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1. Wat is netwerkleren? 

 





 

Types of Learning (Rogers, 2014) 



Dit is netwerkleren 

 



 



Kennisnetwerken 

Verschillende typen kennisnetwerken 



 



Leren in netwerken om netwerkleren te 

stimuleren 



2. Het nut van netwerkleren in leernetwerken 

 



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, 

toegankelijkheid, vertrouwen, 

wederkerigheid 

2. Stimuleren lerende relaties en 

leernetwerken 

3. Opbrengsten zichtbaar maken 

4. Anders kijken naar leren- 

cultuurverandering 

5. Nieuwe manier van 

samenwerken, 

professionaliseren en leiding 

geven 

 

 

 

 



Problemen bij stimuleren netwerkleren 

 



Wat vraagt netwerkleren in de formele 

organisatie? 

 



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 



Balans tussen informeel en formeel 

 



Aan de slag 

 



 



Interview een collega 

1. Wat is je persoonlijke passie? 

2. Wat inspireert je in je werk? 

3. Waar loop je tegenaan in je werk? 

 

Kies een collega die je niet kent, 7,5 minuut. 

 



Six degrees of separation 

 

 
• Vorm groepen van vijf  

• Ga op zoek naar dat ene wat jullie vijf bindt 

op de volgende drie punten.  

 

1. Wat delen jullie persoonlijk? (hobby’s, 

eten, boeken, films) 

2. Wat inspireert jullie in je werk? 

3. Waar lopen jullie tegenaan in het werk? 

 

• Noteer bij ieder punt datgene wat jullie 

delen. 

 

 



Zoek gelijkgestemde zielen 

• Bekijk alle verzamelde punten 

• Zoek gelijkgestemde zielen om verder te praten over 

dat wat je boeit 

 



Bouw leerrelaties 

1. Leer elkaar kennen 

2. Kom tot een gezamenlijke leervraag 

3. Wijs een trekker aan 

4. Wissel contactgegevens uit 

5. Prik een datum om verder te praten 

 

 




