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1. Wat is netwerkleren? 





Dit is netwerkleren 

 



 



2. Het nut van netwerkleren 

 



Directe waarde (immediate value) 

 

 

 

 

 



Nuttige bronnen (potential value) 



Veelbelovende praktijk (applied value) 



Zichtbare opbrengst (realized value) 



Nieuwe inzichten (reframing value) 

Nieuwe manier van professionaliseren 

met leraar of pedagogisch medewerker: 

- Die werken, leren en innoveren ziet als 

geïntegreerde activiteiten 

- Die continu leert zowel formeel en 

informeel verbonden aan de dagelijkse 

praktijk 

- Die samenwerkt met collega’s om 

innovatief te zijn en problemen op te 

lossen 

- Die actief netwerkt binnen en buiten de 

school 

- Die actief kennis deelt en participeert 

in open professionele communities en 

netwerken 

 



Nieuwe inzichten (reframing value) 



Nieuwe inzichten (reframing value) 

Nieuwe organisatiestructuur in de school: 

Formeel 

Informeel 



3. Hoe stimuleer je netwerkleren? 

1. Bewustwording 

2. Stimuleren lerende 

contacten in een informele 

sfeer 

3. Anders kijken naar leren- 

cultuurverandering 

4. Nieuwe manier van 

samenwerken, 

professionaliseren en 

leiding geven 

 

 

 

 



Nieuwe manier 

individueel collectief 

formeel 

informeel 

controle 

loslaten 

regels 

keuze 

vertrouwen 

opdrachten 

Zelf-organisatie 

Hiërarchische barrieres 

Platte organisatie 

autonomie 

Centraal leiderschap 

Gedeeld/gespreid leiderschap 

isolatie 

integratie 



Wat vraagt netwerkleren in de formele 

organisatie? 

 



Balans tussen informeel en formeel 

 



 

Netwerkleren  op school 

Wat zie je bij 

professionalisering in netwerken? 

Wat zie je op het gebied van autonomie bij 

netwerkleren? 

Wat zie je bij het organiseren  van  

lerende netwerken? 

Leren  is steeds verschillend.  

Daarom is de netto opbrengst lastig te bepalen. 

Wanneer is het dan goed? 

Wat is kwaliteit eigenlijk?  

Inhoudelijke keuzevrijheid: 

 

Weerstand en motivatie beide gesignaleerd mbt 

deelname aan netwerken 

Visie: we gaan samen netwerkleren hoe laten 

landen? 

(ook bij leidinggevenden zelf) 

 

Afstemmen en integreren 

Activiteit soms onzichtbaar of niet duidelijk; leren 

wordt ook door mensen zelf niet altijd als leren 

gezien 

Koppeling netwerken en teams/opbrengsten 

Hoe motivatie te versterken? 

 

Ondersteunen 

Communiceren; informatie vergaren; empathisch 

zijn; vragen stellen; feedback geven: Wanneer 

doe je dat allemaal, en hoe? 

Eilandmentaliteit waardoor niet optimaal gebruik van 

informele mogelijkheden in de organisatie 

Geen vertrouwen in initiatief van leraren, gevoel 

altijd te moeten sturen 

Controle vs loslaten   

-Eigen verantwoordelijk-heid? Wie dan?  

- Overzicht houden 

- Leiderschap delen: hoe?  

- Eisen/kaders stellen over opbrengst/reflectie? 

ERIN GROEIEN 



Duurzaam faciliteren 

Gespreid leiderschap - leiderschap als 

tijdelijke rol – leidt tot gezamenlijk leren en 

innoveren 

– Elkaar leiderschap gunnen op basis 

van expertise 

– Weten wat gezamenlijke doelen zijn en 

wie welke expertise heeft - alignment 



Duurzaam faciliteren 

Professionele ruimte en professionele tijd 

bieden: 

– Voor autonomie-ontwikkeling 

– Competentie 

– sociale verbondenheid 



Duurzaam faciliteren 

Transformationeel leiderschap 

– Visie: gezamenlijk gedragen doelen 

voor de toekomst 

– Intellectuele stimulans: uitdagen, 

nieuwe dingen aanbieden 

– Oog voor behoeften: interesse, 

enthousiasme, plek op de agenda 



Netwerkleren verduurzamen 

Hoe kun je als leidinggevende handen en voeten 

geven aan het realiseren van de antwoorden op de 

vragen: 

 

1.Hoe houden we Lerende Netwerken in Utrecht in stand als blijvend middel 

om met elkaar te leren? 

2.Is een kartrekker essentieel voor een Lerend Netwerk? 

3.Zijn vouchers noodzakelijk voor een Lerend Netwerk? 

4.Hoe kunnen we de opbrengsten vanuit de Lerende Netwerken inbedden in 

de eigen Organisatie? 

 

 



 

Ruimte voor gesprek 


