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ü  WAAROM?
ü  WAT?
ü  FACILITEREN
ü  AANBEVELINGEN





Het Nieuwe Leren 





Wat is netwerkleren? 

Een vorm van professionalisering 
waarbij leraren leren en zichzelf 
ontwikkelen in hun vak door 
gebruik te maken van elkaars 
ervaringen en expertise.



Samenwerken met collega's
Een leraar die competent is met betrekking tot het 
samenwerken met collega´s, levert zijn bijdrage aan 
een goed pedagogisch en didactisch klimaat op school, 
aan goede onderlinge samenwerking en aan een goede 
schoolorganisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als 
leraar:
goed met collega´s communiceert en samenwerkt,
een constructieve bijdrage levert aan vergaderingen en 
andere vormen van schooloverleg.



Vragen? 
 
 







Leernetwerken van pabostudenten, pabodocenten en 
leerkrachten primair onderwijs. 



Netwerken gaan ‘ergens’ over: 
werken – leren - innoveren 

 

•  Veel leren gebeurt niet in formele trainingen 
•  Leren is een onderdeel van het dagelijks werk 
•  Werkgerelateerde problemen zijn vaak aanleiding om te leren 
•  Netwerken brengen mensen samen rondom gedeelde interesses 
•  Delen ervaringen en ontwikkelen nieuwe kennis: co-creatie 
•  Netwerken geven toegang tot gevarieerde kennisbronnen 
•  Netwerken bevorderen de wisselwerking tussen impliciete en 

expliciete kennis 



Welke sociale configuratie ondersteunt de 
studentrol? 



Faciliteren: Het DSL-Raamwerk 

•  Dimensies van sociaal leren 
•  Literatuur review: Vrieling, Van den Beemt, & De 

Laat (in press) 
•  4 dimensies, 11 indicatoren 
 

 



1.#Praktijk!
- 1a.!In!welke!mate!richt!de!
groep!zich!op!speciale!
gebeurtenissen!of!worden!de!
groepsactiviteiten!in!het!
dagelijkse!werk!
geïntegreerd?!

- 1b.!In!welke!mate!laat!de!
groep!tijdelijke!of!
permanente!sociale!
activiteiten!zien?!
 



Terugkoppeling 



Praktijk 

Leerkracht: ‘Ik vind het altijd fijn als de 
bijeenkomsten heel praktisch zijn. Vorige 
keer hadden we bijvoorbeeld een filmpje 
gemaakt. Ik heb dat samen met de 
studenten van onze school ook gedaan 
en leer dan ook heel veel van de 
studenten.’ 



Dimensie: Praktijk
Succesfactoren

Maak afspraken over het toepassen van het 
geleerde in de praktijk.

Koppel praktijkervaringen terug.

Maak voor studenten duidelijk dat netwerkleren 
bijdraagt aan competenties als ‘Samenwerking 
met collega’s’, ‘reflectie’ en ‘onderzoek’.
Zorg voor implementatie van ontwikkeld 
materiaal in en buiten de lokale schoolpraktijk.

Faciliteren van netwerkleren 



2.#Domein#en#waardecreatie!
- 2a.!In!welke!mate!richt!de!
groep!zich!op!het!uitwisselen!
of!verbreden/verdiepen!van!
kennis!en!vaardigheden?!

- 2b.!In!welke!mate!ervaart!de!
groep!waardecreatie!
individueel!of!gezamenlijk?!
 



Domein en waardecreatie 

Leerkracht: ‘De leerlijn die we ontwikkelen 
mag niet los staan van wat de studenten 
doen.’ 



Dimensie: Domein & Waardecreatie
Succesfactoren

Zorg voor een actieve inbreng van alle deelnemers 
door gebruik van werkvormen.

Maak de groepen niet te groot.

Deel materialen tijdig in de digitale leeromgeving.

Ga in discussie over ontwikkeld materiaal (op basis 
van criteria en kritische vragen).
Bied mogelijkheden voor korte presentaties van 
eigen werk met feedback.
Oefen het feedback vragen en geven aan de hand van 
de vier fasen van modelleren.
Beschrijf aanpassingen van ontwikkeld materiaal op 
basis van feedback en discussie.
Zorg voor een centrale leeragenda met doelen voor 
de lange en de korte termijn.

Stem leeractiviteiten af op de doelen.

Bewaak de centrale agenda en neem nieuwe mensen 
mee.

Faciliteren van netwerkleren 



3.#Verbondenheid!
- 3a.!In!welke!mate!zien!de!
deelnemers!elkaar!als!
kennissen!of!laten!ze!een!
gedeelde!identiteit!zien?!

- 3b.!In!welke!mate!laat!de!
groep!sterke!of!zwakke!
relaties!zien?!

- 3c.!In!welke!mate!zien!de!
deelnemers!elkaar!als!
taakuitvoerders!of!
kenniswerkers?!
 



Verbondenheid 

Leerkracht: ‘Samen na afloop nog even 
een kop koffie drinken is belangrijk.’ 



Dimensie: Verbondenheid
Succesfactoren

Organiseer informele activiteiten om de 
verbondenheid te versterken.
Verdeel rollen: versterk wederzijdse 
afhankelijkheid.
Zoek verbindingen met experts buiten je 
netwerk.

Faciliteren van netwerkleren 



STELLING 
 

VERBONDENHEID IN EEN NETWERK ONTSTAAT 
VANZELF WANNEER DE GROEPSLEDEN EEN 

GEZAMENLIJK DOEL NASTREVEN. 
 



4.#Organisatie:"
- 4a."In"welke"mate"wordt"de"
groep"extern"aangestuurd"of"
ligt"de"organisatie"binnen"de"
groep"zelf?"

- 4b."In"welke"mate"laat"de"
groep"lokale"of"globale"
activiteiten"zien?"

- 4c."In"welke"mate"laat"de"
groep"hiërarchische"of"
gelijkwaardige"relaties"zien?"

- 4d."In"welke"mate"laat"de"
groep"gedeelde"of"niet"
gedeelde"interactienormen"



Organisatie 

Leerkracht: ‘De leerkracht heeft ervaring, 
maar is niet per definitie de expert.’ 



Dimensie: Organisatie
Succesfactoren

Bereid de overlegmomenten gezamenlijk voor 
(‘zwaan kleef aan’).
Beweeg de sturing van de activiteiten geleidelijk 
naar de studenten (betekenisgerichte vragen 
stellen, voorzitten) aan de hand van modelleren.
Zorg ervoor dat belangrijke rollen in zijn gevuld 
(inspirator, coordinator, creator) en in een latere 
fase: verdieping, adaptie.
Stel jezelf de vraag: wat ging goed en waarom? 
Wat kan er beter en hoe? (Onderzoekende 
houding).
Tolereer en waardeer verschillende opvattingen 
in je netwerk.

Zorg voor gelijkwaardigheid.

Faciliteren van netwerkleren 





Instrumenten 

Onderwerp via >Beeld 
>Koptekst en voettekst 
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