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Abstract

Het leren van (aankomende) bètadocenten wordt gezien als een proces van enculturatie met de
volgende leerproceskenmerken (Van der Sanden et. al. 2005): (a) een geïntegreerde aanpak van
School- en onderwijsverbetering, Onderzoek, initiële Opleiding, en Professionalisering (SOOPprincipe); (b) de docent als rolmodel; (c) een authentieke omgeving; en (d) gezamenlijk werken
en leren. Een ‘community of learners’ moet een dergelijk leerproces realiseren. Enkele CoL’s van
een 1e graads lerarenopleiding komen aan de orde waarin de relatie tussen de inrichting van de
CoL en de leerdoelbereiking van aankomende en zittende docenten centraal staat.

1.1 Algemene Inleiding op het thema
Het leren van (aankomende) bètadocenten kan worden gezien als een proces van enculturatie.
In een dergelijk proces proberen aankomende docenten aansluiting te gaan vinden bij een bepaalde groep van professionele bètadocenten, terwijl de zittende professionals de al bestaande
aansluiting bestendigen en uitbouwen. Het bètavak en de daarbij behorende vakdidactiek wordt
daarbij niet opgevat als louter een verzameling van kennis en vaardigheden, maar breder als een
nuttig en waardevol cultuurgoed dat wordt in stand gehouden en ontwikkeld door een gemeenschap van professionals. Aankomende docenten kunnen hier óók een bijdrage leveren, en zelfs
soms – als onbevangen nieuwkomer – van innovatieve aard.
Een enculturatieperspectief betreft een leerproces van (aankomende) docenten met de volgende
kenmerken (Van der Sanden et.al. 2005; Terlouw & van de Kamp, 2003):
1. Er wordt uitgegaan van een geïntegreerde aanpak volgens het SOOP-principe waarbij
Schoolontwikkeling en onderwijsverbetering (zowel bij scholen als de lerarenopleiding), het
Onderzoek, de initiële Opleiding van leraren en de Professionalisering van de in het onderwijs
werkzame leraren in samenhang worden benaderd,
2. Er is aandacht voor de docent – in de lerarenopleiding en in de scholen – als identificatiefiguur, rolmodel, en intermediair die de inwijding in de wereld van bètavakdocenten mogelijk
maakt,
3. Er wordt zorggedragen voor participatie in zo authentiek mogelijke wetenschappelijke en beroepspraktijken, en
4. Er is sprake van een werkwijze in een gemeenschappelijk waarin gezamenlijk werken en leren
voorop staat.
Wij zien een ‘Community of learners’ als een relevant instrument om in het leerproces van (aankomende) docenten deze kenmerken zoveel mogelijk te realiseren.
In het symposium wordt over de ervaringen met een aantal communities of learning van een 1e
graads lerarenopleiding gerapporteerd. Twee vragen staan centraal:
1. Hoe is een ‘Community of learners’ ingericht om een bepaald doel te bereiken?
2. In welke mate worden de gestelde doelen ook bereikt?
Referenties
Sanden, J. van der, Seezink, A. & Taconis, R. (september 2005). SOAP at work: new partnerships between schools and teacher training institutes. Paper presented at the 2005 ISCAR
Conference at Seville.
Terlouw, C. & Kamp, I. van de. (2003). Development of a digital expertise centre for teacher training in a professional learning and working community. Paper presented at the 10th EARLI
Conference in the thematic paper session ‘Learning with Technology’ 27th of August in Padova, Italy. Paper 1-22
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Het veranderen van opvattingen van chemiedocenten door participatie in een ontwikkelnetwerk
F.G.M. Coenders, C. Terlouw, en S. Dijkstra
Instituut ELAN, Universiteit Twente

Samenvatting
Opvattingen over leren en onderwijzen spelen bij het handelen van docenten een grote rol. Omdat opvattingen diep geworteld zijn in de ervaringen van docenten blijken ze moeilijk te veranderen. Wil een curriculumverandering succesvol zijn dan moeten de opvattingen van docenten erbij worden betrokken.
Het invoeren van een vernieuwing kan gezien worden als een leerproces van docenten, waarin aandacht is
voor vakinhoud en didactiek maar ook voor opvattingen. Een van de manieren om dit leerproces vorm en
inhoud te geven is door het opzetten van netwerken van docenten. De netwerken ontwikkelen leermaterialen voor leerlingen en de deelnemers gebruiken deze materialen in hun onderwijs. Het netwerk kan worden
gezien als een leergemeenschap.
De vraag in dit onderzoek is hoe de opvattingen van docenten door participatie in een ontwikkelnetwerk
veranderen. De opvattingen van de docenten zijn daarvoor op drie momenten tijdens het ontwikkelproces
vastgelegd, waarbij gebruik gemaakt is van meerdere instrumenten.
2.1.1

Introductie

In 2010 moet een nieuw examenprogramma voor scheikunde ingevoerd worden in het voortgezet
onderwijs. Een door het Ministerie van OC & W ingestelde Verkenningscommissie Scheikunde
(van Koten, 2002) heeft geconcludeerd en dat er in brede kring consensus bestaat over de noodzaak te komen tot vernieuwing van het huidige scheikunde-examenprogramma voor HAVO en
VWO. Een vervolgcommissie heeft in haar rapport (Driessen, 2003) naast inhoudelijke aanbevelingen voor het nieuwe curriculum ook een ontwikkeltraject geschetst. Het uitgangspunt van de
vernieuwing is dat leerlingen scheikunde concepten leren uit contexten.
Uit een eerste verkennend onderzoek onder scheikundedocenten (Coenders, 2003) blijkt dat dezen de voorgestelde richting (context-concept benadering) op hoofdlijnen ondersteunen.
Wat het vernieuwingsproces betreft heeft de commissie een ontwikkeltraject en een organisatiemodel beschreven. In het traject is tijd gereserveerd voor de ontwikkeling van materialen en voor
een geleidelijke invoering, waarbij ook rekening is gehouden met de examens gedurende de
overgangsfase. Het organisatiemodel is in Figuur 1 afgebeeld.

Figuur 1. Organisatiemodel voor het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

Een Stuurgroep is verantwoordelijk voor een heldere leerlijn en bepaalt het kader voor het scheikundeprogramma. De Projectgroep daaronder, is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering en
stuurt de netwerkgroepen aan. Een netwerk ontwikkelt lesmateriaal. In Figuur 2 is het ontwikkel-
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model weergegeven. In een netwerk ontwikkelen docenten uit een aantal scholen onder leiding
van een coach een module. De schoolleiding zorgt voor tijd voor de docenten en ondersteunt het
ontwikkelproces waar nodig.

Figuur 2. Model van een netwerk voor de ontwikkeling van een module.

Opvallend is de actieve betrokkenheid van docenten bij het vernieuwingsproces.
Docenten kunnen participeren als ontwikkelaar in een netwerk, maar ook als volger of als instapper. Het verschil tussen volger en instapper betreft vooral het moment van gebruik van het nieuwe materiaal: volgers gebruiken materiaal wat nog in een eerste ontwikkelstadium is en nog niet
is uitgeprobeerd in de klas, terwijl instappers met een module aan de slag gaan die al eerder getest en bijgesteld is. Alle docenten hebben zich vrijwillig aangemeld om in een ontwikkelnetwerk,
dan wel als volgschool of instapschool te participeren. Er zijn ook scholen die (nog) niet participeren in de vernieuwing.
In dit paper richten we ons op een ontwikkelnetwerk waarin enkele docenten onder leiding van
een coach materiaal voor het nieuwe scheikundeonderwijs ontwikkelen. Het ontwikkelde materiaal is door de ontwikkeldocenten in hun klassen uitgeprobeerd. We zien het ontwikkelnetwerk als
een leergemeenschap.
2.1.2

Theoretische basis

De in de literatuur gebruikte terminologie voor de begrippen attitude en opvatting kan tot verwarring leiden. Volgens van Dale is een attitude de “wijze waarop men over iets of iemand denkt”.
Opvatting is volgens van Dale “het op een bepaalde manier beschouwen of beoordelen”. In de
psychologie wordt het begrip opvatting gedefinieerd als de cognitieve component van attitude
(Gleitman, 1998), en kenmerkt een attitude zich doordat het een cognitieve-, een affectieve-, een
evaluatieve- en een gedragscomponent heeft. Pajares (1992) maakt vanuit de onderwijskundige
literatuur vooral een onderscheid tussen kennis en opvattingen. Een gemeenschappelijk element
in alle door hem bekeken definities is dat opvattingen gebaseerd zijn op evaluatie en oordeel,
terwijl kennis gebaseerd is op objectieve feiten. De hier gegeven beschrijving van opvatting ligt
dicht aan tegen het begrip attitude uit de psychologische literatuur.
In de rest van dit paper zal de term opvatting worden gebruikt als construct met een cognitieve-,
affectieve- en evaluatieve component.
Het handelen van docenten wordt niet alleen bepaald door hun kennis en vaardigheden maar
ook in hoge mate beïnvloed door opvattingen over leren en onderwijzen. Ervaringen in de klas
beïnvloeden op hun beurt de opvattingen van docenten.
Docenten maken tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden gebruik van hun persoonlijke
praktijkkennis (Barnett, 2001). Opvattingen spelen een belangrijke rol in het opbouwen van deze
praktijkkennis (van Driel, 2001). Het affectieve, evaluatieve en episodische karakter van opvattingen geeft het een filterend vermogen waardoor nieuwe fenomenen worden geïnterpreteerd (Pajares, 1992). Onderwijskundige opvattingen van docenten hebben betrekking op het vertrouwen
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om leerresultaten van leerlingen te beïnvloeden, op de aard van onze kennis (epistemologische
opvattingen), op oorzaken van docent- of leerlingprestaties (zoals attributie en motivatie), op vertrouwen om zelf specifieke taken uit te kunnen voeren (eigen doelmatigheid), en ook op het eigen
vakgebied.
Bij hervormingen in het onderwijs zijn docenten de echte drijvende kracht (Lumpe, 2000). Zij
moeten de hervormingen in het onderwijsleerproces in hun interactie met hun leerlingen gestalte
geven. Vooral de opvattingen van docenten over hun eigen vermogen als docent en de opvattingen over de school als geheel zijn daarbij volgens Lumpe van belang.
Bij curriculuminnovaties in het verleden werd de docent vooral gezien als uitvoerder van door anderen bedachte vernieuwingen, niet als mede-ontwikkelaar van het curriculum. Docenten werden
op de vernieuwing voorbereid door specifieke scholing. Die scholing moest leiden tot nieuwe
kennis en vaardigheden en tot andere opvattingen, waardoor de docent in de klas aan de slag
kon. Uiteindelijk moest de innovatie betere leerresultaten bij leerlingen opleveren. Het model in
Figuur 3 geeft dit proces weer.

Nascholing

Verandering
in kennis en
opvattingen

Verandering
in de klas

Verandering in
leerresultaten

Figuur 3. “Traditioneel” nascholingsmodel.

Dit model bleek niet erg succesvol en door verschillende onderzoekers zijn daarom voor de problemen die zich voordeden oplossingen gezocht. Een oplossingsrichting is het gebruiken van
educatieve materialen voor docenten. In het geval van Voogt (1993) en Roes (1997) waren dat
docentenhandleidingen met veel procedurele specificaties. Hierin krijgen docenten aanwijzingen
voor het gebruik van leermaterialen in de klas. Onderzoek van Schneider (2005) en Blake (2002)
bracht aan het licht dat docenten innovatieve materialen erg wisselend gebruiken, variërend van
letterlijk tot en met het aanbrengen van grote aanpassingen en veranderingen. Zelfs als de materialen expliciet aandacht geven aan de nieuwe inhoud en de didactiek is de uitvoering bij innovaties vaak niet in overeenstemming met de intenties van de hervorming (Schneider, 2005). Een
mogelijk probleem bij al deze interventies is dat er onvoldoende geïnvesteerd is in het proces wat
docenten doorlopen en dat de vernieuwing toch te veel gezien is al een product, die eenmalige
actie vereist.
Het invoeren van een curriculaire innovatie veronderstelt een leerproces bij docenten (Ball & Cohen, 1999). Bergen en Veen (2004) denken dat er twee voorwaarden zijn om docenten een gewenste vernieuwing te laten integreren in de werkroutines: ‘ownership’ over de vernieuwing en de
vernieuwing als een leerproces zien.
Het leerproces van docenten wordt volgens Loucks-Horsley et al. (1998) direct beïnvloed door
vier factoren: (a) de context waarbinnen de ontwikkeling zich afspeelt; (b) kritische kwesties
waaronder beschikbare tijd en opschaling van enkele proefprojecten naar landelijke invoering; (c)
strategieën die bij professionele ontwikkeling gebruikt worden; en (d) kennis en opvattingen van
docenten. Tijd en financiële en fysieke ruimte is volgens Het Platform Bèta Techniek (2005) ook
een voorwaarde voor soepel verlopende onderwijsvernieuwingen. Tijdens het leerproces moeten
docenten de noodzakelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen en hun opvattingen met de
innovatie in overeenstemming kunnen brengen (Guskey, 2000). Het creëren van een bereidheid
tot implementatie, waarbij de docent zich kwetsbaar opstelt en risico’s neemt, is cruciaal.
In deze studie hebben de docent-ontwikkelaars controle over wat er wel en wat niet in het lesmateriaal wordt opgenomen. Ze bepalen zelf, weliswaar gezamenlijk en onder randvoorwaarden,
hoe het lesmateriaal er uit ziet. Hun vakinhoudelijke kennis, hun kennis van het ontwerpen van
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leermaterialen, hun kennis van de didactiek, en hun opvattingen bepalen de aard van de materialen. Docenten kunnen leren van het ontwikkelproces in het netwerk zelf, van het gebruik van de
ontwikkelde materialen in de klas en van de leerresultaten van de leerlingen. Het model in Figuur
4 geeft dit proces van de docent-ontwikkelaars schematisch weer.

Curriculum
verandering

Zelfsturend netwerk gericht op het ontwikkelen van lesmateriaal
Zelf
schrijven

Landelijk
plan met
ideeën
voor nieuw
curriculum.
Richtlijnen
voor de
ontwikkelteams.

Beoordelen
tussenproduct

Verandering
in kennis en
opvattingen
van docenten

Bespreking
plenair

Verandering
in leerresultaten van leerlingen

Landelijke
uitwisseling

Gebruik
in de
klas

Figuur 4. Model van het proces binnen het ontwikkelnetwerk.
2.1.3

Onderzoeksvraag

Hoe veranderen de opvattingen van chemiedocenten tijdens een curriculum innovatieproces
waarin ze participeren in een leergemeenschap die gericht is op het ontwikkelen van leermaterialen voor leerlingen?
Vooral opvattingen van docenten die te maken hebben met (de Vries, 2004): (a) het doel van het
onderwijs; (b) de inhoud van het onderwijs, waaronder de relatie context-concept, de didactiek en
de evaluatie van leeropbrengsten; (c) de rollen van de leerlingen; en (c) de rollen van docenten,
zijn hierbij van belang. Opvattingen die docenten hebben ten aanzien van hun eigen leerproces
zijn ook in kaart gebracht.
De verwachting is dat de opvattingen van docenten evenredig zullen veranderen met hun betrokkenheid bij de innovatie. Dat betekent dat docent-ontwikkelaars echt zullen veranderen. Zij houden zich intensief met het materiaal bezig door participatie aan de activiteiten in het ontwikkelnetwerk. Het zelf schrijven, het beoordelen van tussenproducten, het bespreken van teksten en
opdrachten en de uitwisseling tijdens landelijke bijeenkomsten leveren leermomenten op, waardoor de praktijkkennis en de opvattingen kunnen veranderen. Tevens ontstaat er “ownership”
voor het materiaal.
2.1.4

Onderzoeksdesign

De verwevenheid van opvattingen met iemands persoonlijkheid maakt onderzoek ernaar complex
(Pajares, 1992). Daarom is gekozen voor een multiple-case studie (Yin, 2003). Het accent in deze studie ligt op de ontwikkeling van docent-ontwikkelaars die lesmateriaal ontwikkelen en uitproberen. Om de interne validiteit te vergroten is gebruik gemaakt van meerdere methoden om gegevens te verzamelen. Meijer et al. (2002) noemen dit Multi-Method Triangulation.
De opvattingen van de docent-ontwikkelaars zijn op drie momenten in de tijd vastgelegd, vóór het
ontwikkelproces, nadat het materiaal zover ontwikkeld is dat het in de klas kan worden gebruikt,
en nadat het in de klas is gebruikt.
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2.2 Methode en instrumenten
2.2.1

Deelnemers

Alle vijf de ontwikkelaars uit het netwerk hebben zich vrijwillig aangemeld. Ze hebben alle vijf
toegestemd bij dit onderzoek betrokken te worden. Ze zijn verbonden aan drie scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio Oost-Nederland. Drie van hen zijn docent, de andere twee zijn
als technisch onderwijs assistent binnen hun school aangesteld. Van twee scholen participeren
dus een docent en een technisch onderwijs assistent in het netwerk, van een andere school alleen een docent. Voor de docenten en de technisch onderwijs assistenten zijn de ontwikkeltaken
met een omvang van 0,1 fte in hun schooltaken opgenomen. De coach is een scheikundige met
jarenlange leservaring en met ervaring in het schrijven van leermaterialen. Zijn taak is vooral een
ondersteunende geweest, hij heeft zelf niet mee geschreven aan de materialen, wel commentaar
geleverd op materialen en tijdens discussies geparticipeerd.
2.2.2

Instrumenten

Vóór het ontwikkelproces
Voordat het ontwikkelproces begon zijn drie instrumenten gebruikt om de opvattingen van de
ontwikkelaars in kaart te brengen: twee vragenlijsten, een conceptmap en een interview. Eén van
de vragenlijsten is vrijwel identiek aan de lijst gebruikt door van Driel (2005). Hierin zijn vragen
over de persoonlijke situatie opgenomen, maar het grootste deel bestaat uit stellingen met een
vijfpuntsschaal over het scheikundeonderwijs en algemene stellingen over onderwijs en school.
Deze vragenlijst is zowel gebruikt om persoonlijke gegevens zoals opleiding, ervaring en gebruikte scheikundemethode te inventariseren, als om opvattingen van docenten over de inhoud van
het scheikunde-onderwijs en algemeen onderwijskundige opvattingen te verkrijgen.
De tweede vragenlijst bestond uit vijf open vragen en een vraag waarbij de docent-ontwikkelaars
hun voorkeur moesten aangeven voor een van twee gegeven uitersten. In de open vragen ging
het over de onderwerpen: (a) doel van de te ontwikkelen module; (b) de rol van de docent en de
leerlingen; (c) de manier om de leeropbrengsten van leerlingen vast te stellen en (d) potentiële
contexten. De uitersten in de laatste vraag gaan over dezelfde thema’s. Twee voorbeelden van
uitersten zijn: ‘context’ tegenover ‘concept’, en ‘kennis’ tegenover ‘vaardigheden’. Deze vragenlijst diende vooral om de opvattingen van de docenten over de vernieuwing in het scheikundeonderwijs te peilen.
Om een beeld te krijgen van de moduleopbouw die de ontwikkelaars voor ogen stond, is hen gevraagd een concept map te maken van begrippen die een rol zouden kunnen spelen in een module. Zeventien verschillende begrippen, die niet allemaal gebruikt hoefden te worden, zijn aangeboden. Elk begrip stond op een los papiertje. Het ging om de begrippen: ‘concept, context,
samenwerken, informatie zoeken, papieren open opdracht, papieren gesloten opdracht, practicum (van recept), onderzoeksopdracht, computer programma, zelfstandig werken, animaties bekijken, animaties maken, evaluatie, ontwerpopdracht, schriftelijke rapportage, mondeling presenteren, reflecteren’. Omdat sommige van deze elementen meerdere malen in een module kunnen
voorkomen waren bij de meeste begrippen cijfers toegevoegd om verschillen aan te geven. Zo
waren voorbeeld ‘context 1’ en ‘context 2’ aanwezig. Aan de ontwikkelaars is de bedoeling van
het maken van de concept map mondeling uitgelegd, waarbij is aangegeven dat er ook extra cijfers toegevoegd mochten worden om extra elementen te krijgen. Zo konden ze zelf bijvoorbeeld
ook nog ‘context 3’ maken en gebruiken. De concept map had vooral tot doel de opvattingen van
docenten over de context-concept benadering te expliciteren.
Voor het eerste interview was een semi-gestructureerde vragenlijst gemaakt. Tijdens het gesprek
kwamen het doel van het scheikundeonderwijs, en de rol van de docent en die van de leerlingen
aan de orde. Bovendien waren er drie vragen over de inhoud van het nieuwe scheikundeonderwijs opgenomen: de relatie tussen context en concept, werkvormen die speciaal voor dit onderwijs geschikt zijn, en evaluatiemogelijkheden van de leeropbrengsten. Tot slot is gevraagd welke
specifieke literatuur een docent gebruikt om de eigen kennis op peil te houden, en of deze eerde-
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re ervaringen met het ontwikkelen van docentenhandleidingen en met het gebruik van vernieuwende modules had opgedaan. Alle interviews zijn getranscribeerd.
Tijdens het ontwikkelproces
Van de eerste 4 netwerkgroepsbijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Tijdens deze bijeenkomsten lag het accent op het ontwikkelen van een thema en op de organisatie en toekomst. De laatste 5 bijeenkomsten, waarin veel over de inhoud van de modules is gesproken, zijn opgenomen
en vervolgens getranscribeerd. Per docent-ontwikkelaar is gekeken naar de specifiek geleverde
bijdrage.
Alle tussenproducten, meestal door een docent-ontwikkelaar gemaakt, zijn voor analyse opgeslagen. Ook alle e-mail verkeer gedurende het ontwikkelproces is vastgelegd. In veel gevallen
ging het hierbij om opmerkingen over specifieke elementen in het materiaal, of om zaken die tijdens een bijeenkomst aan de orde waren geweest.
Van de drie landelijke bijeenkomsten in Utrecht, die vooral bedoeld waren als uitwisseling voor
docenten, is bijgehouden welke ontwikkelaars deelnamen. Er zijn korte verslagen gemaakt van
de inhoud.
Het bijhouden van het hele ontwikkelproces zal gegevens opleven over het ontwerp- en ontwikkelproces, over de mate waarin opvattingen geëxpliciteerd worden en of de bereidheid tot het
gebruik van de materialen aan de orde komt.
Vóór gebruik in de klas
Nadat de module zover ontwikkeld was dat deze in de klas gebruikt kon worden zijn de docentontwikkelaars weer geïnterviewd. Een semi-gestructureerde interviewlijst vormde de basis voor
de gesprekken. De nadruk lag nu op de verwachtingen van de ontwikkelaars voor het gebruik
van de module. Ook is expliciet gevraagd of de ontwikkelaars zelf vonden tijdens het doorlopen
proces iets geleerd te hebben, vooral wat de didactiek en de inhoud betreft. De interviews zijn getranscribeerd voor analyse.
Ná gebruik in de klas
Na gebruik zijn alle docent-ontwikkelaars nogmaals geïnterviewd, waarbij gebruik is gemaakt van
een gestructureerde interviewlijst, die bestond uit achttien open vragen en een vraag waarbij de
ontwikkelaars hun voorkeur moesten aangeven voor een van twee gegeven uitersten. De uitersten in de laatste vraag waren identiek aan die uit het eerste interview voor het ontwikkelproces.
Veertien vragen hadden betrekking op het gebruik van de module in de klas. Er waren feitelijke
vragen bij als “Hoeveel lessen heb je kunnen besteden aan de module”, vragen die te maken
hebben met de waardering van de leerlingen voor de module en de leeropbrengst, en vragen
over de opvattingen van de docent.
De logboeken waarin de ervaringen van de scholen konden worden bijgehouden zijn verzameld
en geanalyseerd. De praktijkervaringen zijn tevens uitgebreid aan de orde gekomen tijdens een
van de netwerkbijeenkomsten. Deze interviews zijn getranscribeerd voor analyse.

2.3 Resultaten
Het netwerk heeft twee modules ontwikkeld die beide in de klas zijn gebruikt. De analyse van de
verzamelde data is nog niet afgerond. De rapportage in dit paper heeft vooral betrekking op de
opvattingen van docenten tijdens de interviews voor en na gebruik van de modules in de klas op
de vraag of ze zelf iets geleerd hebben.
Het ontwikkelproces
Het ontwikkelnetwerk had veel vrijheden. Het kon zelf de context bepalen en de concepten die
daarin voor leerlingen aan bod zouden komen. Wat de structuur betreft bestond een voorkeur
voor de vier fasen die in Duitsland gebruikt waren in het Chemie im Kontext (www.CHiK.de) project in Kiel: introductiefase, plannings- en nieuwsgierigheidsfase, verwerkingsfase, verdiepingsfase. Het materiaal zou voor de huidige derde klas geschikt moeten zijn.
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In de loop van het schooljaar 2004-2005 is de ontwikkelgroep 9 keer bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten hadden elk een duur van ruim 2 uur. Tijdens de bijeenkomsten werd meestal materiaal besproken wat door een of twee ontwikkelaars was ontworpen.
Een van de docenten had bij de start van het netwerk al materiaal voor een module klaar. Het
netwerk besloot tot een 2 sporenbeleid: naast dit materiaal wilde de groep ook een geheel eigen
module ontwikkelen. Deze keuze had tot gevolg dat de beschikbare tijd over twee modules verdeeld moest worden.
Terugblik op het eigen leerproces
Op twee verschillende momenten tijdens het ontwikkelproces is elk van de ontwikkelaars gevraagd terug te kijken op hun eigen leren. Tijdens het interview voor het gebruik van de modules
in de klas luidde de vraag: “ Heb je iets geleerd tijdens de ontwikkelfase, bijvoorbeeld op didactisch gebied of inhoudelijk?”. In het interview na gebruik van de module(s) luidden de twee vragen: “ Heb je tijdens het uitproberen nog iets opgestoken wat scheikunde betreft, bijvoorbeeld
over de didactiek, of andere dingen?” en “Zijn er nog dingen die je zou willen toevoegen?” (als
afsluiting van het hele interview). In Tabel 1 zijn de resultaten hiervan samengevat.
Ontwikkelaar
Docent A

Zelf geleerd tijdens de ontwikkelfase.
(interview
na ontwikkelen
maar vόόr gebruik)
• Docenten zijn erg verschillend
hoe ze dingen bedenken.
• Geef les op automatische piloot en dat wil ik niet, daarom
wil ik iets naders proberen.

TOA A

• Leerlingen leren als ze direct
betrokken zijn.
• Onderwijs ontwerpen uitgaande van verschillen fasen is
nieuw.

Docent B

• Samenwerking van leerlingen
in grote groepen zie ik nu wel
zitten. Hoe het zal gaan weet ik
niet.

TOA B

• Heb meer inzicht in de contextconcept benadering gekregen.
• Krijgt een ander type lesgeven
en practicum.

Docent C

• Eerst context dan concept was
eye opener.
• Leer zelf veel (chemie) van die
contexten.
• In de reflectie op de bijeenkomsten kwam ik tot inzichten
die ik dan moest verwerken in
het materiaal.
• Je moet rustig in je eentje kunnen werken, dan pas komen
dingen bij elkaar.
• Veranderingen in het materiaal
hebben gevolgen voor andere
dingen in het materiaal.

Zelf geleerd tijdens uitproberen.
(interview na gebruik)

Eigen toevoegingen.
(interview na gebruik)

• Heldere instructie in het
materiaal bespaart interventie in de les.
• Terugkijken naar vorige les
door leerlingen is heel positief.
• Van het proces: duidelijke
afspraken maken, data afspreken en in een vast
stramien schrijven.
• Module kan breder door er
andere manieren van voedselbereiding in te stoppen.
• Het zijn eigenlijk allemaal
profielwerkstukjes in het
klein.
• Leerlingen zijn druk en enthousiast.
• Moet afwisseling zijn, niet
het hele jaar zo werken.
• Organisatie in de eerste les
moet anders.
• Mijn begeleiding is meer
inhoudelijk. Meer communicatie met leerlingen. Rol
TOA wordt anders, leuker.
• Heel veel, vooral ook inhoudelijk wat goed ging en
wat niet.
• Op en neer denken van
leerlingen in modellen is teleurstellend. Zuiniger met
modellen en rollenspelen.
• Voor havo moet iedere stap
explicieter.

• Personen binnen ontwikkelteam belangrijk.
• Hoe creëer je een goed
team?
• In ontwikkelproces zijn fasen,
inclusief een crisissituatie.
• Geen

• Vond het heel leuk. Je weet
niet waar je eindigt met ontwikkelen.
• Komen niet alle andere modules op de zelfde concepten?
• Meer belasting voor de TOA,
maar wel leuk.
• Leerlingen waren enthousiast
en klassen die niet mee deden teleurgesteld.
• Ontwikkelproces verliep
moeizaam, met af en toe
wrijvingen tussen ontwikkelaars.

Tabel 1. Antwoorden van docenten op de vraag of ze zelf iets hebben geleerd.
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De door de docenten genoemde opvattingen uit de bovenstaande tabel kunnen worden ingedeeld in een van de volgende vijf gebieden:
1. het leren van de leerlingen (en het materiaal)
2. het ontwikkelproces
3. de context-concept benadering
4. vakinhoudelijk
In onderstaande tabel zijn de uitspraken naar deze gebieden vertaald.
Ontwikkelaar

Zelf geleerd tijdens de ontwikkelfase.
(interview na ontwikkelen
maar vόόr gebruik)
• 2
• 2

Zelf geleerd tijdens uitproberen.
(interview na gebruik)

Eigen toevoegingen.
(interview na gebruik)

• 1
• 1

• 2
• 2
• 2

TOA A

• 1
• 3

• 2
• 3

Docent B

• 1

• 1
• 1
• 1

• 2
• 3

TOA B

• 3
• 1

• 1
• 1

• 1
• 1

Docent C

•
•
•
•
•

• 1
• 1
• 1

• 2

Docent A

3
4
2
2
2

Tabel 2. De uitspraken vertaald naar de gebieden: leren van leerlingen (1), ontwikkelproces (2), contextconcept benadering (3) en vakinhoudelijk (4).

Kijken we naar het moment in het ontwikkelproces waarop de uitspraken gedaan zijn en naar de
relatieve frequentie dan levert dat het volgende beeld op.
Vóór gebruik: leren van leerlingen: 25 %; ontwikkelproces: 42 %; context-concept benadering: 25
% en vakinhoudelijk: 8 %.
Na gebruik in de klas: leren van leerlingen: 83 %; ontwikkelproces: 8 %; context-concept benadering: 8 %.
Eigen toevoegingen op het einde van het laatste interview: leren van leerlingen: 25 %; ontwikkelproces: 62,5 %; context-concept benadering: 12,5 %.
In Tabel 2 is te zien dat bijna elke ontwikkelaar de nadruk op een gebied heeft gelegd. Docent A
heeft veel aandacht voor het ontwikkelproces. TOA A is minder uitgesproken. Docent B spreekt
met voorkeur over het leren van de leerlingen, evenals TOA B. Docent C is de enige die alle vier
de gebieden noemt, met een lichte voorkeur voor het ontwikkelproces.
Slechts één ontwikkelaar, docent C, zegt iets geleerd te hebben op het gebeid van de vakinhoud
chemie. De context-concept benadering zelf wordt weinig genoemd.

2.4 Conclusie en discussie
Uit Tabel 1 blijkt duidelijk dat veel opvattingen van docenten over scheikunde-onderwijs tijdens
het ontwikkelproces veranderd zijn, vooral opvattingen gerelateerd aan het leren van leerlingen
en aan het ontwikkelproces.
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Tijdens een interview bij gebruik van open vragen kan een geïnterviewde niet volledig zijn. De
geïnterviewde docenten noemen dan ook die aspecten die voor hen echt betekenis hebben, die
hen het meeste bezig houden. Wat dat betreft is het niet zo vreemd dat slechts één docent zegt
iets vakinhoudelijks geleerd te hebben. Voor de meesten is het helemaal niet vreemd dat je iets
leert over chemie als je vanuit een context gaat werken. Vooral tijdens het gezamenlijk ontwikkelen van de module is tijdens de bijeenkomsten veelvuldig gesproken over vakinhoudelijke aspecten. Vakinhoudelijk is dan ook meer geleerd dan alleen uit de interviews blijkt.
Gezien de aard van de uitspraken kan gezegd worden dat in het netwerk duidelijk sprake was
van het veranderen van opvattingen en dus van leren. Met enige voorzichtigheid kun je zelfs
zeggen dat het leerproces gestuurd kan worden. In de fase van het ontwikkelen van de materialen, dus voordat ze in de klas worden gebruikt, ontstaan er vooral inzichten die te maken hebben
met het ontwikkelproces, en in mindere mate met het leren van leerlingen en met de contextconcept benadering. Na het gebruik van de materialen ligt de nadruk van de opmerkingen duidelijk op het terrein van het leren van de leerlingen. De uitspraken gaan over de inhoud van het materiaal en het omgaan van de leerlingen met materiaal, de organisatie en motivatie, en de rol van
de begeleider. De eigen aanvullingen van de ontwikkelaars gaan voor een groot deel over het
ontwikkelproces, en in mindere mate over het leren van leerlingen en de context-concept benadering. Dat betekent dat als we in een leergemeenschap vooral aandacht willen voor het leren
van leerlingen het gebruik van een module in de klas effectiever is dan het ontwikkelen van een
module.
Het krijgen van feedback is voor elk leerproces belangrijk. In dit netwerk hebben ontwikkelaars
zelf feedback op elkaar gegeven en hebben hun leerlingen tijdens het gebruik van het materiaal
laten zien waar sterke en zwakke punten liggen. Het ontwikkelproces bleek ingewikkeld. Veel aspecten die met leren en onderwijzen te maken hebben moesten eerst door de ontwikkelaars expliciet worden gemaakt, waarna er overeenstemming bereikt moest worden over inhoud, didactiek en vorm van het te ontwikkelen onderwijs. Om dit te kunnen uitvoeren moest er chemie tussen de ontwikkelaars ontstaan. Dit kost tijd en die was schaars. In dit licht is het daarom ook niet
zo verwonderlijk dat door diverse docenten opmerkingen gemaakt zijn over het ontwikkelproces.
Op papier lijkt het ontwikkelen van leermaterialen door docenten in netwerken veelbelovend. Het
is een van de krachtige strategieën om de praktijkkennis van docenten blijvend te beïnvloeden
(Van Driel et al, 2001; Coenders, 2004). Er ontstaat bovendien ‘ownership’ wat het gebruik in de
klas eenvoudiger kan maken.
Maar in de praktijk van een grootschalige curriculumvernieuwing is het niet mogelijk om elke docenten alle leermaterialen zelf te laten ontwikkelen. De vraag is hoeveel een docent moet ontwikkelen om daarmee de intentie van de innovatie te doorgronden, en zijn praktijkkennis en de
daarbij horende opvattingen daarmee in overeenstemming te kunnen brengen.
Uit het hier gepresenteerde onderzoek blijkt dat het leerproces wat vooral plaatsvindt afhankelijk
is van het type activiteiten dat door het netwerk wordt uitgevoerd.
Correspondentie: Fer Coenders telefoon 053 489 3081 F.G.M.Coenders@utwente.nl
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2.6 Bijlage: Doelstellingen van het nieuwe scheikundeonderwijs
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken alle leerlingen kennis met scheikunde in
het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming. Ook in de derde klas krijgen alle leerlingen
scheikunde.
De school bepaalt zelf in hoeverre scheikunde in de derde klas wordt geïntegreerd met natuurkunde. In de Tweede Fase is scheikunde een van de profielvakken van de profielen Natuur &
Gezondheid en Natuur & Techniek.
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw levert scheikunde een bijdrage aan het realiseren
van de algemene onderwijsdoelstellingen. Zo leren leerlingen bij het oplossen van chemische of
natuurwetenschappelijke probleemstellingen tevens samenwerken, problemen analyseren en oplossen, rapporteren en presenteren, reflecteren, informatie zoeken en verwerken en ICT-tools
hanteren.
Vakgerichte doelstellingen
1. Leerlingen ontwikkelen belangstelling voor en plezier in het vak scheikunde en behouden
dit in de latere leerjaren.
2. Leerlingen vormen zich een realistisch beeld van het belang, de impact en relevantie van
scheikundige processen in de levende en de niet-levende natuur, de industrie en in de samenleving.
3. Leerlingen leggen verband tussen scheikundige verschijnselen in hun omgeving en de achterliggende concepten voor het begrijpen, verklaren of voorspellen van die verschijnselen.
4. Leerlingen bouwen basiskennis op van chemische begrippen die van belang zijn voor de
ontwikkeling van de concepten.
5. Leerlingen leren scheikundige concepten en begrippen hanteren in verband met voor hen
nog onbekende scheikundige verschijnselen.
6. Leerlingen leren scheikundige concepten gebruiken als middel om verschijnselen uit de
werkelijkheid te leren hanteren.
7. Leerlingen leren omgaan met modellen om natuurwetenschappelijke verschijnselen te beschrijven en voorspellingen te doen.
8. Leerlingen ontwikkelen scheikundige experimentele vaardigheden.
9. Leerlingen leren veilig omgaan met stoffen en apparaten en leren een risico-inventarisatie
op te stellen en te evalueren.
Natuurwetenschappelijke doelstellingen
1. Leerlingen doen ervaring op met de werkwijze van natuurwetenschappelijk onderzoekers.
2. Leerlingen verwerven onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en maken daarbij gebruik van
natuurwetenschappelijke modellen, begrippen en concepten.
3. Leerlingen leggen verband tussen de resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek,
producten of productiemethoden en duurzame ontwikkeling.
4. Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding en leren vragen stellen bij natuurwetenschappelijke verschijnselen en resultaten van onderzoek.
5. Leerlingen verwerven een beeld van het carrièreperspectief in beroepssectoren in de natuurwetenschappelijke sector en brengen dit in verband met de eigen belangstelling en capaciteiten.
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3

Vakdidactiek wiskunde in een Community of Learners (CoL)
N.C. Verhoef & C. Terlouw

Samenvatting
Vakdidactiek op de lerarenopleiding in een Community of Learners (CoL) was stimulerend voor docenten in
opleiding (DIO’s). Zij leerden door wetenschappelijke artikelen over de didactiek van de wiskunde aan elkaar te presenteren en samen problemen op te lossen. De vertaling van de opleidingssituatie naar de
schoolsituatie stond voortdurend centraal. In de voorbereiding was er in alle gevallen sprake van integratie
van de aangereikte theorie. In de uitvoering bracht de schoolpraktijk echter zo’n schokeffect teweeg dat
DIO’s niet in staat waren de geplande onderwijsleergesprekken met het oog op de ontwikkeling van wiskundige begrippen daadwerkelijk te houden. In de evaluatie lag het accent op het keurslijf van het boek,
de sommencultuur, de studiewijzer en de cultuur van zelfstandig werken, en niet op de inbedding van de
theorie. De aanbeveling is om inrichting van een CoL te verrijken met de concrete deelname van docenten
die lesgeven op school.

3.1 Inleiding
In de huidige praktijk van het wiskundeonderwijs waarin het studiehuis-concept centraal staat is
de docent in toenemende mate geen kennisoverdrager meer maar begeleider geworden van
leerprocessen van leerlingen. Alle leerlingen hebben een studiewijzer. Ze weten vooraf wat er die
dag aan de orde zal gaan komen. De boeken zien er uitnodigend uit, met fraai geïllustreerde contextrijke opgaven. Er is goed nagedacht over de indeling van een hoofdstuk: een oriëntatieopgave, oefenopgaven, en een afsluitende korte samenvatting. Achter in de klas liggen de antwoorden, dus zelfwerkzaamheid lijkt zodoende goed georganiseerd. Toch heerst hierover niet overal
evenveel tevredenheid. Met name technische universiteiten wijzen erop dat algebraïsche vaardigheden onvoldoende worden beheerst, een waarschuwende vinger wordt opgestoken in de
richting van het overmatige gebruik van de grafische rekenmachine en de formulekaart (Smid,
2005). Het aantal vwo-leerlingen dat voor een bèta- of een technische studie kiest wordt steeds
kleiner. Bovendien ziet het er naar uit dat deze leerlingen niet goed worden voorbereid voor deze
studies met alle gevaren voor een vroegtijdige uitval. Onder onderwijskundigen is inmiddels een
discussie losgebarsten over de vraag of het “nieuwe leren” waarvan het studiehuisconcert een
vorm is, wel voldoende wetenschappelijk onderbouwd is ten opzichte van de positieve empirische
evidentie die over het “oude leren” bekend is (Van der Werf, 2006; De Jong, 2006). Zij herinneren
aan de docent die leerprocessen van leerlingen stuurt. De vraag is echter hoe de docent die
leerprocessen positief kan beïnvloeden, zodat vwo-leerlingen adequaat worden voorbereid op
een bèta- of technische studie?
Vakdidactici wijzen op een tekort aan fundamentele wiskundige begripsvorming in het vo (Kaenders, 2003). Zij pleiten voor het bevorderen van het abstract wiskundig denken (Verhoef &
Broekman, 2005). Reflectie op de door leerlingen uitgevoerde activiteiten wordt door hen aangevoerd als noodzakelijke verbetering van het huidige wiskundeonderwijs (Simon, et al., 2004). Deze aanbevelingen zijn in eerste instantie van belang voor lerarenopleidingen omdat daar de daarvoor noodzakelijke docentvaardigheden verworven kunnen worden.
Het opleiden van docenten is nauw verbonden met de lespraktijk op school. Naast het verwerven
van theoretische kennis over het leren van wiskunde, zal met name de wiskundig didactische vertaalslag zich ontwikkelen aan de hand van een doorlopende cyclus van leservaringen, en reflectie op die leservaringen met het oog op verdieping van bestaande theoretische kennis en praktische vaardigheden van het lesgeven. Dit zijn leerprocessen van docenten-in-opleiding (DIO’s)
die ieder hun eigen leerweg bewandelen. Uitgaande van één doel is de ontwikkelgang per DIO
verschillend en daarmee verdiepend voor de leerprocessen van de andere DIO’s (Simon, 1995).
De meerwaarde van het benutten van individuele leerervaringen is kenmerkend voor een Community of Learners (CoL). Dit kenmerk sluit aan bij de toekomstige lespraktijk van DIO’s waarin zij
geconfronteerd worden met allerlei soorten inbreng van anderen: van leerlingen, van hun begeleiders uit de opleidingsschool en van de lerarenopleiding, en van hun mede-DIO’s. Voortdurend
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zullen zij elke input moeten leren gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van wiskundeonderwijs ten behoeve van de ontwikkeling van wiskundige begrippen bij leerlingen.
Vakinhoudelijk wordt van wiskundedocenten verwacht dat zij reflecteren op activiteiten van leerlingen. Dat betekent dat zij in staat moeten zijn de kloof te overbruggen tussen informele, contextgebonden activiteiten en meer formele, generaliseerbare activiteiten – van modellen van situaties naar modellen voor situaties (Beishuizen, Gravemeijer & Van Lieshout, 1997; Gravemeijer,
1997). In de opleiding is het didactisch handelen van de opleider voor DIO’s zichtbaar, daarom
zal dit handelen impliciet of expliciet (opleidings)didactische uitgangspunten weerspiegelen (Russell, 1997). Dit paper sluit hierbij aan door te focussen op het congruent opleiden als middel om
opleidingsdoelen te realiseren. Door actieve deelname aan een CoL, in het licht van het benutten
van leerervaringen van elkaar, ontdekken DIO’s hoe het leren positief te beïnvloeden is.

3.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag
De algemene probleemstelling is of een CoL, waarin wiskundig didactische theorieën centraal
staan, in positieve zin bijdraagt aan de integratie van die theorieën in de praktijk van het lesgeven. De onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft een CoL op (1) de verbanden die DIO’s leggen tussen de aangereikte wiskundig didactische theorieën en (2) de praktijk van het lesgeven
tijdens de schoolstage?

3.3 Theoretisch kader
Met het leren van DIO’s om leerprocessen van leerlingen - met het oog abstract wiskundig denken - te stimuleren als centraal thema, gaat dit paper in op (a) een CoL als kweekplaats voor
DIO’s en (b) een CoL als mogelijkheid tot het congruent opleiden van DIO’s.
(a) een CoL als kweekplaats voor DIO’s
Het onderwijsconcept van een CoL berust op het onderzoekend leren, het leren van onderzoekers onder elkaar. Brown en Campione (1996) werkten dat uit aan de hand van het verrichten
van onderzoek (research) in kleine onderzoeksgroepen, het delen van de resultaten (sharing)
met medestudenten uit andere onderzoeksgroepen, en het toepassen van de verworven kennis
in nieuwe taken (consequential task) waarbij de bevindingen van elk van de afzonderlijke onderzoeksgroepen werden geïntegreerd. Studenten die participeren in een CoL zijn dus onderzoekers
van wie verwacht wordt dat ze (1) naar de docent kunnen luisteren en kijken hoe de docent in
een modelrol (als expert, model en coach) iets voordoet, (2) goed naar elkaar kunnen luisteren,
(3) in staat zijn resultaten te presenteren, en (4) vervolgstappen kunnen zetten in hun onderzoek
(Crawford, 2000).
Aan het effectief deelnemen aan een CoL zijn voorwaarden verbonden. Zo zullen de deelnemers
cognitief in staat moeten zijn om met verklaringsmechanismen, rivaliserende verklaringen en
anomalieën om te gaan (Koslowski, 1996). Daarnaast gaat een dergelijke opzet uit van gemotiveerde deelnemers die geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig naar het onbekende. Samenwerking bij
het leren is in deze opzet noodzakelijk, omdat uitgegaan wordt van het uitwisselen en contrasteren van inzichten tussen verschillende deelnemers. Deze vorm van samenwerkend leren berust
op een gemeenschappelijke cultuur van kennisuitwisseling waarin onderzoekers elkaar in een
wetenschappelijke omgeving bestrijden.
De onderzoeksbevindingen van Campione, Shapiro en Brown (1995) wijzen erop dat leerlingen
die actief hadden deelgenomen aan een onderwijsleeromgeving volgens de uitgangspunten van
een CoL, blijk gaven van een beter begrip van domeinspecifieke kennis en algemene lees- en
redeneerstrategieën beter toepasten. Gegeven deze resultaten lijkt het van belang te bezien of
de inrichtingskenmerken van een CoL ook in de onderhavige DIO-situatie relevant zijn. Daartoe
moeten deze inrichtingskenmerken wel worden geïnterpreteerd voor en aangepast aan de DIOsituatie.
In dit pilot-onderzoek is geen sprake van een omgeving van onderzoekers op de manier van
Brown en Campione. Het gaat in dit paper om een onderwijsleeromgeving waarin DIO’s samen
met een opleider een CoL vormen. Er wordt geen research in de zin van Brown en Campione
verricht, maar DIO’s doen onder leiding van de opleider vakdidactisch literatuuronderzoek. De
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DIO’s krijgen de literatuur van de opleider toegewezen die hen interesseert. Ze lezen die literatuur en presenteren de inhoud aan hun medestudenten. De opleider is verantwoordelijk voor het
literatuuraanbod en de vertaling daarvan naar de praktijk van het lesgeven. De nieuw verworven
kennisinhouden gebruiken de DIO’s vervolgens bij het, onder leiding van de opleider, zoeken en
lezen van vervolgartikelen. Het doel is het samen opdoen van kennis over het leren van wiskunde, om die kennis vervolgens adequaat te kunnen integreren bij het lesgeven in de schoolpraktijk.
Aansluitend bij de karakteristiek van Crawford is in deze context allereerst sprake van een docent, de opleider, die een modelrol (expert, model en coach) vervult. De docent is expert omdat
hij het vak van leren en onderwijzen gedegen beheerst. Daarnaast laat de docent als model zien
hoe je wiskundig didactische theorieën integreert, hoe je verbanden legt met bestaande kennis,
en hoe je een vertaling maakt naar de praktijk van het lesgeven. Hij demonstreert bijvoorbeeld
hardop hoe je een wiskundig probleem zou kunnen aanpakken en oplossen, waarmee hij heuristische strategieën overdraagt zoals probleemanalyse, aanpak, uitwerking en reflectie achteraf.
Daarnaast geeft hij voorbeelden en zet DIO’s aan tot het zelf bedenken van nieuwe voorbeelden.
Als coach spitst de docent zich toe op de voortgang van het leerproces, geconcentreerd op vragen als: Waar zijn jullie mee bezig? Waarom hebben jullie deze aanpak gekozen? Is deze aanpak succesvol? (Schoenfeld, 1985). De docent stimuleert reflectie in de groep door het stellen
van prikkelende vragen. In de tweede plaats delen DIO’s kennisinhouden met elkaar. Dit vereist
dat de DIO’s behalve naar de inleider ook goed naar elkaar dienen te luisteren bij interactieprocessen naar aanleiding van de presentatie. Ten derde vereist deze werkvorm in cognitieve zin
dat de DIO’s in staat zijn wetenschappelijke artikelen te vertalen naar de toekomstige lessituatie.
Er wordt van hen verwacht dat zij de aangereikte theoretische inzichten aan elkaar kunnen uitleggen èn kunnen gaan gebruiken bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen op
school. Tenslotte zullen de DIO’s op grond van reeds gepresenteerde artikelen in staat moeten
zijn vervolgartikelen te vinden, te lezen, te presenteren aan anderen, en te koppelen aan de
reeds besproken artikelen zodat de bestaande kennisbasis wordt vergroot en verdiept.
Omdat in dit pilot-onderzoek geen sprake is van een omgeving met onderzoekers, zijn de door
Kolowski geformuleerde voorwaarden aangepast. In deze context gaat het niet om verklaringsmechanismen, rivaliserende verklaringen en anomalieën, maar om mechanismen die theorie en
praktijk aan elkaar verbinden, het blootleggen van overeenkomsten en verschillen tussen theorieën, en het signaleren van bijzondere gevallen waarin de theorie niet zonder meer van toepassing is. Behalve een CoL als kweekvijver voor het leren van DIO’s, gaat het in dit paper ook over
het congruent opleiden van DIO’s.
(b) een CoL als mogelijkheid tot het congruent opleiden van DIO’s
Het onderwijsconcept van een CoL doet recht aan congruent opleiden. Swennen, Korthagen en
Lunenberg (2004) bedoelen daarmee ‘het didactisch handelen van de lerarenopleider dat in
overeenstemming is met het didactisch handelen dat zij of hij wil bevorderen bij de (aanstaande)
leraren’. In dit verband introduceerden Koster en Korthagen (1997) de term congruentieprincipe
naast het begrip ‘Teach as your preach’. Congruent opleiden is belangrijk omdat daarmee (1) het
opleidingsdidactisch handelen van lerarenopleiders kan worden verbeterd, (2) het didactisch
handelen van (aanstaande) leraren kan worden verbeterd, en (3) het onderwijs vernieuwd kan
worden (Korthagen, 2002). Lerarenopleiders die congruent opleiden vergroten hun opleidingsdidactisch repertoire en zijn daardoor beter in staat theorie en praktijk met elkaar te verbinden
(Loughran & Northfield, 1996). Studenten (aanstaande leraren) horen niet alleen over de wijze
waarop ze geacht worden te onderwijzen maar ze ervaren aan den lijve dat hun lerarenopleider
het gewenste didactisch handelen in de praktijk brengt, uitlegt en onderbouwt met theorie. Het introduceren en vormgeven van vernieuwingen in het onderwijs wordt zodoende zichtbaar in de opleiding. Als dat niet gebeurt, is de kans dat studenten niet-traditionele nieuwe vormen van onderwijs in de praktijk brengen klein, en verliest de opleiding aan geloofwaardigheid (Korthagen,
2002). Uit de onderzoeksbevindingen van Swennen, Korthagen en Lunenberg komt naar voren
dat het bewust gebruik maken van congruent opleiden de kracht van de opleiding van leraren
versterkt. Uit observaties, stimulated recall interviews naar aanleiding van videobanden, enquêtes en studentinterviews bleek dat congruent opleiden met name kan bijdragen aan het dichten
van de kloof tussen opleiding en school, en de kloof tussen theorie en praktijk (de praktijkschok).
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In dit pilot-onderzoek spitst het congruent opleiden zich toe op de actieve rol van de opleider die
in de vorm van onderwijsleergesprekken met studenten model staat voor de situatie in de lespraktijk waarin de DIO leerprocessen van leerlingen stuurt. In een dergelijke situatie zijn alle
deelnemers actief, en wordt elke individuele bijdrage positief benut. In de hier beschreven situatie
gaan de onderwijsleergesprekken inhoudelijk over het leren van wiskundige begrippen waarbij
het leren abstraheren een sleutelrol vervult. Deze problematiek staat model voor de onderwijssituatie in de praktijk van het lesgeven. DIO’s worden op hun eigen niveau uitgedaagd wiskundige
concepten te generaliseren en te comprimeren. Bijvoorbeeld als het om het begrip √2 gaat kun je
numeriek de vergelijking x2 = 2 proberen op te lossen, zie http://allserv.rug.ac.be/~mvdaele/cgibin/ILONA/theorie/Applets/wortel2/Wortel.html, of gestructureerd het algoritme van Euclides toepassen door een A4-tje nemen, daar een vierkant vanaf te vouwen en dat proces herhalen (hetgeen nooit zal eindigen), of formeel bewijzen dat √2 niet rationaal is door te stellen dat √2 = p/q,
met p en q geheel en ggd (p,q) = 1. Compressie houdt in dat zowel de numerieke als de algebraische benadering leidt tot hetzelfde gegeven dat √2 reëel is en niet rationaal. Generalisatie betekent in dit geval bijvoorbeeld dat alle vergelijkingen van het type x2 = 2n (n is een natuurlijk getal)
leiden tot een niet rationale oplossing. In de lespraktijk is dit proces van comprimeren en generaliseren richtinggevend voor het begeleiden van het leren van leerlingen. Hierna volgt de onderzoeksmethode.

3.4 Onderzoeksmethode
De module ‘Inleiding vakdidactiek wiskunde’, de minor Communicatie en Educatie van 20 European Credits (EC), was een verplicht onderdeel van de Master of Science Mathematics Education. De instituutsbijeenkomsten duurden 2 uur en vonden 8 maal wekelijks plaats op de universiteit in het eerste kwartaal van het cursusjaar 2005-2006. Aanwezigheid was verplicht voor alle
deelnemers. De opzet van het onderzoek bestond uit een pretest bij aanvang van de module en
een posttest tot besluit. Tussentijds werden theorie en praktijk verweven met individuele leerervaringen van DIO’s aan de hand van presentaties en eigen stage-ervaringen in de school. De vragen in de pretest, het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), en de vragen in de posttest betroffen
de rol van de docent in de lespraktijk. De antwoorden in de posttest werden achteraf via semigestructureerde interviews per DIO verantwoord en desgewenst toegelicht. In de bijeenkomsten
kwamen (i) opdrachten over de schoolwiskunde aan de orde en (ii) werd de opgegeven literatuur
door DIO’s aan elkaar gepresenteerd. Op basis van de (na)bespreking werden nieuwe opdrachten over de schoolwiskunde verstrekt, gekoppeld aan andere wetenschappelijke artikelen of delen uit boeken over de vakdidactiek van de wiskunde. Bij elke presentatie werd een vertaalslag
gemaakt naar de schoolpraktijk. In de bijeenkomsten vervulde de opleider een modelrol door het
houden van onderwijsleergesprekken en door het samen (laten) oplossen van wiskundige problemen. Reflectie op activiteiten van DIO’s met het oog op abstractie liep als een rode draad door
de bijeenkomsten heen. Elke bijeenkomst eindigde met concrete vervolgafspraken voor de daaropvolgende bijeenkomst. Hiernavolgend komen zowel het materiaal, de deelnemers, de dataverzameling en de onderzoeksinstrumenten, als de dataverwerking en - analyse aan de orde.
3.4.1

Materiaal

Het materiaal bestond uit een website in de leeromgeving van de Universiteit Twente, Teletop.
Daarin waren (links naar) nationale en internationale artikelen te vinden. De volgorde was van algemene epistemologische en leerpsychologische literatuur naar domeinspecifieke vakdidactische
literatuur. De theorie eindigde met een vooruitblik op wiskundedidactiek als onderdeel van de
bètadidactiek.
De literatuur werd onder de deelnemers verdeeld.
De opdracht was dat elke deelnemer in een instituutsbijeenkomst de inhoud van een, aan haar of
hem toegewezen, artikel aan de groep zou presenteren. Indien mogelijk werd daaraan een concrete (school)wiskunde-opdracht toegevoegd. Inhoudelijk werd uitgegaan van wiskunde als ‘de
wetenschap van getal en ruimte’, rustend op een drietal pijlers te weten: berekenen, structureren
en bewijzen (Van Dalen, 2006). Bij de eigen wiskundige begripsontwikkeling van DIO’s ging het
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om berekenen, structureren en bewijzen, met abstractie als einddoel. De nadruk lag op de vorming van een cognitieve structuur. Een cognitieve structuur bestaat uit cognitieve eenheden, die
verrijkt kunnen worden door compressie (vereenvoudigen) en generalisatie (veralgemeniseren).
De kracht van een cognitieve structuur is afhankelijk van transfer tussen de eenheden (Barnard &
Tall, 1997). Zo is er bijvoorbeeld een direct verband (transfer) tussen de cognitieve eenheden ‘de
driehoek van Pascal’ en ‘de getallen van Fibonacci’. Die verbanden zijn te vinden door de coëfficiënten van de driehoek van Pascal uit te rekenen (berekenen) en patronen te vinden (structureren). Via het formele bewijs (bewijzen) komt uiteindelijk het gezochte verband tot stand. De cognitieve eenheid ‘de driehoek van Pascal’ is nu verrijkt met ‘de getallen van Fibonacci’ door compressie.
In de bijeenkomsten werden allerlei rijke cognitieve eenheden besproken, en werd de noodzakelijke transfer belicht via berekenen, structureren en bewijzen. Het leren abstraheren verliep aan
de hand van opgaven waarvan de oplossing niet voor de hand lag. DIO’s mochten elkaar helpen
om de juiste oplossing te vinden. Ook kwam het voor dat de opleider als model de oplossingsstrategie hardop voordeed om een bewustwordingsproces over het leren van wiskundige begrippen bij DIO’s op gang te brengen. Met deze aanpak kwamen geïsoleerde cognitieve eenheden
van DIO’s als vanzelf aan de oppervlakte. De opleider trad op als procesbewaker om alle deelnemers voortdurend actief bij de gang van zaken te blijven betrekken.
3.4.2

Deelnemers

De instroom in de minor Communicatie en Educatie bestond uit tien studenten, vijf vrouwelijke en
vijf mannelijke studenten, en een opleider. De opleider, wiskundig, vakdidactisch en onderwijskundig bekwaam, trad op als product- en procesbegeleider. Zij was verantwoordelijk voor de vrij
te downloaden materialen op de website, en de inhoudelijke besprekingen tijdens de bijeenkomsten. De leeftijd, de studierichting en de werkervaring van de studenten verschilden sterk. De
mannelijke studenten waren afkomstig uit diverse studierichtingen: twee uit de faculteit Technische Natuurkunde (TN) van rond de 30 jaar, twee uit de faculteit Werktuigbouwkunde (EWI) van
22 jaar, en één uit de faculteit Toegepaste Wiskunde (TW) van 52 jaar. Eén van de technisch natuurkundigen was medewerker van de Universiteit Twente, tevens druk bezig met zijn tweede
promotie in regeltechniek. De wiskundige was een zij-instromer, die zijn schoolstage combineerde met deze minor Communicatie en Educatie. De vrouwelijke studenten varieerden in leeftijd
tussen de 21 en de 26 jaar. Vier van hen waren reeds in het bezit van een bachelor Toegepaste
Wiskunde (TW). De vijfde student, een Poolse, had de bachelor Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) gehaald en wilde op grond van haar individuele belangstelling voor wiskunde - in combinatie met goede eindexamencijfers – een minor Communicatie en Educatie halen.
De dataverzameling geschiedde aan de hand van de volgende onderzoeksinstrumenten.
3.4.3

Dataverzameling en onderzoeksinstrumenten

De dataverzameling bestond uit vragenlijsten.
In de pretest hadden de vragen per DIO, als onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan
(POP), betrekking op verwachtingen van de DIO over de eigen rol als wiskundedocent in de lespraktijk. Het betrof na een opsomming van eerder verworven competenties, de schriftelijke antwoorden op de vragen: ‘Welke vakinhoudelijke en vakdidactische competenties moet ik verder
gaan ontwikkelen?’ en ‘Hoe ga ik die ontwikkelen?’. De antwoorden varieerden: kennis van het
vak, manieren van uitleggen, het gebruik van hulpmiddelen zoals het bord, de computer, de grafische rekenmachine (GRM), en de formulekaart, het hanteren van oplossingsstrategieën en heuristieken, het ontwerpen van toetsen, praktische opdrachten en profielwerkstukken.
De posttest bestond, als onderdeel van het eindverslag van de schoolstage, uit reflectievragen
over het verloop van de gegeven lessen die achteraf zijn verantwoord en toegelicht in semigestructureerde interviews. De vragen waren:‘Heb je bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren
bewust gebruik gemaakt van de aangereikte wiskundige didactische theorie?’ en ‘Zo ja, hoe deed
je dat?’ of ‘Zo nee, waarom lukte dat niet?’. In de antwoorden diende de in de CoL aangereikte
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wiskundig didactische theorie, die op het eigen niveau als leerling (dubbele bodem) was verworven, vastgelegd te zijn. De dataverwerking en –analyse geschiedde als volgt.
3.4.4

Dataverwerking en –analyse

In de pretest zijn per DIO in het POP alleen de data binnen de competentie ‘Vakinhoudelijke en
didactische component’ gebruikt. De andere competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, organisatorisch, samenwerken met collega’s, samenwerking met de omgeving, en reflectie en ontwikkeling zijn niet meegewogen.
De dataverwerking van de posttest vond plaats per DIO aan de hand van een lijst met steekwoorden per fase. Bij de voorbereiding ging het om verwijzingen naar de cognitieve structuur
waar de te behandelen cognitieve eenheid deel van uitmaakte. In het antwoord moest naast het
wiskundige begrip ook sprake zijn van daaraan verwante wiskundige begrippen.
In de uitvoering lag de nadruk op transfer van kennis die leerlingen al hebben naar de te behandelen wiskundige begrippen. In het antwoord diende onderwijsleergesprekken (of een analoge
vorm van dialoog tussen leerlingen en de docent) expliciet genoemd te worden.
De evaluatie spitste zich toe op het generaliseren en comprimeren van wiskundige begrippen.
In het antwoord moest sprake zijn van algemeniseren (generaliseren) en vereenvoudigen (comprimeren). Hierna worden de resultaten van de pretest en de posttest in tabellen weergegeven
voorzien van commentaar.

3.5 Resultaten
Alle DIO’s hadden vooraf wel een idee over de vakinhoudelijke en vakdidactische competenties
die ze van plan waren te ontwikkelen gedurende de schoolstage, zie Tabel 1.
DIO
De ontwikkeling van vakinhoudelijke en vakdidactische competenties
man
Om wiskunde creatief te kunnen gebruiken, moet je de verbanden en analogieën zien
man
Voor het ontwikkelen van structuur is een goede voorbereiding essentieel.
man
Geen opmerkingen
man
Kleine aanwijzingen en een goede structuur
man
Uitleggen van wiskunde is belangrijk, goed contact met leerlingen helpt daarbij
vrouw
Aandacht van leerlingen blijven vasthouden, leerlingen blijven motiveren
vrouw
Uitleggen en improviseren, inspelen op situaties
vrouw
Vakinhoudelijk zelf bijspijkeren, vooraf zelf alle sommen maken
vrouw
Eerst vragen van leerlingen beantwoorden, dan pas nieuwe stof uitleggen
vrouw
Extra aandacht voor het uitleggen, laten zien dat wiskunde wel degelijk leuk kan zijn
Tabel 1: Resultaten van de pretest

Uit de tabel blijkt dat DIO’s uitleggen en het bieden van structuur aan leerlingen hoog in het
vaandel hadden. Daarnaast kwam de motivatie aan de orde. Eén DIO trok de lijn door naar het
zelf bijspijkeren van kennis.
Achteraf bleek er van de goede voornemens weinig terecht te zijn gekomen, zie Tabel 2.
DIO
Voorbereiding
m
+
+
m
+
+
m
m
+
+
m
+
+
v
+
+
v
+
+
v
+
+
v
+
+
v
+
+
Tabel 2: Resultaten van de posttest
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Een + betekent dat DIO’s in hun antwoorden, al of niet in eigen woorden, de boven elke kolom
genoemde aandachtspunten benoemden. Een – betekent dat er geen relatie met de boven elke
kolom genoemde aandachtspunten in de antwoorden te vinden was. Het blijkt dat geen van de
studenten uiteindelijk, ondanks de plannen die ze hadden om vakinhoudelijke en vakdidactische
competenties te ontwikkelen, een directe relatie had gelegd tussen de in de CoL aangereikte
theorie en de lespraktijk in de schoolstage. Twee studenten gaven aan, in de uitvoerende fase
onderwijsleergesprekken te hebben gevoerd met de nadruk op het luisteren naar elkaar. De anderen bleken niet in staat te zijn geweest de theorie via onderwijsleergesprekken met de praktijk
te integreren ondanks de voorbereiding waarin de aangereikte theorie wèl een dominante plaats
innam. Bij doorvragen tijdens de semi-gestructureerde interviews naar aanleiding van het eindverslag noemden de studenten als oorzaak:
• het boek dat weinig ruimte biedt voor eigen inbreng van leerlingen en docenten;
• de studiewijzer als keurslijf voor het tempo waarin geleerd wordt;
• de sommencultuur, theorie is vervangen door sommen die opbouwend van karakter zijn,
waarbij bovendien elke volgende som voortbouwt op de voorgaande, er is in deze deductieve opbouw geen enkele stimulans om te reflecteren op de opbouw van zowel de paragraaf
als de onderdelen per opgave;
• de tweedefasecultuur van zelfstandig werken waarbij de docent als coach optreedt.
De studenten vonden het frustrerend te moeten ervaren dat de ideale opleidingssituatie – waarbij
je als docent je eigen koers vaart op basis van theoretische kennis - niet bestaat, en dat de eerste ervaringen zich toespitsen op het houden van orde in plaats het onderwijzen van wiskunde.
De DIO’s konden in de eindgesprekken wel theoretisch onderbouwd aangeven wat er niet goed
was gegaan, en waaraan zij in het vervolg aan zouden willen werken. Zij noemden in dat verband
in het licht van de eigen persoonlijke ontwikkeling:
• niet aan begripsontwikkeling toe te komen vanwege hun eigen ontbrekende parate kennis
van de (school)wiskunde;
• het gebrek aan getalbegrip en algebraïsche vaardigheden;
• onvoldoende (hoofd)rekenvaardigheden;
• onvoldoende formulevaardigheden (geen formules paraat hebben);
• geen kennis over het gebruik van de grafische rekenmachine (GRM);
• geen ervaring met computerpractica;
• het gebrek aan transfer tussen verschillende representaties van wiskundige begrippen (zoals
de goniometrische functies en de eenheidscirkel);
• en eigen wiskundige misconcepties.
De twee studenten die wel in staat waren geweest om onderwijsleergesprekken te houden deden
dat op basis van ervaringen met lesgeven, die ze al bezaten. De ene was bezig met een zijinstroomtraject en stond al langer voor de klas. De ander had een ruime ervaring als docent op
de universiteit.

3.6 Conclusie en discussie
De conclusie is dat de DIO’s de in de CoL aangereikte theorie hebben geïntegreerd in de voorbereiding, niet voldoende in de uitvoering, en helemaal niet in de evaluatie. Wel bleken zij in staat te
zijn desgevraagd in de evaluatie de aangereikte wiskundig didactische theorie met de praktijk van
het lesgeven te integreren. Reflecterend op de invloed van een CoL als kweekplaats voor DIO’s,
waren de DIO’s unaniem tevreden over deze aanpak. De werkvorm zette hen expliciet aan tot
onderlinge inhoudelijke samenwerking. Zij voelden zich verplicht om elke bijeenkomst aanwezig
te zijn en daadwerkelijk een eigen bijdrage te leveren. De betrokkenheid was daarmee maximaal.
De flexibiliteit van het programma, de inhoud afgestemd op de behoefte, sprak hen aan. De praktijk bleek weerbarstig te zijn. De realiteit van het studiehuis verraste en verwarde hen. In de CoL
waren ze te inhoudelijk en te weinig praktisch aan de gang geweest. Dat betekent dat de praktijk
van alledag meer expliciet aan de orde moet komen in de CoL. Dit zou bereikt kunnen worden
door bijvoorbeeld per bijeenkomst een andere wiskundedocent te laten participeren in de CoL of
stage-ervaringen vooraf te laten gaan aan het samen leren in een CoL.
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Samenvattend werd de CoL door DIO’s als een goede werkvorm ervaren, waarin ze zich gestimuleerd voelden een actieve eigen bijdrage te leveren en intensief inhoudelijk met elkaar samen
te werken. De transfer naar de lespraktijk op school viel tegen omdat de praktijk toch wel anders
was dan ze zich hadden voorgesteld en er weinig ruimte bleek te zijn om een eigen invulling van
de les te realiseren. Dat betekent dat in de CoL de praktijk van het onderwijs nadrukkelijker moet
worden geïntegreerd.
Contact:
Nellie Verhoef: n.c.verhoef@utwente.nl
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4

Een webbased Community of Learners (CoL) voor beroepsvaardigheden
H.K. Slettenhaar, C.B. Vaneker, C. Terlouw (Universiteit Twente)
J.M.C. Potters, P. Poelmans (Open Universiteit /Ruud de Moor Centrum)

Samenvatting
Studenten in de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente kregen een website aangeboden als platform
voor informatie-uitwisseling betreffend vakoverstijgende beroepsvaardigheden van leraren. Inzet was de
ontwikkeling van een Community of Learners. Het Ruud de Moor centrum leverde de expertise en de techniek.
De onderzoeksvraag luidde: ‘Is een vakoverstijgende (virtuele) Community of Learners een gewenste aanvulling op het instrumentarium in de lerarenopleidingen van ELAN?’ We vroegen de studenten naar de
waardering voor en meerwaarde van een dergelijke CoL. Onder de gegeven omstandigheden is de meerwaarde niet ervaren maar de DIO’s zien wel mogelijkheden.

4.1 Inleiding
Docenten in opleiding (DIO’s) leren hun beroepsvaardigheden voor een belangrijk deel in de context van de schoolstage. Daar maken ze als novice deel uit van een professionele groep van docenten. Zo’n groep wordt wel een Community of Practice genoemd (Lave & Wenger, 1991).
Daarin vindt een vorm van ‘gesitueerd leren’ (Lave & Wenger, 1991) plaats. Aankomende docenten verwerven door sociale interactie in een bepaalde context en cultuur de vigerende gedragingen en overtuigingen naarmate zij meer betrokken raken bij de CoP. Een CoP kan door een
webplatform ondersteund worden waardoor deelnemers (ook) tijd en plaats onafhankelijk met elkaar kunnen communiceren. Men spreekt dan wel van een virtuele community of practice (Hanraets, Potters & Jansen, 2006). Wanneer een CoP wordt ingezet binnen een curriculum, dan is
het cursorische karakter sterker aanwezig dan in de groepen zoals Lave en Wenger ze beschrijven. Men kan dan beter spreken van een Community of Learners (CoL), zoals ook in de titel
wordt gedaan.
DIO’s maken in hun opleiding, soms gelijktijdig, deel uit van verschillende CoL’s. Bij het vak Vakdidactiek maken ze deel uit van een groep ‘gelijkgestemden’ van hetzelfde schoolvak. Bij het vak
Onderwijskunde maken ze deel uit van een interdisciplinaire groep van DIO’s met verschillende
schoolvakken.
In de periode dat de DIO’s hun schoolstage doen bij de eerstegraads lerarenopleiding
TULO/ELAN van de Universiteit Twente, maken ze wèl deel uit van de vakdidactiek-CoL, maar
niet van de onderwijskunde-CoL, terwijl ze wel tegen allerlei algemeen didactische en pedagogische vragen betreffende orde, organisatie, e.d. aanlopen. Dit werd als een probleem ervaren.
Daarom werd er in het studiejaar 2005/2006 gezocht naar mogelijkheden om toch een CoL voor
algemeen didactische vragen te organiseren. Omdat de studenten tijd en plaats onafhankelijk
met elkaar en met docenten zouden moeten communiceren moest die CoL sterk webondersteund moeten worden.
In het kader van de professionalisering van beginnende docenten en docenten in opleiding
(DiO’s) doet het Ruud de Moor Centrum onderzoek naar de kenmerken van een succesvolle inzet van (webondersteunde) Communities of Practices en Learners. Daartoe heeft het Ruud de
Moor Centrum pilots geïnitieerd die binnen een curriculum van een lerarenopleiding of studie dan
wel daarbuiten vallen.
In samenwerking met het Ruud de Moor Centrum is op basis van de daar aanwezige kennis een
webplatform ingericht, waarmee studenten, docenten en begeleiders tijd en plaats onafhankelijk
kunnen communiceren en zodoende een (virtuele) CoL kunnen vormen.
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4.2 Theoretisch kader
4.2.1

Beroepsvaardigheden

De beroepsvaardigheden zijn beschreven in de veelgebruikte SBL-competenties 1 . Ze zijn ondergebracht in de zeven categorieën Interpersoonlijk competent, Pedagogisch competent, Vakinhoudelijk & didactisch competent, Organisatorisch competent, Competent in het samenwerken met
collega's, Competent in het samenwerken met de omgeving en Competent in reflectie en ontwikkeling.
Het deelnemen aan de CoL kan bijdragen aan het vergroten van de interpersoonlijke competentie, de competenties betreffende het samenwerken met collega’s en de competenties betreffende
reflectie en ontwikkeling. De inhoud, c.q. het domein van de CoL richt zich vooral op het vergroten van de pedagogische competentie en de organisatorische competentie.
4.2.2

DIO’s in hun schoolstage

Het leren van beroepsvaardigheden in de context van de schoolstage is een vorm van ‘gesitueerd leren’ (Lave & Wenger, 1991) waarin aankomende docenten in sociale interactie in een bepaalde context en cultuur de vigerende gedragingen en overtuigingen verwerven naarmate zij
meer betrokken raken bij de CoL. De deelnemers aan de CoL delen een zorg, probleem of passie, en in die (al dan niet virtuele) gemeenschap wisselen ze continue op informele wijze kennis
uit (Wenger, E., McDermott, R. en Snyder, W. 2002).
De studenten construeren in deze situatie kennis door betekenis te verlenen aan de ervaringen in
de schoolstage. De centrale aanname, vanuit de constructivistische leertheorie, is dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis,
maar het resultaat van (constructieve) denkactiviteiten van de lerende zelf (Cobb, 1994). Studenten leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat ze al weten (voorkennis). Sociale processen
spelen daarbij een belangrijke rol.
4.2.3

Een (Virtuele) Community of Learners

De meerwaarden van een goedfunctionerende CoL zijn door Hanraets, Potters & Jansen (2006)
in kaart gebracht. Als meerwaarden van een CoL kunnen worden genoemd:
 Erkenning en waardering krijgen van elkaar
 De deelnemer leert dingen die rechtstreeks ten goede komen aan hem of haar. Deelnemers
kunnen verschillende motieven hebben om mee te doen, maar ze moeten elkaar wel kunnen
aanvullen of helpen (complementair).
 De deelnemer kan door het virtueel ontmoeten van lotgenoten, zich minder eenzaam voelen
en hierdoor steun ervaren.
 De deelnemer kan op ieder moment van de dag ( weekenden) uitwisselen of dringende vragen
stellen met betrekking tot zijn/haar beroepspraktijk. Er is sprake van plaats en tijdsonafhankelijkheid. Wanneer de begeleiders van de lerarenopleiding of de stageschool niet beschikbaar
zijn, is deze mogelijkheid een goede aanvulling
 De deelnemer kan door kennis te nemen van de ervaringen van andere deelnemers zijn kennis en ervaring verbreden naar andere type scholen. Een beperking van lokale gebondenheid
kan zo worden ondervangen waarmee kan worden zorggedragen voor een verbreding van de
kijk op de beroepspraktijk.
 De deelnemer bouwt een netwerk van contacten op binnen het beroepenveld.
 De deelnemer kan ‘gevoelige zaken’, die schoolgebonden zijn makkelijker bespreekbaar maken, mits de privacy wordt gerespecteerd.

1

http://www.lerarenweb.nl/
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4.2.4

Succesfactoren van een CoL

Om een Col succesvol in te zetten is het van belang om aandacht te besteden aan drie dimensies die Wenger (2003) onderscheidt zijn aan een CoL, namelijk Domein, Gemeenschap en
Praktijk. Hanraets, Potters & Jansen (2006) spreken in deze van ‘lagen’ in een CoL (Doel, inhoud
en werkwijze). Op basis van de dimensies van Wenger en de lagen in de CoL komen ze tot de
volgende succesfactoren van een CoL. Een succesvolle CoL:
• heeft heldere doelstellingen
• is verankerd in de organisatie en heeft een draagvlak.
• heeft haar eigen inhoud: datgene wat de deelnemers en de organisatie willen inbrengen in de
community
• kiest haar eigen inrichting en werkvormen
• heeft een identiteit, een eigen profiel
• heeft voortdurend zorg voor haar ‘sociale weefsel’
Samengevat: Een succesvolle CoL koerst op haar doelstellingen, werkt aan relevante thematiek
uit het beroepsveld, en hanteert een eigen werkwijze (Hanraets, Potters & Jansen, 2006), waarbij
ook aandacht wordt besteed aan het gemeenschapsgevoel. Om dit laatste te bevorderen zijn de
volgende factoren van belang:
 Een startbijeenkomst
 Spelregels / gebruikersvoorwaarden
 Actieve moderatie (procesmatig) door een moderator
 Het benoemen van experts en goede ondersteuning inhoudelijk (voldoende kennisdragers of
mogelijkheid om externe deskundigen te raadplegen)
 Het organiseren van het zelforganiserend vermogen van de CoL, door de deelnemers zelf
Als de CoL ondersteund wordt door een webplatform dan zijn de volgende factoren ook van belang voor het succes van de CoL:
 Een gebruiksvriendelijke ICT-omgeving
 Goede ict-facilitering waardoor je bijvoorbeeld snel krijgt wat je zoekt
 ICT-helpdesk en een Handleiding ter beschikking stellen
 Actuele informatie op centrale webpagina en het kunnen plaatsen aankondigen door deelnemers zelf
 Door moderator koppeling te leggen naar kennisbanken en andere producten die aansluiten
bij de praktijk

4.3 Vraagstelling van het onderzoek
ICT kan wellicht behulpzaam zijn bij het ‘Just In Time’ stellen en beantwoord krijgen van dringende vragen aangaande beroepsvaardigheden van docenten in opleiding (DIO’s). De onderzoeksvraag luidt: ‘Is een vakoverstijgende (virtuele) CoL - vormgegeven op basis van de succesfactoren en de meerwaarden daarvan – een gewenste aanvulling op het instrumentarium in de lerarenopleidingen van ELAN?’
1. Worden de succesfactoren gerealiseerd in de CoL?
2. Ervaren de CoL-deelnemers de meerwaarden bij participatie aan de CoL?
3. Is de virtuele CoL bruikbaar als instrument voor de lerarenopleiding van ELAN?

4.4 Methode
4.4.1

Materiaal en werkwijze

Er werd een webplatform ingezet als extra ondersteuningsmiddel in de begeleiding, en als middel
tot informele uitwisseling tussen studenten van de diverse vakken.
In de zo gerealiseerd (virtuele) CoL konden deelnemers in 4 discussiegroepen hun bijdragen
plaatsen en discussiëren, namelijk in de groepen:
• Communiceren en pedagogiek,
• Klassenorganisatie en didactiek,
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•
•

Samenwerken in de school,
Reflectie en ontwikkeling

Er waren drie typen actoren in de CoL: studenten, lerarenopleiders (de experts) en de moderatoren.
Ter introductie van het webplatform en de doelen en mogelijkheden daarvan werd een startbijeenkomst georganiseerd. Daarin werden de achtergronden belicht, werd hands-on kennis gemaakt met het webplatform, en vond discussie plaats. Er was een moderator aanwezig om de
discussie in goede banen te leiden.
De CoL werd ingezet in de periode waarin Vakdidactiek 1 en Schoolpracticum 1 (stage in het
Voortgezet Onderwijs) naast elkaar werden gevolgd. Deze periode werd voorafgegaan door een
periode waarin oriënterende vakken (Onderwijskunde 1, Inleiding Vakdidactiek en Oriëntatie
Schoolpracticum) werden gevolgd.
Tijdens de stage kwamen de studenten wekelijks bijeen in een setting per vak (vakdidactiek),
maar de studenten kwamen niet gezamenlijk bijeen. Ook werden de studenten begeleid op de
stagescholen door een SPD ( Stage Practicum Docent). De vakdocenten gingen gemiddeld één
keer op stagebezoek.
De studenten maakten bij vakdidactiek gebruik van TeleTOP, het webplatform van de Universiteit
Twente, waarin vooral aanbodgericht te werk werd gegaan. Cursussen en opdrachten konden
hierin worden klaargezet. Het was ook mogelijk om via dit platform met de vakdocent te communiceren.
Als platform voor de realisering van de CoL werd Sharepoint (in gebruik bij het Ruud de Moorcentrum) ingezet.
4.4.2

Deelnemers

Reguliere studenten (DIO’s, totaal 35) van diverse vakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde,
informatica, economie, maatschappijleer en verzorging) en 5 lerarenopleiders werden uitgenodigd om gebruik te maken van de CoL.
4.4.3

Dataverzameling, onderzoeksinstrumenten, dataverwerking en - analyse

De volgende dataverzameling met bijbehorende onderzoeksinstrumenten werd opgezet:
1. Het gebruik van het webplatform werd geobserveerd via de loggingsmogelijkheid van het gebruikte platform.
Over twee aspecten werd data verzameld:
(a) kwantitatief, de participatie en de participatiegraad, en
(b) kwalitatief, de aard van de reacties die werden gepost.
2. De community deelnemers kregen na afloop van de pilot via de enquête-mogelijkheid van het
gebruikte platform een vragenlijst voorgelegd met vragen over de hiervoor genoemde succesfactoren, meerwaarde en usability.
3. Op basis van deze twee evaluaties werd een evaluatierapport (Poelmans, P., 2006) opgesteld.
4. Aan de hand van het evaluatierapport werden de volgende vragen als startpunt voor het onder
5. genoemde eindgesprek geformuleerd:
1a. Ervaren de studenten in onze lerarenopleidingen één of meerdere CoL’s?
1b. Is er een reden om vakoverstijgend een met een webplatform ondersteunde CoL te organiseren?
2a. Moeten studenten in de lerarenopleiding leren functioneren in zo’n vakoverstijgende CoL?
2b. Aan welke eisen moet een webplatform voldoen, wil deze functioneel zijn voor leergemeenschappen in een specifieke lerarenopleiding?
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4.4.4

N.a.v. het evaluatierapport werd een semi-gestructureerd eindgesprek met twee studenten,
een docent en de twee moderatoren gevoerd

In Tabel 1 staat een overzicht van de relatie tussen de onderzoeksvragen en de onderzoeksinstrumenten.
Onderzoeksvraag
Observatie
Worden de succesfactoren gerealiseerd in de
CoL?
Ervaren de CoLdeelnemers meerwaarden (de veronderstelde
voordelen) bij participatie aan de CoL?

participatie en de
participatiegraad
participatie en de
participatiegraad

Instrument
Enquête
succesfactoren,
meerwaarde en
usability
meerwaarde

Is de CoL bruikbaar als
instrument voor de lerarenopleiding van ELAN?

Eindgesprek

1a. Ervaren de studenten in onze lerarenopleidingen een of
meerdere CoL’s?
1b. Is er een reden om
vakoverstijgend een CoL
te organiseren?
2a. Moeten studenten in
de lerarenopleiding leren
functioneren in zo’n
CoL?
2b. Aan welke eisen
moet een digitale omgeving voldoen wil deze
functioneel zijn voor
leergemeenschappen in
de lerarenopleiding van
ELAN?

Tabel 1: Relatie onderzoeksinstrumenten – onderzoeksvragen

4.5 Resultaten
Kwalitatieve gegevens
In totaal zijn er 26 berichten in de vier fora geplaatst, waarvan 14 door de moderator. In totaal zijn
dus slechts 12 berichten door deelnemers geplaatst. Acht verschillende deelnemers hebben
meestal slechts één bijdrage geplaatst.
Dit betekent niet dat de andere CoL-leden het webplatform niet bezocht hebben Aan de hand
van logginggegevens van de CoL is gebleken dat negen andere deelnemers de CoL wel bezocht
heeft, maar geen bijdrage aan de discussies geleverd heeft.
De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in het Evaluatierapport CoL UTwente (Poelmans, P.,
2006). Hierna vatten we de resultaten per onderzoeksvraag samen.
Onderzoeksvraag 1. Kunnen we daadwerkelijk de succesfactoren vormgeven van de CoL?
Succesfactor: Een succesvolle CoL heeft heldere doelstellingen, is verankerd in de organisatie en
heeft een draagvlak.
Vier respondenten vinden de doelstellingen bij aanvang van de CoL voldoende duidelijk, vier vinden dit gedeeltelijk en één respondent vindt de doelstellingen niet duidelijk. Deze laatste respondent licht toe: ‘Ik heb nu nog steeds geen idee waar het voor had moeten dienen, eigenlijk. Maar
dat kan ook goed aan mijzelf liggen.’ Twee deelnemers vinden het doel wel duidelijk, maar niet
hoe te bereiken is. Een deelnemer licht als volgt toe: ‘Ik snapte wel wat het ongeveer zou inhouden, een CoL, qua vorm en het algemene idee van ideeën uitwisselen en daarvan leren.
Maar het was mij niet duidelijk wat er precies van ons verwacht werd en vooral hoe.’ Ook wordt
opgemerkt dat wel duidelijk is wat de bedoeling is maar de toegevoegde waarde is niet helder.
Op de vraag of het duidelijk is op welke vragen de deelnemers een antwoord krijgen en op welke
niet antwoorden vier deelnemers met ja, drie met nee en één gedeeltelijk.
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Succesfactor: Verankering in de organisatie en draagvlak was er onvoldoende.
Met de stelling dat de CoL een toegevoegde waarde heeft naast de bijeenkomsten voor vakdidactiek en de informatie-uitwisseling via Teletop zijn het vijf respondenten oneens, drie respondenten zijn het gedeeltelijk eens en één respondent is het ermee eens. De volgende opmerkingen worden gemaakt:
 De gebruiksfrequentie van CoL geeft al aan dat het overbodig is.
 De meeste zaken worden al bij vakdidactiek of andere bijeenkomsten besproken.
 Interdisciplinair ervaringen uitwisselen vind ik een goed idee, maar dan wel in een mondelinge discussie.
 De meeste problemen worden al besproken met de vakdidacticus, de schoolstagebegeleider, en de twaalf andere docenten in opleiding. Daarna valt er meestal weinig aan toe te
voegen.
 Je bespreekt ook veel met je collega stageloper.
Op de vraag of deelnemers in de toekomst, bijvoorbeeld bij Schoolpracticum 2, nog wensen deel
te nemen aan een CoL antwoorden drie respondenten met ja en zes met nee. De volgende opmerkingen worden bij deze vraag gemaakt:
 Zonde van mijn tijd. Ik zie liever een paar toegevoegde functies in Teletop: discussieboard
en vraag & antwoord en mogelijkheid om bestanden toe te voegen voor ieders gebruik.
 Het is nuttig, maar wordt te weinig gebruikt om daadwerkelijk iets toe te voegen. Dit komt
doordat de topics al bij bijeenkomsten en dergelijke worden besproken en hoeven derhalve
meestal niet nog een keer de revue te passeren.
 Het heeft voor mij geen meerwaarde gegeven aan het SP.
 Te weinig meerwaarde op deze manier.
 Ja, mits er iets meer deelname ook van anderen is.
Succesfactor: Een succesvolle community kiest haar eigen inrichting en werkvormen, heeft een
identiteit, een eigen profiel en heeft voortdurend zorg voor haar ‘sociaal weefsel’.
Als positieve punten van de startbijeenkomst wordt genoemd dat de bijeenkomst duidelijk maakte
wat de bedoeling en het nut van een CoL is. Tijdens de bijeenkomst waren er echter technische
problemen met het inloggen.
Het webplatform voldoet voor 2 respondenten aan de verwachtingen, voor 3 respondenten niet
en voor 3 gedeeltelijk. Voor sommige deelnemers zou het webplatform nog overzichtelijker mogen zijn zodat ze sneller en beter hun weg kunnen vinden.
Vier respondenten vinden dat de moderators aan de verwachtingen hebben voldaan, één respondent vindt van niet, de vier overigen vinden gedeeltelijk.
Alle respondenten vinden dat ze de andere CoL deelnemers kunnen vertrouwen. De volgende
toelichtingen worden gemaakt:
 Als het goed is zijn zij ook docenten, in dit geval, en verwacht je dat ze 'in hetzelfde
schuitje' zitten
 De meeste mensen zijn bekend
Op de vraag of ze het gevoel hebben er bij te horen en graag terug keren naar het webplatform
antwoorden 3 respondenten ja, 5 nee en 1 gedeeltelijk. De volgende toelichtingen worden bij deze vraag gegeven.
 De CoL is niet bepaald tot leven gekomen. Dit is niet zo vreemd omdat het webplatform
een van de vele contactmanieren is die wij studenten hebben met elkaar. Ten eerste zien
wij elkaar minimaal een keer per week, ten tweede is daar TeleTOP, waar die onderdelen
uit CoL die nuttig kunnen zijn (vraag en antwoord, discussieboard, uitwisseling documenten) ook geplaatst kunnen worden en ten derde heb ik gemerkt dat ik de meeste problemen
die ik op het webplatform zou willen zetten toch vooral met aankomend docenten uit mijn
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eigen vakgebied wil bespreken omdat die het beste snappen hoe mijn lessen in elkaar zitten.
Er deden erg weinig mensen mee met de CoL. Verder is de site erg onoverzichtelijk in die
zin dat je niet vlug kunt zien welke discussies actueel zijn en wat er aan posts is bijgekomen sinds je laatste bezoek.
Wel erbij horen, niet terug keren.
Ik heb me er niet geheel in verdiept.

Succesfactor: Een succesvolle community heeft haar eigen inhoud: datgene wat de deelnemers
en de organisatie willen inbrengen in de community.
Op de vraag of de CoL voldoende ingaat op gemeenschappelijk ervaren problemen van de praktijk antwoorden 3 respondenten ja, 2 nee en 3 gedeeltelijk. De volgende toelichtingen worden bij
deze vraag gegeven:
 Die drie man die daadwerkelijk gepost heeft gemiddeld wel, maar veel animo was er niet.
Bij mijzelf ook niet omdat er gewoon teveel verschillende mogelijkheden voor intervisie waren, deze toevoeging was gewoon nogal overbodig.
 Hangt er vanaf als er dergelijke problemen worden gepost.
 Ik bespreek dat soort problemen in een face to face gesprek met de SP-begeleider, de andere sp-student of de vakdidacticus. Een digitaal medium is daarvoor veel te afstandelijk.
 er zijn te weinig mensen die van zich hebben laten horen.
Drie respondenten vinden de antwoorden die ze krijgen niet direct toepasbaar. Vijf respondenten
vinden dit gedeeltelijk. Slechts één persoon vindt de antwoorden direct toepasbaar. De volgende
toelichtingen worden bij deze vraag gegeven:
 Als het om een concreet probleem gaat, is dat vaak wel zo moeilijk of persoonlijk dat een
ander er toch niet zoveel mee kan, of haar/zijn eigen doceerstijl tegenaan gooit.
 Hangt van het antwoord af.
 doordat het antwoord in veel gevallen van de moderator kwam.
 is niet te verbeteren, maar op elke school en in elke klas gaat het toch anders
 ben het niet altijd eens
Onderzoeksvraag 2. Ervaren de CoL deelnemers de veronderstelde meerwaarde bij participatie van de CoL?
Opvallend is dat de respondenten het meest oneens zijn met de twee laatste genoemde meerwaardes in de bovenstaande tabel. Met betrekking tot de verbreding van kennis en ervaring naar
andere type scholen worden de volgende opmerkingen gemaakt:
 Hangt van de topics af.
 Veel vragen worden gesteld zonder al te veel achtergrondinformatie.
 Er is eerst een bredere kijk nodig uit de praktijk voordat andere typen onderwijs begrepen
kunnen worden
Met betrekking tot het bespreken van gevoelige zaken die schoolsgebonden zijn, wordt opgemerkt:
 Dat zijn toch dingen die ik met mijn practicumdocent wil bespreken, daar hebben medestudenten meestal weinig aan toe te voegen. Daarnaast, als ik dit met medestudenten wil bespreken, dan wel graag face to face, juist omdat het gevoelig ligt.
 Hangt ook van persoon af, hoe makkelijk deze over zaken praat...
 Dat is juist niet gemakkelijker.
 Dat kan ook wel mondeling, dat is zelf nog makkelijker om je punt duidelijk te maken
 Echt gevoelige zaken zal ik nooit bespreken op een kanaal waar 100 mensen op kunnen.
Met de stelling dat deelnemers elkaar moeten aanvullen of helpen zijn de respondenten het
meest eens, omdat er anders, volgens hen, geen sprake kan zijn van een CoL.
De antwoorden op de stelling dat de CoL een goede aanvulling vormt op de begeleiding vanuit
de lerarenopleiding of school lopen het meest uiteen. Respondenten merken op:
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Het is een overbodige aanvulling. Het is wel fijn dat je ergens je verhaal kwijt kunt midden
in de nacht, maar dat kan ook op andere plaatsen of desnoods via e-mail.
Je kunt ieder moment van de dag een vraag stellen, maar het antwoord lees je i.h.a. toch
pas een dag later.
Het is alleen een goede aanvulling als er voldoende mensen mee doen (snelle reactie)

Verwachtte meerwaardes van een CoL

Mee eens

Door participatie aan de CoL krijgt u erkenning en
0
waardering van andere CoL deelnemers.
Deelnemers kunnen verschillende motieven hebben
5
om mee te doen, maar ze moeten elkaar wel kunnen
aanvullen of helpen.
Op ieder moment van de dag (weekenden) kan ik
2
ervaringen uitwisselen of dringende vragen stellen
met betrekking tot mijn beroepspraktijk. Wanneer de
begeleiders van de lerarenopleiding of school niet
beschikbaar zijn, is deze mogelijkheid een goede
aanvulling.
Door deelname kan ik mijn kennis en ervaring ver1
breden naar andere type scholen. Dit zorgt voor een
verbreding van mijn kijk op de beroepspraktijk.
Ik kan 'gevoelige zaken' die schoolsgebonden zijn
0
makkelijker bespreekbaar maken, mits natuurlijk de
privacy wordt gerespecteerd.
Tabel 2. Overzicht van de ervaren meerwaarden van de CoL

Gedeeltelijk
mee eens
6

Mee oneens

2

2

4

3

2

4

3

5

2

Uit het eindgesprek:
 1a. Bij vakdidactiek en op de stagescholen worden kleine CoL’s gevormd zonder digitale
omgeving en met directe interactie. Deze sluiten goed aan bij de hulpvraag van de minorstudenten. De kennisuitwisseling is in deze CoL’s groot en de stagiaires waarderen de inbreng van schoolpracticumdocenten en vakdidactici in hoge mate.
 1b. De doelgroep, studenten in het begin van de lerarenopleiding, is niet geschikt voor een
vakoverstijgende CoL. De groep is te groot, te divers, leden hebben onvoldoende gemeenschappelijke belangen en zijn nog niet gericht op het construeren van nieuwe kennis (velen
zijn ‘lurkers’ aan de CoP gebleken). De leerstijl van velen kan nog gekenmerkt worden als
inactief of gesloten reproductief (Vermunt, 1997)
Onderzoeksvraag 3. Is de CoL ook interessant als instrument voor de lerarenopleiding van
ELAN?
Uit het eindgesprek:
De conclusies in het evaluatierapport worden door alle deelnemers gedeeld. Een CoL, zoals nu
ingezet, voegt niets toe aan wat er al is. Bovendien is de inrichting van de digitale omgeving niet
optimaal (teveel doorklikken en onvoldoende overzicht op de discussies en bijdragen). Installeren
van een dergelijke omgeving in Teletop (digitaal cursus management systeem van de Universiteit
Twente) zou de voorkeur genieten.
 2a. Samenwerkend leren en actief participeren in een community zijn activiteiten die je zou
kunnen scharen onder leerdoelen van het curriculum van de lerarenopleiding gericht op het
verwerven van de 5e en 7e SBL-competentie: samenwerken met collega’s en persoonlijke
ontwikkeling. Met name de studenten geven aan dat exclusieve aandacht voor deze competenties in het curriculum noodzakelijk is ‘je leert dat niet zomaar!’. Alle betrokkenen zien
in dit perspectief mogelijkheden voor een community of learners in het tweede deel van de
educatieve master.
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2b. Een digitale omgeving, ten dienste van een CoP, zou een vanzelfsprekend forum van
de educatieve master moeten zijn waarin studenten en docenten vragen kunnen posten,
onderwijsproducten van eigen hand kunnen aanbieden, wetenswaardigheden en interessante links kunnen melden, discussies kunnen voeren en, in deelgroepen, producerend
kunnen leren. Een dergelijke omgeving zou deel moeten uitmaken van de ELO-Teletop. De
studenten vinden groepsopdrachten die verplicht in de CoP moeten worden uitgevoerd gerechtvaardigd in het perspectief van de eerder genoemde doelen. Zij achten het ook zeer
wel mogelijk dat een aantal studenten, eventueel met enkele docenten spontaan een deelCoL (community of learners) vormen. Met name in het laatste deel van studie, tijdens Onderzoek van Onderwijs, mag het ontstaan van diverse CoL’s verwacht worden.

4.6 Conclusie en discussie
N.a.v. de resultaten
Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat het draagvlak niet groot is.
Onderzoeksvraag 1. Worden de succesfactoren gerealiseerd in de CoL?
De doelstellingen van de CoL en de vragen waarop men binnen de CoL antwoorden krijgt, blijken
niet voor alle deelnemers even duidelijk.
Van een gemeenschap was er binnen deze CoL geen sprake. Deelnemers vertrouwen elkaar
wel, maar ze hebben niet echt het gevoel erbij te horen en graag terug te keren naar de CoL.
Ondanks dat de deelnemers redelijk tevreden zijn over de moderator heeft deze de discussie in
de CoL niet kunnen aanzwengelen.
Gezien de geringe interactie in de CoL zijn de succesfactoren met betrekking tot de dimensie
Praktijk niet goed uit de verf gekomen. Dat de CoL vormgegeven was op een ander platform dan
men gewend was speelde een negatieve rol. De problemen en onvolkomenheden van het gebruikte webplatform veroorzaakten een drempel tot gebruik van het webplatform. De beschikbaarheid van vele andere communicatiekanalen droeg eraan bij dat de studenten deze vakoverstijgende CoL als overbodig beschouwden.
Onderzoeksvraag 2. Ervaren de CoL deelnemers de veronderstelde meerwaarden bij participatie
van de CoL?
De veronderstelde meerwaarden zijn niet ervaren.
Onderzoeksvraag 3. Is de CoL ook interessant als instrument voor (opleidings)scholen en lerarenopleidingen?
De vakoverstijgende CoL heeft gefunctioneerd in een setting waarin de deelnemers deel uitmaakten van andere CoL’s waar deelname en begeleiding meer vanzelfsprekend waren. De
vakoverstijgende CoL is als overbodig ervaren.
Uit het eindgesprek kwam echter naar voren dat een CoL een welkome aanvulling binnen het
curriculum van vooral de educatieve master kan zijn. Een digitale omgeving, mits deze deel uitmaakt van het gangbare webplatform en een vanzelfsprekend en integraal onderdeel is van het
geheel, maakt het dan mogelijk om samen te werken zonder in elkaars onmiddellijke nabijheid te
zijn.
De toekomst van een (virtuele) CoL voor beroepsvaardigheden
De gerealiseerde (virtuele) CoL is weinig succesvol geweest. Dat rechtvaardigt de conclusie dat
er niet mee verder gegaan moet worden. Echter, met name op basis van uitspraken, gedaan
door DIO’s in het eindgesprek, zijn er toch aanwijzingen dat het zinvol, in het perspectief van leren samenwerken en onderwijsontwikkeling, is het verder ontwikkelen van een CoL voor beroepsvaardigheden te overwegen. Participatie aan zo’n CoL dient een authentiek belang te dienen. Er moet veel te halen zijn en gemakkelijk iets gebracht kunnen worden. Wellicht bieden de
recente ontwikkelingen betreffende verregaande samenwerking tussen de drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente een stimulans om virtuele CoL’s verder te ontwikke-
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len, zodat daarmee verdere samenwerking tussen de lerarenopleidingen van de drie TU’s bevorderd wordt.
Contact:
H.K. Slettenhaar: h.k.slettenhaar@utwente.nl
C.B. Vaneker: c.b.vaneker@utwente.nl
J.M.C. Potters: Hanneke.potters@ou.nl
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