.  

3.1.3.2 Domein en waardecreatie. Bij HS1 werd gestart met gezamenlijke verdieping in het thema 

en afstemming van de doelen. In een aantal netwerken werd een vliegende start gemaakt doordat werd 

voortgeborduurd op opbrengsten van voorgaande jaren. Studenten werden dan bijgepraat over het 

thema en voorgaande opbrengsten. De bijeenkomsten stonden in het teken van werken aan het 

product. Buiten de bijeenkomsten werden ideeën verzameld, dingen in de praktijk uitgeprobeerd en 

feedback gegeven. “Je zit er zelf de hele tijd in en je weet er alles van, maar als anderen er naar 

kijken dan kunnen zij zeggen: ‘ik snap niet wat je bij deze opdracht bedoelt’. Dat was wel waardevol. 

Vaak kleine momenten maar ook soms tussendoor even heel groot elkaar feedback geven op alles wat 

je had gemaakt.” In de bijeenkomsten werd dit als input gebruikt om mee verder te werken om het 

product te verbeteren.  

 Studenten van HS2 waren aan de start van het netwerkleren gericht op het gezamenlijk verkennen 

van de opdrachten. Iedereen bleef gericht op zijn eigen werk maar zij deelden dingen waarvan zij 

dachten dat het waardevol kon zijn voor de anderen. Ook gaven zij elkaar feedback en hulp. De 

individuele agenda stond voorop, maar toch was er een gezamenlijk proces door het tegelijkertijd 

volgen van een onderzoeksproces.  

 HS3 studenten leverden een praktische bijdrage in taken maar hadden geen gezamenlijke agenda 

met de projectgroep. Zij voerden taken uit die moesten gebeuren, zoals meedenken bij vergaderingen 

en feedback geven op producten. De projectgroep vond het meenemen van het studentperspectief een 

waardevolle aanvulling. Studenten leerden van de experts wat zij nodig hadden om een taak te kunnen 

uitvoeren en kregen feedback op dat wat zij aanleverden.  

 De studenten van HS4 volgden het proces van hun eigen onderzoek. Bijeenkomsten bestonden uit 

colleges en excursies die studenten zelf organiseerden. In de agenda’s werden de doelen van 

bijeenkomsten gemeld en studenten kozen zelf of zij zich aanmeldden. De bijeenkomsten waren voor 

studenten het moment waarop de individuele kennis en inzichten met elkaar werden gedeeld zodat 

iedereen persoonlijk weer tot meer verdieping kon komen. Voor het bespreken van uitdagingen, 

voortgang en feedback schakelden studenten een begeleidend docent in. 

3.1.3.3 Collectieve identiteit. In de bijeenkomsten op HS1 werden activerende werkvormen 

gebruikt, bijvoorbeeld om kennis te maken en iedereen een stem te geven qua verwachtingen en 

behoeften. Bij een taakverdeling werd ook teruggegrepen op die aangegeven behoeften. Er werd in 

subgroepen gewerkt, maar geregeld waren er centrale momenten waarin gecontroleerd werd of 

iedereen nog op hetzelfde spoor zat, alles kon volgen en zich kon vinden in het gezamenlijke proces. 
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De onderlinge sfeer werd als prettig ervaren. Er was ruimte voor informele momenten en studenten 

voelden zich gezien.  

  Bij HS2 kwam naar voren dat het leernetwerk stond of viel met de houding van de studenten. 

Weinig betrokken leden maakten de kleine groep instabiel; ze keken af en brachten niets in waardoor 

gedreven studenten hun heil buiten het leernetwerk gingen zoeken en de groep uit elkaar viel. Bij een 

groter gevoel van vriendschap en gelijkwaardige inbreng was het leernetwerk hecht. Studenten 

probeerden er dan echt iets uit te halen en deelden kennis en gaven feedback. Toch misten ze daarbij 

soms de professionele kennisinbreng van een expert.  

 HS3 studenten ervoeren de omgang met de projectgroep formeel; vooral aan het begin van het 

studiejaar was het lastig inkomen. Voor studenten droeg de leeftijdskloof, het al lopende onderzoek en 

de afwezigheid van sommige leden bij vergaderingen bij aan een moeilijke start. Onderling hadden de 

studenten geregeld contact, ook buiten de bijeenkomsten om. Studenten waren vooral taakuitvoerders 

en moesten dingen regelen of controleren. Naarmate studenten het onderzoek leerden kennen, konden 

zij waardevoller meedenken en bijdragen in vergaderingen. 

 Bij HS4 was er binnen het leernetwerk een hechte groep van ongeveer zes studenten. Zij zagen 

elkaar geregeld, omdat zij vaak naar bijeenkomsten kwamen, en wisten van elkaar waar ze stonden in 

het proces. Andere studenten waren officieel onderdeel van het leernetwerk, maar waren buiten beeld. 

“Met de mensen die ik veel heb gezien was het gewoon goed, dat was leuk, gezellig en daar heb ik heel 

veel van geleerd. En de mensen die ik niet heb gezien, daar had ik ook niks mee omdat ik ze ook nooit 

zag.” Studenten bleven vooral gericht op hun eigen opdracht maar haalden uit de bijeenkomsten 

kennis en inspiratie door werk te vergelijken en door de inhoud van colleges en excursies. Het hechte 

deel van de groep deelde ook gezellige informele koffie- en lunchmomenten met elkaar. 

3.1.3.4 Organisatie. Bij de leernetwerken van HS1 had een docent de leiding. De docent 

delegeerde wel steeds taken zodat iedereen kon oefenen met verschillende rollen. De docent deed ook 

de laatste kwaliteitscontrole op het ontwikkelde materiaal. In grote lijnen was bepaald wat er dat jaar 

ging gebeuren, maar binnen die kaders besloot de groep.  

 Binnen de leernetwerken van HS2 verliep het proces zelfgestuurd. Studenten voelden het als hun 

eigen verantwoordelijkheid om bij elkaar te komen. De docent gaf wel opdrachten en een voorzet voor 

een planning maar de groep bepaalde zelf hoe ze daarmee omgingen. Onderling werden soms regels 

opgesteld over de manier van samenwerken. Toch bleef iedereen individueel verantwoordelijk voor 

zijn eigen werk. Een student had ook de mogelijkheid om zijn werk uit te voeren buiten het 

leernetwerk om, maar studenten bleven vrijwillig bij elkaar om werk en ideeën uit te wisselen.  

 Bij HS3 stond het onderzoeksproject centraal in het leernetwerk, studenten waren daar beperkt 

onderdeel van. De senioronderzoekers waren eindverantwoordelijk en bewaakten de voortgang. 

Studenten ervoeren hun taken als weinig belangrijk en van kleine invloed op het project. Van 
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studenten werd verwacht dat zij zich aanpasten aan de wijze van communiceren in de projectgroep. Zij 

moesten leren om verantwoordelijkheid te nemen voor toegewezen taken en open en eerlijk te 

communiceren. Het proces ging beter lopen naarmate studenten hun rol hierin pakten. “Sinds dat goed 

is gegaan hebben we ook echt gewoon hele leuke gesprekken en een fijne sfeer. Dat was in het begin 

wel minder, want dan zat je als student een beetje zo van ‘Oh, nu zal ik wel op mijn kop gaan 

krijgen’.” 

 Studenten van HS4 werkten zelfgestuurd aan hun eigen project. In de zoektocht naar inhoudelijke 

verdieping gingen studenten bij elkaar te rade wat er nodig was en dan werden op basis daarvan 

bijeenkomsten georganiseerd. Studenten kozen zelf of zij een bijeenkomst relevant achtten en of zij 

aanwezig zouden zijn. Er waren studenten die initiatief namen voor de organisatie van bijeenkomsten 

en anderen die de planning op orde hielden. Verder hadden de studenten eigenlijk geen rol ten 

opzichte van elkaar omdat zij hun eigen route volgden. 

3.1.4 Beginmeting motivatie (deelvraag 1c). Ook voor de motivatie van de studenten (n=96) op 

de beginmeting is een MANOVA uitgevoerd om de verschillen tussen de hogescholen naar voren te 

brengen. Voorafgaand is getoetst of aan de assumpties is voldaan; deze worden beschreven in Bijlage 

H. Wegens de gedeeltelijke schending van de assumptie betreffende normaliteit in combinatie met de 

ongelijke groepsgroottes is besloten in de multivariate analyse Pillai’s trace te rapporteren (Field, 

2013).  

 Uit de MANOVA blijkt er op de beginmeting geen significant verschil te zijn tussen de 

hogescholen op de motivatie, V = 0.15, F(9, 276) = 1.56, p = .126, partial η² = .05. De gemiddelden, 

standaarddeviaties, steekproefgroottes en de resultaten van de univariate tests zijn opgenomen in 

Bijlage I (Tabel I2), deze worden niet verder geïnterpreteerd omdat gebleken is dat de hogescholen op 

de multivariate toets niet significant van elkaar verschillen (Field, 2013).  

3.1.5 Eindmeting motivatie (deelvraag 1d). Ook op de eindmeting is een MANOVA uitgevoerd 

(n=55) om de verschillen in motivatie tussen de hogescholen naar voren te brengen. Voorafgaand is 

getoetst of aan de assumpties is voldaan; deze worden beschreven in Bijlage H. Wegens de 

gedeeltelijke schending van de assumptie betreffende normaliteit in combinatie met de ongelijke 

groepsgroottes is besloten in de multivariate analyse Pillai’s trace te rapporteren (Field, 2013).  

 Uit de MANOVA blijkt er op de eindmeting geen significant verschil te zijn tussen de hogescholen 

op de motivatie, V = 0.18, F(9, 153) = 1.11, p = .358, partial η² = .06. De gemiddelden, 

standaarddeviaties en resultaten van de univariate tests zijn opgenomen Bijlage I (Tabel I3), deze 

worden wederom niet verder geïnterpreteerd. 
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3.1.6 Kwalitatieve resultaten motivatie (deelvraag 1c en 1d). Uit de kwantitatieve resultaten 

bleken op beide meetmomenten geen significante verschillen in de motivatie tussen de hogescholen. 

Hierna volgen de resultaten van de analyses van de interviews. Er wordt per facet van motivatie een 

beschrijving gegeven; waaruit kan worden opgemaakt wat op elke hogeschool bijdroeg aan het gevoel 

van Competentie, Autonome en Verbondenheid.  

3.1.6.1 Competentie. In de netwerksamenstelling met studenten en professionals voelden studenten 

van HS1 zich in het begin onzeker, maar later waardeerden zij de verschillende invalshoeken voor het 

ontwikkelen van meer praktijkrelevante competentie. “Er waren ook professionals bij, dus dat vond ik 

het in het begin wel een beetje…, niet echt raar, maar een beetje spannend, even wennen, laat ik het zo 

zeggen. …. Maar eigenlijk vond ik dat echt heel erg fijn om erin te hebben, want zo kon je ook een 

beetje zien van hoe doet deze persoon dat.” Qua opbrengst lag de nadruk bij deze studenten op 

inhoudelijke kennis.  

 Studenten van HS2 ontwikkelden hun inhoudelijke competentie en vonden dat zij inhoudelijk en 

sociaal een waardevolle bijdrage konden leveren, bijvoorbeeld door het geven van feedback. “Ik denk 

dat ik ook wel heel goed feedback kan geven. … En ja, ik denk dat ik ook gewoon een stukje veiligheid 

kan bieden: alles mag gezegd worden en... ja, je mag er gewoon zijn.”  

 Eerstejaars HS3 studenten voelden zich in het leernetwerk onzeker over eigen kunnen tegenover de 

professionals in het al lopende onderzoek. “Ik dacht: o maar eigenlijk kan ik hier niet zo veel aan 

toevoegen want deze mensen weten heel goed wat ze aan het doen zijn.” Studenten werden wel 

gestimuleerd en geprezen voor hun inbreng waardoor zij zich meer op hun gemak gingen voelen. Zij 

voelden zich uiteindelijk wel competent qua inhoudelijke kennis en ervaring met vergaderen. 

 Studenten van HS4 ervoeren groei; zij hadden hun kennis en visie verbreed en verdiept door de 

interactie met anderen. “Juist omdat je vanuit andere invalshoeken naar eenzelfde onderwerp kijkt, 

leer je hele nieuwe dingen.” Kennis uit eigen onderzoek werd gedeeld tijdens de bijeenkomsten en 

studenten zagen hun eigen inbreng als waardevol. 

3.1.6.2 Autonomie. Studenten van HS1 voelden zich autonoom in het kiezen van een aansprekend 

thema. Binnen het thema ervoeren ze minder keuzevrijheid; daar werden dingen bepaald door de 

docent of door een groepsbesluit (zoals doelen en agenda). “Ik had niet echt vrijheid, want ja ze zeiden 

in het begin al: we gaan [een product]maken. Ik had niet iets heel anders kunnen maken. Maar 

uiteindelijk heb ik het gevoel gehad mezelf te kunnen ontwikkelen, ook al was het doel eigenlijk al een 

beetje voor me gesteld” Het groepswerk voelde soms als moeten, het kwam qua prioriteit na 

individuele opdrachten die studiepunten opleverden. 

 Studenten van HS2 hadden het thema zelf gekozen en ervoeren binnen dat thema voldoende ruimte 

voor het kiezen van een eigen onderzoeksonderwerp. Ook in de groepssamenstelling was keuzeruimte. 
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“Ik hou er wel van dat ik zelf mag uitkiezen met wie ik wil werken, ik zit er niet op te wachten om met 

iemand te werken die er heen gaat omdat het moet.” Studenten zagen het leernetwerk als hun eigen 

verantwoordelijkheid; ze kozen zelf hoeveel ze samen kwamen, erin stopten en eruit haalden. De 

gegeven opdrachten voelden opgelegd maar ze hielpen wel om voldoende voortgang te boeken. Dit 

sloot aan bij hun autonome streven richting het behalen van het diploma.  

 Studenten van HS3 kozen zelf voor een thema en bij vergaderingen werden taken toegewezen in 

overleg. Studenten waren in eerste instantie gericht op het volbrengen van de te maken uren en hadden 

geen eigen inhoudelijke doelen voor ogen. Studenten waren onder de indruk dat zij konden bijdragen 

aan een ‘echt’ onderzoek. Later in het proces wilden studenten autonoom graag iets bijdragen aan het 

onderzoek. “We moesten dus 20 uur per semester maken. En je wilt natuurlijk als je eenmaal bij zo’n 

groep zit ook wel iets doen.” 

 Studenten van HS4 konden het thema van het leernetwerk uit eigen interesse kiezen. Binnen dat 

thema was het onderzoeksonderwerp ook een eigen keuze. Studenten waren binnen het leernetwerk 

heel vrij; ze kozen zelf wanneer ze aanwezig waren en of zij onderwerpen aandroegen. “Eén iemand 

nam het voortouw en diegenen die geïnteresseerd waren die meldden zich ervoor aan.” 

3.1.6.3 Verbondenheid. Studenten van HS1 gaven aan zich prettig te voelen in de groep tijdens 

bijeenkomsten. Er heerste een professionele sfeer met ook ruimte voor lief en leed. Ongeacht de 

professionele achtergrond gedroeg iedereen zich als gelijke en de gedeelde passie voor het thema 

schepte een band. “Iedereen is gelijk en ook al was er één iemand die al jaren ervaring in het vak had: 

die behandelde ons en ook gewoon zichzelf als gelijken.” Studenten voelden zich onderling nog 

sterker verbonden; ook buiten de bijeenkomsten. Ze hielden elkaar op de hoogte van voortgang en 

hielpen elkaar.  

 Studenten van HS2 hadden gekozen voor een leernetwerk met vrienden. Daar voelden ze zich 

vooral heel veilig bij; ze wisten goed wat ze aan elkaar hadden. Ze motiveerden en stimuleerden 

elkaar, maar waren ook kritisch. Het was een veilige plek om twijfels te delen en tips te krijgen. 

“Waar je toch in twijfelt of je daarin goed heb gehandeld, kun je wel kwijt bij een mentor. Maar toch 

is het soms fijner om dat te bespreken in een groep waar jij je helemaal veilig voelt.”. De 

bijeenkomsten waren wel echt gericht op de studievoortgang, maar er was ook een breder oog voor 

elkaar en wat er bij de ander speelde. 

 HS3 studenten kwamen in reeds lopende leernetwerken, daardoor kwamen zij in een hechte en 

gezellige groep waarin zij zich welkom voelden. De sfeer werd ervaren als prettig en 

vriendschappelijk; er werd gelachen maar ook gewerkt. Ondanks dit warme gevoel was het voor de 

studenten lastig om de aansluiting te vinden omdat er dingen langs hen heen gingen of buiten hen om 

besproken werden. “Het was zo dat zij wel echt hun best deden om ons er wel bij te betrekken. En zelfs 

dan denk ik dat zij niet echt doorhadden dat wij soms geen idee hadden van wat er gebeurde.” 
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 Het leernetwerk gaf studenten van HS4 vooral gezelligheid en maakte het onderzoeksproces 

minder eenzaam. Het was ook heel fijn om inhoudelijk dingen te delen met gelijkgestemden. Het was 

echt een groepsproces vanuit een gedeelde passie. “Gewoon dat je met anderen over dezelfde 

onderwerpen kan praten die je allebei heel erg leuk vindt.”  

3.2 De Samenhang tussen Sociale Configuratie en Motivatie (hoofdvraag 2) 

Deze paragraaf gaat in op de samenhang tussen de sociale configuratie van de leernetwerken en de 

motivatie van de studenten. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende hogescholen; 

wel is apart gekeken naar de begin- (deelvraag 2a) en de eindmeting (deelvraag 2b). Daarna wordt ten 

behoeve van deelvraag 2c en 2d de samenhang beschreven tussen de dimensies van sociaal leren en de 

facetten van motivatie op beide metingen. Dit wordt aangevuld met een concrete beschrijving van de 

samenhang vanuit de kwalitatieve data.  

3.2.1 Samenhang: sociale configuratie en motivatie. Om inzicht te krijgen in de kracht en 

richting van de samenhang tussen de sociale configuratie en motivatie is een bivariate Pearsons 

correlatieanalyse (r) uitgevoerd. De assumpties voor onafhankelijkheid, normaliteit, lineariteit en 

homoscedastischiteit zijn niet geschonden. De resultaten laten een significant sterk positief verband 

zien op zowel de beginmeting, r(83) = .56, p < .001 als de eindmeting, r(52) = .53, p < .001. 

3.2.2 Samenhang: dimensies van sociaal leren en facetten van motivatie. Naast de analyse op 

de totale sociale configuratie en totale motivatie is ook een bivariate correlatieanalyse uitgevoerd op 

het verband tussen de afzonderlijke dimensies van sociaal leren en de afzonderlijke facetten van 

motivatie. De resultaten van deze analyses worden gepresenteerd in Tabel 5 voor de beginmeting (M1) 

en de eindmeting (M2). Uit deze resultaten blijkt dat de dimensie Praktijk triviaal tot zwak positief 

verbonden is met Competentie, Autonomie en Verbondenheid op zowel de begin- als eindmeting. De 

dimensie Domein en waardecreatie is middelsterk positief verbonden met alle drie de 

motivatiefacetten op beide meetmomenten. Een middelsterke tot sterkte positieve samenhang werd 

gemeten op beide meetmomenten tussen zowel Collectieve identiteit als Organisatie met alle 

motivatiefacetten. 

Tabel 5  

Pearson Correlatie Tussen de Dimensies van Sociaal Leren en de Facetten van Motivatie 

 Facetten van motivatie 

Dimensies van sociaal leren Competentie Autonomie Verbondenheid 

 M1 M2 M1 M2 M1 M2 

Praktijk .12 .28* -.00 .16 .14 .19 

Domein en waardecreatie .29** .39** .34** .28* .40** .29* 
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Collectieve identiteit .57** .61** .43** .54** .50** .53** 

Organisatie .55** .61** .52** .48** .47** .55** 

Noot. M = meetmoment.  

aGebaseerd op de data van de vier hogescholen M1 n=84; M2 n=53.  

** p < .01, tweezijdig getoetst. * p < .05, tweezijdig getoetst.  

3.2.3 Kwalitatieve resultaten samenhang sociale configuratie en motivatie. In deze paragraaf 

wordt de samenhang tussen de sociale configuratie en motivatie besproken vanuit de kwalitatieve data. 

Uit de kwantitatieve resultaten blijkt motivatie sterk positief samen te hangen met Collectieve 

identiteit en Organisatie. In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de dimensies en facetten die in 

samenhang naar voren kwamen en hoe dit verschilt met de kwantitatieve resultaten. De kwalitatieve 

resultaten worden per dimensie van sociaal leren gepresenteerd; daarbij wordt ingezoomd op de 

onderliggende 11 indicatoren van het analysekader (Bijlage F). De samenhang die naar voren kwam 

bleek specifiek aan een indicator te hangen en niet aan een dimensie in zijn geheel.  

 

Tabel 6  

Kwalitatieve Samenhang Tussen de Dimensies van Sociaal Leren en de Facetten van Motivatie 

 Facetten van motivatie 

Dimensies van sociaal leren Competentie Autonomie Verbondenheid 

Praktijk +* +* –  

Domein en waardecreatie + + – * 

Collectieve identiteit + + + 

Organisatie – * + + 

Noot. Kwalitatieve bevindingen die afwijken van de kwantitatieve resultaten zijn gemarkeerd met *. 

3.2.3.1 Praktijk en motivatie. De dimensie Praktijk liet in de kwantitatieve analyses een matig tot 

zwakke correlatie zien met de facetten van motivatie. In de interviews werd echter duidelijk de relatie 

gelegd tussen de dimensie Praktijk en motivatie. Indicator 1 van Praktijk kwam naar voren in relatie 

tot Competentie en indicator 2 in relatie tot Autonomie. Er werd geen relatie gelegd met het facet 

Verbondenheid.  

Indicator 1 + Competentie. Indicator 1 ‘geïntegreerde of niet geïntegreerde activiteiten’ vertelt iets 

over de manier waarop de netwerkleden de activiteiten van het leernetwerk in de praktijk integreren. 

Studenten voelden zich op alle hogescholen gedurende het jaar steeds meer bekwaam (Competentie), 

bijvoorbeeld wat betreft hun thema-inhoudelijke kennis, ervaring met vergaderen, onderzoeks- en 

samenwerkvaardigheden. Gedurende het jaar konden zij deze competenties al koppelen aan de 

(stage)praktijk en opleiding; zij konden opgedane kennis uit het leernetwerk integreren in hun 

opleiding en vice versa. Bij de meeste hogescholen werd het in het onderzoek ontwikkeld materiaal 
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uitgeprobeerd in de stage. Alleen bij HS3 werd dit als een gemis ervaren, omdat daar het onderzoek 

niet aan de eigen praktijk van de studenten gekoppeld was. Op HS4 konden studenten hun 

(individuele) onderzoek zowel integreren in de stage als hun kennis en inzicht koppelen aan de 

praktijk tijdens excursies met het leernetwerk naar verschillende typen scholen. Op HS1 waarin samen 

met professionals werd gewerkt, ervoeren studenten extra praktijkrelevantie door de deelname van 

leerkrachten in het leernetwerk. “Ik vond het fijn om met leerkrachten te werken, gewoon dat de 

praktijk naar voren komt. Je hoort bijvoorbeeld hoe het er die dag nog aan toe is gegaan.”  

Indicator 2 + Autonomie. Indicator 2 ‘tijdelijke of permanente activiteiten’ vertelt hoe het 

leernetwerk omgaat met groepsdoelen. Er was wat de groepsdoelen betreft een tweedeling tussen de 

hogescholen waarin in meer of mindere mate keuzevrijheid werd ervaren (Autonomie). Op HS1 en 

HS3 werd er aan een gezamenlijk onderzoek en dus een gemeenschappelijk inhoudelijk doel gewerkt. 

Een groepsbesluit, sturing (HS1) en opgelegde doelen (HS3) werden als een beperking van de 

autonome keuzeruimte ervaren. Toch kon er ook keuzeruimte zijn binnen een gemeenschappelijk doel: 

“We gingen een [product] maken en daar staat dan bijvoorbeeld een kopje [onderwerp] in, dat past 

heel mooi bij mij en dan kan ik er wat over vertellen.” (HS1). Op HS2 en HS4 daarentegen deden de 

studenten een individueel onderzoek (wel rond een gedeeld thema) en lag het gemeenschappelijke 

doel niet op de inhoud maar op het elkaar ondersteunen en inspireren. Bij het individueel bepalen van 

doelen voelden studenten veel autonome keuzeruimte. 

3.2.3.2 Domein en waardecreatie en motivatie. De dimensie Domein en waardecreatie was 

middelsterk verbonden met alle drie de facetten van motivatie. In de kwalitatieve data kwam deze 

dimensie alleen naar voren in relatie tot de facetten Autonomie en Competentie en niet tot 

Verbondenheid. Indicator 3 van Domein en waardecreatie werd gerelateerd aan het facet Competentie 

en indicator 4 van deze dimensie aan Autonomie. 

Indicator 3 + Competentie.  Bij indicator 3 ‘delen of verbreden/verdiepen van kennis’ gaat het om 

de activiteiten die de netwerkleden ondernemen ten behoeve van kennisontwikkeling. Op alle 

hogescholen werd het onderling geven van feedback als regelmatig terugkerende activiteit benoemd. 

Studenten zagen dit bij uitstek als een manier om hun gevoel van competentie te vergroten; de 

uitwisseling diende als referentiepunt om eigen competentie te meten. Een student van HS2 beschrijft 

dit mooi: “Ik denk dat ik het heel erg fijn vindt om een soort van bevestiging te krijgen dat ik op de 

goede weg ben.” Studenten vonden het bij de activiteiten ook belangrijk dat zij hun eigen competentie 

konden inzetten ten behoeve van anderen in het leernetwerk. Op HS3 ervoeren studenten aan het begin 

van het jaar een te grote kloof tussen de eigen competentie en wat er gebeurde in het leernetwerk. Zij 

voelden zich weinig competent om goed te kunnen bijdragen. ”En dan ineens word je in zo'n groep 
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gegooid, waar iedereen heel goed weet wat ze aan het doen zijn en bijna aan het einde van het hele 

onderzoek zijn. En dan denk je wel, wat ga ik hier toevoegen?” Het kunnen meenemen van kennis 

naar een bijeenkomst werd door studenten als waardevol ervaren. Bij HS1 (individueel onderzoek in 

minor parallel aan leernetwerk), HS2 en HS4 (individueel onderzoek binnen leernetwerk) konden 

studenten inhoudelijk bijdragen in de bijeenkomsten vanuit de opbrengst van hun individuele 

onderzoek.  

Indicator 4 + Autonomie. Bij indicator 4 ‘individuele of gezamenlijke waardecreatie’ gaat het erom 

of de activiteiten gericht zijn op een individuele of een gezamenlijke opbrengst (product). De 

keuzevrijheid (Autonomie) om naar bijeenkomsten van het leernetwerk te komen was verschillend 

tussen de hogescholen. Op HS2 en HS4 was de opbrengst van het leernetwerk individueel gericht. De 

onderlinge afspraken waren daar ook naar; studenten hadden zelf de verantwoordelijkheid voor hun 

onderzoek en kozen of zij naar bijeenkomsten kwamen. Op HS2 maakten studenten zelf de agenda van 

de bijeenkomsten in onderlinge afstemming. Op HS4 organiseerde een student een college of excursie 

en anderen meldden zich aan op basis van interesse. Op HS1 en HS3 werd aan een gedeeld onderzoek 

gewerkt en was de keuzevrijheid beperkter. De gezamenlijke agenda werd door de docent (HS1) of 

hoofdonderzoeker (HS3) beheerd, maar studenten kregen ruimte om daaraan bij te dragen. In de fase 

van afstemming en kennismaking voelden studenten zich door het groepsproces beperkt in hun 

autonomie, maar bij het leren kennen van het thema groeide hun autonome betrokkenheid.  

3.2.3.3 Collectieve identiteit en motivatie. In de kwantitatieve data kwam een middelsterke tot 

sterke samenhang tussen Collectieve identiteit en de facetten van motivatie naar voren. Ook in de 

kwalitatieve data is die samenhang te zien. Bij de dimensie Collectieve identiteit gaat het om de wijze 

waarop netwerkleden met elkaar verbonden zijn qua gevoel (indicator 5), intensiteit (indicator 6) en 

inhoud (indicator 7). Indicator 5 heeft in grote mate overeenkomst met het facet Verbondenheid. Beide 

meten het gevoel van verbondenheid: DSL analysekader, kijkpunt 13: ‘Gevoel bij de groep te horen’ 

(Bijlage F) en MVQ onder andere ‘Ik voel dat de mensen in mijn netwerk om mij geven’ (Bijlage G). 

Deze samenhang c.q. overeenkomst wordt hier dus niet besproken. Indicator 5 kwam ook naar voren 

in relatie tot het facet Autonomie; en indicator 6 en 7 in relatie tot Competentie. 

Indicator 5 + Autonomie. Indicator 5 ‘gedeelde of niet gedeelde identiteit’ gaat over het gevoel van 

verbondenheid tussen de netwerkleden. Deze indicator kwam op HS2 naar voren in samenhang met 

Autonomie. Dit was de enige hogeschool waar de studenten zelf mochten kiezen met welke 

medestudenten zij een groep vormden. Studenten kozen daar bewust hun medenetwerkers omdat zij 

zich in zelfgestuurde leernetwerken afhankelijk voelden van de inzet van de anderen. Binnen de groep 

studenten met hetzelfde thema waren een vergelijkbare studiehouding, vriendschap en stage in 
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eenzelfde leerjaar criteria bij de groepsvorming. “Ik wist ook gewoon dat ik met twee studenten werkte 

die ook heel graag een diploma dit jaar wilden halen en dat we d’r ook echt met z’n drieën voor 

gingen.” Door een groepssamenstelling van bekenden was er al sprake van een verbondenheid bij 

aanvang en wisten studenten al wat ze aan elkaar hadden. Op de andere hogescholen waar de groepen 

gevorm werden alleen op basis van aanmelding voor een thema, was er geen sprake van autonome 

keuze voor de medenetwerkers. Kennismakingsactiviteiten, informele momenten en gesprekken 

droegen in zo’n geval bij aan ontwikkeling van een gevoel van verbondenheid en een prettige sfeer. 

Op HS4, waar studenten zelf kozen of zij aanwezig waren bij bijeenkomsten (Autonomie), ontstond 

een subgroep op basis van gedeelde interesse (Collectieve identiteit).  

Indicator 6 en 7 + Competentie. Indicatoren 6 ‘sterke of zwakke verbindingen’ en 7 

‘taakuitvoerders of kenniswerkers’ vertellen hoe de netwerkleden met elkaar verbonden zijn qua 

intensiteit en inhoud. Studenten van alle hogescholen voelden zich verbonden met medenetwerkers 

waarmee er kennisdeling plaatsvond. In die relaties was er een balans tussen het inzetten van eigen 

competentie ten behoeve van het leernetwerk en het vergroten van hun competentie vanuit de inbreng 

van de ander. Studenten gaven aan dat zij de taken graag evenredig verdeelden tussen de 

netwerkleden. In veel leernetwerken werden taken en rollen verdeeld op basis van ieders kwaliteiten, 

maar soms ook om te zorgen dat iedereen kon oefenen met verschillende rollen. Vanuit het vertrouwen 

in eigen kunnen (Competentie) vervulden netwerkleden rollen waarin zij waardevol waren voor 

kennisdeling. Het gevoel van verbondenheid was sterker als er veel uitwisseling van kennis was, 

bijvoorbeeld met inspirerende, enthousiaste en bekwame medenetwerkers. Een student van HS1 

verwoordde dit zo: “Mijn begeleider is gewoon een persoon met heel veel passie voor haar vak. 

Iemand die ook heel graag helpt en die ook heel enthousiast is. En in het groepje zelf klikte het 

gewoon heel erg, het samenwerken, het overleggen, feedback vragen aan elkaar.” Studenten van HS3 

ervoeren zichzelf te weinig bekwaam ten opzichte van hun medenetwerkers; hierdoor hadden zij het 

gevoel niet genoeg inhoudelijk te kunnen bijdragen. 

3.2.3.4 Organisatie en motivatie. Organisatie correleerde middelsterk tot sterk met alle facetten 

van motivatie. Bij de dimensie Organisatie gaat het om de wijze waarop netwerkleden zich tot elkaar 

en hun omgeving verhouden. Studenten benoemden bij indicator 8 en 10 van Organisatie de 

samenhang met Autonomie en bij indicator 10 en 11 een samenhang met Verbondenheid. Competentie 

werd niet in relatie gebracht met de indicatoren van Organisatie.  

Indicator 8 en 10 + Autonomie. Indicatoren 8 ‘extern of zelfgestuurde activiteiten’ en 10 

‘hiërarchische of gelijkwaardige relaties’ vertellen over de onderlinge verhoudingen tussen de 

netwerkleden. De onderlinge organisatie was van invloed op de autonome keuzeruimte die studenten 
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ervoeren. In zelfsturende leernetwerken met alleen studenten (HS2 en HS4) ervoeren studenten de 

verhoudingen het meest gelijk; zonder sturing en controle van een docent was er veel ruimte om zelf 

beslissingen te nemen. Een student van HS2 beschreef de verhoudingen zo: “Ik denk ook gewoon dat 

we ons ook niet beter voelden dan de ander. …. En ik denk dat we allemaal open stonden om van 

elkaar te leren en elkaar de ruimte gaven om te groeien.” Op de hogescholen waar de netwerken 

bestonden uit studenten en professionals (HS1 en HS3), was er sturing van de docent of 

hoofdonderzoeker. Het proces liep hierdoor heel anders, helemaal omdat er een gezamenlijk 

onderzoek werd gedaan. Het proces moest op gang komen en er was afstemming nodig tussen de 

groepsleden. In deze organisatie was de autonome keuzeruimte beperkter omdat groepsbesluiten en de 

aansturing bepalend waren.  

Indicator 10 en 11 + Verbondenheid. De indicatoren 10 ‘hiërarchische of gelijkwaardige relaties’ 

en 11 ‘gedeelde of niet gedeelde interactienormen’ vertellen iets over de veiligheid en gelijkheid 

tussen de netwerkleden. Studenten geven aan dat een gevoel van veiligheid en gelijkheid bijdraagt aan 

de onderlinge verbondenheid. Studenten voelden zich op alle hogescholen het sterkst verbonden met 

andere studenten: “Met name studenten stonden dichtbij mij. Die zitten ook bij mij in de klas.” (HS3) 

In leernetwerken met enkel studenten (HS2 en HS4) deden studenten hun best om voor elkaar een 

veilige basis te bieden. Zij behandelden elkaar als gelijken en dit werd niet in gevaar gebracht door een 

ongelijke verhouding zoals tussen een student en zijn beoordelaar. Het moest een plek zijn waar je 

kwetsbaar kon zijn en samen kon groeien zonder oordeel, maar ook een plek om elkaar te inspireren 

en motiveren om er het beste uit te halen. In een samenwerking tussen studenten en professionals 

(HS1 en HS3) voelden studenten zich bij een docent of hoofdonderzoeker ongelijkwaardig. Ook 

wanneer er in de communicatie een gelijkwaardige (veilige) omgang was, bleef de ongelijkwaardige 

‘functie’ voor studenten meespelen. Studenten hebben van een docent of hoofdonderzoeker een 

verwachting dat deze de verantwoording draagt en een mate van sturing en begeleiding biedt. 

4. Conclusie en Discussie 

4.1 Conclusie 

De conclusie van dit onderzoek wordt in twee delen beschreven. In paragraaf 4.1.1 wordt antwoord 

gegeven op de eerste hoofdvraag ‘Welke overeenkomsten en verschillen, op het gebied van sociale 

configuratie van het leernetwerk en motivatie van pabostudenten, worden zichtbaar tussen de vier 

hogescholen?’. In paragraaf 4.1.2 volgt het antwoord op de tweede hoofdvraag ‘Hoe hangt de 

motivatie van pabostudenten samen met de sociale configuratie van het leernetwerk waaraan zij 

deelnemen?’.  
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4.1.1 Overeenkomsten en verschillen tussen de hogescholen (hoofdvraag 1). Voor dit 

onderzoek zijn leernetwerken van vier hogescholen vergeleken. Uitgangspunt hierbij was dat alle 

hogescholen leernetwerken organiseerden voor hun studenten waarin zij sociaal konden leren (Reed et 

al., 2010) en waarin praktijkgericht onderzoek centraal stond (De Laat, 2012). Alles overziend blijken 

de hogescholen vanuit de resultaten van de kwantitatieve analyses nauwelijks verschillend wat betreft 

sociale configuratie en motivatie. De kwalitatieve analyses waren een waardevolle aanvulling om de 

unieke kenmerken van de hogescholen naar voren te brengen. De belangrijkste verschillen tussen de 

hogescholen worden hierna per variabele besproken. 

4.1.1.1 Sociale configuratie.Op de voormeting bleken in de sociale configuratie significante 

verschillen tussen de hogescholen; op de nameting waren er geen significante verschillen. Uit de 

kwalitatieve analyse bleken de hogescholen echter op beide momenten wezenlijk te verschillen. Het 

belangrijkste onderscheid dat daarbij naar voren kwam was het verschil tussen hogescholen waar de 

leernetwerken enkel uit studenten bestonden (homogene samenstelling) en hogescholen waar 

studenten samenwerkten met leerkrachten, docenten en onderzoekers (heterogene samenstelling). In 

een homogene samenstelling (HS2 en HS4) deden studenten naast elkaar individuele onderzoek, 

terwijl er in heterogene leernetwerken aan een gezamenlijk onderzoek gewerkt werd (HS1 en HS3). 

Dit verschil in groepssamenstelling en manier van samenwerken zorgde bij studenten voor een heel 

andere ervaring op de dimensies van sociaal leren.  Bij de dimensie Praktijk was het, in 

heterogene netwerken, nodig om de gezamenlijke doelen vast te stellen en afspraken te maken over het 

uitproberen van het materiaal in de praktijk. Bij homogene leernetwerken was er op dat gebied veel 

minder afstemming nodig, omdat studenten voor hun onderzoek eigen keuzes konden maken. Bij hen 

lag de nadruk bij deze dimensie vooral op het uitwisselen van stage-ervaringen. Bij de dimensie 

Domein en waardecreatie was er bij zowel heterogene als homogene leernetwerken sprake van 

activiteiten waarin kennis werd gedeeld, bijvoorbeeld door het onderling geven van feedback. Er was 

bij de homogene leernetwerken sprake van uitwisseling van individueel werk, tegenover het creëren 

van gezamenlijke kennis of producten bij heterogene leernetwerken. Bij de dimensie Collectieve 

identiteit verliep de groepsvorming verschillend. In heterogene leernetwerken kwamen personen bij 

elkaar die elkaar niet kenden. Er was tijd en aandacht nodig voor kennismaking en afstemming tussen 

groepsleden. In homogene samenstelling vormden studenten, die elkaar al kenden, een groep waarin 

zij gelijk aan de slag konden gaan. Bij de dimensie Organisatie kwam naar voren dat homogene 

leernetwerken zelfsturend functioneren en dat studenten elkaar als gelijken zagen. In heterogene 

leernetwerken nam de docent of hoofdonderzoeker de leiding en werd deze door studenten ook als een 
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meerdere gezien. Op de voormeting leidde dit op de dimensie Organisatie tot een significant verschil 

tussen HS3 (heterogeen) en HS4 (homogeen). 

 Hoewel HS1 en HS3 beide tot de categorie heterogene leernetwerken behoorden, kwamen deze 

hogescholen op de beginmeting naar voren met significante verschillen op de dimensies Praktijk, 

Domein en waardecreatie en Collectieve identiteit. Vanuit de kwalitatieve data werd duidelijk dat op 

HS1 uitgebreide afstemming en kennismaking had plaatsgevonden in de opstartfase. Studenten werden 

meegenomen in het gezamenlijk proces waarbij ook aandacht was voor de persoonlijke doelen van de 

studenten. Op HS3 waren studenten zijdelings bij het onderzoek betrokken, zij hadden weinig inspraak 

en volgden het proces van de projectgroep door taken uit te voeren. Het blijkt in een heterogene 

samenstelling bevorderlijk te zijn voor de sociale configuratie om studenten tijdens de opstartfase 

uitgebreid te betrekken in het gemeenschappelijke proces. Dit is in overeenstemming met de 

ABGAVO-principes uit eerder onderzoek waaruit bleek dat de fase van onderlinge afstemming en 

groepsvorming belangrijk is voor studenten (Huiskamp et al., 2017).  

4.1.1.2 Motivatie. Wat betreft motivatie zijn er zowel op de beginmeting als de eindmeting geen 

significante verschillen gevonden tussen de hogescholen. Wel kan er geconcludeerd worden dat er op 

alle hogescholen tegemoet werd gekomen aan Competentie, Autonomie en Verbondenheid omdat de 

vragen gemiddeld aan de positieve kant van de schaal werden beantwoord. Vanuit de kwalitatieve data 

kwam naar voren dat studenten van alle hogescholen zich gedurende het jaar bekwaam voelden met 

hun kennis van het centrale thema (Competentie). Ook werd op alle hogescholen keuzeruimte ervaren 

(Autonomie), voor bijvoorbeeld het kiezen van het thema en uit te voeren taken. Op alle hogescholen 

werd het sociale aspect van het leren als waardevol ervaren (Verbondenheid). Studenten onderling 

hadden vriendschappelijk contact, dat vonden zij gezellig en ondersteunend. Verbondenheid met 

professionals werd meer zakelijk gezien en vooral benoemd als waardevol door de bron aan kennis en 

ervaring.  

4.1.2 Samenhang tussen sociale configuratie en motivatie (hoofdvraag 2). Uit de kwantitatieve 

resultaten blijkt een (middel)sterke positieve samenhang tussen de variabelen. Motivatie blijkt in al 

zijn facetten het sterkst samen te hangen met de dimensies Collectieve identiteit en Organisatie. Eerder 

onderzoek onder leerkrachten toonde op dezelfde twee dimensies een sterke samenhang met motivatie. 

Voor leerkrachten waren ‘een gedeelde interesse in het thema’ en ‘gelijkwaardigheid in de 

samenwerking’ belangrijke thema’s in de samenhang (Bartelts, 2015; Bartelts & Vrieling-Teunter, 

2016). Uit de kwalitatieve analyse van dit onderzoek blijkt dat dit ook onderwerpen zijn die door 

studenten als belangrijk worden benoemd. Echter liet de kwalitatieve data zien dat de samenhang zich 

niet beperkte tot twee dimensies van sociaal leren. In de resultaten komt bij alle dimensies van sociaal 

leren samenhang naar voren met de facetten van motivatie. Bezien vanuit de facetten van motivatie 
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komen er hierbij drie thema’s naar voren die belangrijk zijn voor studenten in leernetwerken. De 

thema’s ‘kennisstroom in tweerichtingsverkeer’ (Competentie), ‘vrijheid in gebondenheid’ 

(Autonomie) en ‘veilig in gelijkheid’ (Verbondenheid) worden hierna beschreven. De thema’s worden 

daarbij ook gekoppeld aan het belangrijkste verschil tussen de hogescholen dat naar voren kwam in 

paragraaf 4.1.1 (hoofdvraag 1); namelijk homogene en heterogene samengestelde leernetwerken. 

4.1.2.1 Kennisstroom in tweerichtingsverkeer. Het facet Competentie hangt samen met drie 

dimensies van sociaal leren (Praktijk, Domein en waardecreatie en Collectieve identiteit). Er komt 

naar voren dat voor het gevoel van competentie een kennisstroom in tweerichtingsverkeer van belang 

is. Studenten willen het gevoel hebben dat zij zelf echt iets kunnen bijdragen aan het leernetwerk, 

maar dat zij er ook iets uit kunnen halen door de expertise van anderen. Het kunnen inbrengen van 

eigen ervaringen en kennis door studenten (Praktijk) is van belang voor de diepgang tijdens de 

activiteiten van het leernetwerk (Domein en waardecreatie). Als iedereen vanuit zijn achtergrond een 

wederzijdse bijdrage kan leveren (Collectieve identiteit), komt het leren goed op gang.  

 In homogene leernetwerken kan de (beperkte) expertise van medestudenten de inkomende 

kennisstroom dermate klein maken dat studenten weinig ontwikkeling (leren) ervaren. Het toevoegen 

van expertise door middel van externen, gastsprekers of excursies zijn een mogelijke oplossing. In 

heterogene leernetwerken waarderen studenten de expertise van professionals, maar kan een groot 

verschil in de expertise de studenten onzeker maken over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om te 

zorgen dat studenten in heterogene leernetwerken elders kennis opdoen die zij kunnen meenemen naar 

bijeenkomsten, die kennis kan komen uit bijvoorbeeld een stage-ervaring, verdiepingsopdracht of 

individueel onderzoek. Studenten voelen zich zekerder omdat ze inhoudelijk kunnen meepraten en 

ervaren het positief als zij van waarde kunnen zijn voor anderen. Het is daarom belangrijk om het 

leernetwerk goed met de stage en opleiding te integreren. 

4.1.2.2 Vrijheid in gebondenheid. De ervaren autonomie ligt voor studenten altijd binnen de 

grenzen en eisen van de opleiding. Organisatorische keuzes in de hogescholen hebben gevolgen voor 

zowel de sociale configuratie van de netwerken als de ervaren keuzeruimte (Autonomie). In 

heterogene leernetwerken werd het gezamenlijke onderzoek als het meest beperkend ervaren voor de 

autonomie. De groepssamenstelling en het gezamenlijk proces vroeg meer afstemming tussen de 

groepsleden qua doelen (Praktijk), inhoud (Domein en waardecreatie), groepsvorming (Collectieve 

identiteit) en groepsgedrag (Organisatie). Er was daardoor minder autonome ruimte in vergelijking 

met individueel onderzoek in homogene netwerken waar studenten inspraak hadden over met wie en 

wanneer zij samenwerkten en op welke inhoud zij hun onderzoek richtten. Het is dus vooral in 

heterogene leernetwerken van belang om binnen de grenzen van groepsbesluiten ruimte te geven om 

activiteiten te kiezen die aansluiten bij de eigen leerbehoefte en interesse van de student. Vooral in de 



LEERNETWERKEN VOOR PABOSTUDENTEN    40 

 

opstartfase is hiervoor goede afstemming nodig tussen de netwerkleden waarbij de groepsdoelen voor 

een gezamenlijke opbrengst worden afgestemd op ieders individuele leerbehoeftes, interesse en 

doelen. 

4.1.2.3 Veilig in gelijkheid. Het gevoel van Verbondenheid toont samenhang met de dimensies 

Collectieve identiteit en Organisatie. Binnen deze dimensies komt het belang van veiligheid en 

gelijkwaardigheid naar voren. Op alle hogescholen voelden studenten zich het sterkst verbonden met 

medestudenten. Studenten kenden elkaar in veel gevallen al (enigszins) (Collectieve identiteit) en zij 

voelden zich onderling het meest gelijk (Organisatie). In homogene leernetwerken is er, doordat er 

alleen studenten deelnemen, aan de start al een bepaalde mate van Verbondenheid. In heterogene 

leernetwerken moeten studenten zich mengen met onbekenden en heeft het ontstaan van een 

verbonden gevoel investering nodig. Het organiseren van kennismakingsactiviteiten en informele 

momenten tijdens de bijeenkomsten is daarvoor van belang. Tijdens momenten van persoonlijk 

gesprek en het delen van interesse en enthousiasme voor het thema (Collectieve identiteit) wordt de 

Verbondenheid sterker. Er is niet alleen noodzaak bij het elkaar leren kennen; studenten blijken zich 

snel ongelijk te voelen tegenover de professionals. De formele functie, leeftijd en ervaring maakt dat 

studenten hen als meerdere zien. Er is duidelijkheid in communicatie en werkwijze nodig om deze 

aannames te doorbreken. Bijvoorbeeld een schools beeld over de rol van de docent (de docent draagt 

kennis over, is verantwoordelijk voor lesinhoud en geeft een beoordeling) past niet in een gelijke en 

veilige samenwerking binnen een leernetwerk. Er is gesprek nodig om af te stemmen hoe de 

verhoudingen liggen, wie waarvoor verantwoordelijk is en of/hoe er beoordeeld wordt (Organisatie). 

4.2 Discussie 

In deze paragraaf worden de betekenis en beperkingen van het onderzoek besproken. Hiervoor wordt 

ingegaan op het gekozen ontwerp, de gebruikte instrumenten en de omstandigheden waaronder het 

onderzoek is uitgevoerd. Vanuit de beperkingen worden ook suggesties gedaan voor 

vervolgonderzoek. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor het inzetten van leernetwerken op 

hogescholen. 

4.2.1 Beperkingen. Er is gebruik gemaakt van een convergent parallel mixed methods design om 

een gedetailleerd beeld te vormen van de verschillende hogescholen en de samenhang tussen de 

variabelen. Een uitval van ruim 45% op de eindmeting en een ongelijke verdeling tussen de 

hogescholen in het aantal respondenten maakt de kwantitatieve resultaten minder betrouwbaar. De 

unieke opzet van het netwerkenleren door elke hogeschool werd als uitgangspunt genomen. De 

beoogde diversiteit tussen de onderzochte hogescholen bleek groter dan verwacht en de nuances 

kwamen in de kwantitatieve meting onvoldoende naar voren. De kwalitatieve data had een belangrijke 
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rol in de beeldvorming van hetgeen er gebeurde op de hogescholen. Bijvoorbeeld voor het naar voren 

brengen van het onderscheid tussen homogeen en heterogeen samengestelde leernetwerken. 

 Tijdens de onderzoeksperiode is er een pandemie (Covid-19) uitgebroken met een landelijke 

lockdown tot gevolg. De leernetwerken hebben onder deze omstandigheden wel doorgang gevonden, 

maar de bijeenkomsten werden online gehouden in plaats van fysiek. Verschillende studenten hebben 

aangegeven dat de sluiting van de basisscholen gevolgen heeft gehad voor het uitproberen van 

ontwikkeld materiaal in de praktijk en dat in deze periode het contact met het leernetwerk minder 

intensief is geweest. Mogelijk heeft de lockdown invloed gehad op bijvoorbeeld de dimensie Praktijk 

en het facet Verbondenheid.  

4.2.2 Suggesties voor vervolgonderzoek. Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen om de 

kenmerken van de leernetwerken onder studie goed in kaart te brengen en het instrumentarium hierop 

af te stemmen. Mixed methods zijn daarbij aan te bevelen om nuances in de data voldoende specifiek 

te maken. Bij vervolgonderzoek zal rekening gehouden moeten worden met een mogelijke afwijking 

in de resultaten ten opzichte van onderhavig onderzoek in verband met de Covid-19 pandemie. 

Daarnaast zou vervolgonderzoek zich specifieker kunnen richten op de verschillen tussen fysieke, 

digitale of blended netwerkbijeenkomsten. 

4.2.3 Aanbevelingen voor de praktijk. In het antwoord op de eerste hoofdvraag komt naar voren 

dat in alle onderzochte leernetwerken tegemoet werd gekomen aan de facetten Competentie, 

Autonomie en Verbondenheid; wat belangrijk is voor de motivatie. De bevindingen pleiten ervoor om 

netwerkleren op pabo’s een plaats te geven in het curriculum. Vanuit de tweede hoofdvraag blijkt dat 

de sociale configuratie van het leernetwerk sterk samenhangt met motivatie. Vervolgonderzoek zal 

moeten uitwijzen of er sprake is van een causaal verband; maar bij het faciliteren van netwerkleren 

kan hiermee wel rekening worden gehouden. Met name het verschil tussen homogene en heterogene 

netwerksamenstellingen blijkt van belang. Een heterogene samenstelling vormt door de complexere 

sociale processen die er in het leernetwerk spelen een potentiële bedreiging van de motivatie. 

 In de literatuur blijkt een heterogene samenstelling echter wel van waarde voor de leeropbrengst. 

Van der Klink, Janssen, Boon en Rutjens (2011) benoemen de aanwezigheid van (enige) heterogeniteit 

in de groepssamenstelling als een belangrijke voorwaarde voor het succes van een leernetwerk. Een 

verscheidenheid aan achtergronden en expertises van deelnemers zorgt voor een brede belichting van 

op te lossen problemen en leidt daarmee tot creatieve probleemoplossing en nieuwe kennis. Ook 

Vrieling-Teunter, Hebing en Vermeulen (2020) onderschrijven het belang van een samenwerking 

tussen hogescholen en de onderwijspraktijk omdat het de toepasbaarheid en integratie van ontwikkelde 

kennis ondersteunt. Heterogene leernetwerken komen hiermee door hun eigenschappen naar voren als 

de meest gewenste aanpak voor netwerkleren op de pabo.  
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 Vanuit de opgedane kennis in dit onderzoek komen aandachtspunten naar voren ter bescherming 

van de motivatie in heterogene groepen. Er kunnen op hogescholen keuzes gemaakt worden die de 

ontwikkeling van de sociale configuratie (vooral in de opstartfase) faciliteren. De drie thema’s die 

werden gevonden, kunnen gebruikt worden als checklist om na te gaan of alle facetten van motivatie 

ondersteund worden. Het thema ‘kennisstroom in tweerichtingsverkeer’ stelt dat er aandacht moet zijn 

voor het creëren van de mogelijkheden voor studenten om binnen het leernetwerk waardevol bij te 

kunnen dragen en er waardevolle opbrengst uit te kunnen halen (Competentie). Het thema ‘vrijheid in 

gebondenheid’ onderstreept het belang dat studenten, binnen de grenzen van opleiding en leernetwerk, 

voldoende keuzeruimte moeten krijgen om activiteiten in het leernetwerk aan te laten sluiten bij de 

eigen leerbehoeftes en interesses. Het thema ‘veilig in gelijkheid’ benadrukt het belang van 

gelijkwaardige verhoudingen waarin studenten zich veilig voelen en er sprake is van positieve 

wederzijdse afhankelijkheid. Door aan deze thema’s aandacht te geven in heterogene leernetwerken 

wordt er gestreefd naar een sociale configuratie die voor de motivatie het meest optimaal is. Studenten 

krijgen vanuit deze ervaring met netwerkleren op de pabo waardevolle dingen mee: een informele en 

sociale visie op leren, de competenties die nodig zijn om in een leernetwerk samen te werken en 

problemen op te lossen en een positieve leerervaring vanuit motivatie. Dit vergroot de kans dat de 

toekomstige generatie leerkrachten deze manier van leren in hun carrière in zal zetten voor hun 

professionele ontwikkeling. 
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Bijlage A: DSL-Vragenlijst 

Gebaseerd op Vrieling-Teunter & Wopereis, 2018 

In hoeverre is er sprake van de onderstaande kijkpunten bij jouw netwerk? Geheel niet 

van 

toepassing 

Geheel  

van  

toepassing 

Afspraken over het uitproberen van ontwikkeld materiaal in de eigen praktijk.      1          2          3          4 

Bespreking van praktijkervaringen met door het netwerk ontwikkeld materiaal.      1          2          3          4 

Integratie van door het netwerk ontwikkeld materiaal in de lokale groepspraktijk 

(eigen klas, school, bestuur). 

     1          2          3          4 

Integratie van door het netwerk ontwikkeld materiaal in scholen buiten het eigen 

bestuur. 

     1          2          3          4 

Gesprek over korte en lange termijn groepsdoelen.      1          2          3          4 

Beschrijving van korte en lange termijn groepsdoelen.      1          2          3          4 

Relaties tussen netwerkactiviteiten en korte/lange termijn groepsdoelen.      1          2          3          4 

Tijdsinvestering door alle leden buiten de bijeenkomsten om.      1          2          3          4 

Discussie over ontwikkeld materiaal.      1          2          3          4 

Mogelijkheden voor feedback.      1          2          3          4 

Aanpassing van ontwikkeld materiaal na discussie of feedback.      1          2          3          4 

Gezamenlijke leeragenda voor het netwerk.      1          2          3          4 

Informele werkwijze tijdens de bijeenkomsten die de verbondenheid versterkt.      1          2          3          4 

Gevoel bij de groep te horen.       1          2          3          4 

Contact tussen de groepsleden buiten de bijeenkomsten om.      1          2          3          4 

Regelmatige interactie tussen de groepsleden tijdens de bijeenkomsten.      1          2          3          4 

Wederkerige relaties tussen de groepsleden.      1          2          3          4 

Contacten tussen het netwerk en (ervarings-)deskundigen.      1          2          3          4 

Langetermijn leerhouding vanuit de doelen van het netwerk.      1          2          3          4 

Interesse in de ideeën en ervaringen van groepsleden vanuit de doelen van het 

netwerk. 

     1          2          3          4 

Reflectiekwaliteit van het netwerk (stellen van vragen als: Wat ging goed en 

waarom? Wat kan er beter en hoe?) 

     1          2          3          4 

Rolverdeling op basis van expertise.      1          2          3          4 

Vrijwillige deelname.      1          2          3          4 

Oriëntatie op relevante activiteiten voor de lokale groepspraktijk (eigen klas, 

school, bestuur). 

     1          2          3          4 

Oriëntatie op relevante activiteiten buiten de lokale groepspraktijk (bestuur 

overstijgend). 

     1          2          3          4 

Gelijkwaardige relaties.      1          2          3          4 

Sfeer tijdens de bijeenkomsten die de gelijkwaardigheid bevordert.      1          2          3          4 
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Communicatie over de werkwijze om gezamenlijke doelen te behalen.      1          2          3          4 

Gevoel van veiligheid tijdens interactie in het netwerk.      1          2          3          4 

Tolerantie van verschillende opvattingen in het netwerk.      1          2          3          4 
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Bijlage B: Betrouwbaarheid van de Vragenlijstschalen 

De betrouwbaarheid van de schalen is gecontroleerd door middel van Crohnbach’s alpha. Voor de DSLQ is 

gekeken naar de gehele sociale configuratie en naar de afzonderlijke dimensies (Praktijk, Domein en 

waardecreatie, Collectieve identiteit en Organisatie). De resultaten van de voor- en nameting staan weergegeven 

in Tabel B1. De resultaten zijn, met uitzondering van de voormeting Domein en waardecreatie α = .60, ruim 

boven de acceptabele waarde voor een betrouwbare schaal van α > .70 (Field, 2013). Geen van de vragen kan 

verwijderd worden om deze schaal boven .70 te krijgen. Omdat de schaal slechts gebaseerd is op vijf items en 

omdat de waarde op de andere meting voldoende hoog was, is besloten alle vragen te behouden.  

 De betrouwbaarheid van de schalen van de MVQ is ook gecontroleerd op de gehele motivatie en vervolgens 

per facet (Competentie, Autonomie en Verbondenheid). De resultaten van de voor- en nameting staan 

weergegeven in tabel B1. Enkel Crohnbach’s alpha van het facet autonomie op de voormeting zit met α = .69 net 

onder de acceptabele betrouwbaarheid van α > .70 (Field, 2013). In de schaal van autonomie zou het verwijderen 

van de vraag ‘In mijn netwerk voel ik mij verplicht om veel dingen te doen’ resulteren in een Crohnbach’s alpha 

van .73. Omdat de schaal slechts vier vragen bevat en slechts minimaal onder de grens van .70 komt, is besloten 

om alle vragen in de schaal te behouden.  

Tabel B1 

Crohnbach’s Alpha’s (α) van de Vragenlijstschalen Betreffende de Sociale Configuratie en Motivatie  

 Aantal items α voormeting α nameting 

Sociale configuratie 30 .91 .94 

Praktijk 7 .78 .86 

Domein en waardecreatie 5 .60* .75 

Collectieve identiteit 8 .86 .85 

Organisatie 10 .85 .85 

Motivatie 17 .90 .93 

Competentie  6 .82 .87 

Autonomie 4 .69* .71 

Verbondenheid 7 .83 .88 

*α < .70. 
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Bijlage C: DSL-Interviewleidraad 

Gebaseerd op Vrieling, Van den Beemt, Besselink, & Seinhorst, 2018 

 

1. Inleidende vragen 

a) Van welk netwerk maakt u deel uit? 

b) Hoe bent u bij dit netwerk betrokken geraakt? 

c) Wanneer bent u erbij betrokken geraakt? 

d) Is er sprake van verplichte of vrijwillige deelname? Wat vindt u daarvan? [organisatie: externe versus 

zelfsturing] 

e) Uit hoeveel personen bestaat het netwerk? Wat vindt u daarvan? 

f) Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Wat vindt u daarvan? 

g) Hoeveel tijd duurt een bijeenkomst gemiddeld? Wat vindt u daarvan? 

h) Wat zijn volgens u de doelen van uw netwerk? [praktijk – domein en waardecreatie] 

i) Doorvragen op de lange termijn en de korte termijn doelen. Bijvoorbeeld: Wanneer beoogt het netwerk 

het door u genoemde doel te hebben bereikt?  

j) Zijn er tussendoelen benoemd om tot dit einddoel te komen?  

k) Op welke manier komen de doelen in de bijeenkomsten van het netwerk terug? [praktijk: tijdelijke 

versus permanente sociale activiteiten] 

l) Vragen welk doel (van de genoemde doelen) het meest belangrijk is volgens de geïnterviewde voor de 

kwaliteit van het netwerk. En vanwaar deze keuze? [praktijk – domein en waardecreatie].  

 

2. Netwerkagenda 

Biografische benadering: In deze werkvorm wordt door middel van een tijdlijn in kaart gebracht wat de 

perceptie van de student is op de (uitvoering van de) verschillende thema’s. Concreet betekent dit dat de 

uitgevoerde activiteiten op een tijdlijn met een mindmap worden weergegeven van ‘start’ via ‘nu’ naar de 

‘toekomst’. 

 

Interviewer: 

We gaan de agenda van het netwerk proberen weer te geven op deze tijdlijn (teken een tijdlijn met links 

‘start’, rechts van het midden ‘nu’ en rechts ‘toekomst’). Wat is het hoofdthema van het netwerk? [boven de 

tijdlijn noteren]  

 

a) Kunt u me vertellen en als mindmap/boomstructuur bij de tijdlijn weergeven 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: 

b) Wie waren er bij dit onderwerp betrokken? [organisatie] 
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c) Beschrijf zo concreet mogelijk een uitgevoerde activiteit binnen een bijeenkomst. Wat voor activiteiten 

en werkvormen vinden plaats? [praktijk/organisatie] 

d) Op welke manier hangen de activiteiten met elkaar samen? (Is er een duidelijk verband tussen de 

activiteiten) [praktijk: geïntegreerde versus niet geïntegreerde activiteiten] 

a) Op welke manier wordt de uitvoering van activiteiten bepaald? Door het netwerk zelf of door anderen? 

Hoe gaat dat dan? [organisatie: extern versus zelfsturing] 

b) Op welke manier is volgens u overeenstemming bereikt over de uitwerking van de concrete 

opbrengsten van het netwerk? [organisatie: gedeelde versus niet gedeelde interactienormen]? 

c) 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] 

d) 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]? 

e) Op welke manier worden producten of ideeën gedeeld? En met wie? [domein en waardecreatie: 

uitwisseling] 

f) Welke opbrengst (kennis en/of producten) heeft het werken met het thema opgeleverd voor uw eigen 

praktijk? [domein en waardecreatie] 

g) Op welke manier zijn de praktijkervaringen besproken binnen het netwerk? [praktijk: geïntegreerde – 

niet geïntegreerde activiteiten] 

h) 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] 

i) 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] 

j) 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] 

 

3. Samenstelling netwerk 

Om te meten wat de samenstelling van het netwerk is en wat de aard van de relaties is (sterk/zwak, 

wederkerig) wordt de techniek ‘Netwerk In Beeld’ gebruikt. 

 

a) Wie zijn er allemaal betrokken bij het netwerk? [post-its] 

b) Hoe ziet u uw eigen rol binnen de groep? 

Bijvoorbeeld actief, passief, voorzitter, innovator, conceptdenker, kritische luisteraar. Ik plak de post-it 

met uw naam erop hier in het midden (bijvoorbeeld in het midden van de tafel of een vel papier). De 
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overige deelnemers mag u ergens ‘om u heen’ plakken. Netwerkleden waar u een sterk gevoel van 

verbondenheid mee hebt plaatst u dichtbij u, netwerkleden die verder van u af staan plaatst u verder 

weg. De volgende vragen gaan verder in op het netwerk dat in beeld is gebracht: 

c) Welke rol past bij welke deelnemer? 

d) 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]  

e) Welke rol hebt u gemist? 

f) Zou u de relaties tussen u en de overige netwerkleden willen beschrijven? [collectieve identiteit 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]  

g) Is de beschreven situatie passend bij uw wensen of zou u dit graag anders zien? 

h) Op welke manier wordt de groep aangestuurd? 

Bijvoorbeeld: is er één iemand eindverantwoordelijk? [organisatie: externe versus zelfsturing] 

i) Is er een centraal bepaalde agenda [organisatie: externe versus zelfsturing]?  

j) Op welke manier komt de agenda tot stand? Domein en waardecreatie: individueel versus gezamenlijk] 

 

4. Identiteit van de groep 

a) Treffen de leden van de netwerkgroep elkaar ook op informelere basis buiten de bijeenkomsten? 

[collectieve identiteit: 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? 

b) Worden er wel eens activiteiten georganiseerd ter vergroting van de verbondenheid van het netwerk? 

Vindt u de beschreven situatie wenselijk? [collectieve identiteit: gedeelde versus niet gedeelde 

identiteit]  

c) Welk gevoel typeert het beste uw verbondenheid met het netwerk? [collectieve identiteit: gedeelde 

versus niet gedeelde identiteit] 

d) Is het netwerk gericht op taken uitvoeren of op creëren en delen van kennis? [collectieve identiteit: 

taakuitvoerders versus kenniswerkers] 

 

 5.  Afsluitend 

a) Kunt u voor uw netwerk minimaal 1 tip en 1 top beschrijven?  

b) Kunt u in 1 kernwoord aangeven wat de groep het meest typeert? 
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Bijlage D: MV-Vragenlijst 

 

Gebaseerd op Chen et al., 2015; Jansen in de Wal, 2016 

In hoeverre is er sprake van de onderstaande kijkpunten bij jouw 

netwerk? 

 

Helemaal  

mee  

oneens 

Helemaal  

mee  

eens 

Ik geef om de mensen in mijn netwerk.      1          2          3          4 

Ik voel dat de mensen in mijn netwerk om mij geven.      1          2          3          4 

Ik voel dat de mensen in mijn netwerk koud en afstandelijk tegen mij zijn.      1          2          3          4 

Ik heb de indruk dat de mensen in mijn netwerk een hekel aan mij hebben.      1          2          3          4 

Ik voel dat de relaties in mijn netwerk slechts oppervlakkig zijn.      1          2          3          4 

Ik voel me verbonden met mijn netwerk.      1          2          3          4 

Ik heb een warm gevoel bij de mensen in mijn netwerk.      1          2          3          4 

In mijn netwerk heb ik er vertrouwen in dat ik dingen goed kan doen.      1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik me bekwaam in wat ik doe.      1          2          3          4 

In mijn netwerk heb ik ernstige twijfels over de vraag of ik de dingen wel 

goed kan doen. 

     1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik me teleurgesteld in veel van mijn prestaties.      1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik me in staat om mijn doelen te bereiken.      1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik dat ik moeilijke taken met succes kan voltooien.      1          2          3          4 

In mijn netwerk heb ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik 

onderneem. 

     1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik dat mijn beslissingen weerspiegelen wat ik echt wil.      1          2          3          4 

In mijn netwerk voel ik me verplicht om te veel dingen te doen.      1          2          3          4 

In mijn netwerk voelen mijn activiteiten als een aaneenschakeling van 

verplichtingen. 

     1          2          3          4 
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Bijlage E: MV-Interviewleidraad 

 

Gebaseerd op Jansen in de Wal, 2016. Aangevuld met verdiepende vragen over context en achtergrond.  

 

De 1e kolom bevat hoofdvragen, de 2e kolom bullets met suggesties voor doorvragen. 

Rood: reden/ achtergrond voor de vraag.  

Blauw: vragen overeenkomend met Jansen in de Wal (2016) 

Groen: vragen gericht op facilitering (organisatie/ondersteuning) 

1 Hoe is je algemene motivatie voor de 

opleiding? Licht toe.  

 

Achterhalen van eventuele bijzondere 

omstandigheden en algemene houding 

(motivatieregulatie) ten opzichte van leren. 

 Wat is voor jou over het algemeen de reden om 

iets te leren?  

 Zijn er nog andere redenen? 

 Leer je vaker omdat het moet of omdat je het voor 

jezelf wilt?  

2 Wat was voor jou de belangrijkste reden om 

deel te nemen aan EEN leernetwerk (in het 

algemeen, niet het specifieke netwerkthema)?  

 

Type motivatieregulatie voor deelname aan 

netwerkleren (extern, autonoom, intrinsiek) 

 Wat waren daarnaast nog redenen om deel te 

nemen?  

(voorbeelden niet noemen tijdens interview in verband 

met beïnvloeding, maar bijvoorbeeld: studiepunten, 

inhoudelijke interesse, koppeling met de stage, samen 

met medestudent, bepaalde docent, … etc) 

3 Kun je aangeven wat jullie in je leernetwerk 

gedaan hebben het afgelopen jaar?  

 

Informatie over de achtergrond/ context 

 Welke activiteiten zijn er in het netwerk 

ondernomen? 

 Wat waren netwerkdoelen? 

 Wat waren netwerk opbrengsten? 

4 Hoe zou je jouw eigen taak/rol in het 

leernetwerk beschrijven?  

 

Informatie over de achtergrond/ context 

 

 Richtte jij je op iets specifieks (taak/ rol)?  

 Hoe kwam dat zo? (waarom?) 

 Hoe zijn de taken/ rollen verdeeld?  

 Hoe voelde jij je bij die rol?  

 Werd je begeleid bij de uitvoer van je rol/taak? 

Hoe? 

5 Hoe ben je in DIT netwerk, bij DIT thema, 

terecht gekomen?  

 

Open vraag, was het een keuze vanuit 

autonomie, competentie en of verbondenheid? 

 Was het een keuze? 

 Was er voldoende keuze? 

 Wat waren de overwegingen die een rol speelden 

bij deze keuze? (Inhoudelijk of ook andere 

overwegingen?) 

6 Lag je interesse al bij het thema van het 

netwerk? Of wat maakte dat je interesse 

kreeg? 

 

Autonomie en competentie 

 Was je al bekend met dit thema?  

 Had je al veel voorkennis over dit thema?  

 Waar kwam die interesse vandaan? 

 

7 Wat waren je verwachtingen voorafgaand aan 

de start van het leernetwerk? Wat maakte dat 

je deze verwachtingen had?  

 

 

 Had je een helder beeld? 

 Had je een helder persoonlijk doel? Autonomie 

 Keek je ernaar uit om op deze manier te gaan 

leren? 

 Waar keek je op voorhand naar uit? 

 Waar zag je tegenop? 
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Een hoe helder beeld had de student van het 

netwerkleren voorafgaand aan deelname en 

hoeveel motivatie had hij/zij (dankzij dit 

beeld).  

 Voelde het als ‘moeten’ of als een ‘kans’? 

8 Hoe heb je de deelname aan het leernetwerk 

ervaren?  

 

Open vraag, voor een algemeen beeld van de 

ervaring en motivatie (autonomie, 

competentie en verbondenheid). 

 

 Wat kwam overeen met je verwachtingen en wat 

was anders? Hoe vond je dat? 

 

9 Als je een curve zou moeten tekenen van de 

hoeveelheid motivatie die je had gedurende 

het jaar netwerkleren, hoe zou die curve er 

dan uitzien? 

 

Open vraag, hoeveelheid en ontwikkeling van 

motivatie ten behoeve van waardevolle 

(ontwerp)principes/ stimulerende en 

belemmerende factoren.  

 Van waaruit verklaar je de richting (verandering) 

van de lijn?  

 Welke activiteiten van het netwerk vond je leuk en 

of waardevol? (wat vond je voor jezelf motiverend 

werken)  

 Welke activiteiten van het netwerk vond je niet 

leuk of onbelangrijk? (wat vond je demotiverend 

werken) 

Autonomie (vraag 10 t/m 12) 

10 Kun je vertellen aan welke persoonlijke 

doelen er werd gewerkt in het leernetwerk? 

Hoe werden die doelen bepaald? 

 

Kun je vertellen aan welke netwerkdoelen er 

werd gewerkt in het leernetwerk? Hoe werden 

die doelen bepaald? 

 Werden netwerkdoelen/persoonlijke doelen aan 

elkaar gekoppeld/verbonden? Hoe? 

 Heb je keuzevrijheid ervaren voor het stellen van 

de netwerkdoelen?  

 Heb je begeleiding ervaren in het bepalen van de 

persoonlijke en netwerkdoelen? 

 In welke mate vind je dat je je persoonlijke doelen 

hebt gehaald? (competentie) 

o Hoe voel jij je hierover?  

 In welke mate vind je dat je de netwerkdoelen hebt 

gehaald? (competentie) 

o Hoe voel jij je hierover?  

11 Hoe ging het kiezen van activiteiten in het 

netwerk in zijn werk? 

 

Zowel het programma van de bijeenkomst als 

doel/activiteit van het netwerk 

 

 Hoe werden taken verdeeld en afspraken gemaakt? 

o Had iemand de leiding? 

o Op welke manier? 

o Hoe vond je dat? 

 Heb je keuzeruimte of druk ervaren? 

o Waar werd dit door veroorzaakt? 

o Hoe had vergroot/ verkleind kunnen 

worden? 

 Kun je aangeven in welke mate de activiteiten van 

het netwerk aansloten bij je eigen leerdoelen? 

o Idem voor netwerkdoelen? 

 Heb je alle activiteiten kunnen uitvoeren die je 

wilde uitvoeren?  

 Waren er door de looptijd van het leernetwerk 

heen nog veranderingen in de keuzevrijheid/ druk 

voor activiteiten?  
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 Wat waren redenen voor jou om leeractiviteiten te 

doen in/ voor het leernetwerk? (licht eventueel toe 

vanuit verschillende activiteiten, was het vanuit 

willen, moeten, interesse of …) 

Competentie (vraag 12 t/m 14) 

12 Kun je aangeven in hoeverre jij jezelf in staat 

achtte om de activiteiten uit te voeren en de 

leerdoelen te halen? 

 Wat heeft dat gevoel kunnen versterken of 

verzwakken? 

 Waren er taken te moeilijk/makkelijk? 

 Wie heeft dat gevoel kunnen versterken of 

verzwakken? 

 Heb je in het netwerk ondersteuning ervaren bij 

het uitvoeren van activiteiten en het behalen van 

leerdoelen? 

o Op welke manier? 

o Van wie?  

o Wat vond je prettig of niet prettig? 

o Wat heb je gemist? 

13 Hoe waardevol vond jij je bijdrage aan het 

netwerk? 

 Kun je uitleggen hoe je tot die conclusie komt 

(Waarom vind je dat?) 

 Waarvan zullen andere zeggen dat jij daarin 

uitblonk? 

14 Hoe is je gevoel over de hoeveelheid die je 

hebt geleerd tijdens de deelname aan het 

leernetwerk? 

 Op welk gebied heb je het meeste geleerd? 

 Kun je aangeven in welke mate je kennis en 

vaardigheden hebt ontwikkeld rondom het thema?  

 Heb je het gevoel kennis of vaardigheden te 

hebben ontwikkeld die waardevol zijn in de 

praktijk?  

 Kun je aangeven in welke mate je kennis en 

vaardigheden hebt ontwikkeld voor het leren/ 

samenwerken in een leernetwerk?  

Verbondenheid (vraag 19 en 20) 

19 Hoe heb je de onderlinge sfeer in het 

leernetwerk ervaren? 

 

 Was het gezellig en vriendschappelijk of meer 

zakelijk? Was er gelijkheid tussen de groepsleden 

of was er een hiërarchische verhouding?  

o Waar kwam dat door? 

o Hoe voelde dat? 

 Had je het gevoel jezelf te kunnen zijn, was je op 

je gemak en voelde je je vrij om je te uiten? 

 Was er eenheid of verdeeldheid in de groep?  

o Welke subgroepjes? 

o Waardoor kwam dit? 

o Hoe voelde dit? 

 Was de sfeer stabiel van begin tot einde van de 

looptijd van het netwerk? 

o Hoe veranderde de sfeer  

o Waardoor veranderde de sfeer 

20 Was er iemand (of meerdere mensen) in het 

bijzonder die erg waardevol voor je was in het 

netwerk?  

 Wat was de reden van deze band?  

 Wat maakte dat je graag met diegene 

samenwerkte/ leerde? 



LEERNETWERKEN VOOR PABOSTUDENTEN    58 

 

Achteraf/ beeld over het leren in het leernetwerk: de waarde van netwerkleren voor de student en zijn/haar 

motivatie voor netwerkleren in de toekomst   

21 Welk rapportcijfer zou je het leren in een 

leernetwerk geven?  

 

Licht je score toe. 

22 Denk je dat het deelnemen aan een 

leernetwerk even waardevol is voor 

pabostudenten als voor leerkrachten? 

Kun je dat toelichten? (waarom?) 

23 Zou je in de toekomst weer kiezen voor het 

leren in een leernetwerk?  

 

 Kun je dat toelichten? (waarom wel/ niet?) 

 Hoe komt het dat je de onderwijsvorm al dan niet 

waardevol vindt? (waarom?) 

 Wat zou je nodig hebben om dit ooit nog eens te 

gaan doen? 

 Heb je nog tips/ tops voor het opzetten van 

leernetwerken voor aankomende studenten? 
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Bijlage F: DSL-Analysekader inclusief Kijkpunten 

 

Gebaseerd op Vrieling-Teunter, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M., 2016 

Dimensie Praktijk 

Indicator 1: In welke mate richt de groep zich op speciale gebeurtenissen of worden de groepsactiviteiten 

in het dagelijks werk geïntegreerd? 

Kijkpunten:  

Gesprek over mogelijke betekenis van netwerkactiviteiten voor de eigen praktijk 

Afspraken over het uitproberen van ontwikkeld materiaal in de eigen praktijk  

Bespreking van praktijkervaringen met door het leernetwerk ontwikkeld materiaal 

Indicator 2: In welke mate laat de groep tijdelijke of permanente sociale activiteiten zien? 

Kijkpunten:  

Gesprek over korte en lange termijn groepsdoelen  

Beschrijving van korte en lange termijn groepsdoelen  

Relaties tussen netwerkactiviteiten en korte/lange termijn groepsdoelen 

Dimensie Domein en waardecreatie 

Indicator 3: In welke mate richt de groep zich op het verbreden of verdiepen van kennis en vaardigheden?  

Kijkpunten:  

Tijdsinvestering door alle leden buiten de bijeenkomst om  

Discussie over ontwikkeld materiaal 

Mogelijkheden voor feedback. 

Aanpassing van ontwikkeld materiaal na discussie of feedback 

Indicator 4: In welke mate ervaart de groep waardecreatie individueel of gezamenlijk? 

Kijkpunten:  

Is er een gezamenlijke agenda voor het leernetwerk? 

Dimensie Collectieve identiteit 

Indicator 5: In welke mate zien de deelnemers elkaar als kennissen of laten ze een gedeelde identiteit 

zien?  

Kijkpunten:  

Zijn er informele activiteiten tijdens bijeenkomsten die de verbondenheid versterkt?  

Is er een gevoel van bij de groep horen?  

Zijn er contacten tussen groepsleden buiten de bijeenkomsten om?  

Indicator 6: In welke mate laat de groep sterke of zwakke relaties zien? 

Kijkpunten:  

Regelmatige interactie tussen de groepsleden tijdens de bijeenkomsten  

Wederkerige relaties tussen de groepsleden  

Contacten tussen het leernetwerk en (ervarings)deskundigen 
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Indicator 7: In welke mate zien de deelnemers elkaar als taakuitvoerders of geven ze de voorkeur aan een 

open sfeer? 

Kijkpunten: 

Lange termijn leerhouding vanuit de doelen van het leernetwerk  

Interesse in de ideeën en ervaringen van groepsleden vanuit de doelen van het leernetwerk 

Dimensie Organisatie 

Indicator 8: In welke mate wordt de groep extern aangestuurd of ligt de organisatie binnen de groep zelf?  

Kijkpunten:  

Zelfsturing bij voorbereiding, uitvoer en evaluatie van activiteiten 

Verdeling van de rollen gebaseerd op expertise van groepsleden  

Vrijwillige deelname 

Indicator 9: In welke mate laat de groep lokale of globale activiteiten zien?  

Kijkpunten: 

Oriëntatie op relevante activiteiten voor de lokale groepspraktijk  

(eigen klas, school, bestuur) 

Oriëntatie op relevante activiteiten buiten de lokale groepspraktijk (bestuur overstijgend)  

Indicator 10: In welke mate laat de groep hiërarchische of gelijkwaardige relaties zien?  

Kijkpunten: 

Gelijkwaardige relaties 

Sfeer tijdens de bijeenkomsten die de gelijkwaardigheid bevordert 

Indicator 11: In welke mate worden doelen gezamenlijk vastgesteld en voelt men zich veilig in de 

interactie met de groep. 

Kijkpunten: 

Communicatie over de werkwijze om gezamenlijke doelen te behalen  

Gevoel van veiligheid tijdens interactie in het netwerk 

Tolerantie van verschillende opvattingen in het netwerk  
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Bijlage G: MV-Analysekader  

Gebaseerd op Ryan, & Deci, 2000; Jansen in de Wal, 2016 

Competentie 

Ervaren competentie: 

Vertrouwen in eigen kunnen 

Bekwaam gevoel 

Gevoel doelen te kunnen bereiken 

Gevoel moeilijke taken succesvol te kunnen uitvoeren 

Niet ervaren competentie 

Twijfel over eigen kunnen 

Teleurstelling over prestaties 

Autonomie 

Ervaren autonomie  

Keuze en vrijheid in ondernemen 

Beslissingen weerspiegelen wil 

Niet ervaren autonomie  

Gevoel van verplichting 

Gevoel van moeten 

Verbodenheid 

Ervaren verbondenheid  

Geven om anderen en andersom 

Gevoel van verbonden zijn 

Warm gevoel 

Niet ervaren verbondenheid  

Koud gevoel 

Afstandelijk gevoel 

Gevoel dat anderen een hekel aan mij hebben 

Oppervlakkige relaties 
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Bijlage H: Toelichting Assumptietoetsen 

Voorafgaand aan de MANOVA’s en correlatieanalyses is de data onderzocht om te controleren of 

voldaan werd aan de assumpties behorende bij de toets (Allen et al., 2014; Field, 2013; Grande, 2015). 

De bevindingen worden hierna per toets besproken. 

 

Bij paragraaf 3.1.1 Beginmeting: sociale configuratie 

Er is een groot verschil in het aantal respondenten per hogeschool. Bij vier hogescholen 

(onafhankelijke variabele) en vier dimensies (afhankelijke variabelen) zouden er minimaal 16 

respondenten nodig zijn per hogeschool (Grande, 2015). Dit aantal respondenten wordt niet gehaald 

bij HS3 en HS4. Univariate normaliteit werd op basis van visuele inspectie van de histogrammen, q-q 

plots en boxplots geschonden voor HS3 en HS4. Er is een multivariate outlier gevonden, maar deze 

veroorzaakt geen probleem omdat hij van weinig invloed is op het regressiemodel. De assumptie van 

multicollineariteit is niet geschonden omdat de correlaties tussen de dimensies van sociaal leren onder 

de .90 bleef (Field, 2013). Scatterplots tonen lineaire relaties tussen de variabelen, dus deze assumptie 

werd niet geschonden. Een niet significante test van gelijkheid in covariantie was akkoord. 

Bij paragraaf 3.1.2 Eindmeting: sociale configuratie 

Het aantal respondenten op de nameting was laag en verschilde erg per hogeschool, de norm van 16 

respondenten per hogeschool (Grande, 2015) werd niet gehaald bij HS2, HS3 en HS4. Univariate 

normaliteit werd op basis van visuele inspectie van de histogrammen, q-q plots en boxplots 

geschonden voor HS2, HS3 en HS4. Er zijn geen multivariate outliers gevonden. De assumptie van 

multicollineariteit is niet geschonden omdat de correlaties tussen de dimensies van sociaal leren onder 

de .90 bleef (Field, 2013). Scatterplots tonen lineaire relaties tussen de variabelen, dus deze assumptie 

werd niet geschonden. Een niet significante test van gelijkheid in covariantie was akkoord. 

Bij paragraaf 3.1.4 beginmeting: motivatie 

Bij vier hogescholen (onafhankelijke variabele) en drie facetten (afhankelijke variabelen) zouden er 

minimaal 12 respondenten nodig zijn per hogeschool (Grande, 2015). Dit aantal respondenten wordt 

bij alle hogescholen gehaald, maar het aantal respondenten verschilt erg per hogeschool. Univariate 

normaliteit werd op basis van visuele inspectie van de histogrammen, q-q plots en boxplots 

geschonden voor HS3 en HS4. Er zijn geen multivariate outliers gevonden. De assumptie van 

multicollineariteit is niet geschonden omdat de correlaties tussen de facetten van motivatie onder de 

.90 bleef (Field, 2013). Scatterplots toonden lineaire relaties tussen de variabelen, dus deze assumptie 

werd niet geschonden. Een niet significante test van gelijkheid in covariantie was akkoord. 

Bij paragraaf 3.1.5 Eindmeting: motivatie 
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Het aantal respondenten op de nameting was laag en verschilde erg per hogeschool, de norm van 12 

respondenten per hogeschool (Grande, 2015) werd niet gehaald bij HS2, HS3 en HS4. Daarnaast 

verschilde het aantal respondenten erg tussen de hogescholen. Univariate normaliteit werd op basis 

van visuele inspectie van de histogrammen, q-q plots en boxplots geschonden voor HS2, HS3 en HS4. 

Er is een multivariate outlier gevonden, maar deze veroorzaakte geen probleem omdat hij van weinig 

invloed was op het regressiemodel. De assumptie van multicollineariteit is niet geschonden omdat de 

correlaties tussen de facetten van motivatie onder de .90 bleven (Field, 2013). Scatterplots toonden 

lineaire relaties tussen de variabelen, dus deze assumptie werd niet geschonden. Een niet significante 

test van gelijkheid in covariantie was akkoord. 

Bij paragraaf 3.2 Samenhang: Sociale configuratie en motivatie 

Voorafgaand aan de correlatieanalyses zijn de variabelen gecontroleerd op de assumpties voor 

normaliteit, lineairiteit en homoscedasiteit. Visuele inspectie van de histogrammen en plots toonde dat 

de assumpties voor de toets niet geschonden werden. 
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Bijlage I: Tabellen  

Tabel I1  

Eindmeting, Univariate Analyse per Dimensie van Sociaal Leren en Resultaten per Hogeschool  

 M SD n  F df p partial η² 

Praktijk     3.70 3, 49 .018* .19 

HS1 2.76 0.52 34      

HS2 2.00 0.68 8      

HS3 2.57 0.49 7      

HS4 2.75 1.05 4      

Domein en waardecreatie     3.41 3, 49 .025* .17 

HS1 3.09 0.56 34      

HS2 2.43 0.65 8      

HS3 3.11 0.40 7      

HS4 3.25 0.66 4      

Collectieve identiteit     0.81 3, 49 .496 .05 

HS1 3.10 0.54 34      

HS2 2.88 0.53 8      

HS3 2.95 0.26 7      

HS4 3.31 0.66 4      

Organisatie     1.11 3, 49 .353 .06 

HS1 3.07 0.48 34      

HS2 2.86 0.44 8      

HS3 3.00 0.35 7      

HS4 3.38 0.56 4      

* p < .05 

 

 

Tabel I2 

Beginmeting, Univariate Analyse per Facet van Motivatie en Resultaten per Hogeschool  

 M SD n  F df p partial η² 

Competentie     3.99 3, 92 .010* .12 

HS1 2.96 0.51 47      

HS2 3.08 0.49 20      

HS3 2.63 0.59 16      

HS4 3.26 0.50 13      

Autonomie     3.40 3, 92 .021* .10 

HS1 2.77 0.59 47      
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HS2 2.94 0.51 20      

HS3 2.58 0.37 16      

HS4 3.17 0.54 13      

Verbondenheid     2.17 3, 92 .097 .07 

HS1 3.04 0.50 47      

HS2 3.14 0.52 20      

HS3 2.82 0.53 16      

HS4 3.25 0.35 13      

* p < .05 

 

 

Tabel I3 

Eindmeting, Univariate Analyse per Facet van Motivatie en Resultaten per Hogeschool  

 M SD n  F df p partial η² 

Competentie     1.16 3, 51 .333 .06 

HS1 3.06 0.55 34      

HS2 3.37 0.39 9      

HS3 3.17 0.37 7      

HS4 3.40 0.80 5      

Autonomie     0.31 3, 51 .815 .02 

HS1 2.88 0.58 34      

HS2 2.92 0.43 9      

HS3 2.89 0.48 7      

HS4 3.15 0.89 5      

Verbondenheid     2.47 3, 51 .072 .13 

HS1 3.13 0.53 34      

HS2 3.57 0.37 9      

HS3 3.20 0.51 7      

HS4 3.57 0.52 5      

* p < .05 

 


