
 

 

 

 

 

 

 

 

An analysis of the creation of value through 

social interaction in an educational research 

partnership 

 
Een analyse van de sociale netwerken en de waarde die wordt gecreëerd in de 

sociale interacties tussen actoren in de Werkplaats ‘Diversiteit’. 

 
 

 

 

 

Student: W.P. Michels 

Studentnummer: 10260595 

Eerste begeleider: dhr. dr. L.J.F.  Cornelissen 

Tweede beoordelaar: mw. dr. L. Gaikhorst 

Amsterdam, Augustus 2017 



2 
	

Abstract 

Recent years have given rise to new forms of educational partnership between universities 
and schools. Not only do these partnerships allow for opportunities to meet new people, they 
often aim to utilise each other’s expertise to construct new or deeper understanding of 
specific concepts. This paper focuses on a specific educational research partnership between 
the University of Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences, the Kohnstamm 
Institute and three primary school organisations in Amsterdam. The aim of this research 
paper is to gain insight into the social processes that take place and the value that is created 
within them. Additionally, this paper adds to the limited body of research surrounding 
educational partnerships by combining quantitative as well as qualitative research design to 
gain a more well-rounded understanding of what takes place in this growing form of 
collaboration. Data was exclusively gathered through interviews with 12 participating 
members of the partnership. The data provides insight into their social networks and indicates 
there are differences in their size, diversity and the amount of promising relations. 
Furthermore, the results show that the collaboration in the partnership has mostly created 
potential value. Based on these results it is concluded that the collaboration offers 
opportunities for participants to build up promising relationships, which in turn lead to the 
creation of various forms of value. Although this paper shines light on the social processes 
and the value that is created within an educational research partnership, further research is 
recommended to better understand that which takes place in these new forms of 
interorganisational collaboration.  
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1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling – de opkomst van onderzoekssamenwerkingsverbanden 

Verbetering en innovaties spelen een centrale rol in het leven van de mensheid, zodoende zijn 

dit kernprincipes die te constateren zijn in uiteenlopende sectoren van onze samenleving. Het 

onderwijs is hiervan één voorbeeld, of het nou gaat om het verbeteren van prestaties, 

didactische methodieken of innovaties op beleidsniveau. De centrale rol die deze principes 

hebben in het onderwijs is onder meer terug te zien in de nadruk die, zowel in de praktijk 

alsmede in beleid, gelegd wordt op het vermogen van de onderwijspraktijk om zichzelf te 

verbeteren (Greany & Brown, 2015). Heden ten dage zou het aannemelijk zijn dat deze 

processen plaatsvinden op basis van wetenschap en de daaruit voortvloeiende kennis. Dit 

blijkt echter onvoldoende het geval te zijn, men spreekt tegenwoordig regelmatig van een 

kloof tussen de onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek (Hargreaves, 1996; McIntyre, 

2005).  

Om zowel in te spelen op de geconstateerde kloof alsook een steentje bij te dragen aan 

de vraag naar constante verbetering van de onderwijspraktijk is er de afgelopen jaren steeds 

meer draagvlak ontstaan voor een onderwijskundig fenomeen. Zowel op nationaal als 

internationaal niveau gaan scholen en universiteiten gezamenlijk nieuwe onderzoeks-

samenwerkingsverbanden aan. De verwachting is dat dergelijke samenwerkingsverbanden 

theorie en praktijk dichter bij elkaar zullen brengen om uiteindelijk beiden beter op elkaar af 

te kunnen stemmen (Hargreaves, 1996; Hillage, Pearson, Anderson, & Tamkin, 1998). 

Daarnaast wordt verondersteld dat deze samenwerking enerzijds de deelname aan onderzoek 

in scholen zal versterken, anderzijds wenst het leraren te ondersteunen in het vinden, delen en 

implementeren van relevante onderzoeksresultaten om bij te dragen aan de verbetering van 

het onderwijs in de breedste zin van het woord (Campbell & Levin, 2012). 

Ondanks het feit dat samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten 

momenteel zowel nationaal als internationaal in opkomst zijn, is dit niet per se een modern 

fenomeen. Wanneer het in zijn historisch perspectief geplaatst wordt valt op dat de opkomst 

van dit fenomeen dateert uit de eerste decennia van de vorige eeuw. Er ontstond destijds 

vraag naar onderwijs dat gebaseerd was op onderzoeksresultaten en naar professionals die 

zelf praktijkonderzoek konden verrichten om hun eigen handelen te verbeteren (Wann, 1953). 

De universiteit werd in die tijd gezien als de exclusieve bron voor wetenschappelijk en 

theoretische kennis (Baumfield & Butterworth, 2007). Dit leverde traditionele vormen van 

samenwerking op tussen scholen en universiteiten die gekenmerkt werd door hiërarchische 

communicatie. Om dit te doorbreken werd geïnvesteerd in nieuwe samenwerkingsverbanden 
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waarin de nadruk meer zou moeten komen te liggen op gelijkwaardigheid. Deze nieuwe 

samenwerking tussen scholen en universiteiten die in opkomst was maakte bewust ruimte 

voor de expertise en de intellectuele leiderschapsvaardigheden van leraren uit het werkveld 

(Zeichner, 2003). 

Terwijl samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten al in opkomst waren 

aan het begin van de vorige eeuw, is het aantal wetenschappelijke onderzoeken gericht op 

deze samenwerking gering (Book, 1996; Teitel, zoals geciteerd in Rice, 2002). Zodoende 

draagt dit onderzoek direct bij aan de tot nog toe beperkt bestaande wetenschappelijke 

literatuur omtrent dit relevante onderwijskundig fenomeen. 

Samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten berusten op een 

samenwerking tussen actoren uit verschillende organisaties. Deze samenwerking ambieert 

doorgaans verbetering en verandering teweeg te brengen. Onderzoek wijst uit dat het 

implementeren van dergelijke innovatie plaatsvindt middels complexe en multidimensionale 

sociale interacties (Finnigan & Daly, 2014). Over dergelijke processen in onderzoeks-

samenwerkingsverbanden is tot op heden nog weinig bekend. Daarnaast is veel van het reeds 

verrichtte onderzoek naar de samenwerking tussen scholen en universiteiten uitsluitend 

kwantitatief danwel kwalitatief van aard. Hoewel deze onderzoeken het belang van diverse 

aspecten en dimensies van de samenwerking in kaart hebben gebracht, schiet het hanteren 

van maar één perspectief dikwijls te kort. Om de ontwikkelingsprocessen en de complexe rol 

van sociale interacties daarbij in kaart te brengen en deze systematisch te analyseren is het 

wenselijk om beide perspectieven te hanteren en om deze te integreren. Dit onderzoek tracht 

de geconstateerde tendens te doorbreken en hoopt in te spelen op deze wens, door een 

onderzoekssamenwerkingsverband te analyseren vanuit zowel een kwantitatieve als een 

kwalitatieve lens. Het onderzoek schijnt zodoende licht op een pad dat, in het kader van 

onderzoek naar samenwerkingsverbanden, tot nog toe te weinig bewandeld wordt. 

Het onderzoekssamenwerkingsverband dat in dit onderzoek centraal wordt gesteld is de 

Werkplaats ‘Diversiteit’, een tweejarig traject tussen drie basisschoolbesturen in Amsterdam, 

de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het 

Kohnstamm Instituut (KI). Het onderzoekssamenwerkingsverband wordt geanalyseerd vanuit 

twee perspectieven en tracht zicht te krijgen op de sociale interacties die plaats hebben 

gevonden in het samenwerkingsverband en wat dit diverse actoren heeft opgeleverd. De 

onderzoeksvraag die derhalve centraal wordt gesteld luidt: “In hoeverre creëren onderlinge 

sociale interacties waarde voor deelnemers aan de Werkplaats ‘Diversiteit’ in de beginfase 

van het samenwerkingsverband?”. 
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1.2 Relevantie – de combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt er in dit onderzoek aandacht besteed aan 

de sociale processen die plaatsvinden in het samenwerkingsverband. Hierover is tot op heden 

nog relatief weinig bekend. Reeds verrichtte onderzoeken naar innovatie en verandering, 

zoals het onderzoek van Finnigan en Daly (2014), wekken echter de suggestie dat de 

onderlinge sociale interacties een sleutelrol spelen in de wijze waarop deze processen 

succesvol verlopen. Om daarnaast zicht te krijgen op hetgeen deelname aan het 

samenwerkingsverband verschillende actoren heeft opgeleverd maakt dit onderzoek ook 

ruimte voor de persoonlijke verhalen van actoren. Deze verhalen maken het mogelijk om 

zicht te krijgen op de meerwaarde die de samenwerking heeft vanuit het perspectief van 

actoren in het samenwerkingsverband. 

De sociale interacties die plaats hebben gevonden zullen geïnventariseerd en 

geanalyseerd worden aan de hand van bestaande sociale netwerkanalyse technieken. 

Daarnaast wordt de meerwaarde van deelname onderzocht aan de hand van een narratieve 

onderzoeksmethode die gepercipieerde waarde in kaart brengt en het mogelijk maakt om de 

verhalen van actoren systematisch te analyseren.  

Hoewel beide onderzoeksmethoden in het verleden voornamelijk afzonderlijk van 

elkaar gebruikt zijn om onderzoekssamenwerkingsverbanden te analyseren, zijn ze zelden in 

samenhang gebruikt en aan elkaar gekoppeld. De integratie van beiden vormt een 

beloftevolle nieuwe toevoeging aan de reeds bestaande literatuur, doordat het kwantitatieve 

en kwalitatieve dataverzameling koppelt en deze data integreert om een completer beeld te 

kunnen vormen van de complexe sociale structuren en processen die plaats vinden in 

onderzoekssamenwerkingsverbanden. 

Aangezien de Werkplaats ‘Diversiteit’ een tweejarig samenwerkingsverband is en het 

dit afgelopen academische jaar van start is gegaan, fungeert dit onderzoek tevens als een 

tussenevaluatie. De resultaten bieden handvatten voor eventuele aanpassingen op diverse 

niveaus van de samenwerking en voor de verdere invulling van het volgende academische 

jaar. 
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2. Theoretisch kader 

In onderstaande paragrafen wordt aandacht besteed aan de verschillende conceptuele kaders 

die als voedingsbodem dienen voor dit onderzoek. Daarnaast worden diverse relevante 

theoretische concepten beschreven en gedefinieerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan het 

onderzochte onderwijskundige fenomeen: onderzoekssamenwerkingsverbanden. Vervolgens 

worden verschillende typen samenwerkingsverbanden in het onderwijs besproken. Tot slot 

wordt het gedachtegoed gepresenteerd dat ten grondslag ligt aan de twee perspectieven die 

gecombineerd worden in de analyses: de sociale netwerktheorie en een narratieve benadering. 

 

2.1 Samenwerkingsverbanden, de uitdagingen en kansen 

Om dit onderzoek te kunnen plaatsen in zijn onderwijskundige context, wordt in deze 

paragraaf aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Allereerst zal een 

definitie gezocht worden voor hetgeen verstaan wordt onder onderzoeks-

samenwerkingsverbanden in het onderwijs. Vervolgens wordt het basisbeginsel van dit 

onderwijskundige fenomeen behandeld. Tot slot wordt globaal in kaart gebracht wat reeds 

bekend is over de samenwerking tussen scholen en universiteiten.  

Samenwerking kan worden gedefinieerd als organisationele en interorganisationele 

structuren waarbij middelen, macht en autoriteit gedeeld worden onder groepsleden die 

bijeenkomen om gezamenlijke doelen na te streven die niet door slechts één individu of één 

organisatie op zichzelf behaald zouden kunnen worden (Kagan, 1991, zoals geciteerd in Rice, 

2002). Het in dit onderzoek onderzochte fenomeen waarbij scholen en universiteiten 

gezamenlijk een onderzoekssamenwerkingsverband aangaan, kan op basis van de 

gepresenteerde definitie geclassificeerd worden als een vorm van interorganisationele 

samenwerking. 

Tot op heden is er nog geen eenduidige overkoepelende term voor deze vorm van 

interorganisationele samenwerking tussen scholen en universiteiten. In de academische 

literatuur komt men verschillende benamingen tegen voor dergelijke 

samenwerkingsverbanden, zoals: ‘cross-sector professional learning communities’ (Frost, 

Akmal, & Kingrey, 2010) en ‘professional development schools’ (Rice, 2002). 

Desalniettemin berust de samenwerking in alle gevallen op het principe dat het samenbrengen 

van participanten met verschillende connecties en perspectieven mogelijkerwijs kan leiden tot 

het bereiken van doelen die de afzonderlijke leden of deelnemende organisaties niet 

zelfstandig zouden kunnen verwezenlijken (Frost et al., 2010). Deze potentiële meerwaarde 

van samenwerkingsverbanden wordt ook wel de 'collaborative advantage' genoemd 
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(Huxham & Vangen, 2000). Het delen van kennis en expertise om gezamenlijk nieuwe 

opvattingen en of producten vorm te geven is een fundamenteel principe dat aan de kern lijkt 

te staan van samenwerkingsverbanden. Dit principe kent zijn voedingsbodem in één van de 

‘grote’ leertheoretische stromingen: het constructivisme. Deze stroming gaat er namelijk van 

uit dat leren een gezamenlijke activiteit is die exploratief plaatsvindt in betekenisvolle 

interacties en situaties (Alesandrini & Larson, 2002). 

Uiteenlopende onderzoeken brengen aan het licht dat het samenbrengen van 

participanten vanuit verschillende organisaties an sich onvoldoende is om de gewenste 

meerwaarde te realiseren. Diverse studies tonen aan dat er uiteenlopende factoren zijn die van 

invloed kunnen zijn op de mate waarin er sprake is van succesvolle samenwerking tussen 

scholen en universiteiten. Zo geven Frost en collega’s (2010) in hun analyse van 

samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten aan dat de beginfase een zeer 

cruciale periode is. In deze fase dienen deelnemers gezamenlijk tot overeenstemming te 

komen rondom verwachtingen, gedragingen en de beoogde doelen. De afstemming in deze 

fase blijkt voorwaardelijk te zijn om de gewenste meerwaarde te bewerkstelligen. 

Het belang van de beginfase wordt nogmaals benadrukt door bevindingen van 

Baumfield en Butterworth (2007); zij concluderen dat de fase waarin nieuwe rollen en 

relaties worden aangegaan zeer bepalend is voor de mate waarin er sprake kan zijn van 

succesvolle samenwerking op de lange termijn. Wanneer nieuwe groepen zich vormen is er in 

deze beginfase vaak onduidelijkheid of ontstaat onenigheid omtrent het gemeenschappelijke 

doel, de rollen, en de daarbij behorende verwachtingen en taken. Deze onduidelijkheid kan 

een oorzaak zijn voor conflicten of andere problematiek die de samenwerking in de weg kan 

staan. Om deze uitdagingen te overkomen en de potentiele meerwaarde van de samenwerking 

te verwezenlijken is het daarom van belang dat leden van een interorganisationele 

samenwerking bijtijds beginnen aan een structurele inspanning om wederzijds begrip te 

stimuleren en te ontwikkelen (Huxham &Vangen, 2000). 

Niet alleen in de beginfase blijkt deze onderlinge afstemming en dialoog 

voorwaardelijk te zijn. Voor een succesvolle samenwerking op de lange termijn is het van 

essentieel belang dat leden structureel in gesprek gaan en blijven met elkaar. Deze 

samenwerking op interorganisationeel niveau brengt namelijk spanning met zich mee doordat 

leden met verschillende achtergronden en vanuit diverse organisatieculturen bijeenkomen 

(Kanter, 1994). Wanneer dergelijke spanningen gezien worden als potentiele leermomenten 

en ze gezamenlijk worden opgelost kan dit lijden tot een sterker gevoel van verbondenheid. 

Naast het feit dat de leden nieuwe interpersoonlijke relaties aangaan, faciliteert het 



9 
	

interorganisationeel contact de mogelijkheid om nieuwe perspectieven en kennis eigen te 

maken (Cobb et al., 2003; Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). 

Samengevat kan uit het bovenstaande opgemaakt worden dat samenwerkingsverbanden 

in het onderwijs tussen scholen en universiteiten een vorm zijn van interorganisationele 

samenwerking. Dergelijke samenwerkingsverbanden kennen een constructivistische 

voedingsbodem en wensen een collaboratieve meerwaarde te realiseren. Voorwaardelijk voor 

het verwezenlijken van deze potentiële meerwaarde zijn echter twee invloedrijke factoren: de 

beginfase en onderling dialoog. Dit onderzoek erkent en benadrukt het belang van beide 

factoren; zo vindt de dataverzameling plaats gedurende deze cruciale beginfase van de 

samenwerking en wordt er nadrukkelijk in kaart gebracht wat er op het niveau van de 

onderlinge sociale interacties plaats vindt. 

 

2.2 Typen samenwerkingsverbanden in het onderwijs 

De interorganisationele samenwerking tussen scholen en universiteiten kan in de praktijk 

diverse vormen aannemen. De meest gangbare samenwerkingsvorm tussen scholen en 

universiteiten is een traditionele vorm waarbij sprake is van een hiërarchische verdeling van 

kennis en kunde. Vandaag de dag streeft men echter naar samenwerkingsvormen die 

nadrukkelijk berusten op een gelijkwaardiger principe. In deze paragraaf wordt aandacht 

besteed aan de diverse vormen die onderzoekssamenwerkingsverbanden tussen scholen 

universiteiten aan kunnen nemen. 

De samenwerking tussen scholen en universiteiten kan op twee niveaus onder de loep 

worden genomen. In eerste instantie is het mogelijk om te kijken naar de organisatorische 

structuren binnen een samenwerkingsverband. Het is echter ook mogelijk om de 

samenwerking te bekijken op het niveau van de onderlinge interacties tussen actoren. Beide 

perspectieven worden in onderstaande alinea’s behandeld.  

Wanneer de samenwerking tussen scholen en universiteiten op organisatorisch niveau 

geanalyseerd wordt, is het mogelijk om de samenwerking onder te verdelen in drie vormen 

van partnerschap (McLaughlin & Black-Hawkins, 2007). De eerste is de meest traditionele 

vorm van samenwerking, waarbij een universiteit voornamelijk scholing of ondersteuning 

aan leraren uit de onderwijspraktijk aanbiedt. Deze vorm wordt de service vorm genoemd. De 

tweede vorm, ook wel de complementaire relatie genoemd, legt in de samenwerking de 

nadruk op ruimte voor zowel de behoeften van de school als die van de universiteit. Hoewel 

er zodoende ruimte is voor de onderzoeksagenda’s van beide organisaties hoeven deze niet 

op elkaar afgestemd te worden, ze kunnen in deze vorm van samenwerking volledig parallel 
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aan elkaar bestaan en beïnvloeden elkaar niet. De derde is het collaboratieve partnerschap. 

Kenmerkend voor deze vorm van samenwerking is de nadruk die gelegd wordt op onderlinge 

afstemming. Er dient ruimte gecreëerd te worden om gezamenlijk gedeelde doelen en 

belangen na te streven. Deze laatste vorm van partnerschap legt tot slot een sterke nadruk op 

betrokkenheid van alle partijen. 

De samenwerking kan ook op het niveau van de interacties tussen individuele actoren 

geanalyseerd worden aan de hand van zes modellen. Deze modellen definiëren verschillende 

interactiepatronen die typerend kunnen zijn voor de onderlinge interacties tussen actoren; 

hierbij wordt een onderscheid gemaakt op basis van de mate waarin actoren eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid ervaren (McLaughlin & Black-Hawkins, 2004). Tabel 2.1 biedt een 

overzicht van deze zes modellen, deze worden in de daaropvolgende alinea toegelicht. 

 

Tabel 2.1  
Modellen van interactiepatronen in onderzoekssamenwerking tussen scholen en 
universiteiten. 
Model Omschrijving 

1 schoolgebonden onderzoek; individuele leraren worden begeleid door 
‘onderzoeksexperts’ vanuit de universiteit 

2 schoolbreed onderzoek; een schoolteam wordt ondersteund door een wetenschapper 
vanuit de universiteit die fungeert als ‘critical friend’ 

3 onderzoek in de school; praktijkonderzoek dat door de universiteit vanuit hun 
‘onderzoeksexpertise’ verricht wordt 

4 school overstijgend; individuele leraren van diverse scholen die gezamenlijk 
begeleid worden door ‘onderzoeksexperts’ vanuit de universiteit  

5 onderzoek in en tussen scholen; praktijkonderzoek dat ondersteund en gefaciliteerd 
wordt op verschillende scholen onder toezicht van wetenschapper(s) vanuit de 
universiteit die ook fungeren als ‘critical friend’ 

6 onderzoek in en tussen organisaties; alle betrokkenen worden gezien als experts, ze 
faciliteren elk een deel van het onderzoek en fungeren allemaal als ‘critical friend’ 

Noot. Gebaseerd op McLaughlin en Black-Hawkins (2004) 

Het eerste en tweede model richten zich op praktijkonderzoek in de school waarbij de 

actoren vanuit de universiteit voornamelijk een begeleidende en ondersteunende rol hebben. 

Het verschil tussen deze twee modellen is dat het eerste model nadrukkelijk gericht is op 

kleinschalig praktijkonderzoek, meestal enkel op het niveau van een individuele klas. In het 

tweede model daarentegen vindt het onderzoek plaats op het niveau van de school als 

organisatie in zijn geheel. In het derde model verschuiven de rollen, de actoren vanuit de 

universiteit verrichten het onderzoek en de school fungeert in dit model als het ware als een 
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bron van data. Het vierde model is vergelijkbaar met het eerste model; wederom voeren 

leraren praktijkonderzoek uit, zij worden daarbij begeleid door actoren vanuit de universiteit. 

Dit model voegt hier echter aan toe dat leraren vanuit verschillende scholen bij elkaar komen 

in plenaire bijeenkomsten voor de te ontvangen begeleiding vanuit de universiteit. Het vijfde 

model bouwt voort op dit vierde model en voegt eraan toe dat leraren onderling ervaringen en 

kennis uitwisselen. Het zesde en tevens laatste model heeft min of meer dezelfde kenmerken 

als de vorige, echter worden de rollen van alle actoren herzien. Interactie in dit model vindt 

plaats op basis van veronderstelde gelijkwaardigheid tussen alle actoren. De betrokkenen 

erkennen en herkennen de toegevoegde waarde van het perspectief en de achtergrond van de 

ander. Door de onderlinge verschillen in kennis en expertise effectief te benutten is men zich 

bewust van het feit dat juist dit het onderzoek in zijn geheel rijker en robuuster maakt. 

Hoewel onderzoekssamenwerkingsverbanden vandaag de dag steven naar 

gelijkwaardige vormen van partnerschap en samenwerking, blijkt uit onderzoek van 

Baumfield en Butterworth (2007) dat de informatiestromen in samenwerkingsverbanden 

tussen scholen en universiteiten hoofdzakelijk vanuit de universiteit naar de scholen toe 

gericht zijn. Op organisatorisch niveau blijken de traditionele structuren en processen dus 

lastig te doorbreken. McLaughlin en Black-Hawkins (2007) bevestigen dit en voegen hieraan 

toe dat ook op het niveau van de onderlinge interacties in onderzoeks-

samenwerkingsverbanden de traditionele processen lastig te doorbreken zijn. Zij 

analyseerden de samenwerking tussen acht scholen in het Verenigd Koninkrijk en de 

universiteit van Cambridge en kwamen tot de conclusie dat, in de meeste gevallen, 

wetenschappers vanuit de universiteit voornamelijk ondersteuning boden en advies gaven aan 

docenten die in hun eigen scholen praktijkonderzoek verrichtten. De in deze onderzoeken 

geconstateerde vormen van samenwerking en interactie komen het meest overeen met de 

traditionele vormen van onderzoekssamenwerking tussen scholen en universiteiten zoals die 

al jaren bestaan hebben. Het doorbreken van deze traditionele structuren en processen is dus 

niet vanzelfsprekend. 

Het bovenstaande brengt naar voren dat een samenwerkingsverband op twee niveaus 

geanalyseerd kan worden. Enerzijds kan gekeken worden naar de organisatorische kant, 

anderzijds bestaat de mogelijkheid om de samenwerking op het niveau van individuele 

interacties te analyseren. Uit diverse onderzoeken verricht op beide niveaus blijkt, ondanks 

het streven naar gelijkwaardige vormen van partnerschap en samenwerking, dat traditionele 

processen en structuren moeilijk te doorbreken zijn. Ongeacht de vorm die het 

samenwerkingsverband aanneemt, berust de potentiele verandering en innovatie die 
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nagestreefd wordt voor een groot deel op de interacties die plaatsvinden tussen actoren. Om 

meer zicht te krijgen op de factoren die hierop van invloed kunnen zijn is dit onderzoek 

nadrukkelijk gericht op de sociale structuren en processen die ontstaan en plaatsvinden op het 

niveau van de onderlinge samenwerking. 

 

2.3 Gemeenschappen & netwerken 

De samenwerking op het niveau van individuele actoren legt een sterke nadruk op leren en 

ontwikkelen in een sociale context. De sociale structuren die een rol spelen in deze context 

worden dikwijls opgedeeld in twee constructen: gemeenschappen en netwerken (Wenger et 

al., 2011). Om de twee constructen volledig tot hun recht te laten komen worden ze beiden 

gedefinieerd, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed dat gepresenteerd is door 

Wenger en collega’s (2011). Bij deze definiëring wordt er voor het gemak vanuit gegaan dat 

er sprake is van achtereenvolgens een gemeenschap dan wel netwerk in zijn of haar meest 

pure vorm. In ogenschouw dient genomen te worden dat dergelijke pure vormen van beiden 

zich zelden tot nooit voordoen in de dagelijkse realiteit. 

Een gemeenschap kent een collectief doel. Het legt de nadruk op het gezamenlijk 

werken aan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden om uiteindelijk het handelen van 

groepsleden in de praktijk te verbeteren. Een belangrijk kenmerk van een gemeenschap is dat 

het collectief en individueel leren verbindt. Voorwaardelijk aan dit leerproces is het 

ontwikkelen van een gezamenlijke identiteit en taal. Dit vraagt om een hoge mate van 

betrokkenheid en legt een sterke nadruk op dialoog. De uiteindelijke opbrengsten en 

meerwaarde van een gemeenschap kunnen zowel concreet als abstract vorm krijgen. 

Terwijl de meerwaarde van een gemeenschap zowel concreet als abstract kan zijn, kent 

de meerwaarde van een netwerk enkel een abstracte vorm. Typerend voor een netwerk is de 

mate waarin er aandacht is voor de onderlinge relaties en interacties tussen actoren. Een 

netwerk wordt over het algemeen beschouwd als een serie knooppunten, de individuele 

groepsleden, die verbonden zijn doormiddel van interpersoonlijke relaties. Er wordt vanuit 

gegaan dat deze onderlinge relaties en verbindingen tussen groepsleden toegang bieden tot 

uiteenlopende informatiebronnen. Het leren en de ontwikkeling in een netwerk legt, in 

tegenstelling tot een gemeenschap, de nadruk op het niveau van individuele actoren.  

 Samengevat kan worden gesteld dat een gemeenschap de nadruk legt op een collectief 

niveau, terwijl een netwerk zich richt op de potentiële waarde die verborgen zit in de 

onderlinge relaties en interacties tussen individuele actoren. Aangezien dit onderzoek de 

sociale structuren en processen die ontstaan en plaats vinden op het niveau van de individuele 
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interacties in kaart wil brengen wordt er exclusief gebruik gemaakt van een 

netwerkperspectief. 

De sociale structuren die in een netwerk het leerproces beïnvloeden kunnen vanuit 

twee benaderingen onderzocht en geanalyseerd worden: structuralistisch of relationeel 

(Borgatti & Foster, 2003). De structuralistische benadering legt de nadruk op structurele 

eigenschappen van het netwerk en patronen in de onderlinge relaties. Deze benadering gaat 

ervan uit dat deze eigenschappen en patronen verklarende factoren kunnen zijn voor de mate 

waarin leren en ontwikkeling al dan niet effectief plaatsvindt in een netwerk. De relationele 

benadering daarentegen richt zich op de onderlinge relaties tussen actoren in een netwerk en 

gaat ervan uit dat de geaardheid en kwaliteit van deze relaties impact heeft op het leerproces 

(Cornelissen, de Jong, & Kessels, 2012). Het belang van beide benaderingen wordt benadrukt 

in de sociaal-kapitaal theorie. Deze theorie richt zich op de potentiele waarde die verscholen 

ligt in de onderlinge interacties en relaties binnen een netwerk. Er wordt daarbij vanuit 

gegaan dat deze interacties en relaties in een netwerk toegang bieden tot diverse 

hulpmiddelen en hulpbronnen (Portes, 1998). 

Hoewel de sociaal-kapitaal theorie het belang van beide benaderingen benadrukt, 

biedt het weinig aanknopingspunten voor de systematische analyse hiervan. De sociale 

netwerktheorie daarentegen maakt het niet alleen mogelijk om zicht te krijgen op de sociale 

processen die spelen in een netwerk, het biedt ook handvatten voor de systematische analyse 

hiervan (Daly, 2010). Deze invalshoek biedt daarnaast de mogelijkheid om in kaart te 

brengen op welke wijze individuen in een netwerk al dan niet gebruik maken van, beïnvloed 

worden door of een appèl doen op de middelen die tot hun beschikking zijn in hun netwerk 

(Degenne & Forsé, 1999). 

 

2.4 Sociale netwerktheorie & analyse 

Om sociale structuren, relaties en interacties te kunnen omschrijven en deze systematisch te 

kunnen analyseren wordt binnen zowel de sociale netwerktheorie, alsmede de sociaal-

kapitaal theorie regelmatig gebruik gemaakt van sociale netwerkanalyse (SNA) (Moolenaar, 

2012). SNA biedt de mogelijkheid om eigenschappen en patronen van de sociale structuur 

van onderlinge relaties in een netwerk visueel weer te geven en maakt het mogelijk om deze 

te analyseren (Steketee, Miyaoka, & Spiegelman, 2015). Dergelijke analyses integreren 

doorgaans drie elementen: actoren, relaties en banden. De deelnemers waaruit een netwerk is 

opgebouwd vormen gezamenlijk de actoren, zij kunnen voor zowel individuele leden als 

collectieve groepen staan. De actoren in SNA staan voor diegene of datgene dat sociaal actief 
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is in het onderzochte netwerk (Rijksuniversiteit Groningen, 2008). Actoren worden in de 

visuele reproductie van het netwerk als knooppunten weergegeven. In SNA worden relaties 

gezien als de basis waarop actoren in een netwerk aan elkaar verbonden zijn, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een vriendschap, een collegiale samenwerking of een intieme band. Het is 

mogelijk dat twee actoren op basis van meerdere relaties aan elkaar in een netwerk verbonden 

zijn. Hoewel relatie een element is dat opgenomen kan worden in SNA heeft dit element in 

tegenstelling tot de andere twee geen gangbare visuele representatie. De verbinding tussen 

actoren in een netwerk is een weergave van de onderlinge band, hetgeen gedefinieerd wordt 

als de connectie tussen twee actoren op basis van een gegeven relatie. In de visuele 

representaties van een netwerk worden de banden doorgaans weergegeven doormiddel van 

lijnen of pijlen die de desbetreffende actoren verbinden. 

 De data over een netwerk kan vanuit twee verschillende perspectieven worden 

weergegeven en verzameld: egocentrisch dan wel sociocentrisch. Egocentrische netwerkdata 

is verzameld vanuit het perspectief van één of meerdere specifieke actoren in een netwerk; 

sociocentrische netwerkdata daarentegen geeft een complete weergave van alle banden tussen 

alle verschillende actoren in een netwerk (Steketee et al., 2015). Hoewel sociocentrische 

netwerkdata een completer beeld geeft van een netwerk, biedt egocentrische netwerkdata de 

mogelijkheid om informatie te verwerven vanuit het perspectief van individuele actoren. In 

SNA is het, ongeacht vanuit welk perspectief data verzameld en weergegeven wordt, 

gebruikelijk om de data te verzamelen aan de hand van interviews of vragenlijsten. De 

verzamelde data wordt vervolgens doorgaans verwerkt in digitale software. Dergelijke 

software maakt het enerzijds mogelijk om visuele representaties van het netwerk te 

construeren en anderzijds om uiteenlopende aspecten van deze netwerken systematisch te 

analyseren. 

 

2.5 Beloftevolle interacties 

Onderzoek verricht vanuit een sociaal netwerkperspectief naar innovatienetwerken heeft 

aangetoond dat drie dimensies van het onderlinge contact een sterke invloed hebben op de 

mate waarin nagestreefde doelen behaald worden. Deze drie dimensies zijn: relatie sterkte, 

toegankelijkheid tot expertise en de diepte van interactie (Coburn, Russel, Kaufman, & Stein, 

2012). De eerste dimensie, relatie sterkte, wordt geoperationaliseerd als zijnde de frequentie 

van interactie of als de mate van sociale nabijheid; in sommige gevallen wordt deze dimensie 

zelfs als een combinatie van beiden aanschouwd. Toegankelijkheid tot expertise wordt gezien 

als de mate waarin één individu in een netwerk toegang heeft tot expertise van andere actoren 
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middels de onderlinge banden en relaties in zijn of haar netwerk. De laatste dimensie, diepte 

van interactie, heeft betrekking op hetgeen onderling besproken wordt. De mate waarin er 

praktische dan wel abstracte (theoretische) gespreksonderwerpen behandeld worden is daarbij 

bepalend voor de te constateren onderlinge diepte van de interactie. 

 Het onderzoek van Coburn et al. (2012) toont aan dat deze drie dimensies in het 

netwerk van een leraar van invloed zijn op de mate waarin duurzame en effectieve 

vernieuwing van het onderwijsaanbod plaatsvindt. In de meest wenselijke situatie is er sprake 

van veel frequent contact, heeft een leraar toegang tot een breed scala aan expertise in zijn of 

haar netwerk en worden er voornamelijk abstracte gespreksonderwerpen gedeeld. Hoewel 

deze combinatie de meest wenselijke is, is het mogelijk dat deze dimensies na verloop van 

tijd een andere vorm aannemen. Het gaat immers om dimensies die betrekking hebben op de 

sociale netwerken en interacties van individuen, waarvan we weten dat deze niet statisch zijn. 

Dergelijke veranderingen of verschuivingen die plaats vinden na enige tijd blijken geen 

invloed te hebben op de mate waarin de innovatie of verbetering van het onderwijsaanbod 

succesvol verloopt. Echter heeft dit, inherent aan de tijdsduur die gepaard gaat met de 

verschuiving, wel effect op de tijd die het kost om de gewenste veranderingen in de praktijk 

te verwezenlijken. 

 

2.6 Waardecreatie & ‘waardecreatieverhalen’ 

SNA verricht vanuit een egocentrisch perspectief biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen 

op de sociale structuren, patronen en interacties die zich voordoen in een 

samenwerkingsverband op het niveau van de individuele actoren. Op basis van de sociaal-

kapitaal theorie kan men ervan uitgaan dat deze interacties toegang bieden tot diverse 

bronnen van waarde, om hier echter nadrukkelijk zicht op te krijgen kan gebruik gemaakt 

worden van ‘Waardecreatieverhalen’ (WCV). Deze complexe verhalen zijn het vertrekpunt 

van een narratieve onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om de gepercipieerde 

meerwaarde in kaart te brengen van sociale interacties in een netwerk op het gebied van 

leren, ontwikkeling en innovatie. Het gedachtegoed van de WCV gaat ervan uit dat er 

feitelijk twee typen verhalen zijn in een samenwerkingsverband: grondverhalen en 

aspiratieverhalen (Wenger, et al., 2011). Grondverhalen richten zich enerzijds op hetgeen al 

plaats heeft gevonden en anderzijds op de zaken die invulling geven aan de dagelijkse 

praktijk. De aspiratieverhalen richten zich daarentegen op de ambities en trachten zicht te 

geven op hetgeen het netwerk nog wenst te zijn of wenst te bereiken. Verondersteld wordt dat 

de leemte die tussen beiden ontstaat ruimte creëert om te leren, om te evalueren wat dit 
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leerproces actoren oplevert en hoe zij dit ervaren. WCV richten zich op deze kloof en 

onderscheiden vijf cycli van waardecreatie die zich in een samenwerkingsverband voor 

kunnen doen (zie Figuur 2.1).  

 De vijf cycli die Wenger en collega’s (2011) presenteren zijn achtereenvolgens: 

‘onmiddellijke waarde’, ‘potentiele waarde’, ‘toegepaste waarde’, ‘gerealiseerde waarde’ en 

‘herdefiniërende waarde’. Hoewel de cycli verwantschap kennen, is er geen sprake van een 

hiërarchie danwel een causale relatie. Ze vormen gezamenlijk een dynamisch raamwerk 

waarmee de waardecreatie in een sociale context in kaart gebracht kan worden. De WCV 

doen dit aan de hand van concrete interacties of momenten die zich hebben voorgedaan 

tussen actoren in een netwerk, deze verhalen leggen hierdoor de nadruk op het perspectief 

van individuele actoren. 
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Figuur 2.1 De vijf cycli van Waardecreatieverhalen (gebaseerd op Wenger et al., 2011) 

 

De eerste cyclus, onmiddellijke waarde, gaat ervan uit dat activiteiten en interacties in 

een netwerk een inherente vorm van waarde kennen. Interacties kunnen bijvoorbeeld leuk of 

inspirerend zijn en geven derhalve vorm aan waarde voor een individu. Niet alle activiteiten 

en interacties leveren echter direct een vorm van waarde op, de tweede cyclus brengt deze 
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potentiële vormen van waarde aan het licht. Kenmerkend voor deze tweede cyclus is dat het 

gericht is op het kenniskapitaal dat kan ontstaan in een netwerk. Een belangrijk aspect van dit 

kenniskapitaal is dat het zowel een concrete als abstracte vorm aan kan nemen. Een 

voorbeeld van potentiele waarde in de praktijk zou een handig document dat gezamenlijk 

opgesteld is kunnen zijn. Het is mogelijk dat dit document niet direct gebruikt wordt, het is 

echter al vormgegeven en blijft zodoende beschikbaar. Men kan het op een later tijdstip 

raadplegen wanneer het wel relevant of noodzakelijk is, waardoor het document potentiele 

waarde bezit die niet direct benut hoeft te worden. 

De concrete toepassing van het kenniskapitaal staat centraal in de derde cyclus, 

toegepaste waarde. Deze derde cyclus richt zich op verandering in de dagelijkse praktijk op 

basis van het geconstrueerde kenniskapitaal. Voorbeelden hiervan kunnen uiteenlopen van 

collega’s die gebruik maken van lesmateriaal van anderen tot professionals die suggesties van 

anderen uitproberen in hun eigen beroepspraktijk. Terwijl de derde cyclus zich richt op 

veranderingen in de praktijk, wordt in de vierde cyclus aandacht besteed aan de mate waarin 

er sprake is van waarneembare of meetbare verbetering in de eigen praktijk. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de mate waarin er sprake is van tevredenheid onder leerlingen en docenten 

naar aanleiding van een nieuwe lesmethode die geïmplementeerd is. 

De vijfde en tevens laatste cyclus, herdefiniërende waarde, stelt het al dan niet 

herdefiniëren van conceptuele kaders door actoren centraal. Deze cyclus richt zich op de 

mogelijkheid dat er transformatieve processen op abstract en theoretisch niveau plaats 

kunnen vinden. Op basis van nieuwe kennis of doordat men in contact is gekomen met andere 

perspectieven kunnen bestaande concepten, opvattingen en ideologieën worden herzien. 

Dikwijls gaat een dergelijk proces gepaard met een herdefiniëring van succes in een 

specifieke context, dit wil zeggen dat op basis van het nieuwe gedachtegoed er op een andere 

manier gekeken wordt naar de praktijk en wat daarin het meest wenselijk is. Een voorbeeld 

hiervan is te vinden in een hypothetische organisatie waar schoolbreed wordt gewerkt aan het 

verbeteren van het pedagogisch klassenklimaat. Inzichten vanuit bestudeerde literatuur 

hebben geleid tot een nieuw gezamenlijk geconstrueerd gedachtegoed waar alle professionals 

vanuit handelen. In dit voorbeeld heeft er een verschuiving plaatsgevonden, op basis van een 

conceptueel kader dat geherdefinieerd is, van hetgeen beschouwd wordt als ‘succesvol’ 

pedagogisch handelen. 
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2.7 Onderzoeksvragen 

Uit het theoretisch kader valt op te maken dat onderzoekssamenwerkingsverbanden in het 

onderwijs diverse vormen aan kunnen nemen. Ongeacht hun vorm trachten deze 

samenwerkingsverbanden een collaboratieve meerwaarde te verwezenlijken op basis van 

gelijkwaardigheid. Twee factoren blijken voorwaardelijk te zijn aan de mate waarin deze 

meerwaarde behaald wordt: de beginfase en het onderlinge dialoog. Het succes van de 

interorganisationele samenwerking hangt hierdoor sterk samen met de sociale processen die 

plaatsvinden, hetgeen op zijn beurt weer het belang van de sociale structuren en patronen die 

in het samenwerkingsverband ontstaan benadrukt. SNA maakt het mogelijk om deze sociale 

structuren, patronen en interacties in kaart te brengen en te analyseren. Het is daarbij 

wenselijk om rekening te houden met eigenschappen van de onderlinge relatie waarvan 

bewezen is dat deze van invloed zijn op de samenwerking: relatie sterkte, toegankelijkheid tot 

expertise en de diepte van interactie. Door in dit onderzoek rekening te houden met de 

eigenschappen relatie sterkte en de diepte van interactie is het mogelijk om gericht in gesprek 

te gaan met actoren over beloftevolle interacties. Om vervolgens zicht te krijgen op wat deze 

interacties de actoren opleveren kan gebruik gemaakt worden van WCV. Aan de hand van de 

vijf cycli die plaats kunnen vinden is het mogelijk om deze WCV te analyseren en zicht te 

krijgen op de waarden die gecreëerd worden voor individuele actoren in het onderzoeks-

samenwerkingsverband. 

 Het gepresenteerde gedachtegoed roept vragen op over onderzoeks-

samenwerkingsverbanden in het onderwijs. De Werkplaats ‘Diversiteit’, een onderzoeks-

samenwerkingsverband tussen drie basisschoolbesturen in Amsterdam, de HvA, de UvA en 

het KI, biedt een unieke mogelijkheid om een aantal van deze vragen in de praktijk te 

onderzoeken. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: “In hoeverre creëren 

onderlinge sociale interacties waarde voor deelnemers aan de Werkplaats ‘Diversiteit’ in de 

beginfase van het samenwerkingsverband?”. 

 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden onderstaande deelvragen onderzocht 

en beantwoord: 

- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de sociale netwerken van actoren die 

deelnemen aan de Werkplaats ‘Diversiteit’? 

- In welke mate vinden er beloftevolle sociale interacties plaats voor actoren die 

deelnemen aan de Werkplaats ‘Diversiteit’? 
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- Welke vormen van waarde worden in beloftevolle sociale interacties voor actoren die 

deelnemen aan de Werkplaats ‘Diversiteit’ gecreëerd? 

- In wat voor soort sociale contexten wordt de waarde voor deelnemers aan de 

Werkplaats ‘Diversiteit’ gecreëerd en waar heeft deze waarde inhoudelijk betrekking 

op? 
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3. Methode 

De analyse van het samenwerkingsverband vond plaats aan de hand van twee perspectieven 

die gecombineerd zijn tot één onderzoeksmethode. In onderstaande paragrafen wordt deze 

onderzoeksmethode omschreven. Allereerst wordt aandacht besteed aan de onderzochte 

context van de Werkplaats ‘Diversiteit’. Vervolgens wordt ingegaan op het ontwerp van deze 

studie. Daarna wordt het ontwikkelde instrument toegelicht. Tot slot worden de gehanteerde 

procedure en de verrichtte analyses gepresenteerd. 

 

3.1 Context – De Werkplaats ‘Diversiteit’ 

Dit onderzoek richtte zich op de Werkplaats ‘Diversiteit’. Dit is een samenwerkingsverband 

tussen drie basisschoolbesturen in Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Kohnstamm Instituut (KI) (WOA, 2016). De 

Werkplaats verwezenlijkt een flexibel netwerk waarin groepen deelnemers vanuit deze 

organisaties met elkaar in contact kunnen komen. Het samenwerkingsverband kent een 

formele organisatiestructuur die op te delen is in drie niveaus van samenwerking: 

onderzoekteams, een regiegroep en een stuurgroep (zie Figuur 3.1). 

De stuurgroep faciliteert de werkplaats door het budget en de opgestelde doelen te 

bewaken. Daarnaast stelt het een gezamenlijke onderzoeksagenda op. De regiegroep draagt 

bij aan het opstellen van deze onderzoeksagenda en richt zich op het vormgeven en faciliteren 

van de interorganisationele samenwerking en kennisdeling. Het onderzoekteam is waar de 

samenwerking en kennisdeling concreet plaatsvinden. Leraren uit deelnemende scholen 

komen bijeen met actoren uit de overige organisaties en geven vorm en inhoud aan 

gezamenlijk onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door leerteams op de scholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Visualisatie van de formele organisatiestructuur van de Werkplaats ‘Diversiteit’ 

(gebaseerd op WOA, 2016). 
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In de figuur worden de diverse samenstellingen waarin de actoren bijeenkomen 

weergegeven. De verbindingen hiertussen zijn een representatie van de informatiestromen en 

onderlinge samenwerking. De rode lijnen geven de samenwerking binnen de Werkplaats 

‘Diversiteit’ aan, de grijze lijnen representeren contact met overige instanties en de zwarte 

stippellijn verwijst naar het contact tussen deze Werkplaats en een drietal andere 

werkplaatsen die ook recentelijk zijn opgericht in andere Nederlandse steden. 

Afhankelijk van de context, de samenstelling en de specifieke wensen van de groep 

waaraan wordt deelgenomen vervullen actoren diverse rollen. Dit onderzoek is uitsluitend 

gericht op de samenwerking op het niveau van het onderzoekteam, aangezien daar 

nadrukkelijk interorganisationele samenwerking plaatsvindt en de actoren in het 

onderzoekteam tevens daar vormgeven aan de praktische invulling van het onderzoeks-

samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband streeft in de samenwerking op het niveau van het 

onderzoekteam twee centrale doelen na. Ten eerste tracht het samenwerkingsverband 

praktijkonderzoek in het kader van diversiteit in de deelnemende scholen te stimuleren en te 

faciliteren. Ten tweede ambieert het een herziening te bewerkstelligen van bestaande 

conceptuele kaders en opvattingen rondom diversiteit. De verwachting hierbij is dat dit 

nieuwe kader bij zou kunnen dragen aan verbetering van de kwaliteit van het handelen van de 

diverse professionals in hun beroepspraktijk.  

De Werkplaats kent een fysieke locatie in de vorm van een lokaal op de 

Roeterseilandcampus van de UvA. Hier kwamen actoren uit het onderzoekteam gedurende 

het eerste jaar in totaal vijf keer bijeen. Deze bijeenkomsten werden vormgegeven en geleid 

door leden van de stuurgroep. Deze groep bestaat uit drie onderzoekscoördinatoren en vier 

onderzoeksbegeleiders. De drie onderzoekscoördinatoren zijn naast hun betrokkenheid bij de 

Werkplaats in dienst van één van de drie deelnemende schoolbesturen. De vier 

onderzoeksbegeleiders zijn naast de Werkplaats werkzaam bij de UvA, HvA of het KI. Aan 

deze bijeenkomsten namen tevens in totaal tien leraren deel die elk actief zijn bij scholen van 

de drie deelnemende schoolbesturen. 

 Gedurende de bijeenkomsten van het onderzoekteam is in de beginfase relevante 

literatuur bestudeerd en besproken. Deze kennisdeling en gezamenlijke kennisconstructie 

diende bij te dragen aan het doel van het samenwerkingsverband om reeds bestaande 

conceptuele kaders en concepten te herzien. Daarnaast richtte het onderzoekteam zich op het 

vormgeven en faciliteren van praktijkonderzoek in de scholen van de betrokken leraren. Deze 

leraren, die deelnamen aan het onderzoekteam, gaven namelijk ook leiding aan leerteams 
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binnen hun eigen scholen. In deze leerteams werd het praktijkonderzoek verricht. Naast 

inhoudelijke thematische discussie over diversiteit was er derhalve ook ruimte in de 

bijeenkomsten van het onderzoekteam om praktijkervaringen uit te wisselen en om in gesprek 

te gaan over het vormgeven en uitvoeren van praktijkonderzoek in de leerteams op de 

scholen. De opzet van de Werkplaats kende uiteenlopende elementen die een impressie gaven 

van de gewenste en nagestreefde interactiepatronen; er werd onder andere een sterke nadruk 

gelegd op het creëren van ruimte voor collegiale consultatie en het benutten van de expertise 

van alle betrokkenen. Deze elementen van de samenwerking in de Werkplaats kwamen het 

meest overeen met het zesde model van mogelijke interactiepatronen in onderzoeks-

samenwerkingsverbanden uit het werk van McLaughlin en Black-Hawkins (2004) (zie 

theoretisch kader 2.2). 

 Samengevat maakte deelname aan deze organisatie overstijgende Werkplaats het 

mogelijk voor alle actoren om in contact te komen met andere perspectieven en bood dit 

tegelijkertijd toegang tot nieuwe kennisbronnen. Het doel van de Werkplaats is om nieuwe 

kennis op te doen omtrent diversiteit en praktijkonderzoek, zodat deze een bijdrage kan 

leveren aan de kwaliteit van ieders beroepspraktijk. Het samenwerkingsverband legt 

zodoende de nadruk op het sociale aspect van kennisconstructie, –deling en –implementatie. 

 

3.2 Ontwerp – Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data 

Om zicht te krijgen op de sociale processen die plaatsvonden in het samenwerkingsverband is 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van een mixed-method design (Creswell, 2013). Deze 

onderzoeksmethode integreert heterogene databronnen om doelgerichte en accurate weergave 

te presenteren van de wijze waarop een sociaal netwerk waarde kan creëren voor 

participerende leden (Wenger et al., 2011). Door middel van diepte-interviews is zowel de 

benodigde kwantitatieve als kwalitatieve data verzameld om de onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. 

Het onderzochte samenwerkingsverband legt een sterke nadruk op het gezamenlijk 

opdoen van nieuwe kennis en het delen van expertise en inzichten, waardoor de sociale 

dimensie van de samenwerking van groot belang is. Om zicht te krijgen op de onderlinge 

interacties die plaatsvonden in het onderzoekssamenwerkingsverband is ervoor gekozen om 

de eerste stap in de analyse vorm te geven op basis van sociale netwerkanalyse technieken. 

Deze keuze maakte het verzamelen en systematisch analyseren van sociale processen 
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mogelijk, hetgeen noodzakelijk was om de eerste twee deelvragen in dit onderzoek te kunnen 

beantwoorden. 

De volgende stap in de analyse, die zijn vorm heeft gekregen op basis van het 

gedachtengoed van WCV, maakte het mogelijk om kwalitatieve data te verzamelen over de 

gepercipieerde waarden die voor participanten gecreëerd wordt in de interactie met anderen 

binnen het samenwerkingsverband. Dit faciliteerde de mogelijkheid om in kaart te brengen 

wat deelname aan het onderzoekssamenwerkingsverband actoren heeft opgeleverd, waardoor 

de derde en vierde deelvraag beantwoord kunnen worden. 

 

3.3 Participanten 

In dit onderzoek zijn in totaal 12 deelnemers van de Werkplaats geïnterviewd. Deelname aan 

het onderzoek vond plaats op vrijwillige basis. De groep participanten bestond uit vijf 

leraren, vier onderzoeksbegeleiders en drie onderzoekscoördinatoren; waarvan twee mannen 

en 10 vrouwen. Alle vijf leraren werken op verschillende scholen en de 

onderzoekscoördinatoren werken alle drie voor één van de drie participerende 

schoolbesturen. Twee van de onderzoeksbegeleiders werken bij de UvA, één 

onderzoeksbegeleider bij de HvA en de laatste bij het KI. Deze participanten zijn doelgericht 

geselecteerd omdat ze deel uitmaken van het onderzoekteam, zodoende zijn zij elk direct 

betrokken bij de praktische invulling en de uitvoering van taken binnen het onderzoeks-

samenwerkingsverband. Door actoren vanuit alle drie de rollen op te nemen trachtte dit 

onderzoek een zo werkelijkheidsgetrouwe mogelijk beeld te vormen van de processen die 

plaats hebben gevonden in het onderzoekteam en wat dit participanten heeft opgeleverd. 

 

3.4 Instrumenten – Eén diepte-interview voor kwantitatieve en kwalitatieve data 

Voor de gevoerde interviews is een interviewleidraad opgesteld (zie Bijlage 1), deze bestaat 

in totaal uit 17 vragen. De ontwikkelde leidraad is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel is 

een inleidend script waarin onder andere het doel van het onderzoek en de tijdsduur van het 

interview worden benoemd. Het tweede deel van de leidraad bestaat uit een drietal algemene 

vragen. Deze vragen braken niet alleen het ijs, maar verschaften tevens inzicht in de 

achtergrond en de rol van de participant in het samenwerkingsverband. Het derde deel richt 

zich op het in kaart brengen van het sociale netwerk van de participanten binnen de 

Werkplaats. Het vierde en tevens laatste deel is opgesteld om zicht te krijgen op de diverse 

gepercipieerde vormen van waarden die al dan niet gecreëerd zijn in het 

samenwerkingsverband. 
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Het ontwerp van het derde deel van de interviewleidraad, waarin persoonlijke sociale 

netwerken van participanten in kaart worden gebracht, is grotendeels ontleend aan de 

methodiek van Van Waes en collega’s (2015). De eerste vraag in dit deel van de leidraad 

fungeerde als een ‘roster’, dit is één van de meest gebruikte technieken in sociale 

netwerkanalyses om interpersoonlijke netwerken in kaart te brengen (Butts, 2008). 

Participanten werden gevraagd om de namen te noteren van alle actoren waarmee zij contact 

hebben binnen de Werkplaats. Naast het feit dat dit aan het licht brengt met wie participanten 

contact hebben, maakt het inzichtelijk hoe groot hun persoonlijke netwerk is.  

Doordat de netwerkdata vanuit het perspectief van individuele actoren is verzameld 

kent het een egocentrisch perspectief. Hoewel een sociocentrisch perspectief wellicht een 

completer beeld zou kunnen geven van het sociale netwerk van de Werkplaats in zijn geheel, 

is er in dit onderzoek bewust gekozen voor een egocentrisch perspectief. Dit perspectief biedt 

de mogelijkheid om data vanuit het perspectief van individuele actoren te verzamelen en te 

analyseren. Het egocentrisch perspectief maakt het bovendien mogelijk om een onderlinge 

vergelijking te maken tussen de sociale netwerken van verschillende actoren in het 

onderzoekteam, wat noodzakelijk is om de eerste deelvraag te kunnen beantwoorden. 

 De vervolgvragen, zes en zeven uit de leidraad, zijn gebaseerd op de dimensies die 

Coburn en collega’s (2012) in hun onderzoek naar innovatienetwerken presenteren. De 

vragen beogen data te verzamelen over twee van deze drie dimensies, namelijk: relatie sterkte 

en de diepte van interactie. Het ontwerp van deze twee vragen is ontleend aan het werk van 

Van Waes en collega’s (2015). De derde dimensie, toegankelijkheid tot expertise, is in dit 

onderzoek vanwege praktische belemmeringen buitenbeschouwing gelaten. Deze dimensie is 

gericht op individuele expertise en de mate waarin actoren, middels onderlinge relaties, 

toegang hebben tot deze expertise. Het is lastig om deze dimensie te operationaliseren in de 

context van de Werkplaats doordat het samenwerkingsverband wenst bij te dragen aan het 

opdoen van inhoudelijke expertise omtrent twee onderwerpen: diversiteit in het onderwijs en 

het verrichten van praktijkonderzoek. Om deze dimensie effectief te kunnen onderzoeken zou 

‘expertise’ meetbaar gedefinieerd moeten worden voor beide onderwerpen. Vervolgens zou 

de reeds aanwezige expertise van alle actoren in het samenwerkingsverband over de beide 

onderwerpen in kaart moeten worden gebracht. Pas dan zou achterhaald kunnen worden in 

welke mate actoren, op basis van hun persoonlijke netwerk, toegang hebben tot de expertise 

van anderen in het samenwerkingsverband. Gezien de tijdsbeperking van dit onderzoek is 

besloten dat deze benodigde stappen niet realiseerbaar zijn, daarom is deze dimensie 

buitenbeschouwing gelaten.  
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Het vierde en laatste deel van de interviewleidraad heeft zijn vorm gekregen op basis 

van de methode ontwikkeld door Wenger et al. (2011) om WCV in een community of 

netwerk in kaart te brengen. De vragen uit het oorspronkelijke werk zijn door de onderzoeker, 

die moedertaalspreker is, vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. De vragen zijn niet 

letterlijk vertaald, maar zijn aangescherpt om aan te sluiten bij de context van de Werkplaats. 

De opgestelde vragen zijn samen met de oorspronkelijke vragen aan diverse academische 

peers voorgelegd. Ten eerste is besproken in hoeverre de vertaalde vragen de lading van de 

originele vragen dekken. Ten tweede is overlegd of de vraagstelling en formulering 

voldoende helder is. Op basis van de kritische peerfeedback zijn een aantal vragen aangepast, 

hetgeen bij heeft gedragen aan de interne validiteit van het instrument. 

Om de opgestelde interviewleidraad te testen zijn voorafgaand aan de daadwerkelijke 

dataverzameling twee pilotinterviews uitgevoerd. Deze interviews werden gehouden om de 

opgestelde leidraad te testen en om te achterhalen of het ontwerp gebreken en beperkingen 

bezat (Turner III, 2010). Op basis van deze gesprekken zijn aanpassingen aan de leidraad 

gemaakt. Hoewel deze aanpassingen hoofdzakelijk gericht waren op het vergroten van de 

praktische functionaliteit, werden er ook een aantal vragen anders geformuleerd en is de 

keuze gemaakt om de beloftevolle momenten die besproken werden in het laatste deel van de 

leidraad uit te breiden van één naar twee. 

 

3.5 Procedure 

Alvorens het onderzoek van start kon gaan, is het onderzoeksvoorstel aan de Ethische 

Commissie van de UvA voorgelegd. Vervolgens zijn participanten actief verworven voor het 

onderzoek. In het eerste mailcontact zijn twee documenten meegestuurd; het eerste document 

was een informatiebrochure (zie Bijlage 2), het tweede een toestemmingsformulier (zie 

Bijlage 3). Participanten legden een instemmingsverklaring af door het 

toestemmingsformulier voorafgaande aan het interview te ondertekenen. 

De interviews verliepen semigestructureerd aan de hand van de leidraad en duurden 

gemiddeld 75 minuten. Ieder interview begon met het voorlezen van het inleidend script. 

Hierna werd de audio opname gestart en werden de vragen vanuit de leidraad gebruikt om het 

gesprek te sturen. 

Bij het in kaart brengen van het persoonlijke netwerk (vragen vier tot en met zeven) 

dienden participanten naast een verbale respons ook een aantal handelingen te verrichtten. 

Hen is allereerst gevraagd om op plaknotitieblaadjes de namen te noteren van alle actoren 

waarmee zij contact hebben binnen het samenwerkingsverband. Daarna is naar relevante 
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kenmerken van de genoteerde namen gevraagd; zoals de organisatie waarbij zij werkzaam 

zijn en wat hun functie is in het samenwerkingsverband. Participanten moesten vervolgens de 

plaknotitieblaadjes plakken in één van de drie segmenten van de cirkel die was afgedrukt op 

een A3 vel. Hen is gevraagd de namen te ordenen op basis van de frequentie waarop zij 

onderling contact hebben. Het binnenste segment (1) stond voor wekelijks contact, het 

segment daar omheen (2) voor maandelijks contact en het buitenste segment (3) voor minder 

dan maandelijks contact. Deze ordening correspondeert met de dimensie relatie sterkte uit het 

onderzoek van Coburn et al. (2012). Na het maken van een verdeling zijn participanten 

gevraagd om een toelichting te geven. 

Participanten zijn vervolgens gevraagd nogmaals dezelfde namen te noteren op 

nieuwe plaknotitieblaadjes, deze werden wederom geordend op een tweede A3 vel waarop 

weer een cirkel opgedeeld in drie segmenten was afgedrukt. Ditmaal dienden participanten de 

namen te ordenen op basis van hetgeen toonaangevend is voor de onderling gedeelde 

gesprekstof. Het binnenste segment (1) stond voor abstracte gesprekstof, het segment daar 

omheen (2) voor het uitwisselen van praktijkervaring en het buitenste segment (3) voor 

concrete en praktische gespreksstof. Deze ordening correspondeert met de dimensie diepte 

van interactie (Coburn et al., 2012). Figuur 3.2 biedt een schematische weergave van een 

mogelijke respons en fungeert als een visuele illustratie van deze procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 Een schematische weergave van de respons van participanten op vragen zes en 

zeven uit de interviewleidraad. 
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Na het in kaart brengen van het persoonlijke netwerk is op basis van de gemaakte 

verdeling met participanten gesproken omtrent de samenwerking met twee verschillende 

actoren. Er is uitsluitend gekozen om in gesprek te gaan over beloftevol contact (zie 

theoretisch kader 2.4). Zodoende is er telkens bewust gekozen voor actoren waarvan het 

onderling contact gekenmerkt werd door zowel een hoge frequentie als diepgaande interactie. 

Alleen alters die in het netwerk van de participant op beide dimensies een totaalscore 

behaalden van minimaal twee en maximaal drie werden geselecteerd. Deze totaalscore is 

gedurende het interview berekend op basis van het segment waarin de genoteerde naam 

geplakt was op beide A3 vellen. 

De interviews werden opgenomen. Daarnaast zijn foto’s gemaakt van de geplakte 

plaknotitieblaadjes op de A3 vellen aan het eind van het interview. Alle verzamelde data, 

zowel het beeld- als het audio-materiaal, werd digitaal secuur opgeslagen en was uitsluitend 

beschikbaar voor de onderzoeker om de analyses te kunnen verrichtten. 

Het verzamelde beeld- en audiomateriaal is gebruikt om ego netwerken op te stellen 

voor alle participanten, hiervoor is gebruik gemaakt van versie 2.1 van de gratis software 

SocNetV (2017). Daarnaast is het audiomateriaal getranscribeerd en geanalyseerd met behulp 

van de software ATLAS.ti versie 7.5.2 (2016). 

 

3.6 Data-analyse 

De analyses van de verzamelde data vond plaats middels twee stappen; de eerste richtte zich 

op het sociale netwerk van participanten en de tweede op de vormen van waarden die 

gecreëerd zijn in beloftevolle interacties binnen het samenwerkingsverband. De verzamelde 

data werd in de analyses geanonimiseerd om de privacy van de participanten te waarborgen. 

 

3.6.1 De eerste stap: kwantitatieve data-analyse. Om zicht te krijgen op de sociale 

processen die plaatsvonden in het samenwerkingsverband zijn ego netwerken opgesteld op 

basis van de verzamelde netwerkdata. Bij het vormgeven van deze netwerken is rekening 

gehouden met de twee gemeten dimensies van de onderlinge interactie. Deze dimensies, 

relatie sterkte en diepte van interactie, hebben achtereenvolgens invloed gehad op de afstand 

en het type verbinding tussen het ego en zijn of haar alters. Aangezien de dimensies zijn 

gemeten middels een driedeling is bewust eenzelfde driedeling gebruikt bij het visueel 

vormgeven van de ego netwerken.  

In de opgestelde ego netwerken is dezelfde cirkel, opgedeeld in drie segmenten, 

gebruikt als gedurende de dataverzameling. De positionering van de alters in het ego netwerk 
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vertegenwoordigen de frequentie waarop onderling contact plaatsvond, waarbij alters in het 

binnenste segment stonden voor het meest frequent contact en alters in het buitenste segment 

voor het minst frequent contact. De verbinding tussen het ego en de alters vertegenwoordigt 

de diepte van interactie. Er is gebruik gemaakt van drie verschillende dikten, waarbij de 

dikste verbinding stond voor een hoge mate van diepe interactie en de minst dikke voor de 

minst diepe interactie. 

 Daarnaast is rekening gehouden met een tweetal eigenschappen van de alters. 

Allereerst de functie van het individu in het samenwerkingsverband, hetgeen invloed heeft 

gehad op de kleur van het alter. Bovendien is de organisatie waarbij de desbetreffende 

persoon werkzaam is opgenomen in de netwerken, deze eigenschap is weergegeven middels 

een afkorting die in letters onder elk alter zichtbaar is. De opgestelde ego netwerken zijn 

voorzien van een legenda waarin deze dimensies en eigenschappen nogmaals toegelicht 

worden. 

Eenmaal vormgegeven zijn de ego netwerken geanalyseerd op grootte, de mate van 

heterogeniteit en het percentage beloftevolle interacties. De grootte van de netwerken is 

berekend door het totale aantal alters in een ego netwerk in kaart te brengen. De mate van 

heterogeniteit is berekend door in kaart te brengen hoeveel procent van de alters in het 

netwerk van een ego een andere rol vervullen en werkzaam zijn bij een andere organisatie 

dan de ego zelf. Het percentage beloftevolle interacties is berekend door te achterhalen welk 

deel van de contacten in het netwerk van een ego voldeden aan een combinatie van hoge 

frequentie en diepgaande interactie. Alters met een totaalscore van minimaal twee en 

maximaal drie op deze twee dimensies zijn beschouwd als zijnde beloftevolle interacties in 

het netwerk van het ego. Deze analyses zijn verricht voor alle ego netwerken waardoor 

allereerst gemiddelden voor het onderzoekssamenwerkingsverband als geheel berekend zijn. 

Vervolgens zijn de netwerken gegroepeerd op basis van de formele organisatiestructuur en de 

rolverdeling zoals deze gepresenteerd wordt in de formele documentatie van de Werkplaats. 

Zodoende zijn ook gemiddelden berekend voor de drie afzonderlijke groepen actoren: 

leraren, onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders; hetgeen vergelijking tussen deze 

groepen mogelijk maakte. 

 

3.6.2 De tweede stap: kwalitatieve data-analyse. Om zicht te krijgen op hetgeen 

deelname aan het samenwerkingsverband participanten op heeft geleverd zijn de 24 WCV 

geanalyseerd. Allereerst is de context van de WCV van participanten in kaart gebracht, er is 

een onderscheid gemaakt tussen verhalen die plaatsvonden in een-op-een situaties en in 
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groepscontexten. Vervolgens zijn de getranscribeerde verhalen aan de hand van het 

codeerschema (zie Bijlage 4) deductief gecodeerd. Het codeerschema is opgesteld op basis 

van het gepresenteerde gedachtegoed van Wenger en collega’s (2011) (zie theoretisch kader 

2.3). In totaal bestaat het codeerschema uit vijf hoofdcodes en 19 subcodes. De hoofdcodes 

komen overeen met de vijf vormen van waarde die gecreëerd kunnen worden in een netwerk, 

de subcodes zijn gebaseerd op gepresenteerde definities, omschrijvingen en voorbeelden uit 

het geraadpleegde werk. 

 Middels frequentieanalyses is in kaart gebracht welke vormen van waarde benoemd 

worden en hoe regelmatig deze benoemd zijn, hierdoor is in kaart gebracht welke waarden 

gecreëerd zijn in het samenwerkingsverband. Door de transcripten van participanten 

vervolgens te bundelen op basis van de rollen die de actoren vervullen in het 

samenwerkingsverband, is vergelijking tussen de groepen en de waarden die al dan niet voor 

hen gecreëerd zijn mogelijk gemaakt. 

 Tot slot zijn de gecodeerde passages nogmaals geanalyseerd, ditmaal op de inhoud 

van de gecreëerde waarden. Voor deze analyse zijn de hiervoor gecodeerde passages 

nogmaals deductief voorzien van één van de volgende codes: diversiteit, praktijkonderzoek 

en samenwerkingsverbanden. Deze drie codes zijn opgesteld op basis van de doelen die het 

samenwerkingsverband nastreeft. Door deze analyse te verrichten is ook de inhoud van de 

gecreëerde waarden in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk om na te gaan in welke mate 

geambieerde doelen tot dusver behaald worden in het samenwerkingsverband. Bovendien is 

het een verdieping van de analyse naar de waarden die gecreëerd worden in het 

samenwerkingsverband, waardoor een completer en nauwkeuriger beeld gepresenteerd kan 

worden van hetgeen participatie aan het samenwerkingsverband diverse actoren oplevert.  

 Middels frequentieanalyses zijn de inhoudelijke onderwerpen van de gecreëerde 

waarden allereerst in kaart gebracht voor alle WCV. Vervolgens zijn de transcripten op basis 

van de formele rollen gebundeld, hetgeen vergelijking tussen de drie groepen actoren 

mogelijk maakte. 
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4. Resultaten 

In totaal zijn er voor dit onderzoek 12 actoren gesproken die in het samenwerkingsverband 

deel uitmaken van het onderzoekteam. De interviews vonden een halfjaar na de start van het 

onderzoekssamenwerkingsverband plaats. Op basis van de interviews zijn in totaal 12 ego 

netwerken opgesteld en 24 WCV geanalyseerd. In onderstaande alinea’s worden allereerst de 

resultaten vanuit de verrichtte sociale netwerkanalyses besproken. Vervolgens worden de 

bevindingen van de analyses van de WCV gepresenteerd. 

 

4.1 Kwantitatieve analyse van de sociale netwerken  

Om een beeld te vormen van de sociale processen die plaatsvinden in het onderzoeks-

samenwerkingsverband zijn sociale netwerkanalyses verricht op basis van de opgestelde ego 

netwerken (zie Bijlage 5). Allereerst is de gemiddelde grootte van de netwerken berekend. 

Vervolgens is achterhaald in welke mate de netwerken heterogeen zijn, hiervoor is gekeken 

naar het percentage alters dat vergeleken met het ego een andere functie vervult en werkzaam 

is bij een andere organisatie. Tot slot is het percentage beloftevolle interacties in het netwerk 

berekend. Hiervoor is achterhaald welk deel van de contacten in het netwerk gekenmerkt 

wordt door zowel een hoge frequentie alsmede diepgaande interactie. Deze analyses zijn 

verricht voor alle netwerken waardoor de gemiddelde scores berekend zijn over alle 

netwerken. Tevens zijn ze verricht voor de drie groepen actoren. In Tabel 4.1 worden de 

resultaten van deze sociale netwerkanalyse weergegeven. 

In het samenwerkingsverband hebben actoren gemiddeld gezien een sociaal netwerk 

van 17,3 alters. De onderlinge verschillen tussen participanten zijn op dit gebied groot, het 

kleinst gemeten netwerk telt acht alters en het grootste 35. Van de interacties die actoren 

aangaan in het samenwerkingsverband is gemiddeld genomen 69,1% van het contact 

interorganisationeel en met actoren die een andere rol vervullen dan zijzelf. Daarnaast zijn 

gemiddeld 43,4% van de interacties in de netwerken van actoren in het 

samenwerkingsverband beloftevol, dat wil zeggen dat deze gekenmerkt worden door een 

combinatie van hoge frequentie en diepgaande interactie. 
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Tabel 4.1 

Gegevens over de sociale netwerken in het samenwerkingsverband als geheel en van de ego 

netwerken van participanten volgens de formele organisatiestructuur 

Eigenschappen van het 
sociale netwerk 

Alle 
netwerken 

Leraren Onderzoekscoördinatoren Onderzoeksbegeleiders 

Gemiddelde grootte 
(spreiding min – max) 

17,3 alters 
(7 – 35) 

 

8 alters 
(7 – 14) 

28,6 alters 
(20 – 35) 

20,5 alters 
(8 – 34) 

Mate van heterogeniteit 69,1% 
 

62% 63,6% 81,8% 

Percentage beloftevolle 
interacties 

43,4% 42% 51,9% 34,3% 

 

Ter ondersteuning van bovenstaande data worden de gegevens van de drie groepen 

afzonderlijk besproken. Daarbij zal telkens één opgesteld ego netwerk worden gepresenteerd 

dat representatief is voor de desbetreffende groep actoren. Voor een compleet beeld van alle 

ego netwerken wordt verwezen naar Bijlage 5.  

 

4.1.1 De sociale netwerken van participerende leraren. Leraren hebben gemiddeld 

gezien de kleinste sociale netwerken (acht alters) in het samenwerkingsverband. Daarnaast 

kennen hun sociale netwerken gemiddeld gezien de laagste mate aan heterogeniteit (62%). 

Toch geeft dit aan dat meer dan de helft van hun interacties in het samenwerkingsverband 

interorganisationeel zijn en met actoren die een andere rol vervullen dan zijzelf. Van de 

interacties die leraren aangaan met anderen blijkt minder dan de helft (42%) beloftevol te 

zijn. In Figuur 4.1 is een representatief ego netwerk van één van de participerende leraren 

gepresenteerd. Dit netwerk bestaat uit zeven alters, waarvan er vijf werkzaam zijn bij andere 

organisaties en een andere functie vervullen in het samenwerkingsverband dan het ego zelf. 

Tot slot is te zien dat er sprake is van twee beloftevolle interacties. De eerste hiervan is het 

alter in het binnenste segment met een dikke verbinding, de tweede is het alter in het 

middelste segment die tevens een dikke verbinding heeft. 
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Figuur 4.1 Het ego netwerk van een leraar in het samenwerkingsverband. 

 

 4.1.2 De sociale netwerken van participerende onderzoekscoördinatoren. 

Onderzoekscoördinatoren hebben in het samenwerkingsverband gemiddeld gezien de 

grootste netwerken (28,6 alters). Hun netwerken zijn minstens net zo divers als die van de 

leraren; gemiddeld zijn meer dan de helft (63,6%) van hun interacties met actoren uit andere 

organisaties die tevens een andere rol hebben dan zijzelf in het samenwerkingsverband. 

Opvallend is dat zij naast de grootste netwerken tevens het hoogste percentage beloftevolle 

interacties (51,9%) bezitten. Figuur 4.2 laat een representatief netwerk van één van de 

participerende onderzoekscoördinatoren zien. In totaal telt het netwerk 31 alters, waarvan er 

26 een andere rol hebben en werkzaam zijn bij een andere organisatie. Daarnaast valt uit de 
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figuur op te maken dat het netwerk 21 interacties telt die gekenmerkt worden door een hoge 

frequentie en diepgaande interactie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2 Het ego netwerk van een onderzoekscoördinator in het samenwerkingsverband.  

	

4.1.3 De sociale netwerken van participerende onderzoeksbegeleiders. Hoewel de 

sociale netwerken van onderzoeksbegeleiders gemiddeld gezien niet het grootste zijn (20,5 

alters), bevatten hun netwerken de grootste onderlinge spreiding. Het kleinste gemeten 

sociale netwerk van de onderzoeksbegeleiders telt namelijk acht alters, terwijl de grootste 

bestaat uit 34 alters. Tevens kennen hun netwerken de hoogste mate aan heterogeniteit 

(81,8%). Tot slot is opvallend dat hun netwerken het laagste percentage beloftevolle 

interacties bezitten (34,3%). In Figuur 4.3 wordt een representatief netwerk van één van de 
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participerende onderzoeksbegeleiders gepresenteerd. In totaal bestaat dit netwerk uit 16 

alters, waarvan er 12 een andere functie vervullen en werkzaam zijn bij een andere 

organisatie dan het ego zelf. Tevens kent het netwerk 10 beloftevolle interacties gezien het 

feit dat alle 10 de alters in de binnenste twee segmenten voldoen aan een combinatie van 

hoge frequentie en diepgaande interactie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 Het ego netwerk van een onderzoeksbegeleider in het samenwerkingsverband. 
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4.2 Kwalitatieve analyse van de waardecreatieverhalen 

Alvorens de WCV van participanten inhoudelijk geanalyseerd zijn is gekeken naar de context 

waarin de verhalen plaatsvonden. Er is een verdeling gemaakt tussen verhalen die 

plaatsvonden in een een-op-een setting versus gezamenlijke groepscontexten. De analyse 

maakt inzichtelijk dat de meeste (17) WCV plaatsvonden in een-op-een gesprekken tussen 

actoren. Zeven van de 24 WCV die door participanten omschreven zijn vonden daarentegen 

plaats in gezamenlijke contexten; deze liepen uiteen van formele vergaderingen tot 

leerteambijeenkomsten op deelnemende scholen. 

 

4.2.1 Analyse van alle waardecreatieverhalen die gedeeld zijn door participanten 

uit het onderzoekteam. Om zicht te krijgen op hetgeen deelname aan het 

samenwerkingsverband participanten oplevert zijn de 24 WCV deductief gecodeerd aan de 

hand van het opgestelde codeerschema. Met behulp van frequentietabellen en -grafieken is in 

kaart gebracht welke vormen van waarde benoemd worden en hoe regelmatig deze benoemd 

worden. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de hoofdcodes en de totale frequentie waarmee ze 

toegekend zijn aan alle WCV van de participanten. 

Aan de hand van de codes is in totaal 49,6% van de getranscribeerde tekst van de 

WCV gecodeerd. De overige 50,4% van de teksten bestaat voor een deel uit vragen die 

gesteld zijn door de onderzoeker, anderzijds gaat het om nadere uitleg, opheldering of 

verdieping van hetgeen besproken is. De meest gecodeerde waarde is potentiële waarde, deze 

hoofdcode is in alle 24 WCV in totaal aan 135 passages toegekend. Daarop volgen 

herdefiniërende en onmiddellijke waarde die beiden in totaal 81 keer gecodeerd zijn. De 

hoofcode toegepaste waarde is in totaal 28 keer aan fragmenten toegekend. Gerealiseerde 

waarde, tot slot, is slechts aan één passage toegekend. 

 

Tabel 4.2 

Overzicht van de frequenties waarop hoofdcodes zijn toegekend aan fragmenten uit de 

waardecreatieverhalen van participanten 

Type waarde Frequentie 
Onmiddellijke waarde 81 
Potentiële waarde 135 
Toegepaste waarde 28 
Gerealiseerde waarde 1 
Herdefiniërende waarde 81 
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Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de vormen van waarde die al dan niet 

gecreëerd worden in het samenwerkingsverband zijn ook de subcodes aan de passages 

toegekend. Uit de verrichtte frequentieanalyse komt naar voren dat de twee meest frequent 

gecodeerde subcodes menselijk kapitaal (62) en emotionele respons (56) zijn. De minst 

frequent toegekende subcodes daarentegen zijn antwoord op een vraagstuk krijgen en 

verbetering van het eigen handelen, beiden zijn deze slechts aan één passage toegekend. 

Opmerkelijk is dat de subcodes ontwikkelingskapitaal en verbetering van prestaties in de 

praktijk beiden in totaal nul keer zijn gecodeerd. In Tabel 4.3 worden de resultaten van deze 

frequentieanalyse in hun volledigheid gepresenteerd. 

 

Tabel 4.3  

Overzicht van de frequenties waarop subcodes zijn toegekend aan passages uit de 

waardecreatieverhalen van participanten 

Type waarde Frequentie 
Ow – emotionele respons 56 
Ow – antwoord op een vraagstuk krijgen 1 
Ow – suggestie ontvangen voor een probleem 11 
Ow – assistentie of hulp krijgen bij een uitdaging 10 
Ow – bezoek van of aan een andere professional 3 
Pw – menselijk kapitaal 62 
Pw – sociaal kapitaal 43 
Pw – tastbaar kapitaal 23 
Pw – reputatie kapitaal 7 
Pw – ontwikkelingskapitaal 0 
Tw – nieuwe aanpak of strategie uitproberen 11 
Tw – nieuw perspectief of idee implementeren 9 
Tw – groepsleden gericht inzetten voor specifieke doeleinden 4 
Tw – innovatie of verandering te weeg brengen 4 
Gw – verbetering van prestaties in de praktijk 0 
Gw – verbetering van het eigen handelen 1 
Hw – herdefiniëren van opvattingen concepten en of frameworks 16 
Hw – herdefiniëren van succes in de context van de dagelijkse praktijk 20 
Hw – herdefiniëren van gewenste strategieën, doelen en of waarden 45 

 

Het merendeel (69,1%) van de fragmenten waarin onmiddellijke waarde benoemd 

wordt hebben te maken met een positieve emotionele respons naar aanleiding van een 

activiteit of interactie. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een citaat van een leraar die 

omschrijft hoe de ondersteuning van een onderzoekscoördinator bij het vormgeven en leiden 

van een leerteam op zijn of haar school gewaardeerd wordt: 
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“Dat soort dingen vind ik gewoon heel erg fijn. Het is prettig dat iemand dat al aanbiedt en op 

die manier wilt meedenken.” 

 

 In de WCV worden uiteenlopende vormen van potentiële waarde benoemd, de meeste 

hiervan zijn gericht op menselijk kapitaal (45,9%). Participanten omschrijven daarbij 

gesprekken en discussies met uiteenlopende gespreksonderwerpen. Een voorbeeld hiervan is 

onderstaande opmerking van een onderzoekscoördinator die vertelt over de inzichten die hij 

of zij tot dus ver heeft opgedaan omtrent het effectief faciliteren van het 

samenwerkingsverband: 

 

“Ik heb persoonlijk veel geleerd vanuit die gesprekken over hoe ik effectief om kan gaan met 

de groep docenten. Hoe kan ik dat proces begeleiden, hoe kan ik er voor zorgen dat we 

uiteindelijk tot besluiten komen, met welk doel doen we dat. Daar denk ik nu veel meer over 

na.” 
 

 De fragmenten waarin sprake is van toegepaste waarde zijn veelal (39,3%) gericht op 

het uitproberen van een nieuwe aanpak of strategie. Onderstaand citaat van een 

onderzoekscoördinator die in een gesprek met een onderzoeksbegeleider samen tot een 

nieuwe aanpak kwamen is hiervan een illustratie: 

 

 “En de zoektocht daarnaar, en dan het zoeken van moeten we het zus of zo doen of we 

hebben uiteindelijk bedacht we moeten een begrippenlijst er aan toevoegen, want we moeten 

met elkaar de zelfde termen gaan gebruiken binnen die Werkplaats dat is een ingang.” 
 

 In alle 24 WCV is gerealiseerde waarde slechts aan één fragment toegekend. Dit 

fragment is afkomstig uit één van de WCV van een participerende leraar. De desbetreffende 

leraar vervult naast zijn of haar rol in het samenwerkingsverband in de dagelijkse praktijk 

uiteenlopende functies bij diverse organisaties. Hij of zij omschrijft hoe deelname aan het 

samenwerkingsverband zichtbaar heeft bijgedragen aan het professionele handelen in diens 

werkzaamheden: 

 

“Nu kan ik studenten veel beter begeleiden en ben ik me veel meer bewust van de 

mogelijkheden in onderzoek. Ik kan studenten veel beter koppelen aan leerteams zonder de 

koers van de school te verliezen.” 
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 De fragmenten waarin sprake is van herdefiniërende waarde lopen sterk uiteen. De 

meeste (55,6%) zijn gericht op het herdefiniëren van de gewenste strategieën, doelen en of 

waarden op basis van nieuwe inzichten. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een fragment 

afkomstig uit één van de WCV van een onderzoeksbegeleider. Tijdens een evaluatief gesprek 

met een onderzoekscoördinator kwamen ze gezamenlijk tot inzichten omtrent de 

optimalisatie en vormgeving van het samenwerkingsverband: 

 

“Persoon X en ik hadden achteraf beiden het idee, dit was te schools. Die bijeenkomst was te 

veel luisteren naar een college en zenden vanuit het leerteam, of het kernteam. Wij hadden te 

veel de neiging om dat allemaal uit handen te nemen van de deelnemers in de Werkplaats. 

(…) Het moet wel een werkplaats zijn, het moet niet zijn de HvA, UvA, het Kohnstamm 

Instituut die een soort van scholing of colleges gaan geven. En dat is mij bijgebleven, het is 

heel belangrijk om dat ook goed te organiseren.” 

 
4.2.2 Analyse van de waardecreatieverhalen vanuit de formele 

organisatiestructuur. Om zicht te krijgen op de waarden die gecreëerd worden voor actoren 

in het onderzoekteam zijn de transcripten van participanten gebundeld op basis van de 

formele driedeling in rollen: leraren, onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders. 

Middels een frequentieanalyse is in kaart gebracht welke vormen van waarde benoemd 

worden en hoe frequent ze benoemd worden. Deze absolute waarden uit de analyse zijn 

gecorrigeerd voor groepsgrootte, de resultaten hiervan zijn verwerkt in Figuur 4.4. 

 

 
Figuur 4.4 Frequentieanalyse van de vormen van waarde gecorrigeerd voor de groepsgrootte 

Noot. Absolute frequentiescores zijn gecorrigeerd doormiddel van een wegingsfactor, deze is 

berekend door het totaalaantal WCV te delen door het aantal WCV van de desbetreffende 

groep. 
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 Uit de analyse blijkt dat er voor leraren voornamelijk potentiële waarde (122) 

gecreëerd wordt in het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt er ook veel onmiddellijke 

waarde (98) gecreëerd. De leraren scoren het hoogst van alle drie de groepen op 

onmiddellijke waarde. Ook benoemen de leraren regelmatig in hun WCV vormen van 

herdefiniërende waarde (62). Voor de leraren lijkt er veel minder sprake te zijn van 

toegepaste waarde (22). Opvallend is bovendien dat leraren de enige groep zijn voor wie er 

sprake is van gerealiseerde waarde, dit gaat echter om één participant die deze vorm van 

waarde eenmaal benoemt in één van zijn of haar WCV. 

Het samenwerkingsverband blijkt ook voor de onderzoekscoördinatoren 

hoofdzakelijk potentiële waarde (128) te creëren. Daarnaast blijkt er veel herdefiniërende 

waarde (100) te worden gevormd, dit is tevens de hoogste score die behaald is voor 

herdefiniërende waarde. Van onmiddellijke waarde (68) en toegepaste waarde (36) blijken 

daarentegen minder sprake te zijn in de WCV van onderzoekscoördinatoren. 

Voor de onderzoeksbegeleiders blijkt het samenwerkingsverband overwegend 

potentiële waarde (156) te creëren, dit is de hoogste score die voor potentiële waarde 

geconstateerd is. Daarnaast blijkt er veel herdefiniërende waarde (90) te worden 

geconstrueerd voor deze groep. In mindere mate wordt er ook voor hun onmiddellijke waarde 

(69) en toegepaste waarde (30) gevormd. 

 Tussen de drie groepen zijn een aantal opvallende verschillen en overeenkomsten te 

constateren. Alle drie de groepen vertonen een vergelijkbare trend: er wordt overwegend 

potentiële waarde gecreëerd in het samenwerkingsverband. Een verschil is dat de 

samenwerking voor onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders naast potentiële 

waarde hoofdzakelijk herdefiniërende waarde lijkt op te leveren, terwijl er voor leraren meer 

onmiddellijke waarde geconstrueerd wordt. Opvallend is tot slot dat er voor alle drie de 

groepen tot op heden weinig tot geen sprake is van toegepaste en gerealiseerde waarde. 

 

4.3 De inhoudelijke onderwerpen van de gecreëerde waarden 

Om zicht te krijgen op de inhoudelijke onderwerpen waar de gecreëerde waarden betrekking 

op hebben zijn de WCV nogmaals deductief gecodeerd. Deze analyse richtte zich op de 

inhoud van de reeds gecodeerde passages, waarbij is achterhaald of de passages inhoudelijk 

betrekking hadden op: diversiteit, praktijkonderzoek of samenwerkingsverbanden. Van de 

reeds 326 gecodeerde passages is 56,1% voorzien van één van deze drie codes, de overige 

passages hadden geen verwantschap met de gehanteerde codes. Deze overige passages liepen 

qua inhoud zeer uiteen van inzichten die men had verworven over sociale dynamieken tot 
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effectieve werkvormen of zelfs nieuwe persoonlijke en professionele interesses die men 

gaandeweg heeft opgedaan. De resultaten van deze analyse worden gepresenteerd in Tabel 

4.5. 

 

Tabel 4.5 

Overzicht van de onderwerpen van de gecreëerde waarden uit alle waardecreatieverhalen 

Onderwerp Frequentie 
Diversiteit 44 
Praktijkonderzoek 49 
Samenwerkingsverbanden 90 

 

 Uit de analyse blijkt dat de meeste waarde die gecreëerd wordt in het 

samenwerkingsverband gericht is op het vormgeven en faciliteren van het 

samenwerkingsverband en de bijbehorende interorganisationele samenwerking (90). In 

mindere mate zijn de in kaart gebrachte waarden gericht op praktijkonderzoek (49) en 

diversiteit (44). 

 Om te achterhalen in welke mate de drie groepen onderlinge verschillen vertonen 

omtrent de inhoudelijke onderwerpen van de voor hun gecreëerde waarden, zijn de 

transcripten wederom gebundeld op basis van de formele organisatiestructuur. De berekende 

frequenties zijn middels een wegingsfactor gecorrigeerd voor hun groepsgrootte. De 

wegingsfactor is berekend door het totale aantal WCV te delen door het aantal WCV die 

gedeeld zijn door de desbetreffende groep. De resultaten van deze analyse worden 

gepresenteerd in Figuur 4.5. Voor de groep leraren geldt dat 44,5% van de voor hun 

gecreëerde waarden opnieuw gecodeerd kon worden, dit wil zeggen dat meer dan de helft van 

de voor hun gecreëerde waarden niet inhoudelijk gericht zijn op diversiteit, praktijkonderzoek 

of samenwerkingsverbanden. Het omgekeerde blijkt voor de groep onderzoekscoördinatoren 

te gelden, meer dan de helft (66,3%) van de voor hun gecreëerde waarden blijken inhoudelijk 

gerelateerd te zijn aan één van deze drie onderwerpen. Tot slot blijkt het merendeel (70,4%) 

van de gecreëerde waarden voor de groep onderzoeksbegeleiders inhoudelijk gericht te zijn 

op één van de drie gedefinieerde onderwerpen.  

Inhoudelijk blijken de waarden voor leraren meer te maken te hebben met 

praktijkonderzoek (48) en samenwerkingsverbanden (48) dan met diversiteit (41). Voor de 

onderzoekscoördinatoren geldt dat de gecreëerde waarden inhoudelijk voornamelijk gericht 

zijn op samenwerkingsverbanden (92). In mindere mate hebben de waarden die voor hun 
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ontstaan zijn te maken met diversiteit (52) en praktijkonderzoek (36). Een vergelijkbare 

tendens valt te constateren onder de onderzoeksbegeleiders, de gecreëerde waarden voor deze 

groep hebben hoofdzakelijk te maken met het vormgeven en faciliteren van het 

samenwerkingsverband (141). Daarnaast hebben de waarden die ontstaan zijn ook voor hun 

in mindere mate betrekking op praktijkonderzoek (60) en diversiteit (42).  

 

Figuur 4.5 Frequentieanalyse van de inhoud van de gecreëerde waarde gecorrigeerd voor 

groepsgrootte 
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5. Conclusie & discussie 

In dit laatste hoofdstuk zullen de gepresenteerde resultaten worden geïnterpreteerd. 

Mogelijke verklaringen en conclusies worden op basis van de bevindingen geformuleerd met 

als doel het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Allereerst worden de sociale 

processen die plaats hebben gevonden en onderzocht zijn behandeld. Vervolgens worden de 

gepercipieerde waarden die gecreëerd zijn voor actoren besproken. Daarna worden 

praktijkimplicaties voor samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten 

geformuleerd. Tot slot worden beperkingen van dit onderzoek besproken en worden een 

aantal suggesties voor vervolgonderzoek gepresenteerd. 

 

5.1 De sociale netwerken die ontstaan zijn in de Werkplaats 

In het onderzoekssamenwerkingsverband vinden uiteenlopende sociale interacties plaats 

tussen deelnemers. De resultaten brengen zowel verschillen als overeenkomsten in de sociale 

netwerken van actoren in het onderzoekteam aan het licht, hetgeen noodzakelijk is om de 

eerste deelvraag in dit onderzoek te beantwoorden; deze luidde: “Wat zijn de verschillen en 

overeenkomsten in de sociale netwerken van actoren die deelnemen aan de Werkplaats 

‘Diversiteit’?”. 

De resultaten wijzen uit dat leraren de kleinste sociale netwerken bezitten, desalniettemin 

bestaat gemiddeld ruim de helft van hun netwerk uit interorganisationeel contact met actoren 

die tevens een andere rol dan zijzelf vervullen in het samenwerkingsverband. 

Onderzoekscoördinatoren bezitten daarentegen de grootste sociale netwerken in het 

samenwerkingsverband. Bovendien bestaan hun netwerken, net als die van de leraren, voor 

ruim de helft uit personen die een andere rol vervullen en werkzaam zijn bij een andere 

organisatie dan zijzelf. Hoewel de onderzoeksbegeleiders niet de grootste netwerken bezitten, 

worden hun netwerken wel gekenmerkt door het hoogste percentage interorganisationeel 

contact met actoren die tevens een andere rol vervullen dan zijzelf. 

Uit deze gegevens valt te concluderen dat alle drie de groepen actoren onderling 

verschillen in het aantal contacten dat zij hebben in het samenwerkingsverband. 

Desalniettemin slagen zij er allemaal in om interorganisationeel contact te maken met 

uiteenlopende actoren die diverse functies vervullen. De geconstateerde verschillen in 

netwerkgrootte tussen actoren is mogelijk te verklaren met behulp van de positie die groepen 

actoren hebben in het samenwerkingsverband. De onderzoekscoördinatoren en 

onderzoeksbegeleiders spelen namelijk een zeer centrale rollen in de Werkplaats. Naast hun 

betrokkenheid bij het onderzoekteam maken zij deel uit van de stuurgroep, waarin ze 
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gezamenlijk nadenken over de vormgeving en facilitering van het onderzoeks-

samenwerkingsverband (zie methode 3.1). Aannemelijk is dat zij zodoende vaker in contact 

zullen zijn met diverse actoren vanuit verschillende organisaties zowel binnen als buiten het 

onderzoekteam. De dubbelrol die deze actoren vervullen biedt derhalve een mogelijke 

verklaring voor het feit dat hun netwerken gemiddeld groter zijn dan die van de leraren. 

De tweede deelvraag luidde: “In welke mate vinden er beloftevolle sociale interacties 

plaats voor actoren die deelnemen aan de Werkplaats ‘Diversiteit’?”. Waarbij beloftevolle 

interacties gedefinieerd werden als zijnde contacten in het ego netwerk van actoren die 

gekenmerkt worden door een combinatie van hoge frequentie en diepgaande interactie. 

 Hoewel alle drie de groepen beloftevolle interacties hebben in het 

samenwerkingsverband, zijn er onderlinge verschillen in het percentage beloftevolle 

interacties die zij aangaan. Uit de resultaten valt op te maken dat de sociale netwerken van de 

onderzoeksbegeleiders de laagste mate van beloftevolle interacties vertonen. Daarop volgen 

de netwerken van de leraren, iets minder dan de helft van de interacties in hun netwerken 

worden als beloftevol gezien. De onderzoekscoördinatoren daarentegen blijken naast de 

grootste netwerken tevens de hoogste mate van beloftevolle interacties in hun netwerk te 

hebben. Meer dan de helft van de interacties in de netwerken van de onderzoekscoördinatoren 

voldoen aan een combinatie van hoge frequentie en diepgaande interactie. Deze constatering 

is bijzonder, aangezien onderzoek naar eigenschappen van sociale netwerken uitwijst dat 

grote sociale netwerken over het algemeen minder sterke onderlinge relaties bevatten dan 

kleinere sociale netwerken (Robert, Dunbar, Pollet & Kuppens, 2009). Dit blijkt voor deze 

groep actoren niet het geval te zijn, onderzoekscoördinatoren slagen er in om beloftevol 

contact te maken en te onderhouden met een groot aantal actoren in het 

samenwerkingsverband. 

 Wederom kunnen de constateerde verschillen tussen de actoren mogelijk verklaard 

worden vanuit de rollen die zij vervullen. De onderzoeksbegeleiders ondersteunen 

hoofdzakelijk de leraren in het opzetten en vormgeven van praktijkonderzoek. Onderzoek van 

Cornelissen en van den Berg (2013) naar de begeleiding van leraren in het opzetten en 

verrichten van onderzoek in hun eigen praktijk wijst uit dat het van belang is dat het 

onderling contact concreet en praktisch van aard is. Het is derhalve aannemelijk dat het 

contact van onderzoeksbegeleiders en leraren in het samenwerkingsverband veelal praktisch 

van aard is geweest waardoor hun contact als minder diepgaand beschouwd is in dit 

onderzoek. Deze dimensie van het onderling contact is namelijk gebaseerd op de mate waarin 

er praktische dan wel abstracte zaken besproken worden.  
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 De onderzoekscoördinatoren hebben daarentegen contact met uiteenlopende actoren, 

zowel op scholen als binnen de schoolbesturen, over het belang van praktijkonderzoek en het 

thema diversiteit in het onderwijs. De WCV van onderzoekscoördinatoren bevestigen dit, zo 

omschreef één van hen een inspirerend gesprek over theoretische modellen die mogelijk 

gebruikt konden worden in de Werkplaats en bij de begeleiding van leerkrachten in het 

algemeen om praktijkonderzoek toegankelijk en betekenisvol te maken. Dergelijke 

gesprekken kennen een abstractere inhoud aangezien ze gaan over minder concrete en 

praktische zaken. Het is mogelijk dat veel van hun interacties zodoende als diepgaand 

beschouwd zijn in dit onderzoek.  

 Deze verklaring voor de geconstateerde verschillen op het gebied van het percentage 

beloftevolle interacties in de netwerken van actoren is echter enkel gericht op de dimensie 

diepte van interactie, de verklaring houdt daarbij geen rekening met de frequentie van het 

onderling contact. Aangezien beide dimensies in dit onderzoek bepalend zijn geweest voor de 

mate waarin onderling contact gezien werd als beloftevol dient deze nuancering in 

ogenschouw te worden genomen. De gepresenteerde verklaring dekt, naar alle 

waarschijnlijkheid, niet volledig de complexiteit van de werkelijkheid. 

 

5.2 De waarden die gecreëerd worden in de Werkplaats 

Naast de sociale processen trachtte dit onderzoek zicht te krijgen op hetgeen deelname aan 

het onderzoekteam verschillende actoren op levert. Om hier achter te komen zijn de WCV 

van actoren uit het onderzoekteam verzameld en geanalyseerd. De resultaten uit deze 

analyses kunnen gebruikt worden om antwoord te geven op de derde deelvraag: “Welke 

vormen van waarde worden in beloftevolle sociale interacties voor actoren die deelnemen aan 

de Werkplaats ‘Diversiteit’ gecreëerd?”. 

Uit de resultaten van de analyses van de WCV valt op te maken dat er in het 

samenwerkingsverband als geheel voornamelijk potentiële waarde gecreëerd wordt. 

Daarnaast is er tevens relatief veel sprake van onmiddellijke en herdefiniërende waarde. Tot 

slot blijkt er in mindere mate sprake te zijn van toegepaste waarde en is er nauwelijks 

gerealiseerde waarde gecreëerd. De hoge mate van gepercipieerde potentiële waarde die in dit 

onderzoek geconstateerd is ligt in lijn met de bevindingen uit onderzoek van Cornelissen, 

McLellan en Schofield (2017) naar de waardecreatie in een vergelijkbaar 

samenwerkingsverband in Engeland. De mate waarin relatief veel onmiddellijke en 

herdefiniërende waarde zijn gemeten en de mate waarin toegepaste en gerealiseerde waarde 
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geconstateerd zijn komen daarentegen niet overeen met het onderzoek van Cornelissen en 

collega’s. 

Om te achterhalen of eenzelfde patroon te constateren is op het niveau van de drie 

groepen actoren in het onderzoekteam, zijn de WCV gebundeld en geanalyseerd op basis van 

de formele organisatiestructuur. Uit deze analyse blijkt eenzelfde patroon voor vrijwel alle 

drie de groepen actoren op te gaan, echter vertonen de drie groepen ook een aantal onderlinge 

verschillen. Ten eerste geldt voor alle drie groepen dat er hoofdzakelijk potentiële waarde 

gecreëerd is. Dit geeft aan dat de samenwerking tot op heden voornamelijk heeft bijgedragen 

aan het kenniskapitaal van de leraren, onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders in 

het onderzoekteam. Deze bevinding ligt in lijn met het doel van de Werkplaats om kennis 

over te dragen en gezamenlijk te construeren gedurende het eerste jaar van de samenwerking. 

 Hoewel er voor alle drie de groepen in het onderzoekteam sprake is van onmiddellijke 

waarde, scoren de leraren hier nadrukkelijk hoger op dan de andere actoren. Dit geeft aan dat 

de interorganisationele ontmoeting en samenwerking op zichzelf waarde creëert voor alle 

actoren. Het zijn echter de leraren die hierdoor het meest gestimuleerd en geënthousiasmeerd 

worden. Dit verschil valt mogelijk te verklaren vanuit de verschillende beroepen die de 

actoren hebben buiten de Werkplaats. Het is mogelijk dat leraren in hun beroepspraktijk in 

mindere mate in contact komen met actoren uit andere organisaties, terwijl dergelijk contact 

zich voor de overige actoren wellicht vaker voordoet. Deze aanname is gebaseerd op de mate 

waarin er al decennia lang sprake is van isolatie in de beroepspraktijk van leraren (Bakkenes, 

De Brabander & Imants, 1999; Rothberg, 1986). De geringe mate waarin leraren doorgaans 

in hun dagelijkse praktijk interorganisationeel contact hebben biedt een mogelijke verklaring 

voor het feit dat zij nadrukkelijker onmiddellijke waarde ervaren in de samenwerking die 

bewerkstelligd wordt door de Werkplaats. 

 Daarnaast blijkt er voor alle drie de groepen sprake te zijn van herdefiniërende 

waarde, deze waarde wordt echter het minst gecreëerd voor leraren en daarentegen het meest 

voor onderzoekscoördinatoren. Dit geeft aan dat alle actoren op basis van nieuwe kennis en 

ervaringen reeds bestaande concepten, strategieën en doelen hebben herzien. Gezien het 

centrale doel van de Werkplaats om bij te dragen aan het kenniskapitaal van actoren in het 

onderzoekteam viel te verwachten dat alle actoren tot op zekere hoogte nieuwe opvattingen 

zouden opdoen of bestaande ideeën zouden herzien. Het is echter opmerkelijk dat dit 

voornamelijk het geval is voor actoren die naast het onderzoekteam ook deel uit maken van 

de stuurgroep en niet zelf praktijkonderzoek verrichten in het kader van de Werkplaats: de 

onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders. Onderzoek naar de waardecreatie in een 
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vergelijkbaar samenwerkingsverband tussen scholen en een universiteit in Engeland 

constateerde namelijk dat de meeste herdefiniërende waarde gecreëerd werd voor actoren die 

nadrukkelijk zelf betrokken zijn bij het uitvoeren van onderzoekstaken (Cornelissen et al., 

2017). Bovendien is het aannemelijk dat de onderzoekscoördinatoren en 

onderzoeksbegeleiders, in vergelijking met de leraren, over meer inhoudelijke kennis 

beschikken omtrent praktijkonderzoek en diversiteit. Desalniettemin blijkt er voor hen de 

meeste herdefiniërende waarde gecreëerd te worden. Een mogelijke verklaring hiervoor kent 

zijn vertrekpunt in de resultaten van de verrichtte inhoudelijke analyse van de gecodeerde 

passages, deze verklaring wordt in een latere alinea gepresenteerd waar de bevindingen uit de 

inhoudelijke analyse ook behandeld worden. 

 Voor alle drie de groepen actoren blijkt er in het samenwerkingsverband toegepaste 

waarde gecreëerd te zijn. Vergeleken met de andere vormen van waarde is hier echter 

aanzienlijk minder sprake van; hetgeen aangeeft dat er tot op heden relatief weinig actoren 

zijn die er in slagen om een concrete vertaalslag te maken vanuit het geconstrueerde 

kenniskapitaal naar hun dagelijkse praktijk. Het is mogelijk dat er tot op heden in het 

samenwerkingsverband relatief weinig tijd en ruimte is geweest om dit plaats te laten vinden. 

De intensieve beginfase en het feit dat er enkel praktijkonderzoek ontworpen is en nog niet 

uitgevoerd is vormen voor deze constatering mogelijke verklaringen. 

 Bovenstaande verklaring, alsmede het gegeven dat er relatief weinig toegepaste 

waarde gecreëerd is, bieden mogelijkerwijs opheldering voor de geringe mate waarin 

gerealiseerde waarde gemeten is. Deze waarde is slechts één keer geconstateerd in een WCV 

van één participerende leraar. Hieruit valt op te maken dat er tot op heden geen of zeer weinig 

gelegenheid is geweest voor actoren om verbetering van de kwaliteit van het eigen handelen 

in de praktijk plaats te laten vinden. Dit suggereert dat de meeste van de waarden die tot nog 

toe gecreëerd zijn de werkplaats niet overstijgen, mogelijk zijn deze vooralsnog persoons- 

en/of context gebonden. De cruciale beginfase, waarin dit onderzoek verricht is, van een 

samenwerkingsverband biedt hiervoor een eventuele verklaring. Het is mogelijk dat er tot 

dusver onvoldoende ruimte of tijd is geweest om de gecreëerde waarden naar een andere 

context te vertalen. 

De laatste deelvraag van dit onderzoek richtte zich op de inhoudelijke onderwerpen van 

de gepercipieerde waarden en de setting waarin deze waarden gecreëerd zijn. De vraag 

luidde: “In wat voor soort sociale contexten wordt de waarde voor deelnemers aan de 

Werkplaats ‘Diversiteit’ gecreëerd en waar heeft deze waarde inhoudelijk betrekking op?”. 
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De resultaten maken inzichtelijk dat het merendeel van de WCV van participanten 

plaatsvonden in een-op-een situaties. Hieruit valt te concluderen dat er veel waarde gecreëerd 

wordt in het samenwerkingsverband voor actoren wanneer zij een-op-een contact hebben met 

anderen. Het feit dat er ook een aantal WCV plaatsvonden in gezamenlijke groepsgebonden 

vergaderingen of bijeenkomsten geeft echter aan dat er niet uitsluitend in een-op-een contact 

waarde gecreëerd wordt. Deze bevinding benadrukt daarentegen wel het belang van 

voldoende ruimte voor de individuele ontmoeting tussen actoren. Bovendien ligt het in lijn 

met de nadruk die de meta-analyse van Rice (2002), naar factoren die van invloed zijn op 

onderzoekssamenwerkingsverbanden, legt op de waarde en het belang van de informele 

ontmoeting. Ruimte voor informeel onderling contact biedt namelijk de mogelijkheid tot het 

ontwikkelen van sterkere onderlinge relaties en vertrouwen. Tevens ondersteunt dergelijk 

contact het proces van het ontwikkelen van een gedeelde visie, doelen en taal; hetgeen op zijn 

beurt weer een positieve bijdragen levert in het bewerkstelligen van de gewenste meerwaarde 

die nagestreefd wordt. 

Daarnaast wijzen de resultaten uit dat het merendeel van de gecreëerde waarden 

inhoudelijk gericht zijn op samenwerkingsverbanden. In mindere mate blijken de gecreëerde 

waarden ook betrekking te hebben op de onderwerpen praktijkonderzoek en diversiteit. Deze 

bevinding is opmerkelijk, aangezien het doel van de Werkplaats is om expliciet inhoudelijk 

bij te dragen aan het kenniskapitaal van actoren in het onderzoekteam met betrekking tot de 

onderwerpen diversiteit en praktijkonderzoek. Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden 

in het feit dat een groot deel van de actoren in het onderzoekteam ook een centrale rol spelen 

in de stuurgroep. Door deze dubbele rol zijn deze actoren nauw betrokken bij het opzetten, 

vormgeven en faciliteren van dit onderzoekssamenwerkingsverband. De verwachting is dat 

zij nieuwe kennis en ervaringen opdoen omtrent interorganisationele samenwerking en hoe 

deze geoptimaliseerd kan worden. Deze verklaring wordt ondersteund vanuit de resultaten die 

verkregen zijn door de inhoudelijk gescoorde fragmenten van de WCV te bundelen op basis 

van de formele organisatiestructuur. Hieruit blijkt namelijk dat veruit de meeste van de 

waarden die inhoudelijk gericht zijn op samenwerkingsverbanden gecreëerd worden voor 

onderzoeksbegeleiders en in mindere mate ook voor onderzoekscoördinatoren. Dit doet 

vermoeden dat het samenwerkingsverband tot op heden inhoudelijk hoofdzakelijk heeft 

bijgedragen aan de kennisbasis van onderzoeksbegeleiders en onderzoekscoördinatoren 

omtrent samenwerkingsverbanden. Deze bevinding biedt tevens een mogelijke verklaring 

voor het feit dat er met name voor onderzoekscoördinatoren en onderzoeksbegeleiders 

herdefiniërende waarde in het samenwerkingsverband geconstateerd is. 



48 
	

5.3 Implicaties voor de praktijk 

Op basis van bovenstaande bevindingen worden een aantal adviezen geformuleerd aan de 

praktijk van onderzoekssamenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten. De 

gepresenteerde adviezen vormen aanknopingspunten die gebruikt kunnen worden door de 

Werkplaats ‘Diversiteit’ in de evaluatie van het eerste jaar van hun samenwerking. De eerste 

aanbeveling aan de Werkplaats is om met de onderzoekscoördinatoren in gesprek te gaan 

omtrent de structurele stappen die zij ondernemen in het onderling contact dat zij hebben met 

anderen in het kader van het samenwerkingsverband. Het doel van dit gesprek zou zijn om 

zicht te krijgen op de wijzen waarop zij contact maken en onderhouden met anderen. Het feit 

dat zij er in slagen om relatief grote sociale netwerken op te bouwen die ook nog eens 

gekenmerkt worden door een hoge mate aan beloftevolle interacties is bijzonder. De 

combinatie van deze eigenschappen van hun sociale netwerken draagt bij aan de mate waarin 

beoogde doelen en innovatie verwezenlijkt kunnen worden in de interorganisationele 

samenwerking. Door met hen hierover in gesprek te gaan zou men zicht kunnen krijgen op 

stappen in het onderling contact die bij kunnen dragen aan de samenwerking. Deze 

bevindingen kunnen mogelijkerwijs op hun beurt aanknopingspunten vormen voor 

vervolgonderzoek, theorievorming en de vormgeving of invulling van de praktijk van 

samenwerkingsverbanden tussen scholen en universiteiten. 

Het valt daarnaast te overwegen om de netwerken van actoren met een relatief klein 

sociaal netwerk uit te breiden. Het is mogelijk om dit te faciliteren door een structurele 

ontmoetingen tussen verschillende actoren plaats te laten vinden en te deze ontmoetingen te 

stimuleren. Binnen de onderzochte context van de Werkplaats ‘Diversiteit’ valt af te wegen in 

hoeverre het mogelijk en wenselijk is om hierop in te spelen door een aantal leraren op te 

nemen in de stuurgroep. Vooralsnog zijn zij de enige actoren in het onderzoekteam die geen 

dubbelrol bezitten, bovendien heeft deze groep gemiddeld genomen de kleinste sociale 

netwerken in het samenwerkingsverband. Door hen op te nemen in de stuurgroep komen zij 

niet alleen in contact met meer actoren, maar krijgt deze groep ook nadrukkelijk een 

structurele stem in de besluitvorming en evaluatie van de samenwerking. Anderzijds wijst 

onderzoek naar de perceptie van innovatie en de mate waarop nieuwe ideeën onderling 

gedeeld worden in een sociaal netwerk uit dat twee factoren hierop van grote invloed zijn: de 

sociale positie van een individu en zijn of haar doelgericht netwerkgedrag (Moolenaar et al., 

2014). Enkel investeren in het vergroten van de sociale netwerken van actoren is daarom 

wellicht onvoldoende, het in kaart brengen van de sociale positie en het netwerkgedrag van 

actoren is, naar waarschijnlijkheid, effectiever en wenselijker. 
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 Gezien het feit dat de meeste WCV van participanten plaatsvonden in een-op-een 

situaties, wordt de waarde van deze ontmoeting benadrukt. Het is wenselijk om voldoende 

ruimte te maken en in te plannen voor dergelijke interacties, aangezien hierin veel waarde 

gecreëerd kan worden voor actoren in onderzoekssamenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt 

aanbevolen om volgend schooljaar nogmaals het verrichtte onderzoek uit te voeren. Dit eerste 

jaar van het onderzochte samenwerkingsverband wordt gekenmerkt door een belangrijke en 

intensieve beginfase, daarnaast zijn er voornamelijk plannen gemaakt voor de uit te voeren 

praktijkonderzoeken. De resultaten bevestigen dit onder meer doordat er tot op heden 

voornamelijk potentiële waarde gecreëerd is, verwacht wordt dat er volgend schooljaar veel 

van deze waarde gerealiseerd zal worden. Het is echter wenselijk om deze hypothese te 

toetsen door op structurele wijze in kaart te brengen wat er volgend schooljaar in het 

onderzoekssamenwerkingsverband plaatsvindt. 

 

5.4 Beperkingen 

Het verrichtte onderzoek kent een aantal beperkingen die de bevindingen en conclusies 

enigszins nuanceren. Deze beperkingen worden in onderstaande alinea’s uiteengezet. 

Ten eerste kennen de gepresenteerde conclusies door het geringe aantal participanten 

een zeer beperkte externe validiteit. Bovendien is het onderzoek in zijn geheel afgestemd en 

gefocust op de context van de Werkplaats ‘Diversiteit’, hetgeen de generaliseerbaarheid van 

de bevindingen verder beperkt. Daarnaast is het van belang om in ogenschouw te nemen dat 

de metingen plaatsvonden na het eerste halfjaar van de samenwerking. Zoals beschreven in 

het theoretisch kader (zie 2.1) is deze beginfase cruciaal en dient er voornamelijk ruimte en 

tijd te zijn om afspraken te maken, taken en rollen te verdelen, gezamenlijke doelen te 

formuleren en een gedeelde discours op te stellen. Het moment waarop de interviews zijn 

afgenomen heeft daarom mogelijkerwijs invloed gehad op de resultaten en de daaruit 

voortvloeiende conclusies. 

Er zijn een aantal beperkingen inherent aan de gehanteerde onderzoeksmethode. De 

verzamelde data is uitsluitend vanuit het perspectief van de participanten verzameld. 

Hierdoor is het mogelijk dat deze incompleet zijn of onjuistheden bevatten. Zo is de 

netwerkdata op basis van een ‘roster’ in kaart gebracht, mogelijkerwijs zijn participanten 

daarbij namen van actoren vergeten te noteren, hetgeen effect heeft op de mate waarin het 

onderzoek er in slaagt om een waarheidsgetrouwe weergave te presenteren van de sociale 

processen die al dan niet plaats hebben gevonden in het onderzochte samenwerkingsverband. 
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 Gedurende de interviews gaven diverse participanten aan het moeilijk te vinden om de 

door hen genoteerde namen te ordenen in de segmenten op basis van frequentie van onderling 

contact en hetgeen zij doorgaans onderling bespreken. Uit de gevoerde gesprekken bleek dat 

actoren niet uitsluitend in het kader van het onderzoekssamenwerkingsverband onderling 

contact hebben. Verschillende participanten hebben namelijk ook vanuit hun overige 

werkzaamheden contact met elkaar. Daarnaast hebben een aantal actoren in het 

samenwerkingsverband meerdere petten op, afhankelijk van de groep waaraan wordt 

deelgenomen en de bijbehorende behoeften. Doordat zaken in de beleving van participanten 

in elkaar overlopen was het maken van een verdeling voor sommigen lastig. Hoewel alle 

participanten uiteindelijk een verdeling hebben weten te maken, is het mogelijk dat deze 

dimensies onvoldoende effectief geoperationaliseerd zijn of niet volledig zijn afgestemd op 

de onderzochte context. 

De verrichtte analyses kennen tevens een aantal beperkingen. Er is uitsluitend gebruik 

gemaakt van deductieve codering, derhalve is er geen ruimte geweest om vanuit de data tot 

nieuwe inzichten te komen.  Daarnaast is de codering verricht door slechts één onderzoeker, 

waardoor de kwalitatieve analyses onderhevig zijn aan onderzoekersbias. Tot slot is vanuit 

praktische overweging de dimensie beschikbaarheid tot expertise in het onderzoek buiten 

beschouwing gelaten, terwijl reeds verricht onderzoek heeft aangetoond dat deze dimensie 

van belang is in innovatienetwerken (zie theoretisch kader 2.5). 

 

5.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Om enerzijds de gepresenteerde beperkingen tegen te gaan, anderzijds om onderzoek naar 

educatieve samenwerkingsverbanden te stimuleren en tot slot om theorievorming rondom 

dergelijke vormen van partnerschap te stimuleren worden een aantal suggesties gedaan voor 

vervolgonderzoek. 

 Allereerst wordt aanbevolen om volgend schooljaar wederom een meting te 

verrichten. Dit zou niet alleen waardevol zijn als tweede evaluatiemoment voor de 

Werkplaats, maar de herhaalde meting maakt het mogelijk om de reeds ontworpen 

onderzoeksmethode nogmaals in de praktijk te toetsen. Daarbij zou de eerste aanbeveling zijn 

om de deductieve codering door meerdere onderzoekers te laten verrichten, hetgeen bij zou 

kunnen dragen aan de interne validiteit. Daarnaast zou opname van de dimensie 

beschikbaarheid tot expertise wenselijk zijn. Door deze dimensie te operationaliseren en hem 

op te nemen in de onderzoeksmethode kan data omtrent deze dimensie in kaart worden 
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gebracht. Tevens kan deze dimensies mee worden genomen als derde factor in het al dan niet 

beschouwen van interacties als zijnde beloftevol in de sociale netwerken van participanten.  

Tot slot zijn de laatste twee suggesties gericht op het vergroten van de externe 

validiteit. Allereerst kan de generaliseerbaarheid vergroot worden door de ontworpen 

onderzoeksmethode te toetsen binnen andere onderzoekssamenwerkingsverbanden in binnen- 

en buitenland. Door de onderzoeksmethode te toetsen in andere contexten kan achterhaald 

worden in hoeverre het een handzame en effectieve methode is om sociale processen en 

waardecreatie in onderwijs gerelateerde samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Daarnaast 

is het wenselijk om de onderzoeksmethode an sich experimenteel onder de loep te nemen. Dit 

zou bijvoorbeeld kunnen door participanten op te delen in twee groepen, één experimentele 

en één controlegroep. Om een vergelijking tussen de twee groepen te kunnen maken zou voor 

de experimentele groep de reeds ontworpen onderzoeksmethode gebruikt kunnen worden, 

waarbij beloftevolle interacties geselecteerd worden uit het netwerk van participanten om de 

WCV in kaart te brengen. Door vervolgens de WCV van de controlegroep niet af te kaderen 

op basis van beloftevolle interacties in hun sociale netwerken, kan achterhaald worden in 

hoeverre de selectie van deze beloftevolle interacties wenselijk en effectief is om de 

gepercipieerde waarde in een samenwerkingsverband in kaart te brengen.  
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Bijlage 1 –  Interview leidraad 

Inleidend script: 
“Allereerst wil ik u bij voorbaat bedanken voor de tijd en moeite die u neemt om deel te nemen aan 
dit onderzoek. Vandaag wil ik met u in gesprek gaan over de Werkplaats: Diversiteit. Waar ik zicht op 
hoop te krijgen zijn de interacties die u bent aangegaan met andere participanten en wat dit u heeft 
opgeleverd. Het interview bestaat uit drie delen en zal ongeveer 60 tot 80 minuten duren. In het eerste 
deel stel ik u een tweetal algemene vragen. In het tweede deel zal ik u vragen om namen op 
plaknotitieblaadjes te schrijven en om deze te groeperen. Tot slot wil ik, in het derde deel, met u in 
gesprek gaan over een voor u betekenisvolle situatie die zich wellicht heeft voorgedaan binnen de 
Werkplaats. Heeft u vragen voordat wij aan het daadwerkelijke interview beginnen?” 

 

Algemene vragen 1. Wat voor werk doet u naast de activiteiten bij de Werkplaats? 
2. Bij welke organisatie(s) bent u betrokken naast de 
Werkplaats? 
3. Hoe zou u uw eigen rol omschrijven binnen de Werkplaats? 
 

Sociaalnetwerk 
Lens 1 

4. Zou u voor mij op plaknotitieblaadjes de namen kunnen 
schrijven van de mensen waarmee u contact heeft binnen de 
Werkplaats? (één naam per plaknotitieblaadje) 
 
5. Kunt u met mij de volgende informatie delen over alle door u 
genoteerde namen? 

- geslacht 
- functie in het dagelijks leven 
- werkzaam bij organisatie(s) 
- de rol binnen de werkplaats 

 
6. Kunt u de namen in de genummerde cirkels 1 t/m 3 plakken 
op basis van de frequentie waarmee u contact heeft met de 
desbetreffende persoon? 
Kunt u deze indeling toelichten? 
(cirkel 1: wekelijks contact, cirkel 2: maandelijks contact, cirkel 
3: minder dan één keer per maand) 
 
7. Kunt u wederom deze namen noteren op plaknotitieblaadjes 
en nogmaals de namen in de genummerde cirkels 1 t/m 3 
plakken? Ditmaal op basis van het geen u gemiddeld genomen 
met de desbetreffende persoon bespreekt of hebt besproken. 
Kunt u deze indeling toelichten? 
(cirkel 1: abstracte gesprekstof, bv. relevante pedagogische en/of 
onderzoeksmatige principes die ten grondslagen liggen aan 
keuzes en/of handelingen, cirkel 2: het uitwisselen van 
praktijkervaringen en het bespreken van mogelijke factoren die 
daarop van invloed kunnen zijn, cirkel 3: concrete en praktische 
gespreksstof die invulling geeft aan de dagelijks gang van zaken) 
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Selecteer twee van de genoteerde namen die de laagste ‘totaal score’ hebben, naar aanleiding van de 
cirkel waarin ze geplakt zijn. Deze score moet liggen tussen 2 – 4. Stel onderstaande vragen voor de 
twee geselecteerde namen. 

Waardecreatie 
Lens 2 

8. Kunt u een moment of interactie met ...(naam)... omschrijven die u is 
bijgebleven en waarvan u vindt dat het betekenisvol en/of waardevol is 
geweest voor u als professional? 
 
 ‘Immediate value’ 

9. Hoe heeft u dit ervaren en wat leverde het u op? 
 
‘Potential value’ 

10. Leverde dit specifieke nieuwe inzichten op?  
11. Kwamen er nieuwe hulpbronnen (bv. documenten, personen, 

websites) tot uw beschikking?  
 
‘Applied value’ 

12. Kunt u uitleggen of en hoe dit effect heeft gehad op uw 
professionele handelen? 

 
‘Realized value’ 

13. Heeft dit bijgedragen aan uw persoonlijke en/of professionele 
ontwikkeling? 

14. Heeft dit effect gehad op de organisatie waar u naast de 
Werkplaats ook nog bij betrokken bent? 

 
‘Reframing value’ 

15. Heeft dit op een andere manier nog effect gehad op de wijze 
waarop uw tegen uw werk aankijkt? 

16. Heeft dit effect gehad op uw gedachten rondom het omgaan met 
diversiteit in uw werk? 

17. Heeft dit effect gehad op uw gedachten over praktijkonderzoek 
en partnerschap in onderzoek? 

 
	

 

  



58 
	

 

  

		

	

1 

2 

3 



59 
	

Bijlage 2 –  Informatiebrochure voor deelnemers 

Beste deelnemer, 
Voordat het onderzoek begint, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de procedure die 
in dit onderzoek wordt gevolgd. Lees daarom onderstaande tekst zorgvuldig door en aarzel 
niet om opheldering te vragen over deze tekst, mocht deze niet duidelijk zijn. De 
onderzoeksleider zal eventuele vragen graag beantwoorden. 
 
DOEL VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate deelnemers aan de Werkplaats: 
Diversiteit waarde ontlenen aan hun participatie en de interacties met andere deelnemers. Dit 
wordt gedaan door diverse betrokkenen te interviewen. 
 
GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET ONDERZOEK 
Gedurende een interview van ongeveer een uur zullen uw verschillende vragen worden 
gesteld over uw deelname aan het samenwerkingsverband en met wie u al dan niet binnen de 
Werkplaats heeft samengewerkt. Van u wordt gevraagd deze vragen zo compleet en eerlijk 
mogelijk te beantwoorden. 
 
VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS 
Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt. 
Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uw 
uitdrukkelijke toestemming.  
 
VRIJWILLIGHEID  
Als u nu besluit af te zien van deelname aan dit experiment, zal dit op geen enkele wijze 
gevolgen voor u hebben. Als u tijdens het onderzoek zelf besluit uw medewerking te staken, 
zal dat eveneens op geen enkele wijze gevolg voor u hebben. Tevens kunt u 24 uur na dit 
onderzoek alsnog uw toestemming om gebruik te maken van uw gegevens intrekken. U kunt 
uw medewerking dus te allen tijde staken zonder opgave van redenen. Mocht u uw 
medewerking staken, of achteraf, zij het binnen 24 uur, uw toestemming intrekken, dan 
zullen uw gegevens worden verwijderd uit onze bestanden en vernietigd. 
 
VERZEKERING 
Omdat dit onderzoek geen risico’s voor uw gezondheid of veiligheid met zich meebrengt, 
gelden de voorwaarden van de reguliere aansprakelijkheidsverzekering van de UvA. 
 
NADERE INLICHTINGEN 
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de 
verantwoordelijke onderzoeker, Dr. L.J.F. Cornelissen, email L.J.F.Cornelissen@uva.nl, 
Nieuwe Achtergracht 127 , 1001 NG Amsterdam. Voor eventuele klachten over dit 
onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek, Dr. J.A. Schuitema, tel. 
0205251261, email J.A.Schuitema@uva.nl, Nieuwe Achtergracht 127 , 1001 NG 
Amsterdam. 
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Bijlage 3 – Toestemmingsformulier 

Dit formulier hoort bij de schriftelijke informatie die u heeft ontvangen over het onderzoek 
waar u aan deelneemt. Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat u de 
deelnemersinformatie heeft gelezen en begrepen. Verder geeft u met de ondertekening te 
kennen dat u akkoord gaat met de gang van zaken zoals deze staat beschreven in de 
informatiebrochure. 

Als u nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen kunt u zich wenden tot de 
verantwoordelijke onderzoeker, Dr. L.J.F. Cornelissen, email L.J.F.Cornelissen@uva.nl, 
Nieuwe Achtergracht 127 , 1001 NG Amsterdam. Voor eventuele klachten over dit 
onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek, Dr. J.A. Schuitema, tel. 
0205251261, email J.A.Schuitema@uva.nl, Nieuwe Achtergracht 127 , 1001 NG 
Amsterdam. 

 

[DEELNEMER] 

“Ik heb de informatie gelezen en begrepen en geef toestemming voor deelname aan het 
onderzoek en gebruik van de daarmee verkregen gegevens. Ik behoud daarbij het recht 
om zonder opgaaf van reden deze instemming weer in te trekken. Tevens behoud ik het 
recht op ieder door mij gewenst moment te stoppen met het experiment.” 

 

Aldus in tweevoud getekend: 

 

Datum: 

 

……………………………............   …………………………… 

naam proefpersoon     handtekening 

 

[ONDERZOEKER] 

“Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende 
vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden.” 

 

Datum: 

 

……………………………............   …………………………… 

naam onderzoeker     handtekening 
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Bijlage 4 – Codeerschema 

Code Subcodes 
Onmiddellijke 
waarde 

Activiteiten en interacties die een inherente vorm van waarde kennen. 
 

1. Ow - Emotionele respons nav. activiteiten en/of interacties 
(bv. inspiratie, enthousiasme, opluchting of vreugde) 

2. Ow - Een antwoord krijgen van anderen op een vraagstuk 
3. Ow - Een suggestie ontvangen als mogelijke oplossing voor 

een probleem 
4. Ow - Assistentie of hulp krijgen van anderen bij het aangaan 

van een uitdaging 
5. Ow - Een bezoek van of aan een andere professional 
 

 
Potentiele waarde Activiteiten en interacties die vormgeven aan het ‘kennis kapitaal’, 

waarvan de waarde niet concreet verwezenlijkt hoeft te worden. 
 

1. Pw - Menselijk kapitaal: persoonlijke middelen die verworven 
worden en toegevoegd kunnen worden aan de kennis en het 
vakmanschap van het individu (bv. specifieke vaardigheden, 
belangrijke informatie of een nieuw perspectief) 

2. Pw - Sociaal kapitaal: het opdoen van nieuwe of het 
versterken van bestaande relaties en connecties. Ook het 
opbouwen van wederzijds begrip en een gemeenschappelijke 
taal en/of identiteit zijn hierbij van belang.  

3. Pw - Tastbaar kapitaal: de beschikbaarheid en/of 
toegankelijkheid tot relevante middelen (bv. documenten, 
informatie, gereedschap en procedures). 

4. Pw - Reputatie kapitaal: gedeelde gemeenschappelijke 
middelen die geen fysieke vorm kennen maar bijdragen aan de 
mogelijkheid tot het ondernemen van gezamenlijke actie (bv. 
de reputatie van een gemeenschap, de status van een 
professional en de collectieve stem) 

5. Pw - Ontwikkelings kapitaal: een bewustwording van het feit 
dat leren en ontwikkeling ook plaats kan vinden in een 
informele setting. Deze bewustwording kan tevens het leren 
en ontwikkelen in een andere context stimuleren. 

 
 

Toegepaste waarde Veranderingen in de praktijk die plaats hebben gevonden op basis 
van het vormgegeven ‘kennis kapitaal’. 
 

1. Tw - Een nieuwe aanpak of strategie uitproberen in de praktijk 
2. Tw - Een nieuw perspectief en of idee implementeren in de 

praktijk 
3. Tw - Groepsleden uit de community of het netwerk gericht 

inzetten voor specifieke doeleinden 
4. Tw - Innovatie of verandering te weeg brengen in de praktijk 
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Gerealiseerde 
waarde 

De effecten van de veranderingen in de praktijk die plaats hebben 
gevonden op basis van het vormgegeven ‘kennis kapitaal’. 
 

1. Gw - Meetbare en/of waarneembare verbetering van prestaties 
in de praktijk 

2. Gw - Meetbare en/of waarneembare verbetering van het eigen 
handelen van de professional in de praktijk 

 
Herdefiniërende 
waarde 

Het herdefiniëren van concepten die ten grondslagen liggen aan leren 
en van ‘succes’ in de praktijk. 

1. Hw - Het herdefiniëren van reeds bestaande opvattingen, 
concepten en of frameworks op basis van nieuwe inzichten 

2. Hw - Het herdefiniëren van succes in de context van de 
dagelijkse praktijk op basis van nieuwe inzichten 

3. Hw - Het herdefiniëren van gewenste strategieën, doelen en of 
waarden op basis van nieuwe inzichten 
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Bijlage 5 – Ego netwerken van alle participanten 

Ego netwerk leraar A 
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Ego netwerk leraar B 
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Ego netwerk leraar C 

 
 

  



66 
	

Ego netwerk leraar D 
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Ego netwerk leraar E 
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Ego netwerk onderzoeksbegeleider A 
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Ego netwerk onderzoeksbegeleider B 
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Ego netwerk onderzoeksbegeleider C 
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Ego netwerk onderzoeksbegeleider D
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Ego netwerk onderzoekscoördinator A 
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Ego netwerk onderzoekscoördinator B 
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Ego netwerk onderzoekscoördinator C

 


