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Woord vooraf

In dit rapport staat netwerkleren centraal. Netwerkleren biedt een perspectief op professionaliseren dat aan-

sluit bij de problemen en vraagstukken van alledag. Wil het leren van professionals betekenisvol zijn, dan is het 

belangrijk om hen zelf actief aan het roer te laten staan bij het zoeken naar oplossingen. Dit betekent overigens 

niet dat zij er alleen voor staan. Netwerkleren is erop gericht dat professionals die contacten om zich heen 

verzamelen, die bij het oplossen van een bepaald vraagstuk nodig zijn. De ontwikkeling van kennis, praktijk en 

de persoon zien wij als het resultaat van actieve verbindingen waarin creatieve energie gaat stromen. Hiervoor 

is ruimte nodig binnen een lerende cultuur in organisaties. Ruimte voor co-creatie en een houding gericht op 

actieve kennisproductiviteit en waardecreatie. In ons onderzoeksprogramma ‘Sociaal leren’ bij LOOK, verbonden 

aan de Open Universiteit, richten we ons op deze vraagstukken en ontwikkelen we praktische tools en werk-

vormen om netwerkleren te realiseren. In dit rapport kunt u kennismaken met de wijze waarop wij het concept 

netwerkleren benaderen en belangrijker nog: u krijgt zicht op het vormgeven van netwerkleren binnen de eigen 

organisatie. 

Prof. Dr. Maarten de Laat

LOOK, Open Universiteit
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Inleiding 

Maarten de Laat en Renée de Kruif

‘Oh, we gaan dus eigenlijk helemaal niets nieuws doen’, concludeerde een schoolleider teleurgesteld, tijdens een 

vraagverhelderingsgesprek voor een project over netwerkleren. ‘Precies! In plaats van iets nieuws doen, gaan we 

in dit project onze ogen openen voor iets wat dagelijks om ons heen gebeurt. Iets waar iedereen mee bezig is 

en wat ontzettend belangrijk is voor de professionele ontwikkeling binnen jullie organisatie: netwerkleren.’ 

Deze korte anekdote laat in de kern de uitdaging zien waar de problematiek van professionalisering in de 

scholen en organisaties veelal mee te maken heeft. In dit rapport willen we een visie presenteren die de rol van 

netwerken bij het informele leren van professionals centraal stelt. Hierbij willen we een lans breken voor het 

belang van het alledaagse leren van deze professionals in de praktijk. Om dit te kunnen doen, gaan we in op de 

thematiek van professionele ontwikkeling; de wijze waarop men professionele ontwikkeling benadert en hoe 

dit de cultuur en ruimte voor leren beïnvloedt. Daarbij willen we laten zien hoe wij aan de hand van deze visie 

op netwerkleren oplossingen ontwikkelen. Oplossingen die betrekking hebben op het dagelijks leren van de 

professional in de praktijk. 

We richten ons hier op het kennen, herkennen en erkennen van informele professionele netwerken en de 

ruimte die ze nodig hebben om te functioneren. In deel 1 van dit rapport bespreken we de context waarin 

professionals leren in de dagelijkse praktijk. De Laat betoogt in hoofdstuk 1 dat er behoefte is aan een andere 

taal of paradigma om zo het probleem scherper in beeld te krijgen. Hij laat zien dat professionals actief in 

netwerken professionaliseren en geeft aan dat hier ook ruimte voor nodig is. In hoofdstuk 2 laat Coenders 

zien dat leerarchitectuur helpt bij het ontwerpen van die ruimte en bij het ontstaan van een lerende cultuur 

waarin netwerken onderhouden kunnen worden. Hiermee sluiten we het deel over het kennen van informele 

professionele netwerken af. 

In het tweede deel richten we ons direct op de praktijk en willen we aan de hand van diverse activiteiten, 

die in ons onderzoeksprogramma worden ontwikkeld, laten zien hoe netwerkleren in de dagelijkse praktijk 

ondersteund en gevoed kan worden. Netwerkleren heeft een bepaalde voedingsbodem nodig die ontstaat uit 

vraagstukken die leven in de praktijk van alle dag. Hier brengen professionals gedeelde vraagstukken en thema’s 

samen die men zelf kiest en verder ontwikkelt, simpelweg omdat ze ertoe doen. Deze vragen moeten lerend 

opgelost worden om het werken mogelijk te maken. De ruimte om te leren wordt dus door de professionals zelf 

gecreëerd. We noemen dit de zaaifase, omdat hier de kiem wordt gelegd voor het netwerkleren. 

Vrieling, Vandyck en de Laat bespreken in hoofdstuk 3 hoe de context waarin deze netwerken ontstaan beter 

begrepen kan worden en welke sociale aspecten mede invloed hebben op de wijze waarop een groep aan het 

leren is. Begrip voor de situatie waarin ze ontstaan en de wijze waarop ze zich organiseren zal helpen om de 

ruimte waarin ze leren te optimaliseren. De Kruif bespreekt vervolgens in hoofdstuk 4 de Netwerkscan, aan de 

hand waarvan men boven tafel kan krijgen in welke mate men aan het netwerken is binnen de school, en waar 

men deze netwerken zoal voor gebruikt. Gaat het bijvoorbeeld om louter informatie uit te wisselen of ook om 

samen te ontwikkelen? Vanuit het gegeven dat er overal al diverse netwerken actief aan het leren zijn, willen 

we dit in de zaaifase ook laten zien. Schreurs bespreekt in hoofdstuk 5 de tool Netwerk InBeeld, waarmee het 

geheel aan netwerken – de thema’s en de betrokkenen – zichtbaar kan worden. Hierdoor wordt de ruimte 

waarin geleerd wordt meteen heel erg concreet, mensen weten van elkaar waar ze mee bezig zijn, en kunnen 

zich daarbij aansluiten of even contact zoeken als dat nodig is. De zaaifase laat dus vooral zien wat er al gebeurt. 

Het herkennen van netwerkleren is een belangrijke eerste stap, mede omdat we aandacht willen krijgen 

voor het goede dat gedaan wordt. Door de ogen te openen voor wat er dagelijks om ons heen gebeurt is 

de acceptatie groter, ziet men elkaar als kenniswerkers en kan de ruimte voor leren van binnenuit worden 

geoptimaliseerd. Hier richt de fase van het cultiveren zich op. Aan de hand van de Netwerk Barometer laten De 
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Kruif, Korenhof en Meijs in hoofdstuk 6 zien hoe gereflecteerd kan worden op de ‘gezondheid’ van een netwerk, 

welke werkvormen er ingezet kunnen worden om een netwerk verder te helpen en wat er gedaan kan worden om 

een leernetwerk effectiever te maken. In de oogstfase is vooral aandacht voor de opbrengsten van netwerkleren. 

Nijland en Van Amersfoort laten in het laatste hoofdstuk zien op welke wijze de waarde die netwerken creëren 

zichtbaar gemaakt kan worden en op welke wijze dit erkenning binnen de organisatie kan krijgen.

We sluiten dit rapport af met een korte reflectie en staan stil bij de stille kracht achter professionele 

ontwikkeling.
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Deel 1  

Het kennen van informele 
professionele netwerken
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1 Professionele ontwikkeling zichtbaar maken

Maarten de Laat

Het centrale probleem dat we in dit hoofdstuk aan de orde willen stellen, is dat professionele ontwikkeling 

last heeft van een te ver doorgevoerde formalisatie van het leren. Dit hangt samen met een organisatiecultuur 

die de nadruk legt op beheersbare en meetbare processen. Een cultuur waarin gewerkt wordt met geplande 

activiteiten, die allen keurig gebudgetteerd weergegeven worden in prachtige, doch onleesbare Excelsheets. 

Met deze werkwijze gaan we ervan uit dat hiermee niet alleen het werk maar ook de professionele ontwikkeling 

keurig planmatig verloopt. 

Aan de andere kant wordt van leraren in toenemende mate verwacht dat zij de vernieuwers zijn van het 

onderwijs. Zij moeten actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school, het onderwijs en via hun continue 

professionele ontwikkeling moet ook hun eigen kwaliteit omhoog. Ook in het regeerakkoord anno 2012 wordt 

professionele kwaliteit genoemd als een belangrijke voorwaarde voor onderwijskwaliteit. Van leraren wordt dus 

verwacht dat zij met een grote mate van zelfstandigheid, samen met collega’s werken, leren en innoveren. 

Hier lopen we tegen een lastig en hardnekkig dilemma aan. De overheid en de maatschappij verwachten in 

toenemende mate een actief betrokken leraar die zich blijvend ontwikkelt, terwijl aan de andere kant de leraren 

zeer beperkt zeggenschap hebben over hun eigen ontwikkelruimte en overal verantwoording over moeten 

afleggen. Dit werkt demotiverend, zeker in een klimaat waarin de leraren toch al structureel aangeven over te 

weinig tijd te beschikken en het gevoel hebben dat ze van alles moeten. 

Het beeld dat uit deze verantwoordingscultuur ontstaat, is nodeloos negatief en geeft tevens een eenzijdig 

beeld van het leren van professionals, door de nadruk te leggen op een cultuur van opleiden. In dit rapport 

willen we dit beeld verruimen door niet alleen te beargumenteren maar ook te laten zien dat de leraar ook in de 

dagelijkse praktijk veel leert en dat de leraar wel degelijk een professionele kenniswerker is. Dit beeld zit echter 

verstopt in de dagelijkse activiteiten en het wordt tijd dat we een andere bril ontwikkelen om dit dagelijkse 

leren zichtbaar te maken. Om dit probleem van onzichtbaarheid nader toe te lichten, is het handig het beeld van 

een ijsberg op te roepen.

 

Zichtbaarheid

Veel professionaliseringsactiviteiten binnen organisaties 

zijn gericht op planmatige en gecontroleerde processen. 

Dit zijn de zichtbare processen in de organisatie waar het 

management direct invloed op heeft en die zij natuurlijk ook 

wenst aan te sturen. Echter dit is slechts het topje van de ijsberg. 

Onder water bestaat een nog veel grotere werkelijkheid. Een 

werkelijkheid die onzichtbaar is en die zichzelf organiseert. Om 

deze werkelijkheid te zien moeten we naar de ‘onderkant’ van 

de organisatie. Door onder water te kijken, krijg je namelijk 

toegang tot een verborgen werkelijkheid. 

Waar wij nu in ons onderzoek naar netwerkleren bij LOOK op 

zoek zijn, is de werkelijkheid van organisaties waarin geleerd 

wordt, zichtbaar te maken. Een werkelijkheid die zich veelal 

onttrekt aan het oog van het management. Homan, hoogleraar 

verandermanagement, spreekt in dit verband van de formele 

en de informele organisatie (2006). In zijn onderzoek laat 

hij zien dat er een stilte is tussen die twee werkelijkheden. 
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Deze organisatiestilte zorgt ervoor dat de formele en de informele kant van de organisatie niet op elkaar zijn 

afgestemd. De informele organisatie kent een zelfsturend karakter en trekt zich weinig aan van de wijze waarop 

een organisatie zich formeel – naar buiten toe – presenteert. Wij vinden dat ook de thematiek van professionele 

ontwikkeling last heeft van deze stilte. Een organisatie ontwikkelt zich niet in de directiekamer, het gaat om de 

kennis die wordt uitgewisseld bij de koffieautomaat; langs de dagelijkse contacten die professionals met elkaar 

hebben in hun netwerken. Daarbij maken we dus een onderscheidt tussen formele en informele leeractiviteiten. 

Bij formeel leren gaat het om geplande opleidingsactiviteiten, zoals we die ook kennen in het onderwijs. Zo 

sturen scholen en organisaties hun personeel naar cursussen en trainingen, waardoor er via certificaten kan 

worden aangetoond dat men lekker aan het professionaliseren is. Deze certificaten helpen om loopbanen verder 

vorm te geven en aan het werk te blijven. Vooral door de nadruk op deze formele certificaten en het belang dat 

de overheid bijvoorbeeld hecht aan het komende prestatieregister voor leraren, krijgt informeel leren moeilijk 

voet aan de grond. 

Met informeel leren doelen we op het ongeplande/ongeorganiseerde leren in de praktijk van alledag. 

•	 Informeel	leren	is	geïntegreerd	in	het	dagelijks	werk.	Omdat	in	dit	dagelijkse	werk	de	nadruk	ligt	op	het	

 erkennen en managen van het werk dat je doet, krijgt het ongeplande/ongeorganiseerde leren geen 

 aandacht.

•	 Informeel	leren	gebeurt	spontaan	en	ad	hoc.	Het	wordt	over	het	algemeen	‘getriggerd’	zodra	je	

geconfronteerd wordt met zaken die je niet kunt, omdat je in je werk geconfronteerd wordt met een nieuw 

probleem of nieuwe procedure, bijvoorbeeld als je als leraar opeens moet gaan werken met een ‘interactive 

whiteboard’ in plaats van het gebruikelijke schoolbord en krijt. Hierdoor moet je opeens heel veel dingen 

anders gaan doen in je onderwijs. Dingen die je je moet gaan aanleren.

•	 Informeel	leren	is	impliciet	en	verbonden	in	netwerken.	Vanwege	het	ongeplande	karakter	van	informeel	

leren blijft veel van de kennis die ontwikkeld wordt impliciet. De opbrengsten blijven als het ware hangen in 

de netwerken van de mensen die erbij betrokken waren. De kennis wordt dus niet expliciet verspreid binnen 

de hele organisatie, maar is het ‘eigendom’ van lokale informele netwerken.

Toch blijkt uit onderzoek dat informeel leren een drijvende kracht is achter organisatieontwikkeling. De cijfers 

lopen wat uiteen maar het informele leren is voor 60 tot 80% verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

professionals (Moore, 1998). Het gaat hierbij niet alleen om het opdoen van kennis, maar ook om het vermogen 

om je voortdurend aan te passen aan de veranderingen die zich in het werk voordoen. Informeel leren is 

daarmee nadrukkelijk verbonden met een leven lang leren.

Nieuwe metaforen voor professionaliseren

De vraag is dan ook: Hoe kunnen we meer maken van informeel professionaliseren? Om dit te doen, moeten 

we gebruikmaken van andere metaforen om professionele ontwikkeling te benaderen. Het gaat om metaforen 

die een breder perspectief hebben op wat leren is. Traditionele metaforen die gebruikt worden bij het formele 

opleiden, gaan uit van kennisverzameling en wendbaar gebruik (transfer). Hier ligt de nadruk op van te voren 

opgestelde cursussen waarbij de hiaten in kennis door experts van buiten worden aangevuld. Deze trainingen 

vinden plaats los van de praktijk en vaak los van de beleving van de cursisten. Afstemming tussen wat de 

professional nodig heeft en het leeraanbod van de cursus vindt weinig tot niet plaats. De mate waarin het 

geleerde van toepassing is, is afhankelijk van het feit of de professional zelf de verbinding kan maken met de 

problemen waar hij/zij in zijn/haar werk mee geconfronteerd wordt. Het probleem van transfer van het geleerde 

naar de situatie waarin men dit moet toepassen is dan ook een bekend probleem. Vanuit de beheersoptiek zijn 

deze metaforen makkelijk in te zetten en te controleren. Je hoeft ten slotte maar een presentielijstje rond te 

laten gaan en de professionele activiteiten zijn ‘accounted for’. Of er daadwerkelijk iets is geleerd, is natuurlijk 

vraag twee.

Metaforen die beter aansluiten bij informeel professionaliseren zijn termen als participatie, co-constructie en 

‘wording’. Onder andere Boud en Hager (2012) pleiten voor een taal over professionele ontwikkeling waarin 

leren wordt gezien als een activiteit, die is verbonden met de context waarin gewerkt wordt. Vanuit die praktijk, 



Netwerkleren: de stille kracht achter een leven lang professionaliseren 13

leer je samen met je peers in netwerken en communities, door mee te werken aan het oplossen van problemen 

die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. Leren en de ontwikkeling tot ‘professional’ is daarmee een proces van 

‘wording’ geworden.

Deze metaforen zorgen ervoor dat we een perspectief ontwikkelen dat het mogelijk maakt om 

professionaliseren te zien vanuit de behoefte van de professional en niet vanuit de visie van een organisatie. 

Dit heeft tot gevolg dat de professional niet steeds wordt benaderd in termen van wat hij/zij wel of niet kan, 

maar veel meer vanuit wat hij/zij nodig heeft om te presteren. Dus niet ‘belerend’ vanuit de formele organisatie, 

maar juist ‘betrokken’.

Dit lijkt een subtiel onderscheid maar het betekent een groot verschil in het perspectief waarmee we gewend 

zijn om naar professionalisering te kijken. Het vereist ook een andere opstelling van het management. Eén die 

wordt gekarakteriseerd door los laten in plaats van beheersen en controleren. Deze tendens is momenteel zeer 

actueel. Dat blijkt uit initiatieven om de autonomie van professionals te vergroten. Veel gebruikte begrippen 

daarbij zijn professionele ruimte en gespreid leiderschap. Aan de hand van deze begrippen gaan we van een 

top-down benadering van het leren naar een bottom-upstrategie waarbij professionele ontwikkeling direct 

is verbonden met het dagelijks leven en werk binnen de organisatie. Belangrijk is dat we hierbij op zoek gaan 

naar een nieuwe balans tussen informeel en formeel leren. Een balans waarin aandacht is voor de sociale ruimte 

waarin professionals met elkaar leren, een ruimte waarin het leren van professionals in informele netwerken en 

communities de basis vormt van een duurzame leercultuur binnen de organisatie.

Om de leercultuur en de ruimte die daarvoor nodig is een kans te geven, moeten tegelijkertijd zowel de leraar 

als het management met elkaar aan de slag. Het gevoel van de schoolleider uit de anekdote “dat we helemaal 

niets nieuws gaan doen” is vaak een eerste reactie. Tijdens het verdere verloop van het gesprek concludeert 

men al gauw dat het belangrijk is netwerkleren juist niet als iets nieuws neer te zetten, maar als iets wat 

leraren iedere dag al doen. Iets wat we tot nu toe niet gezien hebben. Dit onderstreept het belang om op een 

andere manier naar het leren te gaan kijken door de nadruk te leggen op hoe leraren informeel met elkaar zijn 

verbonden. 

Informeel-formeel leren

Het idee om de traditionele metaforen los te laten is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook als men 

de nieuwe aanpak omarmt, blijkt dat in de praktijk vaak de oude managementstijl van controle en beheersing 

gehandhaafd blijft. Deze patronen slijten langzaam. Hodkinson en Hodkinson (2005) geven aan dat voor deze 

omslag het van groot belang is dat alle lagen van de organisatie betrokken zijn en dat deze met elkaar in een 

nieuwe balans moeten komen. Dit vereist een compleet andere rol van het management. Een verandering in 

hun houding, verandert de ruimte die professionals ervaren in hun mogelijkheid om te leren. Het gaat om een 

houding die het informele leren een kans geeft, stimuleert en het op een formele manier een plek geeft binnen 

de organisatie. We vatten dit samen als ‘informeel-formeel leren’ (De Laat, 2012a).

Informeel-formeel leren betekent daarmee niet dat het informele leren formeel gemaakt moet worden. Het gaat 

om de formele acceptatie en erkenning van informeel leren binnen de organisatie, zodat er de ruimte ontstaat 

om dit leren te benutten. De ijsberg blijft dus gewoon in het water drijven. Maar je probeert de organisatiestilte 

te beperken. Ik zie de manager meer in de rol van een sponsor die de professional ruimte biedt om te leren, 

maar van tijd tot tijd wel kritische vragen stelt over de opbrengsten. Net zoals een sponsor in de sport zich niet 

bemoeit met de opstelling van bijvoorbeeld een voetbalteam, zal een sponsor bij professionele ontwikkeling 

ook niet de vorm waarin professionals wensen te leren beïnvloeden, maar wel de resultaten. Dit gebeurt 

idealiter niet vanuit een pakket van eisen maar vanuit een productieve dialoog waarin men gezamenlijk zoekt 

naar de optimale inrichting van deze ruimte.



Informeel-formeel leren is erop gericht de ruimte voor leren te vergroten en de netwerken van professionals 

dichter bij elkaar te brengen. Wenger (1998) beargumenteerde dat het leren zelf niet vormgegeven kan worden 

maar dat je er wel voor kunt ontwerpen. ‘Learning cannot be designed: It can only be designed for - that is 

it can be facilitated or frustrated.’ Dit betekent dat de ruimte die nodig is om te leren, wel vormgegeven en 

ondersteund kan worden. Volgens Wenger gaat het hier om een krachtenveld van een aantal ontwerpprincipes 

die voortdurend (een gezonde) spanning zetten op de ontwikkeling van de ruimte die er is om te leren. Deze 

ruimte staat dus niet vast. Er wordt telkens over onderhandeld. Daarnaast wordt de ruimte ondersteund binnen 

de leercultuur die in een organisatie bestaat. Coenders spreekt in hoofdstuk 2 over leerarchitectuur. In het 

volgende hoofdstuk zal hij laten zien wat de rol van de leerarchitect is om de ruimte voor leren te ontwerpen. 

Tijdens het ontwerpen, invullen en faciliteren van de ruimte voor leren, ontstaat een cultuur die voortdurend 

open moet staan voor drie centrale processen. Het gaat hier om een cultuur die (1) betrokkenheid stimuleert, 

(2) aanspoort tot creativiteit, reflectie en het vermogen om nieuwe ideeën en concepten voor te kunnen stellen, 

en (3) ten slotte ook in staat is tot verbinding waardoor er een infrastructuur ontstaat waarbinnen die cultuur 

kan gedijen. De ruimte waarin geleerd wordt, staat dus geenszins vast. Er wordt voortdurend (op)nieuw over 

onderhandeld in de zoektocht naar vormen van legitimatie en realisatie. 

Besluit

Vanuit deze inleiding mag het duidelijk zijn dat de formele invulling van professionalisering door veranderende 

behoefte en beeldvorming sterk onder druk is komen te staan en dat de zichtbaarheid van de informele ruimte 

waarin geleerd wordt, moet worden vergroot. Hierin moeten we echter ook weer niet doorslaan. Het is namelijk 

van belang dat er wordt onderhandeld over een goede balans waarbij het streven naar informeel-formeel 

leren een belangrijke insteek is bij het samenbrengen van de krachten die druk uitoefenen op het ontwerp of 

architectuur van de ruimte voor leren. Participatie speelt hierin een voorname rol en dat is waarom we bij de 

verdere verkenning bij het ontwerpen van deze ruimte starten bij het begrip netwerkleren. Netwerkleren kijkt 

naar de sociale relaties die professionals benutten en verwerven, gericht op het oplossen van werkgerelateerde 

problemen. Het gaat erom te begrijpen hoe professionals zich bewegen in de sociale ruimte ten gunste van hun 

professionele ontwikkeling en hoe zij daarbij gebruikmaken van hun ‘web’ aan relaties.
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2 Naar een leerarchitectuur voor professionalisering en innovatie

Marc Coenders 

Scholen staan onder druk. De maatschappij, inspectie, ouders, leerlingen, ze stellen - vaak terecht - eisen aan 

wat er op school wordt aangeboden en plaatsvindt. Toenemende aandacht voor cijfers en het vergelijken 

van Nederland met andere landen, verhogen de prestatiedruk. Dit schept een context voor Angelsaksisch 

denken.1 De vraag is hoe binnen een dergelijk klimaat een pleidooi voor informeel leren en het faciliteren van 

leernetwerken zich staande houdt. Verhalen over de toegevoegde waarde van uiteenlopende vormen van 

netwerkleren geven daartoe een valide bewijsvoering. Dit hoofdstuk richt zich op de praktische kant van het tot 

stand brengen van een lerende cultuur in de school en over schoolgrenzen heen. 

Onderwijs als landschap van praktijken

Hoe organiseer je het leren van leraren en leidinggevenden zodat een lerende cultuur ontstaat die ten goede 

komt aan schoolontwikkeling en innovatieprocessen? Het antwoord op deze vraag luidt: door te bouwen aan 

een leerarchitectuur en een bedding te bereiden waarin leraren en leidinggevenden aan de slag gaan rond 

vraagstukken en thema’s die ze zelf kiezen omdat ze ertoe doen. De leerarchitectuur maakt van de school 

een omgeving die het delen van kennis en ervaring stimuleert en op gang houdt. Een leerarchitectuur is erop 

gericht de waardecreatie van leren ten volle te benutten. Nu hoor ik menig schoolleider zeggen dat het hen niet 

snel genoeg gaat of dat het gemakkelijk de verkeerde richting opgaat. Dergelijke tegenwerpingen ga ik niet uit 

de weg, ze moeten goed onderzocht worden op hun strekking. Verraden dergelijke uitspraken niet vooral dat 

het leiderschap nog maar nauwelijks is gedeeld? De opgave om te bouwen aan een leerarchitectuur is een zaak 

van iedereen in de school. Van de schoolleider mag worden verwacht dat hij een veilige leeromgeving weet te 

waarborgen. Het schort vaak aan veiligheid en dat komt aan het licht in uitdrukking als: ‘dat kan hier niet’, ‘dat 

mogen we nooit’ of ‘dat kan morgen weer anders zijn’.

De aanduiding leraarschap verwijst naar een plaats die de docent zich verwerft in de onderwijspraktijk. Mijn 

stelling is dat het verwerven van die plaats anders verloopt dan vroeger door een toegenomen complexiteit 

in de maatschappij die doorwerkt in de onderwijspraktijk. De problemen worden complexer en laten zich 

niet oplossen, maar het maakt wel uit hoe met die problemen wordt omgegaan. Waar vroeger na een initiële 

opleiding de bij- en nascholing volstonden voor een levenlang leraar zijn, wordt er nu samenwerking gevraagd 

in een team, een sectie en in netwerken. Natuurlijk was er vroeger ook sprake van samenwerking, maar die 

samenwerking was vooral te typeren als afstemmen en dingen regelen. Nascholing was synoniem voor het 

volgen van een cursus of studiedag. In een leerarchitectuur staat de verbinding tussen professionalisering en 

organisatieontwikkeling centraal.

Scholen hebben zelf de lat ook hoger gelegd. Het behalen van een diploma door leerlingen is niet meer het 

enige doel. De school wil talenten tot hun recht laten komen. Ze wil alles uit leerlingen halen! Een dergelijk 

streven vraagt samenwerking. De onderwijspraktijk is bovendien virtueel veel groter dan de school. Want rond 

het onderwijs dringen zich allerlei partijen op. Het onderwijs is geen eenduidige praktijk, het is een landschap 

van praktijken. In dat landschap van praktijken bevindt zich ook de leraar en het lesgeven, met eromheen allerlei 

praktijken die iets van dat onderwijs vinden, er iets mee willen of er iets in willen betekenen. Het onderwijs 

als landschap van praktijken is dynamisch. Het lijkt een beetje op een waterbed. Wordt op een plaats druk 

uitgeoefend dan zet zich dat als een golf voort door het landschap. Het hele landschap komt in beweging.

1 Mathieu Weggeman heeft de begrippen Rijnlands en Angelsaksisch in 2005 eens omschreven als sociologische generalisaties, waarmee hij duidelijk wilde maken dat de beide 

begrippen niet zomaar te koppelen zijn aan huidige Europese en Amerikaanse praktijken. Kort de bocht ligt in het Angelsaksisch model meer de nadruk op de korte termijn en het 

bereiken van meetbare resultaten en in het Rijnlands model meer de nadruk op de lange termijn en het duurzaam ontwikkelen.
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Wat doet de leerarchitect?

De leerarchitect staat aan de zijde van de professional, zoals de pedagoog of opvoeder aan de kant van het kind 

staat. Dat betekent niet dat de leerarchitect geen oog heeft voor de organisatie. Integendeel, de leraar werkt 

immers in een context, de school met zijn afdelingen, teams, secties. De structuur van de school is een gegeven 

en de organisatiedoelen vormen een belangrijk richtsnoer voor het verbinden van professionele ontwikkeling 

met schoolontwikkeling. De leerarchitect probeert daarmee ook een lerende cultuur te stimuleren om de school 

een professionele leergemeenschap te laten zijn. 

Het belangrijkste argument om de vorming van leernetwerken te stimuleren, is dat ze de professionele ruimtes 

bieden waardoor leraren zich een gelijkwaardige en sterke positie gaan verwerven in het landschap van 

praktijken. Investeren in leernetwerken is geen efficiency-maatregel, maar een strategie om de kwaliteit van het 

lesgeven, vanuit de praktijk te waarborgen. Het is een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij de professionele 

drive het uitgangspunt vormt. Maar die drive van de leraar raakt de doelstelling van school. Professionalisering 

en het realiseren van een hogere kwaliteit in het onderwijs gaan hand in hand. 

Hierna schetsen we een denkbeeldige aanpak van een leerarchitect. De leerarchitect heeft een rol die door 

verschillende mensen kan worden opgepakt. Het kan iemand vanuit de schoolorganisatie zijn, bijvoorbeeld 

een ontwikkelingsgerichte manager, of een externe begeleider. Adviseurs kiezen steeds vaker voor een 

netwerkaanpak om op die manier de aanwezige expertise in de school te benutten. Maar ook omdat leraren 

aangeven dat ze zelf de ontwikkelingen in het onderwijs mee willen bepalen en invulling willen geven. De 

leerarchitect is zich ervan bewust dat hij werkt vanuit een kwetsbaar commitment. Professionals zetten zich in 

voor een ‘hoger doel’ zolang ze zich daar mede-eigenaar van voelen. 

Scheppen van ontwikkelruimte

Om ontwikkelingen vorm te geven, is er iets van een kader nodig. Voor de leerarchitect staan daarbij de noties 

van ruimte en veiligheid centraal. Voor leren is ruimte nodig en de veiligheid zich vrijelijk te kunnen uiten. Die 

professionele ruimte dienen leraren ook met elkaar te scheppen. Veiligheid kan niet geregeld worden, daarvoor 

is onderling vertrouwen en een leervriendschappelijke houding nodig. Onderzoek naar goed presterende 

teams laten steevast zien dat de teamleden elkaars ontwikkeling ondersteunen. Elk model dat gericht is op het 

scheppen van ontwikkelingsruimte is prima. Figuur 2.1 laat een voorbeeld van een kader zien waarbij meerdere 

perspectieven worden meegenomen.

 

FIGUUR 2.1  Voorbeeld van een kader om afstemming te bereiken over een lerende aanpak
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Dit kader dient als een tool om een gesprek te hebben met elkaar over wat je gaat doen en hoe je de acties 

en de effecten daarvan volgt (monitoring). In het voorbeeld zijn twee perspectieven meegenomen. Het kader 

is een ontwikkelingsmodel. Zo genereert de deelname aan een leernetwerk voor een leraar vaak een directe 

meerwaarde door het delen van kennis. Dat garandeert nog geen blijvende verandering in de wijze waarop 

de leraar lesgeeft. Om de deelname als vorm van professionalisering te laten zijn, is een bepaalde integratie 

van de kennis nodig. Vanuit de organisatie speelt iets vergelijkbaars. Door voorwaarden te scheppen, biedt de 

organisatie ruimte om anders tegen vraagstukken en problemen aan te kijken en om er met collega’s iets aan 

te gaan doen. Maar het vraagt nog een paar stappen extra om dat terug te zien in een betere prestatie van de 

organisatie als geheel. Het zetten van deze ontwikkelstappen brengt ‘lerende cultuur’ voort. Die ‘lerende cultuur’ 

op haar beurt vergemakkelijkt en versnelt bepaalde ontwikkelingen.

Van Dinten (2006) spreekt van een stavolutionair proces, waarbij de ene ontwikkelslag het benodigde 

fundament verschaft voor de volgende. Het is geen kip-ei verhaal, want als je er op die manier naar kijkt dan 

steekt een zeker passiviteit al snel de kop op. Handig is een vorm van monitoring toe te passen die meerwaarde 

heeft voor leraren die in leernetwerken aan de slag zijn met allerlei thema’s. Want in een lerende cultuur is er 

behoefte aan terugkoppeling over wat goed lukt en waar misschien aanvullende initiatieven nodig zijn. Dit 

kader is tevens een tool voor de schoolleiding om invloed mee uit te oefenen op wat er in de school gebeurt. 

Bijvoorbeeld door mee te denken over de indicatoren voor de ontwikkelstappen. Anders gezegd, waaraan 

lezen we af dat kennis delen, professionaliseren, anders kijken en beter presteren optreedt? Ook kunnen de hier 

benoemde ontwikkelstappen nog scherper gedefinieerd worden. Een bruikbaar kader is dus aanpasbaar en 

uitbreidbaar. 

Leernetwerken faciliteren

Praktisch gezien is de leerarchitect gericht op het faciliteren van leernetwerken. Dit is geen groepswerk 

of teamcoaching, maar het ambachtelijk sleutelen aan initiatieven, verbinden van vraagstukken en 

netwerkprocessen. Deze netwerkprocessen kunnen spontaan ontstaan, maar ook georganiseerd worden 

vanuit de schoolleiding. Belangrijk is dat die ruimte voor eigen ontwikkeling aanwezig is en blijft. We hebben 

de afgelopen jaren tal van leernetwerken ingericht langs drie sporen: een actiespoor, onderzoeksspoor en 

reflectiespoor. We denken dat deze drie sporen een goed raamwerk vormen om professionaliseren en innoveren 

in de school te verbinden en productief te maken.

 

FIGUUR 2.2 De drie leersporen waarlangs ontwikkeling plaatsvindt

In het actiespoor gaat het vooral om de eigen ambities, die voortkomen uit de professionele drive om het 

onderwijs te verbeteren en de vertaling daarvan in activiteiten en experimenten. Dit gaat gepaard met 

afstemming. Vandaar dat co-creatie hier de horizon, het streven is. Het onderzoeksspoor brengt professionals 

naar de binnenkant van hun eigen werk waardoor onderliggende principes en waarden worden bevraagd. Het 

reflectiespoor gaat vooral in op de vraag wat dit nu allemaal betekent voor de verdere ontwikkeling van de 

eigen professionele identiteit. Die identiteit komt altijd tot uitdrukking in gedrag.
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Aan het ontwikkelen van deze sporen gaat wel het nodige voorwerk vooraf. Een goed begin is het halve werk. 

De kunst is om mensen rond een urgent vraagstuk bij elkaar te krijgen. Bij kennis delen is het gevaar altijd 

dat men elkaar van antwoorden gaat voorzien. Het gevaar van kennisoverdracht voor lerende, professionele 

netwerken is dat als een professional ergens tegenaan loopt, de natuurlijke neiging is om een antwoord te 

zoeken, een pasklare oplossing te vinden. De kern van een lerend netwerk is, geheel in overeenstemming 

met de sociale theorie van leren: Als je een vraag hebt, ga dan niet op zoek naar een antwoord, maar ga op zoek 

naar iemand met een soortgelijke vraag. De netwerkvorming rond urgente (inhoudelijke) vraagstukken is een 

belangrijk startpunt om een voor de praktijk relevant leertraject op gang te brengen.

 

FIGUUR 2.3 De structurele dimensies van een leernetwerk

Op het moment dat een leraar een collega of collega’s vindt met een vergelijkbare vraag - dat kan binnen 

de school zijn, binnen een scholengroep of daarbuiten - dan begint er een natuurlijke uitwisseling over 

wat deze professionals bezighoudt, waar ze tegenaan lopen of een passie voor hebben. Met de vragen die 

daarbij opkomen, begint een netwerkleerproces. Een stroef proces is vaak niet het gevolg van onwil, maar van 

onvoldoende ‘match’ op de brandende kwesties waar iemand mee worstelt.

Eenmaal bij elkaar, als beginnend leernetwerk, loert er opnieuw een groot gevaar. Mensen komen samen te 

snel tot een antwoord. In plaats van het koesteren van de vragen, het spannender formuleren van vragen, het 

aanscherpen van vragen stelt men genoegen in antwoorden die eigenlijk al bekend waren en de mensen niet 

zo heel veel verder brengen. Men kan er even mee vooruit, maar de zoekbeweging wordt afgeremd of zelfs 

gestopt. En dan hoor je na twee of drie keer bijeenkomen vaak geluiden als: ‘er valt daar niks meer te halen’ of 

‘dit is zonde van mijn tijd’.

In het koesteren van vragen schuilt een onderzoekende houding en krijgt het leren een collectieve dimensie. 

Een netwerkleerder dient in dat collectieve proces een persoonlijke verbinding te maken vanuit de eigen 

praktijk. Niet voor anderen denken, maar eigen casuïstiek inbrengen en meedenken met anderen. Men ontdekt 

dat er nog veel meer collega’s met vergelijkbare vragen worstelen. Die herkenning krijg ik vraag terug van 

deelnemers aan de leernetwerken die ik faciliteer, als een heel belangrijke kracht van leernetwerken. Het gevoel 

dat men samen op zoek gaat naar antwoorden, via het wat langer vasthouden van de vragen. Dat effent de weg 

voor een professionele dialoog.

Bouwen aan een lerende cultuur

Niets lijkt vanzelfsprekender dan in het onderwijs te spreken van een lerende of professionele cultuur en 

ongetwijfeld zijn er weinig organisaties te vinden waar het leren zo nadrukkelijk het bestaan van de organisatie 

legitimeert. Het ligt dan ook voor de hand dat dit leren voortdurend aandacht krijgt vanuit wetenschappelijke 

hoek, de overheid en de onderwijspraktijk zelf. Maar die aandacht gaat veelal uit naar het leren en het presteren 
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van leerlingen. Hoe zit het met het leren van leraren en schoolleiders? Op welke wijze is dat leren gekoppeld aan 

de ontwikkelingen die binnen de school gaande zijn? Kortom, welke waarde heeft dat leren op het niveau van 

de school en het onderwijs?

Ongetwijfeld zal een cursus of een training helpen een betere leraar of schoolleider te worden, maar je kunt 

vraagtekens zetten bij de betekenis hiervan voor het versterken van een lerende cultuur in school. Net zo 

goed als je dat bijvoorbeeld kunt doen bij het registreren van leraren op basis van bekwaamheidseisen en 

het verplichten van beginnende schoolleiders om deel te nemen aan een basiscursus. Al deze initiatieven en 

maatregelen gaan uit van de gedachte dat het versterken van een lerende cultuur goed te regelen is met een 

duidelijke aanpak waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een meetbaar einddoel. Dat deze initiatieven 

bijdragen aan de professionalisering van leerkrachten is evident, maar voor een lerende cultuur is meer nodig.

Het perspectief van de organisatiedynamica (Homan, 2008) helpt schoolleiders om de ‘valkuil van het even 

regelen’ bijtijds te onderkennen en ermee om te gaan. Er valt vaak namelijk niets te regelen. In het bouwen 

aan een lerende cultuur wordt vaak geen rekening gehouden met de betekenis die mensen geven aan allerlei 

initiatieven en uitdagingen die op hen afkomen. Wat aan de buitenkant, door middel van heldere doelen, 

gedetailleerde plannen en nauwgezette monitoring, zo helder als wat lijkt, gaat aan de binnenkant van de 

organisatie een heel eigen leven leiden. Mensen hebben zo hun eigen mening en die meningsvorming hangt 

vaak samen met hun persoonlijke biografieën en de netwerken waar ze deel van uitmaken.

Onderwijsinnovatie begint ook van onderop, met het aanbrengen van verbeteringen in het lesaanbod voor 

leerlingen en het praten met collega’s over die verbeteringen. Als de innovatiemotor eenmaal gaat pruttelen, 

ontstaan gemakkelijk fricties met gangbare manieren van werken. Een schoolleider die geen onrust wil, trapt 

snel op de rem. Remmen betekent veelal in de valkuil van het regelen stappen. Door de nadruk te leggen op 

allerlei formele vormen van leren, inclusief het aanleggen van bekwaamheidsdossiers en goede gesprekscycli, 

gaan schoolleiders ervan uit dat ook het onderwijs zich ontwikkelt vanuit het individuele leren. Dat valt te 

betwijfelen. Het tot stand brengen van een lerende cultuur is een prachtige stip op de horizon, maar een 

dergelijk doel laat zich nauwelijks beteugelen.

Problemen zijn vaak niet oplosbaar

De hardnekkige vraagstukken waar het onderwijs voor staat, zoals het omgaan met motivatieproblemen of het 

terugbrengen van leerachterstanden, zijn veel complexer dan vaak wordt aangenomen. Het onderkennen van 

die complexiteit is een belangrijke eerste stap in het anders hanteren ervan. Complexe vraagstukken komen 

voort uit ongetemde problemen en de kunst is er gezamenlijk op te reflecteren en meer eenheid van handelen 

er omheen te realiseren. Dat is alleszins de moeite waard, ook al lost dit het probleem als zodanig niet meteen 

op. De school wordt er wel ‘beter’ in. Maar om die eenheid te bereiken, moeten mensen zich een zekere moeite 

getroosten. Vandaar dat een lerende cultuur om ‘plekken der moeite’ vraagt. 

De notie van ‘plek der moeite’ is geïntroduceerd door Wierdsma (2002) die eerder de bestseller ‘Op weg naar 

een lerende organisatie’ schreef. De overtuiging van Wierdsma is dat het opleiden van volwassenen ook een 

opgave is van raken in het hart. Hoofd én hart raken, bedrijfskundige inzichten koppelen aan inzichten in de 

verwevenheid van eigen emotie en de dynamiek tussen mensen (Coenders, 2012). Verschillen tussen mensen 

vormen een prima uitgangspositie voor een veelbelovende samenwerking. Als je die verschillen maar niet te 

veel gaat managen. Het koesteren van die verschillen vraagt om het bouwen van bruggen. Je hoeft het niet met 

elkaar eens te zijn om toch afgestemd te kunnen handelen. Op samenwerking gerichte relaties zijn belangrijk, 

omdat je anders keihard terugkrijgt wat je niet wilt: ontevreden leerlingen en ouders bijvoorbeeld. Het bij elkaar 

brengen van leraren rond urgente vraagstukken is geen luxe-aangelegenheid, maar gebeurt vanuit het besef 

dat de som der delen alleen dan een groter geheel vormt als die delen elkaar versterken in het leerproces van 

élke leerling. 
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Het besef dat je goed onderwijs met elkaar maakt en met elkaar permanent moet verbeteren, is niet voor 

iedereen evident. Samenwerken is niet vanzelfsprekend in het onderwijs (Van der Berg, 2002). Alleen als de 

leraar is ingesteld op samenwerken met collega’s en dat ook als een onderdeel van zijn werk beschouwt, zal hij 

daar het nut van inzien en ertoe overgaan. Co-creatie gaat nog een stapje verder, namelijk de bereidheid om 

datgene wat de basis vormt voor de onderwijspraktijk ter discussie te stellen. Co-creatie gaat over de moeite die 

het kost om serieuze, complexe problemen te lijf te gaan. Het gaat over de eigen praktijk en wat daar mogelijk 

aan schort. De ‘plek der moeite’ is lastig - komt immers altijd dichtbij - doch zeer de moeite waard.

Door het delen van kennis en ervaring in leernetwerken komen bestaande denkbeelden bij deelnemers ter 

discussie te staan. Niet vanuit de top die zegt dat het anders moet, maar omdat ze collega’s over hun werk 

horen praten. Dit is inspirerend en zet aan tot reflectie op het eigen denken en doen. Voordat principes op de 

helling gaan, moeten collega’s met elkaar ergens ‘doorheen’. De drieslag in leren is lastig, omdat het ‘script’ van 

de organisatie echt aangepast moet worden om niet ‘meer van hetzelfde’ te doen. Dit is altijd een transformatief 

proces waarbij oude patronen worden herkend, erkend en herzien. Een dergelijke verandering laat zich niet 

plannen.

De gangbare praktijk van twee of drie studiedagen per jaar kan een aanzet geven tot vernieuwing, maar 

brengt geen lerende cultuur op gang. Als leraren en leidinggevenden ander onderwijs willen zien in de school, 

niet meer van hetzelfde willen, dan streven ze bovenal naar variëteit. Breng verschillen aan daar waar ze 

onvoldoende aanwezig zijn. Zorg ervoor dat een team zelf de signalen vanuit leerlingen en ouders oppikt en 

vertaalt naar anders handelen. De ‘plek der moeite’ is niet ergens ver weg op de hei, maar juist terug te vinden in 

het dagelijks werk. Dan moeten collega’s wel de ruimte krijgen even een pas op de plaats te maken in dat werk 

om het met elkaar over het onderwijs te kunnen hebben. 

Professionalisering als raamwerk voor innovatie

De dagelijkse werkomgeving is eigenlijk de meest ideale leeromgeving, waar elke keer weer de vraag moet 

worden gesteld naar wat dáár gebeurt, hoe de zaken dáár worden aangepakt en wat dat vervolgens heeft 

opgeleverd. Het is een lerende aanpak tegenover de regelende aanpak. Professionalisering en innovatie vragen 

tijd, aandacht en gelegenheid, wil het een duurzaam karakter krijgen. Niet het snelle scoren, maar de waarde 

voor de lange termijn staat centraal. Dat levert overigens tussentijds veel direct bruikbare resultaten op!

De grote valkuil bij het stimuleren van netwerkleren is dat het wordt geregeld. Dat er thema’s worden bedacht 

waarop leraren kunnen intekenen. Dat kan een begin zijn, maar een omkering is snel nodig, waardoor vanuit 

persoonlijk gevoelde vraagstukken de netwerkvorming op gang komt. Dat betekent vervolgens niet dat die 

leernetwerken aan hun lot overgelaten hoeven te worden. Holle frasen als ‘ik geef ze de ruimte’ of ‘nu zijn zij 

aan zet’ verraden vooral een onkunde van de leidinggevende, een machteloosheid om aan de binnenkant te 

opereren. Een ‘blauwe’ benadering helpt niet, want het formaliseren van allerlei processen dooft de kracht 

van het informele leren juist uit. Goed werk vraagt om goed besturen, stelt Smid (2012) en daarom zou 

professionalisering het hart moeten vormen van besturing van organisaties in de 21ste eeuw. De kunst is het 

informele leren meer zichtbaar te maken, te verbinden en te verweven met de formele processen die een school 

natuurlijk ook nodig heeft (zie in dit verband ook hoofdstuk 1).
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Besluit

Ter afsluiting volgt een lijstje met aandachtspunten bij het bouwen aan een leerarchitectuur voor 

professionalisering gericht op onderwijsontwikkeling en innovatie:

1.  Spanningsvelden; koester de spanningen die er bestaan doordat er verschillen mogen zijn, weet om te gaan 

met uitersten. Ga daarbij niet naar oplossingen zoeken, maar maak duidelijk dat mensen met verschillende 

opvattingen allemaal een beetje gelijk kunnen hebben. Bovendien gaat het er niet om elkaar te overtuigen 

van het eigen gelijk, maar om met elkaar te handelen in het belang van de leerling.

2.  Serendipiteit; benut het toeval. Er gaat geen dag voorbij of er gebeurt wel iets verrassends. Twee ogen-

schijnlijk onsamenhangende voorvallen blijken toch te verbinden. Er is soms een voordeel uit 

toevalligheden te halen door improviserend te handelen in het moment.

3.  Situationeel; acteer in het hier en nu. Het hele idee van present zijn, is niet dat je aanwezig bent op school, 

maar dat je aandacht hebt voor mensen op de plek waar je bent. Vanuit die aandacht kun je meedoen, kun 

je waarde toevoegen aan elke vorm van samenwerking.

4.  Subtiliteit; wees je bewust van het strategisch belang van micro-interventies, weet wat je zegt. Denk na over 

je woordgebruik. Achter elk woord schuilt een hele wereld van betekenis, die mee komt met het woord. Als 

je het proces van betekenisgeving serieus neemt, neem dan je eigen woorden serieus. 
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Deel 2  

Het ondersteunen en voeden van 
netwerken in de dagelijkse praktijk 
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3  Zicht op ruimte voor leren

Emmy Vrieling, Inne Vandyck en Maarten de Laat

In deel 1 van dit rapport is al duidelijk geworden dat de sociale ruimte waarin wordt geleerd, geen vaststaand 

gegeven is. Binnen deze ruimte wordt voortdurend (op)nieuw onderhandeld op zoek naar vormen van 

legitimatie en realisatie. Het is dus bij ieder leerproces binnen de sociale ruimte weer ‘spannend’ op welke 

wijze het leren vorm krijgt. In deze bijdrage wordt besproken hoe we, aan de hand van enkele dimensies, de 

vruchtbare grond waarin mensen de ruimte maken om met elkaar te leren, beter kunnen begrijpen.

Voortdurende beweging binnen sociale ruimtes

Om de ondersteuning van het leren binnen de sociale ruimte zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, is 

al veel onderzoek gedaan naar sociaal leren vanuit de drie invalshoeken van teamleren, communityleren 

en netwerkleren. Hierbij wordt teamleren gekarakteriseerd door de focus op taken in plaats van kennis, 

gestructureerd door een formeel schema binnen organisaties (Knapp, 2010). Binnen een community wordt 

informele kennis gedeeld in lossere structuren buiten de grenzen van de organisatie. De community wordt 

gekenmerkt door een gezamenlijke identiteit rond een bepaald thema (Wenger, Trayner, De Laat, 2011a). 

Het netwerklerenperspectief focust op de diversiteit aan sociale relaties tussen docenten en kijkt naar het 

karakter en de sterkte van deze relaties (De Laat, 2012b). 

Hoewel in de onderwijsliteratuur een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen deze drie perspectieven 

van sociaal leren, laat de dagelijkse praktijk in scholen zien dat groepen dynamisch zijn en dat hun structuur 

gedurende de levensloop kan veranderen, afhankelijk van de behoeften van de groepsleden. Het leren 

binnen deze groepen verandert dus door voortdurende onderhandeling. In bepaalde situaties of bij bepaalde 

activiteiten zal een groep meer aspecten laten zien van een community; in andere situaties of contexten is de 

focus op een netwerk of team geschikter om professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren. 

Wij zien daarom het leren binnen lerarengroepen niet als te onderscheiden vaststaande perspectieven, maar 

gaan op zoek naar de dimensies of kernwaarden van sociaal leren, op basis waarvan de diversiteit van een 

groepsstructuur kan worden beschreven en geanalyseerd. Met andere woorden: om lerarengroepen binnen 

sociaal leren adequaat te kunnen ondersteunen, lijkt het wenselijk om per groep te bekijken hoe de deelnemers 

zich ontwikkelen vanuit de dimensies die binnen groepen te onderscheiden zijn. Van daaruit kunnen 

interventies worden ontwikkeld om de professionele ontwikkeling van leraren in groepen te stimuleren.

Dimensies en indicatoren

Op basis van een literatuurstudie (Vrieling, Vandyck & De Laat, in voorbereiding) over teamleren, community-

leren en netwerkleren zijn vier dimensies met daarbinnen 10 indicatoren van sociaal leren gedefinieerd (figuur 

3.1). Deze indicatoren geven geen waardeoordeel over lerarengroepen, maar analyseren de positie van de 

groep. In principe kan men de indicatoren zien als ‘schuifjes’ waarmee men zelf de configuratie van het sociale 

leren kan bepalen en volgen. Kijkend naar de bestaande context en de sociale structuren die men al heeft 

ontwikkeld in de praktijk, kan iedere groep gekarakteriseerd worden op ieder ‘schuifje’. Ook kan het zo zijn dat 

de stand van de ‘schuifjes’ in de loop van de tijd verandert, passend bij de doelen van de groep. De dimensies 

met bijbehorende indicatoren worden in de volgende paragrafen toegelicht. 
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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?

2 Domein en waardecreatie 2a. In welke mate richt de groep zich op het verbreden of verdiepen van kennis en vaardigheden?
 2b. In welke mate ervaart de groep waardecreatie individueel of gezamenlijk?

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 geven ze de voorkeur aan een open atmosfeer?

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?

FIGUUR 3.1 Dimensies en hun indicatoren van sociaal leren

Een eerste dimensie die kan worden onderscheiden binnen sociaal leren betreft de problemen waarmee de 

deelnemers worden geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk (figuur 3.1, dimensie 1). Lerarengroepen kunnen 

werken aan urgente persoonlijke of organisatie-gerelateerde problemen (speciale gebeurtenissen), maar 

kunnen ook ontwikkelen in de richting van meer stabiele collectieve leergroepen die het sociaal leren integreren 

in hun dagelijkse praktijk (De Laat, 2012b). Wanneer lerarengroepen proactief op zoek gaan naar onderwerpen 

om hun kennis en vaardigheden te verbreden en/of te verdiepen in samenwerking met mensen met dezelfde 

gedeelde interesses, ontwikkelen tijdelijke leeractiviteiten zich in de richting van een meer permanente 

leerhouding (De Laat, 2012b).

Een tweede dimensie van lerarengroepen (Wenger e.a., 2011a) betreft de mate van gedeeld domein en 

waardecreatie (figuur 3.1, dimensie 2). Met gedeeld domein doelen we op het ‘wat’ binnen de groep: een 

gezamenlijke onderneming zoals gedeeld en continu besproken door de leden van de groep. Hierbinnen 

kunnen groepen zich richten op het verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden. Ook kunnen 

deelnemende teamleden streven naar individuele of gezamenlijke doelen. Groepen die meer op elkaar 

afgestemd raken, bewegen steeds meer in dezelfde richting van gezamenlijke doelbepaling (Meirin, Imants, 

Meijer & Verloop, 2010), leidend tot resultaten die door alle teamleden worden gewaardeerd.

De derde dimensie, verbondenheid, kan worden gekarakteriseerd als de samenhang van de groep: een 

wederzijds commitment dat leraren bindt in een sociale structuur. Binnen de groep kunnen de leden als 

een verzameling individuen (kennissen) werken aan een gezamenlijk doel, maar kan ook sprake zijn van 

een gedeelde identiteit (Knapp, 2010). Soms laten de deelnemers langdurige sociale relaties zien (sterke 

verbindingen) die gekarakteriseerd kunnen worden als dichtbij, frequent, wederkerig en waardevol (Carmichael, 

Fox, McCormick, Procter & Hounour, 2006). De deelnemers ervaren een sterke naar binnen gerichte focus die 

diepere kennisontwikkeling bevordert. Deze sterke verbindingen kunnen echter een externe, innovatieve 

focus van de groep in de weg staan. Externe gerichtheid van de groep vereist namelijk zwakke verbindingen 

die kunnen worden beschreven als op afstand, niet frequent en niet wederkerig. Deze bevindingen indiceren 

het belang voor lerarengroepen om zowel interne als externe connecties na te streven voor professionele 

ontwikkeling. Een derde indicator binnen deze dimensie betreft de mate waarin de leden van de groep zichzelf 

zien als min of meer zakelijke taakuitvoerders richting een bepaald doel, of een open atmosfeer nastreven.

Organisatie ten slotte, begeeft zich op het terrein van het ‘hoe’ van de groep: de wijze waarop het leren van de 

groep wordt georganiseerd. Onderzoek benadrukt het belang van zelfgestuurd leren voor succesvolle resultaten 

(Vrieling, Bastiaens & Stijnen, 2010), waarbij de lerende actief zijn eigen leren kan plannen, monitoren, evalueren 

en bijstellen in een cyclisch proces. Hoewel zelfgestuurd leren meestal vanuit een individueel perspectief 

wordt belicht, laat Beishuizen (2008) zien dat het ook binnen groepen belangrijk is activiteiten te ontplooien 

die zelfgestuurd leren aanmoedigen ter verhoging van de professionele ontwikkeling. Om voldoende 

kennisopbouw binnen de groep te waarborgen, moet de ontwikkeling van extern gestuurd naar zelfgestuurd 

leren geleidelijk plaatsvinden.
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Een tweede indicator binnen de dimensie organisatie betreft het onderscheid tussen lokale en globale 

activiteiten. Lerarengroepen ontwikkelen specifieke, contextgebonden (lokale) en meer globale kennis. Beide 

vormen van kennis zijn van belang voor de ontwikkeling van de groep. Zonder lokale kennis (bijvoorbeeld 

specifieke vakinhoudelijke kennis binnen een project) kan geen algemene kennis worden ontwikkeld, maar 

lerarengroepen hebben ook algemene kennis (bijvoorbeeld kennis over succesfactoren van een project) nodig 

voor succesvolle ervaringen. Een laatste indicator op het gebied van de organisatie van de groep betreft het 

onderscheid in hiërarchische en gelijkwaardige relaties. Het leren van groepen in een hiërarchische structuur 

kan spontaan leren in meer informele contexten belemmeren (De Laat, 2012b). Kijkend naar de doelen van de 

groep, is het van belang dat alle leden actief betrokken zijn en zich eigenaar voelen van het leerproces voor een 

mooi groepsresultaat.

Besluit: verkennen van de vruchtbare grond 

Om de vruchtbare grond binnen de sociale ruimte beter te kunnen begrijpen, verkennen en begeleiden, 

kunnen we gebruikmaken van de besproken dimensies met indicatoren. Lerarengroepen bewegen continu op 

de dimensies en ‘schuiven’ als het ware van bijvoorbeeld een ‘meer naar binnen gerichte groep’ naar een ‘meer 

extern gerichte groep’ en vice versa, afhankelijk van hun doelstellingen.

Door goed naar de groep te kijken en de structuur van de groep op basis van de ‘schuifjes’ te analyseren, 

kunnen we in beeld brengen waar de groep staat. Op basis van de bespreking hiervan met de deelnemers, 

is het vervolgens mogelijk te bekijken of dit voor de groep een gewenste situatie is of dat de groep wil 

‘schuiven’ op een bepaalde dimensie. Deze intentionele beweging kunnen we aansluitend faciliteren vanuit ons 

Wetenschappelijk Centrum voor Leraren Onderzoek (LOOK). Het ligt in onze bedoeling de dimensies met de 

indicatoren op te nemen in een praktijkinstrument dat, na invulling, kan leiden tot een voor de groep passend 

advies. Door het instrument met regelmaat in te zetten, kan de groep als het ware een assessment uitvoeren 

richting huidige en gewenste stand van zaken en zich blijven ontwikkelen.
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4  De Netwerkscan: (Hoe) gebruik jij je netwerk?

Renée de Kruif

In de opstartfase van netwerkleren zitten scholen vaak met een heleboel vragen. Netwerkleren, is dat eigenlijk 

wel iets nieuws? Maken we er niet al voldoende gebruik van? Wat hebben leraren daarvoor nodig? Moet je 

dit ondersteunen of gaat het vanzelf? Wat levert het eigenlijk op? Om netwerkleren efficiënt op te starten 

of verder te stimuleren binnen een school of stichting is het cruciaal om eerst eens stil te staan bij dit soort 

vragen. Je zou de hele organisatie als het ware eerst willen scannen om erachter te komen wat voor leercultuur 

er heerst, in welke mate leraren in hun dagelijkse praktijk al gebruikmaken van hun netwerk, waar ze hun 

netwerk dan voor inzetten en hoe waardevol de kennis en ervaringen zijn die ze via hun netwerk opdoen. In dit 

hoofdstuk introduceren we de Netwerkscan, die we bij LOOK ontwikkelden om met name in de opstartfase van 

netwerkleren zichtbaar te maken hoe het staat met de netwerklerende houding in de organisatie. We verkennen 

eerst wat we bedoelen met een netwerklerende houding. Dan beschrijven we de Netwerkscan en illustreren 

vervolgens het gebruik aan de hand van een voorbeeld. 

Netwerklerende houding

Netwerkleren is per definitie een actieve manier van leren. Je bepaalt zelf in welke onderwerpen je je wilt 

verdiepen en je gaat actief op zoek naar mensen met wie je de vragen kunt delen of die je verder kunnen 

helpen. In zekere mate doen we dit allemaal al. Bijvoorbeeld als je een collega-schoolleider vraagt hoe hij in 

zijn team omgaat met de resultaten van de Prestatiemonitor. Hij kan zijn ideeën of ervaringen met je delen 

of je doorverwijzen naar anderen in zijn netwerk die je verder kunnen helpen, waardoor je mogelijk je eigen 

zienswijze of benadering aanpast. Zoals Coenders in hoofdstuk 2 al opmerkte, laten niet alle problemen zich 

zo gemakkelijk oplossen. Juist voor complexere problemen is het samen reflecteren op de huidige praktijk 

geen overbodige luxe. Maar of het nu om een meer of minder complex probleem gaat, netwerkleren vraagt om 

een actieve leerhouding. Het gaat om een zekere bereidheid (motivatie) om iets nieuws te leren, het besef dat 

anderen daarbij een bron van informatie en inspiratie kunnen zijn en de capaciteit om de mogelijkheden op te 

sporen en te benutten die de werkomgeving biedt (zie Bood, Coenders & Van Luin, 2010).  

Netwerkleren heeft bepaalde voordelen voor de professionalisering van leraren, zoals we die hierboven en ook 

elders in dit rapport hebben aangegeven. Tegelijkertijd hebben we gezien dat veel van dit leren informeel en 

onzichtbaar is binnen de organisatie. Binnen de scholen weten leraren van elkaar vaak niet wat het belang van 

netwerken is voor elkaars ontwikkeling en hebben leraren en schoolleiders weinig zicht op de mate waarin er 

al van netwerken gebruik wordt gemaakt. De Netwerkscan kan het zicht hierop vergroten. De bewustwording 

van het al bestaande netwerkgedrag kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van een netwerkende 

houding binnen de school. Met de Netwerkscan proberen we tevens grip te krijgen op persoonlijke en 

organisatiekenmerken die de mate beïnvloeden waarin leraren hun netwerk inzetten om zich verder te 

ontwikkelen in hun vak. In de volgende paragraaf beschrijven we de opzet van de Netwerkscan. 

De Netwerkscan

De Netwerkscan is een vragenlijst die zowel online als op papier ingezet kan worden om de mate waarin er al 

actief ‘genetwerkt’ wordt inzichtelijk te maken. De scan bestaat uit de volgende drie onderdelen: (1) leren en 

professionaliseren, (2) de netwerklerende leerkracht, (3) ruimte vanuit de organisatie. De vragen binnen deze 

onderdelen zijn gedeeltelijk gebaseerd op en geïnspireerd door bestaande vragenlijsten (zie Earl e.a., 2006; 

Hooijer & De Laat, 2010; Van Berkum, 2009)
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Leren en professionaliseren

Dit onderdeel is bedoeld om zicht te krijgen op de leervitaliteit of de bereidheid tot leren (bijvoorbeeld 

zin hebben om iets nieuws te leren, nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen, op de hoogte zijn van nieuwe 

ontwikkelingen), de reden voor leren en ontwikkelen binnen de organisatie (bijvoorbeeld om beter onderwijs te 

kunnen geven, mogelijkheid tot doorgroeien, hoger salaris), maar ook de manier waarop een leraar het liefst aan 

de eigen ontwikkeling werkt en of deze leraar open staat voor en bijdraagt aan vernieuwingen in het onderwijs 

(innovatief gedrag). 

De netwerklerende leraar

Dit onderdeel van de scan geeft informatie over de hoeveelheid tijd die een leraar al besteedt aan netwerken, 

hoeveel netwerkrelaties een leraar gebruikt voor het werk en voor wat voor doeleinden het netwerk dan 

wordt ingezet in relatie tot leren of het aanpakken van dagelijkse uitdaging. Gaat het voornamelijk om snelle 

uitwisselingen van lesmaterialen of wordt het netwerk ook ingezet om beleid te beïnvloeden of innovatie te 

stimuleren? Daarnaast geeft dit onderdeel zicht op de motivatie en capaciteit om te netwerken en de waarde 

van het inschakelen van anderen bij het zoeken van antwoorden op de vragen die een leraar heeft. 

Ruimte binnen de organisatie

Dit onderdeel is bedoeld om zicht te krijgen op de ruimte en ondersteuning die leraren ervaren om hun 

netwerk in te zetten voor werkdoeleinden. Naast de ondersteuning van de leidinggevende speelt ook de 

aard van de relatie tussen leraren een belangrijke rol. We maken hierbij onderscheid tussen werkrelaties en 

samenwerking met collega’s. Een werkrelatie verwijst naar de mate waarin collega’s contact hebben met 

elkaar, met elkaar vertrouwt zijn en bij elkaar terecht kunnen voor hulp/advies. Deze relaties vormen vaak het 

startpunt van een netwerk. Samenwerking verwijst naar interacties tussen leraren die berusten op een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het lesgeven. De motivatie hiervoor is gebaseerd op het besef dat men elkaar nodig 

heeft om te slagen en op een vertrouwen in de competentie en de betrokkenheid van de ander.

Van alle scholen samen kunnen de gegevens van de Netwerkscan per leraar bekeken worden om een beeld te 

krijgen van de netwerkhouding van de organisatie als geheel. 

De Netwerkscan – een voorbeeld uit de praktijk

Een grote onderwijsstichting in het primair onderwijs besloot om samen met LOOK een project op te starten om 

leraren, schoolleiders en onderwijsassistenten binnen deze stichting te stimuleren via netwerkleren te werken 

aan hun eigen ontwikkeling. Om in de startfase zicht te krijgen op de voedingsbodem voor netwerkleren, werd 

de Netwerkscan ingezet. We presenteren hier de resultaten.

Leren en professionaliseren

De resultaten van de Netwerkscan lieten, met betrekking tot leren en professionaliseren, het volgende beeld 

zien.

- Iets meer dan de helft (51%) van de leraren die de Netwerkscan invulden, gaf aan graag nieuwe dingen 

 te leren, nieuwsgierig te zijn naar en op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Slechts 3% is het niet 

 eens met deze stellingen, is dus niet leervitaal.

- Op de vraag hoe men zich het liefst verder zou willen ontwikkelen, gaf 40% aan dit het liefst via een cursus 

 of opleiding te doen. Een bijna even groot percentage (37%) gaf aan de voorkeur te geven aan leren via   

 uitwisseling met collega’s. 

- Men gaf verder aan dat men vooral aan de eigen professionele ontwikkeling wil werken vanuit persoonlijke  

 motivatie, uitdaging en wil om beter les te kunnen geven (en veel minder vaak om een hoger salaris of een  

 hogere functie). 

- Minder dan 25% gaf aan initiatieven te nemen voor verandering, gezien te worden als een voorstander voor 

 vernieuwing, vernieuwingsprojecten als een uitdaging te zien.
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FIGUUR 4.1 Leervitaliteit en innovatief gedrag

De netwerkende leraar

We vroegen in de scan naar de tijd (in uren) die men nu, in de startfase van het project, al per week besteedt aan 

netwerkleren en het aantal relaties dat men gebruikt ten behoeve van het werk. De resultaten van de scan laten 

zien dat meer dan de helft van de leraren die de Netwerkscan invulden minder dan 2 uur per week bezig is met 

netwerkleren en dat de meeste leraren op dit moment 0-10 relaties gebruiken voor het werk (zie figuur 4.2 en 4.3).

  

FIGUUR 4.2 Tijd/week aan netwerkleren         FIGUUR 4.3 Aantal relaties voor netwerkleren

Figuur 4.4 laat verder zien dat het netwerk vooral vaak wordt ingezet om informatie in te winnen, kennis te 

delen, en lesmaterialen te verkrijgen. Een veel kleiner percentage gebruikt het netwerk vaak om opinies te 

beïnvloeden, innovatie te stimuleren of ideeën op te doen. 

FIGUUR 4.4  Netwerkgebruik
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Het bestaande netwerk aan relaties dat men voor werkdoeleinden gebruikt, lijkt ook waarde te hebben: 60% van 

de leraren gaf aan het netwerk belangrijk te vinden voor de eigen professionele ontwikkeling en respectievelijk 

54% en 52% gaf aan het netwerk belangrijk te vinden voor de ontwikkeling van de eigen lespraktijk en de 

schoolontwikkeling.

Leraren gaven vervolgens op een schaal van 1 tot 6 aan in welke mate ze het eens waren met de stellingen 

over netwerkmotivatie (bijvoorbeeld: ‘bij complexere vraagstukken schakel ik graag mijn netwerk in’) en 

netwerkcapaciteit (bijvoorbeeld: ‘ik denk dat ik de juiste persoonlijke kenmerken bezit om te netwerken’). Figuur 

4.5 laat zien dat hier nog wat ruimte voor groei is. Dat blijkt ook uit het feit dat 77% van de leraren aangaf graag 

de eigen netwerkkwaliteiten te willen verbeteren. 

FIGUUR 4.5 Netwerkmotivatie, capaciteit en ruimte binnen de organisatie

Ruimte binnen de organisatie 

In figuur 4.5 is ook te zien dat de ondersteuning die leraren ervaren voor het netwerkleren vanuit de 

leidinggevende aan de lage kant is. Ook hier werd een schaal van 1 tot 6 gebruikt om aan te geven in 

welke mate de leidinggevende het netwerkleren op school ondersteunt en ook hier lijkt winst te behalen. 

Op collegiaal vlak waren leraren vooral tevreden over de werkrelaties met collega’s. Collega’s zijn er voor 

elkaar, vertrouwen elkaar en steunen elkaar bij het uitproberen van nieuwe ideeën. Er wordt ook al intensief 

samengewerkt met collega’s, maar nadere analyse laat zien dat de activiteiten die verder gaan dan het geven 

van advies en feedback, zoals het observeren en bespreken van elkaars lessen, het samen onderzoeken van 

lesvormen en het samen maken van werkplannen of ontwikkelen van lesplannen, de gemiddelde score wat naar 

beneden halen.

Besluit: praktisch gebruik van de Netwerkscan

Hoe helpt de informatie van de Netwerkscan de organisatie en het project om netwerkleren te stimuleren nu 

verder? We hebben de informatie nu over alle scholen weergegeven, maar het is ook mogelijk om per school of 

scholencluster te bekijken in welke mate er al actief genetwerkt wordt om van daaruit te bepalen wat de beste 

volgende stap is. In het bovenstaande voorbeeld leverde de Netwerkscan een aantal aanknopingspunten op 

voor de verdere introductie van netwerkleren binnen deze stichting. De gerapporteerde leervitaliteit, intrinsieke 

motivatie om te professionaliseren en interesse in het leren met collega’s vormen een goede voedingsbodem 

voor netwerkleren. Omdat men voorzichtig om lijkt te gaan met nieuwe dingen en veranderingen (innovatief 

gedrag) en ook de netwerkmotivatie en netwerkcapaciteit heel bescheiden scoren, zou een eerste stap hier 

kunnen zijn om leraren van meer informatie te voorzien over netwerkleren. Het is onze ervaring dat louter 

informeren ondergeschikt is aan het daadwerkelijk ervaren wat netwerkleren kan opleveren. We besloten 

daarom de leraren van de verschillende scholen eerst verder met elkaar te verbinden. We deden dit met behulp 

van een Netwerkcafé, een werkvorm uit de Toolkit Netwerkleren (Korenhof, Coenders & De Laat, 2010) die ervoor 
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zorgt dat leraren met dezelfde leervragen elkaar kunnen vinden. Leraren verlieten het Netwerkcafé met een 

afspraak voor een volgend uitwisselingsmoment in de hand. 

Naast het actief ervaren van netwerkleren werd besloten de bestaande netwerkrelaties in beeld te brengen, 

zodat leraren zich bewust zouden worden van hun bestaande relaties en mogelijke waardevolle relaties in 

de netwerken van collega’s. We deden dit met de tool Netwerk InBeeld, die in het volgende hoofdstuk door 

Schreurs beschreven is.

Het lag binnen de verwachting dat de rol en ondersteuning van de leidinggevende in de opstartfase van 

netwerkleren nog niet duidelijk is voor leraren en mogelijk ook niet voor de leidinggevende zelf. 

Want wat mag je als leraar van je leidinggevende vragen en hoe stimuleer je als leidinggevende het spontane/

ongeorganiseerde leren? In dit project heeft de projectleiding zich eerst gericht op het creëren van tijd en 

ruimte voor leraren om met elkaar in netwerkbijeenkomsten aan de slag te gaan. Hiervoor werd op alle scholen 

een aantal witte weken ingeroosterd. In deze weken zijn leraren vrij van afspraken op schoolniveau. Hoewel 

netwerkleren zich per definitie niet laat vastleggen, geven deze weken de mogelijkheid het met elkaar leren 

extra aandacht te geven.
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5  Netwerk InBeeld: zichtbaar maken van leerrelaties tussen 
 professionals

Bieke Schreurs

Netwerkleren gaat over relaties tussen mensen. Waar mensen samenwerken, ontstaan relaties. Deze relaties 

kunnen allerlei vormen aannemen. Door de functie die mensen innemen binnen een organisatie ontstaan er 

formele relaties zoals tussen directeur en leraar, teamleider en teamlid, leraar en leerling. Door de dagdagelijkse 

gesprekken ontstaan er ook informele relaties, zoals een goede (of slechte) collegiale relatie, sterke of zwakke 

samenwerkingsverbanden, inspirerende contacten en soms vriendschap. Binnen deze verschillende soorten 

relaties kan er ook kennis worden uitgewisseld, nieuwe kennis worden gecreëerd, problemen worden aangepakt 

en kunnen gezamenlijk ideeën worden opgepakt en al doende wordt er bewust of onbewust geleerd van 

en met elkaar. Er wordt met andere woorden  geleerd in een netwerk. In dit hoofdstuk laten we zien hoe aan 

de hand van Netwerk InBeeld2 de dagelijkse contacten zichtbaar gemaakt kunnen worden, om er zo gericht 

gebruik van te kunnen maken (Schreurs & De Laat, 2012a).

Het in kaart brengen van informele leerrelaties

In een school of scholengemeenschap ontstaan spontaan leerrelaties tussen collega’s op de werkvloer. Wij 

gaan ervan uit dat als je netwerkleren wilt ‘starten’ binnen je school het belangrijk is om te vertrekken vanuit 

de leerrelaties die al spontaan en organisch zijn gegroeid tussen collega’s. Zaaien doe je immers beter op 

vruchtbare grond dan op een braakliggend terrein. In dit hoofdstuk beschrijven we een methode om je sociale 

leerrelaties binnen een school zichtbaar te maken, zowel de sociale structuur van deze leerrelaties als de 

inhoudelijke component. Waar lopen leraren tegenaan in de dagelijkse praktijk en met wie praten ze daarover? 

Aan de hand van een voorbeeld tonen we aan hoe je op basis van deze inzichten interventies kan plegen om 

het netwerkleren binnen een school te optimaliseren. Zo kan een leraar zicht krijgen op zijn eigen leerrelaties 

en zich bewust worden van hoe hij of zij samen met collega’s werkt aan zijn eigen ontwikkeling. Informeel leren 

gebeurt immers vaak in de waan van de dag en in de wandelgangen. Als de leraar zich bewust wordt van de 

waarde van het leren van collega’s kan het leren ook een plaats krijgen in de dagelijkse praktijk. Een lerarenteam 

kan zich meer bewust worden van gezamenlijke praktijkproblemen en zo ervaringen delen en gezamenlijk 

op zoek gaan naar gedeelde oplossingen. Vanuit het management kan er dan weer gekeken worden of de 

bestaande actuele onderwerpen waar leraren mee bezig zijn overeenkomen met het koersplan van de school 

en of bestaande leerrelaties ondersteund, getransformeerd of geoptimaliseerd kunnen worden om de doelen te 

bereiken die de school voor ogen heeft.

Om de sociale leernetwerkstructuur van een school in beeld te brengen, hebben we een digitale tool 

ontwikkeld: Netwerk InBeeld (De Laat & Schreurs, 2011). Netwerk InBeeld is een web 2.0 tool die ingevuld kan 

worden door alle leraren, teamleiders en directeuren binnen de school of binnen een scholengemeenschap 

(Schreurs & De Laat, 2012b). Voor het invullen van de tool doorlopen we verschillende stappen. Je krijgt een 

kijk op de sociale leernetwerkstructuur en de onderwerpen die leraren belangrijk vinden. Aan de hand van een 

voorbeeld tonen we aan hoe dit proces kan verlopen en hoe de resultaten er concreet kunnen uitzien. 

Stap 1:  Breng je eigen leerrelaties in beeld

Gymnasium ABC is samen met LOOK een project gestart waarin netwerkleren centraal staat. Een van de stappen 

in dit traject is zichtbaar maken waar de leraren mee bezig zijn in hun dagelijkse praktijk en hoe het leernetwerk 

van de leraren eruitziet rond deze verschillende thema’s. Het gaat dan met name om de vraag met wie leraren 

informatie en ervaringen uitwisselen en over welke thema’s? We vroegen het aan alle leraren (n=49), teamleiders 

(n=3) en de directeur (n=1) van Gymnasium ABC. Deze informatie is verzameld met Netwerk InBeeld. In totaal 

2 http://look.ou.nl/nib
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hebben 52 van de 53 personeelsleden deelgenomen aan de studie. Vervolgens hebben we twee weken later 

enkele betrokkenen geïnterviewd over de inzichten die deze methode heeft opgeleverd. 

De studie startte met een face-to-face interview met alle betrokkenen in de school. Het interview is 

gestructureerd rond slechts twee instructievragen:

Instructievraag 1: Noem één of meerdere thema’s waar je nu erg mee bezig bent in je dagelijkse praktijk. Dit 

thema kan een probleem zijn waar je tegen aanloopt of een thema dat je zelf heel belangrijk vindt voor je eigen 

praktijk. 

Elk thema werd eerst schriftelijk op een aparte kaart geschreven. Vervolgens werd aan de geïnterviewde 

gevraagd om de drie belangrijkste thema’s hiervan te selecteren. Vervolgens werden deze thema’s ingevuld in 

de online tool Netwerk InBeeld.  

Instructievraag 2: Met wie van je collega’s binnen en buiten de school heb je over dit thema een waardevol 

gesprek gehad? 

Instructievraag 2 heeft enige toelichting nodig. De vraag naar waardevolle gesprekken impliceert een bepaalde 

visie die we hanteren rond het leren in netwerkleren. We vragen naar gesprekken en niet expliciet naar leren 

omdat wij ook geïnteresseerd zijn in informele leersituaties. Informeel leren gebeurt namelijk vaak impliciet 

in gesprekken die je hebt met collega’s. Wanneer er expliciet gevraagd wordt naar leren, wordt - en zeker in 

een schoolcontext - vaak gedacht aan iets aanleren of het overbrengen van theoretische kennis. We zijn ook 

geïnteresseerd in andere vormen van kennis zoals een bruikbare tip of een praktijkvoorbeeld hoe een leraar een 

bepaalde situatie in de klas heeft aangepakt. Daarnaast vragen we niet om alle gesprekken in beeld te brengen, 

maar enkel de waardevolle gesprekken, gesprekken die iets hebben opgeleverd voor de geïnterviewde, 

iets waar ze iets aan gehad hebben of iets mee hebben gedaan. We zien in het kort leren als een proces van 

waardecreatie (Wenger e.a., 2011a).

Op basis van de tweede instructievraag kunnen leraren in de tool Netwerk InBeeld deze waardevolle contacten 

invullen. In figuur 5.1 is  een afbeelding opgenomen van het invulscherm van Netwerk InBeeld waarin leraren 

hun thema’s en vervolgens hun contacten per thema kunnen aangeven. Onder ‘Mijn leernetwerken’ staan de 

drie thema’s die een geïnterviewde leraar heeft ingevuld. Onder ‘Mijn contacten’ bij het thema ‘Curriculum Kunst 

en Cultuur’ staan de namen van de collega’s waar deze leraar een waardevol gesprek mee heeft gehad. 

Op deze wijze starten we vanuit het individuele perspectief van alle geïnterviewden. We brengen met andere 

woorden eerst ieders persoonlijke netwerk (oftewel ego-netwerk) in beeld. Het ego-netwerk is het geheel van 

relaties dat een persoon onderhoudt om te leren rond een bepaalde thema. 

In figuur 5.1 is de pagina weergegeven die de leraar tijdens het interview heeft ingevuld. Het is voor de leraar 

ook direct een overzicht van de thema’s waar hij of zij momenteel mee bezig is in zijn/haar praktijk en de relaties 

die hij/zij rond dit thema heeft uitgebouwd met andere collega’s. De thema’s staan onder ‘Mijn Leernetwerken’. 

De leerrelaties van deze leraar binnen het thema ‘Curriculum Kunst en Cultuur’ zijn weergegeven onder ‘Mijn 

contacten in Curriculum Kunst en Cultuur’. 
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FIGUUR 5.1 Webpagina van Netwerk InBeeld 

Het gebruik van Netwerk InBeeld stimuleert leraren om hun leerrelaties in beeld te brengen rond thema’s die 

hen bezighouden in de dagelijkse praktijk. Zo krijgen ze zicht op de veelheid of gerichtheid van het aantal 

thema’s waar ze dagelijks mee bezig zijn in de klas. Daarnaast worden leraren zich bewust van de waarde van de 

dagelijkse contacten die ze hebben met collega’s over deze thema’s en hoe ze spontaan leren van en met elkaar. 

We illustreren dit aan de hand van een quote van een leraar van Gymnasium ABC.  

‘Je ging nadenken over met wie je daarover praat. Daar denk je normaal nooit over na, dat vond ik er leuk aan. 

En je wordt stiekem benieuwd naar wie ook aan jou denkt. Je wordt geprikkeld om erover na te denken. Eigenlijk 

is het grappig dat je de hele tijd kletst met collega’s over thema’s zonder dat je dat per se als een werkinhoudelijk 

gesprek ziet.’

Stap 2: De leerrelaties binnen de school (of scholengemeenschap)

In een volgende stap gaan we kijken naar het totaalbeeld van de verschillende actuele en informele leerrelaties 

op een school. Doordat alle leraren hun leerrelaties in beeld brengen vanuit het persoonlijke (ego) perspectief 

binnen dezelfde tool, kunnen we een totaalbeeld vormen van alle spontane leernetwerken binnen een school. 

Dit kan zowel op inhoudelijk niveau als op het niveau van de leerrelaties tussen de leraren. 

We beginnen met het inhoudelijk niveau. Leraren in dezelfde school lopen immers vaak tegen dezelfde thema’s 

aan, zoals differentiëren in de klas, sociale veiligheid op school, hoogbegaafdheid of het gebruik van ICT in 

de klas. Figuur 5.2 bevat een voorbeeld van de thema’s binnen Gymnasium ABC. Hoe meer leraren aangaven 

waardevolle gesprekken te hebben met collega’s over een thema, des te  groter het thema wordt voorgesteld. 

Dit soort voorstellingen worden ook wel eens een tagcloud of woordenwolk genoemd. Door deze voorstelling 

zie je duidelijk dat ‘Differentiatie in de les’ en de ‘Motivatie van de leerlingen’ de twee thema’s zijn die er 

uitspringen, alsook ‘Activerend lesgeven en ‘Veiligheid in de klas’. Deze woordenwolk is meer dan de som van de 

delen. Door alle thema’s samen te voegen, kan ook mogelijk de identiteit van de school naar boven komen. Waar 

staat de school voor en waarin willen de leraren zich ontwikkelen? Wat speelt er op de werkvloer? 
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FIGUUR 5.2 Woordenwolk van actuele thema’s in Gymnasium ABC

Deze woordenwolk werd getoond aan alle leraren, de teamleiders en de directeur twee weken na de individuele 

interviews. De volgende quotes illustreren wat de woordenwolk voor hen inzichtelijk maakte: 

Directeur: “Wat ik er sterk aan vindt is dat dit uit alle individuen is ontstaan, het is niet ontstaan vanuit een 

vergadering, maar vanuit individuele gesprekken met mensen. Het geeft weer wat er leeft.”

Leraar A: “Herken je jezelf erin? Ik herken wat ik heb gezegd hierin. Ik herken ook dingen die we zelf hebben gezien. 

Ik herken het heel sterk als iets waar ik deel van uitmaak. Het is mijn dagelijkse realiteit.”  

Vervolgens kijken we naar de structuur van alle leerrelaties binnen een school. Door alle leerrelaties van 

de individuele leraren samen te voegen, krijg je een beeld van de gehele structuur van leerrelaties. Figuur 

5.3 brengt bijvoorbeeld het geheel van leerrelaties rond het thema ‘Differentiatie in de les’ in beeld. Om de 

anonimiteit te waarborgen, hebben we de namen weggelaten. 

 

FIGUUR 5.3  Leerrelaties rond het thema ‘Differentiatie in de les’

Als je naar deze netwerkstructuur van leerrelaties kijkt, zijn er enkele elementen die opvallen. De bolletjes zijn 

de desbetreffende personen die verbonden zijn met het thema ‘Differentiatie in de les’. De lijntjes tussen de 

personen geven de leerrelaties tussen de personen weer. 

In het midden van het netwerk zie je duidelijk twee bolletjes die zeer veel lijntjes naar zich toe krijgen. Rond 

deze twee personen bestaat er een relatief dicht netwerk van personen die samen intensief kennis delen rond 
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dit thema. Daar omheen hangen nog enkele losse contacten die via een of twee personen ook gelinkt zijn aan 

dit thema. Hoewel er veel leerrelaties zijn rond het thema differentiatie zie je ook dat de relaties meestal uitgaan 

van één persoon naar een andere persoon. Er zijn weinig wederkerige relaties. Dit kan erop wijzen dat leraren 

in de school wel losse gesprekken aanknopen met een andere collega om over differentiatie te praten maar 

er geen hechte groep is die intensief met elkaar aan de slag gaat rond dit thema. Als we beide afbeeldingen 

naast elkaar leggen, kunnen we concluderen dat differentiatie in de klas een thema is dat heel erg leeft in het 

Gymnasium ABC. Veel mensen geven dit thema op als iets waar ze mee bezig zijn of tegen aanlopen in de klas. 

Er is ook een kleinere kerngroep/kernnetwerk die er intensiever mee bezig is. Als we vervolgens kijken naar de 

structuur van de leerrelaties rond dit thema zien we dat er wel veel losse contacten zijn en twee heel centrale 

personen, maar nog geen hecht en actief leernetwerk. 

Stap 3: Optimaliseer je eigen leerrelaties

Voortbordurend op het voorbeeld van het thema ‘Differentiatie in de les’ is in figuur 5.4 het overzicht van 

thema’s van een leraar opgenomen, die het thema ‘Differentiatie in de klas’ niet heeft opgegeven als een van zijn 

drie belangrijkste thema’s (het staat immers niet onder ‘Mijn leernetwerken’). Deze leraar wil echter wel meer 

weten over ‘Differentiatie in de klas’ en besluit op basis van de resultaten van de tagcloud dat hijzelf ook actief 

wil bezig zijn met dit thema op school. Als de leraar naar zijn pagina kijkt in Netwerk InBeeld (zie figuur 5.4), ziet 

hij dat een andere collega hem wel heeft opgegeven als een waardevolle leerrelatie rond dit thema. Dit zie je 

onder het kopje ‘Je wordt ook genoemd in’. Dit kan de leraar stimuleren om ook een gesprek aan te knopen met 

deze persoon rond dit thema. Figuur 5.4 laat zien wat Netwerk Inbeeld weergeeft nadat de leraar geklikt heeft 

op het thema ‘Differentiatie in de les’. Onder de lijst ‘Overige mensen in Differentiatie in de les’ ziet de leraar 

een hele lijst van namen van collega’s die hiermee bezig zijn. Hij kan vervolgens op de naam van een persoon 

klikken om te zien wat de expertise van deze persoon is of in welk vakgebied zij of hij actief is. Zo kan deze 

leraar gericht zijn eigen leerrelaties rond dit thema uitbouwen. Ook is het mogelijk om de visualisatie van de 

structuur van alle leerrelaties te bekijken (net zoals in figuur 5.3). Via deze visualisatie kan de leraar ontdekken 

via wie hij een bepaalde persoon die ook bezig is met ‘Differentatie in de les’ het best kan benaderen of via wie 

hij informatie kan inwinnen over deze persoon. 

 

FIGUUR 5.4 Overzicht van thema’s van een leraar

Stap 4: Optimaliseer leerrelaties binnen de school

De leraar uit ons voorbeeld besluit aan de slag te gaan rond het thema ‘Differentiatie in de les’, maar ook het 

management ziet aanknopingspunten die passen bij het schoolbeleid. Hoe nu verder?  De woordenwolk laat 

zien dat dit een hot thema is bij de leraren, maar de structuur van de leerrelaties rond ‘Differentiatie in de les’ 

(zie figuur 5.3) laat zien dat het leren rond dit thema nog los en op individueel niveau verloopt (Hansen, 1999). 
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Een mogelijk advies kan zijn om een actief leernetwerk rond dit thema op te starten. De twee personen die in de 

structuur van leerrelaties heel centraal staan, kunnen actief betrokken worden bij de opzet van dit leernetwerk. 

Zij hebben spontaan al veel leerrelaties rond dit thema gevormd en worden al actief benaderd door andere 

leraren. Daarnaast kunnen ze via deze relaties meer leraren betrekken die samen actief willen leren om beter 

grip te krijgen op het thema. 

Naast de centrale personen in het netwerk is het vaak interessant leraren te betrekken die net aan de periferie 

zitten van het leernetwerk (Burt, 1995; Granovetter,1983). Leraren aan de periferie van de structuur van 

leerrelaties hebben misschien veel externe contacten, of hebben soms een duobaan op een andere school 

en zijn daarom minder actief binnen deze school. Deze leraren kunnen een frisse wind laten waaien in een 

leernetwerk of hebben misschien veel innovatieve voorbeelden van differentiatie in de les buiten Gymnasium 

ABC. Ook leraren die leerrelaties hebben met veel andere leraren die niet verbonden zijn aan dit thema kunnen 

een interessante rol aannemen binnen het leernetwerk. Zij kunnen eventueel de ideeën opgedaan binnen 

het leernetwerk weer verspreiden binnen hun eigen netwerk. Dit hangt natuurlijk voornamelijk af van de 

doelstelling van het leernetwerk. Maar deze resultaten geven wel een mooi inzicht in de informele leercultuur 

op school. Enerzijds kan Netwerk InBeeld individuele leraren aansporen hun eigen leernetwerk te optimaliseren 

en/of leraren en het management stimuleren op structureel niveau thema’s op te pakken in een actiever en 

gestructureerd leernetwerk.

Besluit: Zaaien doe je op vruchtbare grond: de kracht van informele leerrelaties

Het in beeld brengen van de individuele leerrelaties van de leraren, het management en de directie helpt bij 

de bewustwording van wat deze contacten en netwerken voor mensen betekenen. Tegelijkertijd maakt het de 

leerrelaties zichtbaar voor anderen en zien leraren ook welke andere leerrelaties aanwezig zijn in de school en 

rond welke thema’s. Op die manier kunnen leraren andermans contacten ook gebruiken, volgens het principe 

van ‘een professionele relatie van een collega is ook mijn professionele relatie’. 

Met Netwerk InBeeld kunnen mensen visualiseren met wie ze kennis, ervaringen en problemen uitwisselen. 

Als iemand zijn/haar leerrelaties samenvoegt met die van collega’s binnen en buiten de school, levert dit een 

goed beeld op van hoe mensen binnen de organisatie via leerrelaties hun expertise vergroten. Dit helpt bij 

het versterken van bestaande netwerken en het opzetten van mogelijke nieuwe leernetwerken. Door deze 

contacten frequent bij te houden, wordt zichtbaar of er nieuwe leernetwerken zijn ontstaan of bestaande zijn 

gegroeid. In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op het opstarten en onderhouden van leernetwerken. 
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6  De Netwerk Barometer: hoe onderhoud je een leernetwerk?

Renée de Kruif, Monique Korenhof en Celeste Meijs

Mariska maakt zich zorgen. Vandaag zit ze voor de vierde keer met collega’s bij elkaar in het leernetwerk dat ze 

gestart zijn rond het thema differentiëren. Ze hoopte van collega’s te leren hoe ze, ondanks de niveauverschillen 

in haar groep, toch alle kinderen de aandacht kan geven die ze nodig hebben. Maar nu slaat de twijfel toe. Het 

leernetwerk wisselt steeds van samenstelling en de tips waar Mariska op hoopte, blijven uit. Ze vraagt zich af 

of anderen dit ook zo ervaren en hoe ze efficiënter gebruik kan maken van de kennis en ervaringen van haar 

collega’s. Hoe krijgt ze dit boven tafel?

Mariska en haar collega’s willen beter worden in hun vak door actief gebruik te maken van elkaars kennis 

en ervaringen. In de praktijk betekent dit dat leraren, van binnen en buiten de school, elkaar opzoeken 

om antwoorden te vinden op vragen of samen oplossingen te bedenken voor problemen in de dagelijkse 

onderwijspraktijk. Dit is een aantrekkelijke manier van professionaliseren die tot snelle oplossingen of 

antwoorden kan leiden. Soms ontstaat uit deze spontane uitwisselingen een leernetwerk. De ontmoetingen 

in het leernetwerk leiden - zoals we in bovenstaand voorbeeld zien -  niet per se vanzelf en voor iedereen tot 

een succesvol leerproces. Sterker nog, leren in leernetwerken vraagt om ruimte en onderhoud (zie Coenders in 

hoofdstuk 2). Een eenvoudig hulpmiddel om te reflecteren op het functioneren van een netwerk is de Netwerk 

Barometer3. In dit artikel beschrijven we de Netwerk Barometer en laten we zien hoe een bestaand netwerk op 

Aruba dit instrument gebruikt. 

Hoe ziet de Netwerk Barometer eruit?

De Netwerk Barometer4 is een lijst met twaalf vragen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe een leernetwerk 

ervoor staat. De eerste negen vragen belichten drie dimensies die volgens de theorie van Wenger (1998) 

belangrijk zijn voor het succes van een leernetwerk. Deze vragen vulden we aan met vragen die de waarde van 

een netwerk zichtbaar maken. De opbouw van de vragenlijst ziet er als volgt uit:

- Onderwerp (vraag 1 en 9) - Praten we over de juiste onderwerpen? De gedeelde interesse voor een bepaald 

 onderwerp inspireert tot deelname, geeft richting aan het leren en geeft betekenis aan de activiteiten binnen 

 een leernetwerk. 

- Sociale cohesie (vragen 2, 4, 5, 6) - Hoe functioneren we samen? Een sterke onderlinge sociale verbondenheid 

 moedigt interacties aan en stimuleert het willen delen van kennis en ervaringen.

- Praktijk (vragen 3, 7, 8, 9) - Levert het relevante handvatten op voor de dagelijkse praktijk? Hoewel het 

 onderwerp de groep bij elkaar brengt, ligt het accent op het verbeteren van de dagelijkse praktijk.

- Waarde (vragen 10, 11, 12) - Is deelname aan het netwerk waardevol? Deelname kan bijdragen aan de eigen 

 ontwikkeling van een deelnemer, aan de onderwijspraktijk, maar ook aan de ontwikkeling van de school. 

Op een schaal met vijf antwoordcategorieën - van helemaal oneens tot helemaal eens (vraag 1 t/m 9) en 

van heel onbelangrijk tot heel belangrijk (vraag 10 t/m 12) - geven de deelnemers aan wat voor hen op dat 

moment van toepassing is in dat specifieke leernetwerk. Daarna worden de antwoorden verzameld en voor het 

hele netwerk bij elkaar bekeken. Figuur 6.1 laat als voorbeeld de gemiddelde scores na afloop van de eerste 

bijeenkomst van een netwerk zien.

 

3 De Netwerk Barometer is gebaseerd op de Community Barometer die Smith & Coenders (2002) ontwikkelden om zicht te krijgen op het functioneren van online communities of 

   practice. 
4 De Netwerk Barometer maakt deel uit van de Toolkit Netwerkleren (Korenhof, Coenders, & De Laat, 2011). Dit is een bundeling van werkvormen, instrumenten en achtergrond-

   informatie en kan gebruikt worden om netwerkleren op te starten en te monitoren. De Toolkit is ontwikkeld door LOOK samen met leraren van verschillende scholen in het 

   primair onderwijs. De in dit artikel genoemde werkvormen en informatie over de leeragenda, sociaal contract en rollen in een netwerk zijn terug te vinden op de website look.

   ou.nl/toolkit. Inmiddels is er een gratis App verschenen. Kijk op www.look.ou.nl/toolkit voor meer informatie.
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FIGUUR 6.1 Voorbeeld Barometerresultaten

De Netwerk Barometer wordt bij voorkeur herhaaldelijk ingevuld. Zo geeft het een beeld van de ontwikkeling 

van het netwerk door de tijd en geeft het aanknopingspunten voor een gesprek. 

Je kunt ook per vraag kijken hoe verspreid de antwoorden zijn. Zijn de meeste deelnemers het eens met de 

vraag? Hoeveel deelnemers nemen een neutrale positie in? Deze informatie nuanceert het algemene beeld. 

De Netwerk Barometer geeft dus concrete input voor het evalueren van het netwerk en geeft de deelnemers 

handvatten voor het bijstellen van hun activiteiten. Deze informatie kan gebruikt worden in de voorbereiding 

van de volgende leernetwerkbijeenkomst. We illustreren dit hieronder met de resultaten uit een leernetwerk op 

Aruba. 

Netwerkleren op Aruba

LOOK ondersteunt niet alleen netwerkleren op scholen in Nederland, maar ook op Aruba. In 2011 ging daar 

het project ‘De Leraar in de driver’s seat’ van start om de leraren met behulp van netwerkleren aan het stuur 

van hun eigen professionele ontwikkeling te zetten. Om het netwerkleren op gang te brengen, zijn diverse 

series workshops aangeboden, waaruit verschillende leernetwerken ontstonden (zie ook Korenhof, De Kruif 

& Lau, 2012). We zoomen in op het netwerk: Onderwijs op Maat. De leraren in het leernetwerk dat we hier 

beschrijven, wilden graag met elkaar aan de slag om beter in te kunnen spelen op de behoefte van ieder kind in 

de klas; onderwijs op maat dus. Het leernetwerk begon met acht leraren van zes verschillende scholen en vier 

verschillende schoolbesturen. Daarnaast was er een leernetwerkcoach betrokken, die het proces van samen 

leren faciliteerde en zorgde voor nieuwe impulsen en werkvormen. Het leernetwerk kwam maandelijks op één 

van de scholen bijeen en vanaf de start werd de Netwerk Barometer ingezet om te reflecteren op het 

functioneren van het netwerk. De leraren vulden deze vragenlijst in na afloop van vier van de zes 

bijeenkomsten, over een periode van zes maanden. De leernetwerkcoach koppelde de resultaten terug naar 

het netwerk, waarna eventueel actie ondernomen werd. 

De Netwerk Barometer – een praktijkvoorbeeld

In figuur 6.2 staan de gemiddelde scores van de vier bijeenkomsten bij elkaar. Met uitzondering van de vragen 

4, 7, 8 en 10 zijn alle gemiddelde antwoordscores boven de 4. Het gemiddeld gegeven antwoord op die vragen 

is boven ‘Mee eens’. Het gaat dus algemeen goed in het netwerk. 
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FIGUUR 6. 2 Barometerresultaten Onderwijs op Maat

Opvallend is dat de scores per bijeenkomst verschillend zijn. Om te begrijpen waar dit door komt, is meer 

informatie nodig over wat er tijdens de verschillende bijeenkomsten besproken is en welke interventies 

plaatsvonden. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de inhoud van de bijeenkomsten en laat zien wanneer de 

Netwerk Barometer werd ingevuld. Werkvormen en begrippen die tijdens de bijeenkomsten werden gebruikt, 

staan in deze tabel cursief gedrukt. 

TABEL 6.1  Inhoud bijeenkomsten leernetwerk ‘Onderwijs op Maat’

Datum  Barometer ingevuld? Aantal deelnemers  Inhoud bijeenkomst

5-1-2012 Ja 7 Kennismakingsronde en terugblik op succesvolle en inspirerende workshops in november.

19-1-2012 Nee 6 Eigen ervaring met en visie op kernwoorden uit eerder geformuleerde missie. 
   Introductie Leeragenda5.

23-2-2012 Ja 8 Gebruik werkvormen Mindmap6 en Leeragenda. Besluit om werkvorm Leerestafette7 te 
   gebruiken.

29-3-2012 Ja 6 Bespreking leerestafette, delen kennis/informatie, tips uitwisselen. Besluit om leerestafette 
   nog eens te doen. Gebruik werkvorm Ideeënmuur8 voor opstellen Sociaal contract9.

10-5-2012 Nee 4 Leerestafette is blijven steken. Lage opkomst. 

7-6-2012 Ja 6 Evaluatie leerestafette. Sociaal contract besproken. 
   Evaluatie Rollen10 en herverdeling rollen in het netwerk. 

25-9-2012 nee 5 Netwerkbijeenkomst met leernetwerkcoach. 

5 De Leeragenda omvat de leerdoelen van het leernetwerk en geeft richting aan de activiteiten die het leernetwerk onderneemt. Een leeragenda stelt leren boven het leveren 

 van prestaties en creëert daarmee ruimte voor creativiteit en geeft energie aan het leernetwerk. 
6 De Mindmap is een visuele weergave en ordening van ideeën, structuren of gedachten. Een mindmap omvat het overzicht van ingewikkelde of uitgebreide informatie en 

 helpt om deze te ordenen in categorieën of clusters.
7 De Leerestafette is een werkvorm waarbij ieder in toerbeurt een bijdrage levert in een keten. Voornemens worden zo omgezet in concrete actie en vervolgens beschreven in 

 een leergeschiedenis van alle deelnemers samen.
8 Met de Ideeënmuur toets je ideeën op haalbaarheid. Het geeft een overzicht van belangrijke aspecten van een vraagstuk of probleem. Het geeft iedereen de kans om met 

 ideeën te komen. Zo kun je informatie verzamelen en ordenen en ten slotte verwerken tot een samenhangende aanpak. 
9 Het Sociaal contract omvat de afspraken die deelnemers maken over hoe ze met elkaar om willen gaan in het leernetwerk. Bijvoorbeeld: neem actief deel, geef zorgvuldig 

 feedback, sta open voor nieuwe leden.
10 Rollen zoals inspirator en coördinator zijn een hulpmiddel om activiteiten binnen het leernetwerk te benoemen en te kunnen beleggen bij deelnemers. Ze beschrijven de 

 verschillende taken die in een goed functionerend leernetwerk aanwezig zijn.
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Om het beeld nog verder te nuanceren, bekijken we vervolgens per vraag hoe de antwoorden van de 

deelnemers zijn verdeeld over de antwoordcategorieën. 

TABEL 6.2 Vragen met betrekking tot het onderwerp van het netwerk 

  5-01-2012 23-02-2012 29-3-2012 7-6-2012

1 In dit netwerk worden de juiste onderwerpen  J J J J J J J J J J J J J J J J
 besproken J J J J J J J J J J J
 
9 Onderwerpen die we tegenkomen in delespraktijk  K J J J K J J J J J J J J J J J
 worden ingebracht in het netwerk J ? ? J J J ? J J  J J 

K = neutraal, J = mee eens, J = helemaal mee eens, ? = ik weet het niet/missing ; 1 smiley = 1 persoon

We zien dat de leraren op alle meetmomenten aangeven dat het juiste onderwerp aan bod komt. Dit ligt in 

eerste instantie binnen de verwachting, omdat zij zelf voor het onderwerp hebben gekozen. Het is goed om 

te zien dat het lukt dit ook op langere termijn vast te houden en de focus niet (ongewenst) wordt verlegd. Het 

eigenaarschap over de onderwerpen lijkt daarmee groot. Verder zien we dat de leraren in toenemende mate 

aangeven dat de onderwerpen uit de lespraktijk komen. Relevante onderwerpen uit de eigen praktijk worden 

dus in het leernetwerk opgepakt. Het is mogelijk dat dit komt door de introductie van werkvormen, zoals de 

Mindmap (ingezet bij het specificeren van de leeragenda) en Leerestafette (waarmee direct actie in de eigen 

lespraktijk ondernomen werd). 

TABEL 6.3 Vragen met betrekking tot de sociale cohesie binnen het netwerk

  5-01-2012 23-02-2012 29-3-2012 7-6-2012

2 In dit netwerk is een verscheidenheid aan J J J J J J J J J J J J J J J J
 alternatieve invalshoeken van waaruit de J ? ? J J J J J J J J
 onderwerpen worden bekeken 

4  In dit netwerk betekenen we veel voor elkaar J J J J J J J J J J J J K J J J
  J J J J J J J J J  J J

5  Er is een goede sfeer in het netwerk J J J J J J J J J J J J J J J J
  J J J  J J J J J J  J J 

6  Ik heb invloed op de gang van zaken  in het  K J J J J J J J K J J J K J J J
 netwerk J J J  J J J ? J J  J J

K = neutraal, J = mee eens, J = helemaal mee eens, ? = ik weet het niet/missing ; 1 smiley = 1 persoon

Op het sociale vlak zit het goed in dit leernetwerk. De sfeer is de hele periode goed, wat een belangrijke 

voorwaarde is voor samenwerken. Het leernetwerk ervaart dat er voldoende verschillende invalshoeken zijn om 

naar hun praktijkproblemen te kijken. De diversiteit is dus groot, wat te verwachten is omdat de leraren van zes 

verschillende scholen komen. Er blijken echter ook zorgen in het netwerk te zijn. Enkele deelnemers geven aan 

dat niet iedereen evenveel inzet toont, en dat sommige leraren het regelmatig laten afweten. Daardoor ontstaat 

er twijfel over wat men voor elkaar betekent en hoeveel invloed men zelf heeft op de gang van zaken in het 

leernetwerk. Er wordt gezocht naar een nieuwe balans en de leraren besluiten deze zorgen actief aan te pakken 

door aan de slag te gaan met het ‘Sociaal contract’. Met behulp van de ‘Ideeënmuur’ inventariseren ze wat ze 

van elkaar verwachten in het leernetwerk en hoe ze willen samenwerken. Dat geeft houvast maar lost niet alle 

zorgen op. De volgende stap is daarom om deze zorgen aan te pakken vanuit een duidelijkere rolverdeling in 

het netwerk (Rollen). Men gaat hierbij uit van de kwaliteiten van de deelnemers en de vraag hoe je die optimaal 

kunt inzetten om te komen tot een goede samenwerking. Als het leernetwerk het einde van het schooljaar 

nadert, is de sfeer nog steeds goed, maar is er onzekerheid over hoe het verder gaat na de zomervakantie.

L
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TABEL 6.4 Vragen met betrekking tot de praktijk rondom het netwerk

  5-01-2012 23-02-2012 29-3-2012 7-6-2012

3 Door deelname aan dit netwerk heb ik mijn compe- K J J ? K J J J J J J J J J J J
 tenties (vaardigheden, kennis, attitude) uitgebreid ? ? ?  J J J ? J J J J 

7 Ik heb in mijn eigen lespraktijk gebruik gemaakt van  K K J J K K J J L J J J K J J J
 de kennis die ik in dit netwerk heb opgedaan ? ? ? J J ? ? J J J J

8 Ook docenten buiten het netwerk maken gebruik  K K K K L L K K L K K J L L K K
 van de kennis die ons netwerk heeft opgeleverd ? ? ? K J ? ? J J ? ? K J

9 Onderwerpen die we tegenkomen in de lespraktijk  K J J J K J J J J J J J J J J J
 worden ingebracht in het netwerk J ? ? J J J ? J J J

L = helemaal mee oneens, L = mee oneens, K = neutraal, J = mee eens, J = helemaal mee eens, ? = ik weet het niet/missing ; 1 smiley = 1 persoon

De ontwikkeling binnen deze dimensie is het zichtbaarst. Vooral tijdens de eerste bijeenkomsten speelt de 

praktijk nog niet zo’n belangrijke rol, maar later neemt de inbreng vanuit de praktijk een steeds centralere plaats 

in. Het leernetwerk werkt hier heel gericht aan. In een vroeg stadium wordt de Leeragenda geïntroduceerd, 

die met de Mindmap verder wordt geconcretiseerd. Deze werkvorm is nodig omdat de missie van het netwerk 

aanvankelijk erg breed is. Het formuleren van concrete subdoelen draagt bij aan de kans van slagen van de 

missie en levert succeservaringen op. Ook de Leerestafette draagt hieraan bij. Het leernetwerk ervaart dat 

afspraken over activiteiten tussen de netwerkbijeenkomsten, vaak niet worden nageleefd door de drukte van 

alledag. De Leerestafette wordt ingezet als stok achter de deur. Met deze werkvorm worden de ervaringen in 

de praktijk direct met elkaar gedeeld, waardoor een leergeschiedenis ontstaat. Maar ook hier is het probleem 

dat niet iedereen reageert waardoor de schakel soms wordt verbroken. Dit brengt het leernetwerk weer op het 

eerder besproken Sociale contract en Rollen. Wat ook duidelijk uit de Barometergegevens blijkt, is dat leraren 

buiten het netwerk minder gebruik (kunnen) maken van de opbrengsten van het netwerk. Dit kan verschillende 

oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat de opbrengsten heel specifiek zijn voor een bepaalde groep leraren. 

Waarschijnlijk speelt bij dit leernetwerk dat ze nog zoekende zijn naar de eigen leeragenda en naar manieren 

om relevante opbrengsten voor henzelf te realiseren. Nadenken over het delen van deze opbrengsten met 

mensen buiten het netwerk, is een volgende stap.  

TABEL 6.5 Vragen met betrekking tot de ervaren waarde van het netwerk

  5-01-2012 23-02-2012 29-3-2012 7-6-2012

10 Hoe belangrijk is dit netwerk voor de J J J J K J J J K K K J K K J J
 ontwikkeling van uw school? J J ? J J J J J J J J

11 Hoe belangrijk is dit netwerk voor  J J J J J J J J J J J J J J J J
 uw eigen ontwikkeling? J J J J J J ? J J J J

12 Hoe belangrijk is dit netwerk voor het verbeteren J J J J K K J J K J J J K J J J
 van uw onderwijs praktijk (handelen in de klas)? J J J J J J J J J 

K = neutraal, J = belangrijk, J = heel belangrijk, ? = ik weet het niet/missing ; 1 smiley = 1 persoon

Deze laatste vragen geven een indicatie van de waarde van het leernetwerk. Opvallend is de toenemende twijfel 

over het belang van dit netwerk voor de schoolontwikkeling en de redelijke stabiele zekerheid over het belang 

van dit netwerk voor de eigen ontwikkeling en onderwijspraktijk. Als leraren in dit netwerk de voor henzelf 

relevante opbrengsten met collega’s buiten het netwerk delen, is het mogelijk dat het belang van het netwerk 

voor de ontwikkeling van de school ook weer toeneemt. 
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Besluit

We hebben door de inzet van de Netwerk Barometer gezien hoe dit leernetwerk voor de zomervakantie worstelt 

in hun zoektocht naar optimalisatie van hun netwerk. Na de zomervakantie bestaat het netwerk nog maar uit 

vier à vijf personen en komen ze bijeen met een leernetwerkcoach. Ze zijn bang dat het netwerk uiteenvalt met 

zo weinig mensen. Vanuit de rollen bekijken de deelnemers het probleem opnieuw. Waar men aanvankelijk 

denkt dat vijf mensen een te smalle basis is voor verdere activiteiten, komt men uiteindelijk tot de conclusie dat 

er eigenlijk niets mis is met deze grootte. Ook realiseren ze zich dat de overgebleven kern de mensen betreft 

die er echt voor willen gaan. Ze zien opeens juist de voordelen, krijgen ideeën voor nieuwe werkvormen om 

ervaringen uit te wisselen en voelen zich opnieuw in hun kracht. Het leernetwerk gaat vol hernieuwde energie 

verder. 
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7  Waardecreatieverhalen: wat levert netwerkleren op?

Femke Nijland en Daniël van Amersfoort

Scholen en schoolbesturen die met netwerkkleren aan de slag gaan, zien zich voor verschillende uitdagingen 

gesteld. Een van die uitdagingen is dat het lastig is zicht te krijgen op wat die netwerken opleveren en wat ze 

bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leraren (De Laat, 2012a). De zichtbaarheid van de opbrengsten 

van informeel leren, is een probleem dat ook veel onderzoekers hebben aangestipt, zie bijvoorbeeld Eraut 

(2004). Het informele element maakt de waarde van het geleerde ongrijpbaar: er zijn geen diploma’s of 

certificaten te behalen en een gesprek met een collega vertaalt zich meestal niet direct terug in betere 

leerlingprestaties.  

Ook leraren die deelnemen in netwerken hebben soms moeite om vat te krijgen op de opbrengsten van hun 

bijeenkomsten. Ze vinden de bijeenkomsten interessant, maar zien niet waar de bijeenkomst concreet toe leidt. 

Een voorbeeld daarvan is Jan Middelburg, leraar uit groep 7 en deelnemer aan een netwerk rondom ICT: “We 

hebben wel een gezonde discussie, maar dat leidt nog niet tot ‘iets moois’. Het speelveld is wellicht ook te breed 

of divers. Daarnaast ontstaat er meerwaarde of toegevoegde waarde als er iets gerealiseerd of geproduceerd 

wordt. En daar schort het aan.”

Om het onzichtbare karakter van netwerkleren te ondervangen, hebben Wenger, Trayner en De Laat (2011b) 

een manier ontwikkeld waarmee de waarde van informeel leren wèl zichtbaar kan worden gemaakt: het 

waardecreatieverhaal. Dit is een vertelgenre waarin de waarde die een activiteit heeft gehad, systematisch 

wordt verkend.

Waardecreatieverhalen

De waarde die deelname aan een netwerk heeft gehad voor een leraar, de leerlingen en de school kan 

achterhaald worden door er op een gestructureerde manier naar te kijken. Een waardecreatieverhaal kan 

worden verteld door iedereen die bezig is met netwerkleren. In zo’n verhaal gaan we ervan uit dat deelname aan 

een netwerk vijf verschillende soorten waarden kan hebben:

1 Productieve activiteiten  

2 Nuttige bronnen

3 Veranderde praktijk

4 Zichtbare opbrengsten

5 Nieuwe inzichten

Met ‘productieve activiteiten’ benoemen we de waarde die zulke activiteiten van zichzelf al hebben en waar je 

gelijk al wat mee kunt. Een gesprek met collega’s kan op zichzelf al waardevol zijn en alleen al de mogelijkheid 

je eigen vragen op tafel te kunnen leggen, kan erg prettig zijn. Je ervaart een dergelijk gesprek bijvoorbeeld 

als leuk, gezellig of productief. Onder ‘nuttige bronnen’ verstaan we de kennis, materialen ideeën en contacten 

die je al lerende opdoet. Die bronnen zijn waardevol, omdat ze later weer van pas kunnen komen om je werk te 

verbeteren of om een bepaald doel te bereiken. Het opdoen van nieuwe contacten en een lesplan dat een leraar 

van een collega krijgt, zijn voorbeelden van nuttige bronnen. Als een leraar zo’n lesplan aanpast aan de behoefte 

van zijn of haar eigen studenten, ontstaat er een ‘veranderde praktijk’. Om de waarde van die veranderde praktijk 

te zien, moet je kijken naar de manier waarop de praktijk is veranderd door het inzetten van die nuttige bronnen. 

Een veranderde praktijk betekent echter nog niet dat er ook zichtbare opbrengsten zijn gerealiseerd. 

Van ‘zichtbare opbrengsten’ is sprake als die veranderde praktijk bijdraagt aan verbeterde prestaties van de 

leraar, de leerlingen, het team of de organisatie. Uiteindelijk kan informeel leren ertoe leiden dat je ook anders 

tegen dingen aan gaat kijken en op die manier ‘nieuwe inzichten’ opdoet. 

De vijf soorten waarden  die we hier beschreven hebben, zijn nauw met elkaar verbonden. Dit betekent 
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overigens niet dat de ene soort waarde belangrijker is dan de andere of dat het een per se tot het ander moet 

leiden. 

Verhalen uit de praktijk

In dit artikel bespreken we de verhalen van zes leraren uit het westen des lands. Zij werken allemaal op 

basisscholen die deel uitmaken van hetzelfde schoolbestuur voor primair onderwijs. Vanuit de bovenschoolse 

schoolleiding werd in 2010 besloten netwerkleren op de scholen te introduceren.  Tijdens een informele 

startbijeenkomst in een café, ontmoetten de leraren van vijf scholen elkaar. Ze vormden netwerken van zo’n zes 

personen op basis van hun interesses. Samen stelden ze hun leeragenda vast; ze besloten wat ze de komende 

maanden samen zouden bespreken en wanneer ze bij elkaar zouden komen. 

Een paar maanden later zochten wij, twee onderzoekers van LOOK, ze op. De leraren waren enthousiast 

over de netwerkbijeenkomsten. Ze hadden interessante gesprekken met elkaar gehad en boeiende 

informatie uitgewisseld. In gesprekken van ongeveer een uur hebben we systematisch verkend wat hun 

netwerkbijeenkomsten hebben opgeleverd. We wilden met deze gesprekken twee vragen beantwoorden:

1 Wat hebben de netwerkbijeenkomsten opgeleverd voor de leraren?

2  Kan het waardecreatieverhaal worden gebruikt om zicht te krijgen op de opbrengsten van netwerkleren?

Met het beantwoorden van deze twee vragen hoopten we niet alleen inzicht te krijgen in de waarde van een 

netwerkbijeenkomst voor leraren en leerlingen - of om met de woorden van Jan Middelburg te spreken: “tot 

wat voor moois zo’n bijeenkomst leidt” - maar ook of, op een meer abstract niveau, het waardecreatieverhaal 

netwerkleren zichtbaar kon maken. Als dat laatste namelijk het geval is, kunnen de leraren zelf, en ook andere 

leraren en schoolleiders, zien waar netwerkleren toe kan leiden.

De zes leraren die we spraken, waren vrouwen. Ze maakten deel uit van één of twee netwerken, waarin 

verschillende thema’s centraal stonden (zie tabel 7.1). Alle leraren hadden van ieder netwerk één bijeenkomst 

gehad; we bespraken alle netwerken. De tabel hieronder laat de kenmerken van de zes leraren zien.

TABEL 7.1 Kenmerken van de leraren

 Naam Geslacht Functie Onderwerp netwerk

1 Wendy V Adjunct-directeur/ lerares groep 8 Timemanagement  en adjunct directeuren

2 Tina V MRT/ Administratie Leerlingvolgsysteem 

3 Jannie V Lerares groep 3 Dyslexie

4 Greet V Lerares groep 3 Groep 3

5 Sophie V Lerares groep 5 Timemanagement  en Dyslexie

6 Anne V Lerares groep 4 Groep 4

Ieder gesprek begon met een open vraag; we vroegen de leraren iets te vertellen over hun netwerkbijeenkomst. 

We gebruikten deze eerste vraag om de leraren de gelegenheid te geven zich voor de geest te halen hoe 

de netwerkbijeenkomst ook al weer was geweest. Ook bood deze eerste vraag aanknopingspunten om de 

gecreëerde waarde te verkennen. De leraren vertelden met welke leervragen ze in het netwerk waren gestapt en 

de gespreksonderwerpen die in het netwerk werden aangesneden. Aan de hand van de gespreksonderwerpen 

die werden genoemd in het startverhaal, verkenden we samen met de leraar wat het besprokene had 

opgeleverd. Van elk onderwerp volgden we hoe het verhaal zich had ontwikkeld, van ‘productieve activiteiten’ 

tot ‘nieuwe inzichten’.  

Uit de gesprekken met de zes leraren hebben we acht waardecreatieverhalen gehaald. Een voorbeeld van zo’n 

verhaal is hierna opgenomen. We hebben de acht waardecreatieverhalen vervolgens geanalyseerd om te zien 

welke soorten waarden het netwerkleren de leraren nu precies had opgeleverd. De resultaten hiervan zijn te 

vinden in de volgende paragraaf.
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Het verhaal van Wendy en het netwerk Adjunct-directeuren

Dit verhaal vertelt je wat het deelnemen aan een netwerk kan opleveren. Die opbrengst kan bestaan uit 

verschillende zaken. Een leuke bijeenkomst kan bijvoorbeeld al heel waardevol zijn, maar ook wat je eruit 

meeneemt aan tips, ervaringsverhalen en lesideeën heeft waarde. Wat je daar vervolgens mee doet en hoe 

dat je werk en het leren van je leerlingen kan beïnvloeden, is ook onderdeel van wat het deelnemen aan een 

netwerk kan opleveren. Door een netwerkbijeenkomst kun je zelfs anders tegen de dingen die je doet en vindt 

aan gaan kijken. Wat het deelnemen aan een netwerk Wendy heeft opgeleverd lees je hieronder.

Wendy is leerkracht in groep 8 en adjunct-directeur. Wendy was net op zoek naar een nieuwe methode voor 

Engels, toen haar netwerk ‘Adjunct-directeuren’ bij elkaar kwam. De bijeenkomst was een mooie gelegenheid om 

eens te peilen welke methodes er op andere scholen werden gebruikt. Ze kreeg verschillende ervaringsverhalen. 

Een van de aanwezigen merkte op dat er zelfs een methode Engels was die begon bij de kleuters.

Naar aanleiding van deze opmerking ontspon zich een discussie over de voor- en nadelen van het starten met 

Engels in de kleuterklas. Aan de ene kant werd gezegd dat kinderen op jonge leeftijd makkelijker een nieuwe taal 

oppikken, maar aan de andere kant werd gezegd dat de druk voor jonge kinderen al zo groot is. ‘Ze moeten al 

zoveel, was een beetje de algemene stemming’ blikte Wendy terug. ‘En met die gedachte heb ik uiteindelijk ook 

de bijeenkomst verlaten. Toch bleef het idee door mijn hoofd spoken en ik besloot om zelf eens op onderzoek uit 

te gaan’.

Wendy ging op zoek op internet en vond een paar artikelen over Engels op jonge leeftijd die haar visie radicaal 

veranderden. Voor jonge kinderen is Engels leren geen extra belasting, ontdekte ze. Integendeel, ze kunnen een 

taal zo spelenderwijs leren dat het ze later juist veel moeite scheelt. Wendy ging overstag. Ze bracht haar idee 

in bij de bouw-vergadering die enthousiast reageerde, zeker na het lezen van een van de artikelen die ze had 

gevonden. Ook de onderbouw raakte enthousiast na het lezen van het stuk. 

Inmiddels is de nieuwe methode aangeschaft: Engels vanaf de kleuterklas. Die ene opmerking van die collega 

tijdens de netwerkbijeenkomst heeft daarmee geleid tot een nieuwe visie op Engels-onderwijs bij bijna alle 

leerkrachten op de school van Wendy. En dat heeft weer geleid tot een bijzondere nieuwe methode, die, als alles 

loopt zoals gehoopt, zal leiden tot een groep kinderen die beter Engels leert spreken, met minder moeite. Een 

waardevol einde van een vruchtbare netwerkbijeenkomst.

 

De opbrengst van de netwerkbijeenkomst

De waardecreatieverhalen van de zes leraren gaven een goed beeld van hoe zij hun deelname aan een netwerk 

hadden beleefd. Alle leraren waren met verschillende vragen en verwachtingen hun leernetwerk ingestapt. De 

meeste van deze vragen werd ook beantwoord, waarmee een proces van waardecreatie werd ingegaan. 

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de soorten waarden die de netwerkbijeenkomsten opleverden. Zoals de 

tabel laat zien, heeft die ene netwerkbijeenkomst de leraren al flink wat opgeleverd. Vooral de bijeenkomst zelf 

was waardevol, leuk en boeiend voor de leraar met een totaal van 35 ‘productieve activiteiten’, maar ze namen 

ook tips en werkvormen mee uit de bijeenkomst, met een totaal aantal van 46 verschillende ‘nuttige bronnen’. 

Maar liefst veertien keer veranderden leraren iets in hun praktijk naar aanleiding van de bijeenkomst en in tien 

gevallen had dat een zichtbaar positief effect op hun leerlingen of op hun eigen handelen. Drie leraren deden 

nieuwe inzichten op, die hun handelen blijvend veranderden. 
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TABEL 7. 2  Gecreëerde waarde

 Onderwerp Leervragen Productieve Nuttige Veranderde Zichtbare Nieuwe
 netwerk  activiteiten bronnen praktijk opbrengsten inzichten

Sophie Dyslexie 3 3 4 1 1 
 Time-management 2 6 4 1  

Gemma Groep 3 2 5 8 4  

Anne Groep 4 3 5 2   

Wendy Time-management 2 2 5 2 1 1
 Adjunct-directeuren 1 2 3 1 1 

Jannie Dyslexie 2 4 8 2 1 1

Tina  Leerling-volgsysteem  1 8 12 3 6 1
 Totaal 16 35 46 14 10 3

Als we inzoomen op de ervaringen van de leraren, zien we dat ze de bijeenkomst zelf heel waardevol vonden 

als ‘productieve activiteit’. Ze vonden het interessant en leuk om eens met anderen over hun interesses te 

praten. Wat ze vooral benadrukten, was dat ze herkenning en erkenning vonden bij elkaar. Het gesprek met 

gelijkgestemden deed ze erg goed. 

Welke ‘productieve activiteiten’ de leraren precies rapporteerden, leek afhankelijk te zijn van de rol die ze in 

het netwerk vervulden. Sommige van de leraren die we spraken, kwamen vooral antwoorden en tips halen bij 

het netwerk. Andere leraren bleken vooral dingen in te brengen: ze gaven de andere netwerkleden advies en 

werkvormen. Anne was zo’n ‘brenger’. Hoewel het haar plezier gaf om anderen te kunnen helpen, gaf ze aan 

dat ze het jammer vond dat de bijeenkomst vooral een productieve activiteit voor anderen was geweest en in 

mindere mate voor haarzelf. De leraren die beide rollen hadden in hun netwerk, waren het meest tevreden over 

hun netwerkbijeenkomst.

De netwerkbijeenkomst leverden de leraren een schat aan ‘nuttige bronnen’ op. Alle leraren deden nuttige tips 

en inzichten op en ontvingen lesmateriaal en andere documenten van de andere leraren in hun netwerk. Veel 

van deze nuttige bronnen werd na de bijeenkomst ook in praktijk gebracht, wat resulteerde in een ‘veranderde 

praktijk’. In sommige gevallen was dat iets heel groots, zoals in het geval van Wendy, waarin een volledig nieuwe 

lesmethode op school werd geïntroduceerd naar aanleiding van haar netwerkbijeenkomst. In andere gevallen 

ging het om kleine veranderingen, zoals in het geval van Tina, die na de bijeenkomst beter overweg kon met het 

leerlingvolgsysteem en in het geval van Gemma, die door een tip van een collega het vak rekenen op een ander 

moment van de dag besloot te geven. 

Deze aanpassingen leidden in enkele gevallen ook tot ‘zichtbare opbrengsten’. Er veranderde iets ten goede in 

het leren van leerlingen of in het handelen van de leraar zelf. De leraar die bijvoorbeeld besloot een deel van 

haar nakijkwerk voortaan door leerlingen zelf te laten doen, hield opeens meer tijd over voor andere dingen en 

haar leerlingen groeiden door het vertrouwen dat ze in hen stelde.

In drie gevallen vertelden de leraren zelfs dat ze een ‘nieuw inzicht’ op hadden gedaan, iets dat een blijvend 

effect had op hun handelen: ze hadden bijvoorbeeld meer vertrouwen in hun eigen kunnen gekregen. Tina, 

die ontdekte dat ze anderen iets kon leren over het computerprogramma, ontdekte dat ze zelf spelenderwijs 

nieuwe dingen durfde te ontdekken. Wendy, die zag hoe het haar verlichtte om een deel van het nakijkwerk uit 

handen te geven, besefte dat ze ook een goede leraar kon zijn, of misschien zelfs een betere, als ze niet zoveel 

tijd aan haar nakijkwerk besteedde. Jannie, die met haar netwerk een handboek over dyslexie besloot te maken, 

ontdekte hoeveel kennis ze zelf kon vinden en hoe nuttig een netwerk kon zijn zonder dat er een expert aan te 

pas kwam.
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De opbrengst van het gesprek

Zoals hierboven blijkt, hadden de netwerkbijeenkomsten op verschillende vlakken waardevolle gevolgen 

voor de leraren. Echter, bij aanvang van het gesprek dat we met ze hadden, gaven bijna alle leraren aan dat 

de netwerkbijeenkomsten die ze hadden gehad nog niet zo heel veel hadden opgeleverd. Allen waren ze 

na het gesprek verrast door de rijkdom van hun eigen verhalen, die door het vertellen van gestructureerde 

waardecreatieverhalen aan het licht was gekomen. 

De leraren die wij spraken, leken kennis en opbrengsten van netwerkleren vooral te zien in termen van ‘nuttige 

bronnen’. De ‘zichtbare opbrengsten’ hadden ze tot het gesprek niet beseft; de andere soorten waarden hadden 

ze tot aan het gesprek nooit echt als waardevol beschouwd. Het vertellen van hun waardecreatieverhaal 

verschafte ze nieuwe inzichten op dat vlak, tot hun grote verrassing. Daarnaast zorgde het gesprek ervoor 

dat ook de relaties tussen de verschillende opbrengsten zichtbaar werden. Leraren zagen deze daarvoor als 

losstaande elementen en hadden nog niet eerder over de onderlinge samenhang nagedacht. Dat verschillende 

opbrengsten elkaar tot gevolg konden hebben, was voor veel leraren een eye-opener. Na het gesprek waarin we 

systematisch de verschillende soorten waarden doorliepen, gaven de leraren aan de netwerkbijeenkomsten als 

vele malen nuttiger en waardevoller te zien dan daarvoor.

Besluit

We gingen de gesprekken met de zes leraren in met twee vragen over de rol van het waardecreatieverhaal: 

1. Wat hebben de netwerkbijeenkomsten opgeleverd voor de leraren?

2. Kan het waardecreatieverhaal worden gebruikt om zicht te krijgen op de opbrengsten van netwerkleren?

Op de eerste vraag kunnen we antwoorden dat de netwerkbijeenkomsten veel soorten waarden hebben 

opgeleverd. Leraren vonden de bijeenkomsten niet alleen leuk en boeiend, ze vertrokken er met veel tips 

en werkvormen die ze toepasten in de praktijk en die in een aantal gevallen ook nog eens bleken te werken. 

Sommige leraren deden zelfs volledig nieuwe inzichten op die ze vervolgens ook in andere situaties konden 

toepassen. Niet alle netwerkbijeenkomsten hadden dezelfde opbrengst. Sommige leraren leerden vooral iets 

over zichzelf en hun eigen handelen, andere leraren namen tips mee die grootschalige gevolgen hadden voor 

het onderwijs op een hele school. Wat we kunnen stellen is dat de acht netwerkbijeenkomsten die de zes leraren 

bijwoonden waardevolle en verreikende gevolgen hebben gehad, die niet alleen de leraar beïnvloedden, maar 

ook de leerlingen en de school.

Op de tweede vraag kunnen we antwoorden dat het waardecreatieverhaal inderdaad gebruikt kan worden 

om zicht te krijgen op informeel leren. Niet alleen voor buitenstaanders zoals wij, maar ook voor de leraar zelf. 

Leraren lijken niet altijd te zien wat hun netwerkbijeenkomst allemaal oplevert, tot ze er systematisch naar gaan 

kijken. De leraren die we spraken, leken een bepaalde visie te hebben op leren en op kennis die ze hinderde 

om de waarde van het informele leren te zien. Voor de leraren leek een nuttige bijeenkomst vooral te moeten 

resulteren in veel tips en werkvormen. Dat een dergelijke bijeenkomst ook andere opbrengsten kon hebben en 

vooral hoe een tip kon leiden tot gevolgen die zichtbaar waren in de praktijk, zagen ze pas na het gesprek.

Om deelnemers aan leernetwerken meer inzicht in hun eigen waardecreatieproces te geven, werken we aan 

de ontwikkeling van een toegankelijke en praktisch bruikbare leidraad die leraren kan helpen hun eigen 

waardecreatieverhaal te vertellen. In figuur 7.1 staat een invulschema met de vragen die we daarbij als 

vertrekpunt gebruiken, met een voorbeeldverhaal. Leraren kunnen dit schema zelf invullen om zo de opbrengst 

van hun eigen netwerkbijeenkomst te achterhalen. In ons verdere werk in het onderwijs, zijn wij bezig te 

onderzoeken hoe waardecreatieverhalen schoolleiders kunnen helpen meer zicht te krijgen op wat hun 

investeringen in netwerkleren oplevert voor de professionele ontwikkeling van leraren, voor de leerlingen en 

voor de school.
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FIGUUR 7.1  Vragen bij het opstellen van een waardecreatieverhaal
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8  Tot besluit

Maarten de Laat en Renée de Kruif

In brede termen kan worden geconstateerd dat netwerkleren gezien kan worden als een belangrijke stille 

kracht achter professionele ontwikkeling. Zowel conceptueel als vanuit de praktijk zijn er aanwijzingen dat 

netwerkleren iets is dat dagelijks spontaan gebeurt. Men is daar ook positief over en herkent de toegevoegde 

waarde. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat deze activiteiten ad hoc gebeuren, dat voor anderen 

(buiten het netwerk) het goede werk niet zichtbaar is en dat dit vaak ook zo blijft. De waarde die het leren 

oplevert, wordt weinig tot niet gedeeld en berust waarschijnlijk veelal op toeval. Dit informele karakter van 

het leren is aan de ene kant een kracht maar tegelijker tijd ook een zwakte. Vanuit het idee het informele leren 

meer formeel ruimte te geven, willen we netwerkleren meer daadkracht geven. Om dit te kunnen doen, is het 

belangrijk dat er naast een andere taal waarin we over leren spreken ook een beter begrip ontstaat voor wat 

netwerkleren is. 

Over het algemeen is er nog veel onzekerheid over wat professionals precies doen in deze netwerken, hoe 

netwerkleren de ruimte kan krijgen, hoe je dit moet managen en tot welke resultaten dit leidt. In de bijdrage 

over de Netwerkscan hebben we gezien dat leraren in beperkte mate hun netwerk inzetten, maar dat ze wel 

positief zijn over wat dit kan opleveren. Zowel de Netwerk Barometer als de waardecreatieverhalen bevestigen 

dit beeld. Aan de andere kant zie je aan de hand van Netwerk InBeeld dat er op zich meer netwerken zijn dan 

je in eerste instantie zou verwachten. Dit is mede afhankelijk van de cultuur die er binnen een school heerst en 

de mate waarin men in staat is op een andere of bredere manier naar professionaliseren binnen de organisatie 

te kijken. De leerarchitectuur heeft een bepalende invloed op de ruimte en kwaliteit van netwerkleren. Daarbij 

hebben wij ook ervaren dat er geen uniforme route is waarlangs je netwerkleren kunt uitrollen, maar wel dat 

je met elkaar de fases doorloopt zoals we die hebben laten zien. Het is hierbij belangrijk aan te sluiten bij de 

sociale context die professionals al hebben gecreëerd. Deze context zal veelal een goede voedingsbodem zijn 

om vanuit te starten. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een draaiboek dat scholen kunnen 

gebruiken bij het implementeren van netwerkleren. Dit draaiboek zal inspiratie en ankerpunten bieden om het 

netwerkleren passend binnen de eigen organisatiecultuur vorm te geven. 

Bent u geïnteresseerd in de tools en werkvormen die in de diverse hoofdstukken aanbod zijn gekomen en wilt u 

deze zelf gebruiken? Ze zijn gratis beschikbaar via LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek).
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