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Meet Alfred. Nudging van het werkveld via sociale media

1. Aanleiding

An Katrien Sodermans (2018) verwoordt het mooi op haar blog: “In Vlaanderen heb-
ben we geen traditie van levenslang leren. In de Europese statistieken bengelen we
onderaan en blijven we ver onder de EU-norm van 15% deelname aan levenslang
leren. Eens afgestudeerd, gaan we werken en keren we liefst nooit meer terug naar de
schoolbanken. We hebben de sterke overtuiging dat we allemaal een (zo hoog moge-
lijk) diploma moeten halen aan het begin van onze schoolloopbaan, en dat we het
daarmee moeten doen voor de rest van ons leven”.

2. Lerarenopleiding basisonderwijs
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In Vlaanderen volgen leerkrachten regelmatig korte bijscholingen om nieuwe inzich-
ten op te doen. We stellen ons echter de vraag of de opgedane inzichten altijd in de
praktijk worden uitgeprobeerd of geïmplementeerd. Om leerkrachten een duwtje in
de goede richting te geven, creëerden we Alfred, een online tool voor kleuterleerkrach-
ten met tips over kwaliteitsvolle, talige interacties in de context van natuur en tech-
niek. Kleuterleerkrachten hebben immers vaak veel moeite om hun kennis over kwa-
liteitsvolle, talige interacties te vertalen naar de eigen praktijk, om zich taalstimuleren-
de interactietechnieken eigen te maken en om deze ook vol te houden (Piasta e.a.
2012). We kozen voor de context van natuur en techniek, omdat die zich goed leent
tot rijke gesprekken. Bovendien vinden we dat leerkrachten veel kansen laten liggen
om het met hun kleuters te hebben over natuur en techniek tijdens het hoekenwerk
en de dagelijkse routines.

2. Achtergrond

We vonden inspiratie bij de idee van gedragswetenschappers Thaler & Sunstein
(2008) om het keuzegedrag een duwtje in de rug geven door middel van nudging.
Thaler & Sunstein gaan uit van het keuzegedrag van mensen en trachten dat te beïn-
vloeden met kleine, goedkope aanpassingen in hun omgeving om tot gepast gedrag te
komen. Bekende voorbeelden zijn fruit op ooghoogte plaatsen in de winkelrekken of
gekleurde voetstappen richting de trappenhal.

We zochten naar een mogelijkheid om enkele nudging-technieken ook toe te passen in
het onderwijs om leerkrachten aan te zetten tot goede praktijk. We vroegen ons daar-
bij af of we sociale media kunnen gebruiken om leerkrachten te professionaliseren, om
nieuwe vaardigheden te integreren en om bijscholingsdoelen scherp te stellen. 

3. Praktisch

Twaalf leerkrachten kregen gedurende acht weken twee keer per week een Whatsapp-
bericht van Alfred. Het bericht omvatte een foto met een kleine opdracht rond natuur
of techniek, en een tip rond interactievaardigheden. Via online tussentijdse bevraging
en een eindgesprek registreerden we hun bevindingen. We waren daarbij geïntereseerd
in hun oordeel over de haalbaarheid en de mogelijke effectiviteit van een dergelijke
aanpak. Daarnaast beoordeelden de leerkrachten ook de kwaliteit van de concrete tips.
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Figuur 1 – Voorbeelden Whatsapp-berichten van Alfred.

4. Het resultaat

De bevraagde leerkrachten stonden positief tegenover Alfred, omdat de berichtjes kort
en gemakkelijk te lezen waren. Geen lange mails, geen tijdsinvestering aan een com-
puter, want het kwam onmiddellijk binnen op de gsm. De interactietips herinnerden
hen eraan om de kwaliteit van de talige interactie te verhogen en bleken ook toepas-
baar in andere situaties. De tips rond natuur en techniek bestonden uit concrete en
makkelijk toepasbare opdrachten die weinig voorbereiding vroegen. Het ging om alle-
daagse dingen die opnieuw onder de aandacht werden gebracht. Leerkrachten voelden
zich gestimuleerd om verder te denken over hun klaspraktijk.

Waar leerkrachten zich zorgen over maakten, waren reacties op de tips. Als deze te fre-
quent zouden zijn, kan dat storend worden. De tips kwamen at random binnen, maar
een aantal leerkrachten verkozen een vast tijdstip, zodat ze dit beter konden inbouwen.
Enkele leerkrachten stonden ook open voor meer uitgebreide opdrachten die meer
voorbereiding en tijd vroegen. Het bleek belangrijk dat tips voldoende uitdagend
waren.

Zoals de theorie rond nudging ook voorschrijft, bleek het belangrijk om de vrije keuze
te bewaren. Leerkrachten wilden zelf kunnen beslissen of ze de tips zouden uitvoeren
en wanneer.

Na deze testfase stoten we op volgende vragen:

• Kunnen we een online tool ontwerpen die automatisch tips verstuurt?
• Kunnen we de techniek uitbreiden naar andere domeinen? En eventueel aanpassen
aan de interesses van leerkrachten?

2. Lerarenopleiding basisonderwijs

43

2

Conferentie 32_Opmaak 1  29/10/18  10:33  Pagina 43



• Hoe kunnen we reacties en uitwisseling mogelijk maken zonder dat deze als sto-
rend worden ervaren?
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Beginnende leerkrachten als rolmodellen voor lezen?!

1. Aanleiding van het onderzoek

De attitude en motivatie van leerkrachten in het algemeen (en meer specifiek de lees-
attitude en leesmotivatie) kunnen een belangrijke invloed hebben op het schoolsucces
van hun leerlingen (zie o.a. Hattie 2012). Zo zorgen leerkrachten die vaak en graag
inzetten op lezen tijdens de lessen voor een hogere intrinsieke leesmotivatie bij hun
leerlingen (De Naeghel et al. 2014) en spelen persoonlijke leesgewoontes van leer-
krachten een rol in hun manier van lesgeven en in de rolmodelfunctie die ze vervullen
(McKool & Gespass 2009). 

Onderzoek wees echter uit dat leerkrachten vaak wel leesvaardig zijn, maar zelf niet
graag lezen en dus aliterate kunnen worden genoemd (Applegate et al. 2014;
Nathanson et al. 2009). Aangezien lezen een cruciale rol speelt in het onderwijs en in
de maatschappij is het essentieel om aliteracy bij leerkrachten tegen te gaan. Via con-
tinue professionalisering inzetten op een positieve leesattitude en -motivatie bij leer-
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