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Netwerkleren 

1. Je leidende leervraag 

2. Introductie netwerkleren: wat is het en wat levert 

het op? 

3. Aan de slag: 

 1. Bewustwording: wat is mijn sociale  

 netwerk? Wat is mijn sociaal kapitaal?  

 2. Vaardigheden: hoe leren we productief  

 samen in een leernetwerk?  

 3. Waarderen van netwerkleren: hoe maken we de 

 opbrengsten van ons netwerk inzichtelijk?  



Interview een collega 

1. Wat is je persoonlijke passie? 

2. Wat inspireert je in je werk? 

3. Wat houdt je op dit moment het meest bezig in je 

werk?  

4. Formuleer een leervraag op basis van 

bovenstaande. Wat zou je op dit moment graag 

willen weten of kunnen? 

 

Kies een collega die je niet zo goed kent, neem  samen 

15 minuten. 

 



1. Wat is netwerkleren? 

 





 

Types of Learning (Rogers, 2014) 



Dit is netwerkleren 

 



Sociale relaties 

 



 



Jouw invloed 





Sociale relaties 

 



Lerende Netwerken 

Verschillende typen kennisnetwerken 

Smedlund, 2008 



Centrale netwerken 

 

Centrale netwerken 

• Ster netwerken – 1 centrale actor 

• Geen onderling contact 

 

Expliciete kennis 

• Overdracht 

• Expert – novice relatie 

• ‘Hiërarchisch’ 

 



Decentrale netwerken 

 

Decentrale netwerken 

• Structuur met veel ‘weak’ ties 

• Makelaarschap en ‘structural holes’ 

• Relaties zijn asymmetrisch, niet wederkerig 

 

Potentiele kennis 

• Geloof in innovatie – over de grens kijken 

• Acceptatie van fouten 

• Risico’s en experimenteren 

• Snel en veel vertrouwen 

• ‘opportunistisch’ 

 



Gedistribueerde netwerken 

 

Gedistribueerde netwerken 

• Structuur met veel ‘strong’ ties 

• Cliques of communities 

• Relaties zijn ‘dense’, pluriform en 

     wederkerig 

 

Impliciete kennis 

• Een half woord is genoeg 

• Mee-voelen en herkenning 

• Levenlang leren 

• Persoonlijke groei 

 



Sociaal kapitaal 

 



2. Hoe stimuleer je netwerkleren? 

1. Bewustwording 

2. Stimuleren lerende 

contacten in een informele 

sfeer, stimuleren 

netwerkvaardigheden 

3. Zichtbaar maken van 

waarde netwerkleren 

4. Ander perspectief op kennis 

faciliteren door collega’s en 

leidinggevenden - 

cultuurverandering 

5. Nieuwe manier van 

samenwerken en 

professionaliseren 

 

 

 

 



Instrumenten 

Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst 
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3. Waarom netwerkleren? 



Directe waarde (immediate value) 

 

 

 

 

 



Nuttige bronnen (potential value) 



Veelbelovende praktijk (applied value) 



Zichtbare opbrengst (realized value) 



startbijeenkomst 

Nieuwe inzichten (reframing value) 



Nieuwe inzichten (reframing value) 

Formeel 

Informeel 



Aan de slag 

 



1. Bewustwording 



Netwerk en sociaal kapitaal 

1. Zoek iemand uit de groep die je 

nog niet zo goed kent. 

2. Ontdek jullie ‘lijntje’: wat hebben 

jullie gemeen? Waar vinden jullie 

elkaar? 

3. Interview elkaar met de volgende 

vragen: “Denk terug aan de 

afgelopen tijd: met wie had je een 

of meer waardevolle gesprekken? 

Waar gingen deze gesprekken 

over?” 

4. Zet de antwoorden op papier in 

een netwerk 



 

2. Stimuleren en faciliteren lerende 

 contacten 

 



Zoek gelijkgestemde zielen 

• Bekijk alle verzamelde netwerken en interesses 

• Waar zou je een antwoord op je leervraag kunnen 

vinden? 

 



2. Vaardigheden: de quiz 

Wat is jouw netwerkrol? 

 - de verbinder 

 - de sfeerbewaker 

 - de coordinator 

 - de adviseur 

 - de inspirator 
 



Extraversie: de verbinder 

Jij scoort het hoogste op de dimensie extraversie! 

Extravert zijn betekent dat je je energie, aandacht en oriëntatie vooral naar buiten richt. Extraverte 
mensen zijn opgewekt, emotioneel betrokken bij anderen en zoeken graag het gezelschap. Doorgaans zijn 
ze levendig, spraakzaam en spontaan en werken ze graag in een teamverband. 

Jij bent mogelijk een verbinder of ambassadeur! 

Een verbinder is iemand die mensen met elkaar in contact brengt. De verbinder staat open naar de 
omgeving en de collega’s en weet daarom goed wie zich met wat bezighoudt, waar iemand al dan niet goed 
is en waar de interesses liggen. Hij kan daarom snel de juiste mensen vinden om de nodige doelen te 

behalen, zowel de eigen doel als de doelen van de mensen in het netwerk. Daarnaast kan hij 
of zij ook een ambassadeur zijn naar buiten toe en andere collega’s op de hoogte brengen 
van de opbrengsten van het netwerk.   



Vriendelijkheid: de sfeerbewaker 

Jij scoort het hoogst op de dimensie vriendelijkheid! 

Personen die hoog scoren op de dimensie vriendelijkheid  kunnen zich goed verplaatsen in een 

ander. Zij nemen de anderen zoals ze zijn. Ze zijn vaak  coöperatief,behulpzaam en geneigd tot 

samenwerken.  

 

Jij bent mogelijk een goede sfeerbewaker! 

De sfeerbewaker zorgt voor de gezelligheid en de sfeer in de groep. Hij of zij kan 

tactvol met iedereen omgaan. De sfeerbewaker kan ook goed bemiddelen tussen de 

mensen in het netwerk, zolang er geen openlijke strijd is. Hij of zij is optimistisch en 

kan goed motiveren als de fut er even uit is.  



Ordelijkheid: de coordinator 

Jij scoort het hoogste op de dimensie ordelijk! 
 

Personen die hoog scoren op de dimensie ordelijk werken graag planmatig, zijn erg betrouwbaar, 

zorgvuldig en georganiseerd. Zij houden ervan om duidelijke regels op te stellen, afspraken te maken, en 

zich (en anderen) daaraan te houden.  

 

Jij bent mogelijk een goede coördinator! 
De coördinator is verantwoordelijk voor de planning. Hij beheert de jaaragenda, regelt 

locaties voor bijeenkomsten en stemt praktische zaken op elkaar af. Ook zorgt hij ervoor dat 

de werkzaamheden en de werklast redelijk over de tijd en deelnemers worden verdeeld. De 

coördinator treedt op als technisch voorzitter.  



Rust: de adviseur 

 

Jij scoort het hoogste op de dimensie Rust! 

Rustige mensen zijn emotioneel stabiel en moeilijk uit balans te brengen. Gewoonlijk 

hebben ze een gelijkmatig humeur, zijn ze kalm en ontspannen en benaderen ze 

stresssituaties op een rustige en rustgevende manier.  

 

Jij bent mogelijk een goede adviseur! 

De adviseur heeft een helikopterview over het project en houdt doelen en 

resultaten in balans. Hij of zij is de steunpilaar in stressvolle situaties, maar 

laat de eindbeslissing aan het team. daardoor geeft de adviseur de juiste 

ruimte en advies. 



Vernieuwend: de inspirator 

Jij scoort het hoogste op de dimensie vernieuwend! 

Hoog scoren op vernieuwend betekent dat je open staat voor nieuwe dingen en veranderingen.  Deze 
personen zijn nieuwsgierig, avontuurlijk en hebben veel fantasie. Vernieuwers hebben belangstelling voor 
dingen die ongewoon en ongerijmd zijn. Zij denken creatief en je zijn gevoelig voor nieuwe ervaringen en 
belevingen. 

Jij bent mogelijk een inspirator! 

De inspirator staat open voor nieuwe dingen en heeft vaak leuk en creatieve ideeën.  De 

inspirator voedt vaak de inhoudelijke agenda van het netwerk en brengt nieuwe impulsen 

indien nodig. De inspirator werkt inspirerend voor het netwerk door discussies aan te 

zwengelen. Een inspirator zorgt ervoor dat inhoudelijke lijnen waar nodig bij elkaar komen 

en dat het netwerk de goede richting uitgaat.  



3. Zichtbaar maken waarde 

 



Zichtbaar maken van waarde 

Denk terug aan het maken van je sociale netwerk. Welk 

gesprek vond je het meest waardevol? 

Directe waarde:  Wat deed dat gesprek met je? 

Nuttige bronnen:   Wat heb je aan het gesprek  

   overgehouden? 

Veranderde praktijk:  Heb je daardoor iets veranderd in je 

   praktijk? 

Zichtbare opbrengst:  Wat heeft dat opgeleverd, voor jou of 

   voor anderen? 

Nieuwe inzichten: Heeft het tot nieuwe inzichten geleid? 

 

 

 

 



Tot slot 

 

 

Hoe ga je verder met je leervraag? 




