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BEVORDEREN VAN NETWERKLEREN
Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling-Teunter

4.1 INLEIDING
Opvattingen over leren en (nuttige) kennis veranderen voortdurend. De laatste decennia is er veel (hernieuwde) aandacht voor samen of sociaal leren en
voor leren in interactie.
Ook is het onderscheid tussen leren en werken steeds
meer vervaagd. Leraren gelden als kenniswerkers
die, al werkend, continu leren en innoveren. Bij deze
opvatting hoort dat je leren meestal niet in je eentje
doet, maar juist in interactie, bijvoorbeeld in gesprek
met collega’s over concrete gebeurtenissen of over
consequenties van een besluit of elkaars zienswijze.
Dit collectief leren gebeurt vaak spontaan, ongepland en informeel, bijvoorbeeld bij de koffie of in
de wandelgangen. Maar het kan ook formeel en
gepland vanuit een gezamenlijke (werk)opdracht.
Dit laatste - formeel, gepland en collectief - staat
bekend onder de term netwerkleren. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de kenmerken en belangrijke opbrengsten van netwerkleren en op factoren
die deze opbrengsten beïnvloeden.

4.2 WAT WE UIT ONDERZOEK WETEN
Sociale netwerken zijn te definiëren als een web van
verbindingen en interacties tussen mensen. Vanwege
die interactie zijn het geschikte plekken om te leren.
Collectief leren betekent leren met elkaar, terwijl leren
van elkaar eerder duidt op een individueel proces.
Beide processen vinden tegelijkertijd plaats. Immers,
als je samen aan het leren bent, bijvoorbeeld samen
tot een nieuwe oplossing voor een praktisch probleem komt, dan vergroot je daarmee ook je individuele kennis en ervaring. Netwerkleren omvat dus
een collectief proces, met gezamenlijke én individuele opbrengsten.
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Kenmerken
Afhankelijk van de wetenschappelijke discipline
worden verschillende aspecten van collectief leren
benadrukt (Muijs, West, & Ainscow, 2010). Vanuit
de psychologie ligt het accent op het leerproces
van (individuele of collectieve) betekenisverlening
in interactie. Vanuit de sociaal kapitaaltheorie, een
meer sociologische benadering, bestaan netwerken uit onderling verbonden actoren (individuen of
organisaties zoals scholen) waarvan de onderlinge
relaties meer of minder formeel van aard kunnen
zijn (Vermeulen, 2016). Zo ontstaan twee dimensies,
van individueel tot collectief en van spontaan (‘ontstaan of gegroeid’) tot gepland leren (zie Figuur 1 op
pagina 48). Het netwerkleren zoals beschreven in dit
hoofdstuk bevindt zich in het kwadrant rechtsonder.

Condities voor netwerkleren
Homogeen of heterogeen
Bepalend voor de opbrengsten van netwerkleren is
de mate van hechtheid en diversiteit van de verbanden. Hechte verbanden ontwikkelen zich gemakkelijker tot homogene groepen. De leden ontwikkelen
immers samen iets en nemen dingen van elkaar over.
In deze verbanden, zoals een schoolteam of een projectteam waarin twee organisaties intensief samen
optrekken, zullen leraren gemakkelijker samenwerken vanwege overeenkomstige referentiekaders,
kennis en cultuur.
Deze homogene verbanden stimuleren het delen
van impliciete en complexe kennis, maar ze komen
minder gemakkelijk tot nieuwe inzichten. Minder
hechte of losse relaties bevorderen het delen van
eenvoudige kennis, zoals feiten of lineaire oorzaakgevolgrelaties en leiden vaker tot (kennismaking
met) nieuwe inzichten en perspectieven. Dat helpt
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Een groep mensen vanuit een opdracht laten netwerken betekent dus niet automatisch dat ze leren.

Stimulerende schoolleiding

Figuur 1. Vier vormen van leren. Naar Vermeulen, 2016.

om bij complexe vraagstukken tot nieuwe gemeenschappelijke oplossingen te komen.
Kortom, voor kleine verbeteringen en stap voor stap
ontwikkelen zijn hechte, vertrouwde verbanden
geschikt. Radicale vernieuwingen komen vaker voort
uit losse verbanden, met een grotere diversiteit aan
kennis, achtergronden en culturen. In beide gevallen
zijn vertrouwen en respect essentiële voorwaarden
om kennis met elkaar te kunnen delen.

Duidelijke opdracht
Om netwerkleren te bevorderen zijn een duidelijke
opdracht of gemeenschappelijke ambitie belangrijk. Groepsleden moeten bovendien inzicht en vertrouwen in elkaars expertise hebben om te komen
tot een gevoel van gemeenschappelijkheid. Wanneer organisaties elkaars concurrent zijn en er een
belangenstrijd is over het aantrekken van nieuwe
leerlingen of de verdeling van geld, dan is de kans
op gezamenlijk leren, ontwikkeling en vernieuwing
klein.
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De schoolleiding kan netwerkleren stimuleren door
leraren te (laten) trainen in benodigde vaardigheden
als luisteren naar elkaar, doorvragen, iets precies willen begrijpen, reflecteren, een mening naar voren
brengen en kritische opmerkingen durven plaatsen.
Ook kan de school een (externe) coach benoemen die
het groepsproces begeleidt. Het is belangrijk dat deze
coach zich in dienst stelt van de groep en spontane
ontwikkelingen en uitkomsten van discussies benut.
De schoolleiding kan bovendien helpen door
instrumenten voor evaluatie en monitoring en ontmoetingsruimtes beschikbaar te stellen. Op organisatieniveau kan de schoolleiding het belang van
buitenschoolse netwerken benadrukken, aandacht
geven aan bijeenkomsten, deelname stimuleren aan
professionele leergemeenschappen (PLG’s) en communities of practice (CoP’s) en meer duurzame netwerken (zoals beroepsorganisaties) en de opbrengsten ervan een plaats geven in werkprocessen en
schoolbeleid. Door het leren in netwerken als een
vorm van professionele ontwikkeling te prioriteren en te stimuleren wordt dit een vanzelfsprekend
onderdeel van de schoolorganisatie.

Opbrengsten van netwerkleren
Opbrengsten van netwerkleren zijn afhankelijk van
de mate van facilitering en vooral van de doelen van
en processen in het netwerk. Er zijn individuele en
collectieve opbrengsten te onderscheiden.

Individuele opbrengsten
Veel onderzoek is gericht op individuele opbrengsten oftewel value creation (waardeopbrengst), zoals
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Wenger, Trayner en De Laat (2011) dat noemen.
Ze onderscheiden vijf verschillende individuele
opbrengsten:
1. Directe waarde
	Activiteiten en interacties binnen het netwerk die
een deelnemer leuk en interessant vindt.
2. Potentiële waarde
	Kennis die iemand later kan gebruiken, zoals persoonlijke mogelijkheden, nieuwe contacten en
toegang tot kennis en kennisbronnen.
3. Toegepaste waarde
	Onmiddellijke veranderingen in de praktijk, bijvoorbeeld afspraken over hoe om te gaan met
kinderen met een rugzakje of over een bepaalde
pedagogische aanpak.
4. Gerealiseerde waarde
	Het daadwerkelijke effect in de eigen lespraktijk
van toepassing van de opgedane kennis, bijvoorbeeld een nieuwe aanpak die ertoe leidt dat leerlingen zich prettiger voelen en beter leren.
5. Transformatieve waarde
	De nieuwe inzichten die iemand opdoet door reflectie op de processen en de opbrengsten, waardoor
het netwerkleren zelf verandert (‘dubbelloopleren’).
Dit onderscheid in vijf waarden kan leraren bewuster maken van de verschillende opbrengsten. Deze
zijn minder gemakkelijk te vatten in meer traditionele termen van ‘wat je geleerd hebt’, maar wel
belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling en praktijk. En daarmee uiteindelijk ook voor de
schoolorganisatie.
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Collectieve opbrengsten
Collectieve opbrengsten zijn er op het niveau van
het netwerk en de schoolorganisatie(s). Op netwerkniveau kan het bijvoorbeeld gaan om het realiseren
van een gezamenlijke ambitie en een gemeenschappelijk referentiekader en het creëren van wederzijds respect en vertrouwen. Dit zijn noodzakelijke
opbrengsten om het netwerk goed te laten functioneren. Een uiteindelijke opbrengst is gezamenlijke
kennisvermeerdering, denk bijvoorbeeld aan een
netwerk van reken- of taalcoördinatoren die samen
een nieuwe methode ontwikkelen.
Bovenschoolse opbrengsten zijn heel divers. Voorbeelden zijn een gezamenlijk curriculum voor samen
opleiden, een bovenschools beleid rondom pesten
of ICT of een bovenschoolse aanpak voor het begeleiden van meer begaafde leerlingen.

Vele noemers voor collectief leren
Het fenomeen netwerkleren kent diverse vormen, met elk eigen benamingen en verschillen
in focus, opzet en uitkomsten. Voorbeelden zijn
(professionele) leergemeenschappen (PLG’s),
leergroepen, leernetwerken, leerkringen en in
het Engels communities of practice (CoP’s) en
learning communities. Die verschillende noemers zijn voor dit hoofdstuk minder relevant.
Van belang is hier dat het allemaal geplande
vormen van collectief leren zijn, waarbij mensen rondom een gezamenlijke interesse of
vanwege een gezamenlijke opdracht) een
netwerk vormen. Deze geplande vormen
van collectief leren worden in de literatuur
netwerk(ler)en genoemd (zie Figuur 1).
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Bovenschoolse netwerken kunnen de individuele
organisaties meer kennis opleveren of toegang
geven tot hulpbronnen, zoals onderwijsleermiddelen of expertise. Ook de ontwikkeling en implementatie van materialen is bovenschools efficiënter dan
per school.
Voor het begrijpen en begeleiden van collectieve
opbrengsten kunnen netwerken gebruik maken van
het ‘Dimensies van Sociaal Leren raamwerk’, kortweg
het Dimensieraamwerk (Vrieling, Van den Beemt, &
De Laat, 2016). Dit raamwerk biedt handvatten om
het functioneren van het netwerk in kaart te brengen en te evalueren. Het raamwerk onderscheidt
vier dimensies (of kernwaarden) van sociaal leren
(praktijk, domein en waardecreatie, verbondenheid,
organisatie), die weer zijn onderverdeeld in elf indicatoren (1a t/m 4d, zie Tabel 1).
De dimensie ‘Praktijk’ weerspiegelt de mate waarin
de activiteiten in het netwerk vanuit de praktijk zijn

ontstaan en de wijze waarop deze in de praktijk hun
weerslag krijgen. De dimensie ‘Domein en waardecreatie’ betreft de opbrengst oftewel het ‘wat’ van het
netwerkleren. De dimensie ‘Verbondenheid’ geeft
het ‘wie’ weer: wie zijn de netwerkdeelnemers en
hoe zijn ze met elkaar verbonden? De laatste dimensie ‘Organisatie’ betreft de wijze waarop (‘hoe’) het
netwerk functioneert en de mate waarin deelnemers
zelfsturend zijn of niet.
Het Dimensieraamwerk is een hulpmiddel om te
monitoren en te diagnosticeren, het is geen toets.
Een bepaalde plaats op de dimensie is niet goed of
fout. Het netwerk bepaalt zelf de doelen en verwachtingen, en of die voldoende uit de verf komen.

4.3 EEN PRAKTIJKVOORBEELD
Ter illustratie van de manier waarop een school
netwerkleren kan stimuleren, beschrijven we een
praktijkvoorbeeld uit de Academische Werkplaats

Tabel 1. Het Dimensieraamwerk. Overgenomen uit Vrieling et al., 2016

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 uitwisselen of verbreden/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 kenniswerkers?

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 bredere activiteiten zien?
4c. In welke mate laat de groep hiërarchische of gelijkwaardige relaties zien?
4d. In welke mate heeft de groep gedeelde normen over de manier waarop ze onderling communiceren?
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Oost-Gelderland (zie ‘Verder lezen’). In deze werkplaats komen diverse leernetwerken acht keer per
jaar bijeen om te werken aan de oplossing voor
vragen uit hun praktijk, zoals zelfgestuurd leren,
onderzoekend leren en hoogbegaafdheid. Deze
geplande collectieve netwerken zijn geïnitieerd
door pabo Iselinge, het Welten Instituut van de
Open Universiteit en ongeveer 35 opleidingsscholen (po). Ze bestaan uit leraren, pabostudenten en
onderzoekers.

Meerwaarde
Deze samenwerking biedt voor alle partijen meerwaarde. De leraren krijgen de kans zich te professionaliseren in voor hen relevante thema’s. De
pabo kan netwerkleren voor studenten tot een
integraal onderdeel van het curriculum maken, in
een samenwerking met het werkveld (praktijk) en
de universiteit (theorie). De onderzoekers ten slotte
krijgen meer inzicht in netwerkleren.

Faciliteiten
De betrokken instellingen faciliteren hun medewerkers om aan de werkplaats te kunnen deelnemen. Voor de po-leraren wordt hiervoor bijvoorbeeld het professionaliseringsbudget gebruikt. De
hogeschool zorgt voor een ontmoetingsruimte,
een elektronische leeromgeving voor samenwerking en een website voor alle ontwikkelde materialen. Ook organiseert de pabo studiedagen voor
kennisdeling.

Monitoring
De deelnemers vinden het belangrijk om ook van het
proces zelf te leren (‘dubbelloopleren’) en daarom
wordt het netwerkleren zorgvuldig gemonitord. De
netwerkcoaches (in dit geval de (docent)onderzoe-
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kers) spreken elkaar voorafgaand aan de netwerkbijeenkomsten, om samen te bekijken hoe ze het
netwerkleren kunnen ondersteunen. Ze leveren werkvormen en instrumenten voor de netwerken, bijvoorbeeld een format voor een projectplan of een lijst met
aandachtspunten voor het maken van een ontwerp.

Netwerk zelfgestuurd leren
We zoomen verder in op het netwerk ‘zelfgestuurd
leren’ binnen de Academische Werkplaats Oost-Gelderland. Dit netwerk bevindt zich in de fase van analyse en exploratie en is bezig om een probleemstelling te formuleren met onderzoeksvragen, als basis
voor het verdere ontwerp. De netwerkdeelnemers
hebben geconstateerd dat er in hun basisschoolpraktijk geen doorgaande lijn is voor zelfgestuurd
leren. Wel zijn er op dit terrein diverse initiatieven,
maar de beginsituatie van de betrokken basisscholen verschilt. De leraren willen binnen de basisscholen meer op één lijn komen en meer de rol van coach
van leerlingen aannemen.

Werkvormen
Er vindt een eerste uitwisseling van ideeën plaats
voor het ontwerp van ‘zelfgestuurd leren’. Dit
gebeurt in de vorm van een ideeënmuur (werkvorm 1). Daarna gaan de deelnemers met een Padlet (een digitaal prikbord waar ze tekst, documenten, foto’s of links op kwijt kunnen, werkvorm 2) de
ideeën verfijnen en clusteren.
Op basis van de Padlet voeren de deelnemers een
discussie over welke ideeën het best passend, wenselijk en uitvoerbaar zijn. Uiteindelijk besluit het netwerk geen van deze ideeën direct over te nemen,
maar een praktijkinstrument te ontwikkelen waarmee teams de voorwaarden voor zelfgestuurd leren
in kaart kunnen brengen (zie ‘Verder lezen’).
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Deze werkwijze waarborgt dat de collectieve praktijkbehoefte binnen de basisscholen centraal staat en
dat het zoeken naar mogelijke oplossingen de kern
van de netwerkactiviteiten vormt. In het vervolg van
het netwerk staan de praktijkervaringen structureel
op de agenda en zijn deze leidend voor de ontwikkeling en aanpassing van het praktijkinstrument. De
daadwerkelijke implementatie van het instrument
vindt plaats in de twee betrokken basisscholen. Ook
verkent het netwerk hoe het praktijkinstrument een
plek in het pabocurriculum kan krijgen.

Kruisjes in het Dimensieraamwerk
Alle deelnemers is gevraagd om op twee momenten per jaar de vragen uit het Dimensieraamwerk
(Vrieling et al., 2016) te bekijken en hier met kruisjes
aan te geven hoe ze de stand van zaken in hun netwerk op dat moment ervaren. Bij de eerste dimensie ‘praktijk’ en indicator 1a (‘In welke mate richt de
groep zich op speciale gebeurtenissen of worden
de groepsactiviteiten in het dagelijkse werk geïntegreerd?’) zetten deelnemers een kruisje in een schaal
van ‘geen’ naar ‘heel veel’.
Door het plaatsen van deze kruisjes reflecteren
individuele deelnemers op hun ervaringen met het
netwerk. Vervolgens delen en vergelijken ze hun
bevindingen. Doel is om een gedeeld beeld te creëren over het functioneren van het netwerk. Voor
het netwerk ‘zelfgestuurd leren’ ziet dat er voor de
indicator praktijkintegratie bijvoorbeeld zo uit (zie
Figuur 2).
niet geïntegreerd

Praktijk

x

geïntegreerd

Figuur 2. Score van het netwerk zelfgestuurd leren op de indicator praktijkintegratie.
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Deze score is te danken aan het feit dat beide basisscholen het ontworpen praktijkinstrument al schoolbreed inzetten. Toch staat het kruisje nog niet helemaal rechts, want door het gesprek over de dimensie
praktijk kwam het netwerk ook tot het inzicht dat er
nog een bredere implementatie van het instrument
mogelijk is. De deelnemers vinden het belangrijk dat
het instrument beschikbaar wordt voor een bredere
groep collega’s. Ze denken bovendien na over validering van het instrument op grotere schaal. Dat raakt
ook aan de tweede indicator van de praktijkdimensie, namelijk de mate waarin het netwerk tijdelijke of
permanente sociale activiteiten laat zien. Door deze
bewustwording is als eerste stap een presentatie
gehouden op een studiedag voor alle opleidingsscholen in de regio.
Door deze werkwijze ontstaat een breder inzicht in
de wijze waarop het netwerk voor de verschillende
deelnemers functioneert. Door het gesprek hierover kunnen de deelnemers het functioneren van
het netwerk bovendien evalueren en verbeteren
en samen afspraken maken voor het toekomstig
functioneren. Dit betreft dus de transformatieve
waarde oftewel het ‘dubbelloopleren’. In de praktijk blijkt dit overigens een moeilijke stap en is een
coach belangrijk.

Overleg netwerkcoaches
De besproken vormen van alle netwerken vanuit het
Dimensieraamwerk zijn ook weer onderwerp van
gesprek voor de netwerkcoaches. Vanuit de dimensie
Verbondenheid bleek bijvoorbeeld de gezamenlijke
lunch voor de netwerkdeelnemers van groot belang
te zijn. Toen deze lunch vanwege kostenbesparing
wegviel, ging dit ten koste van de verbondenheid in
de netwerken, zo bleek uit de evaluaties.
Ook constateerden de coaches dat de netwerken
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weinig gebruikmaakten van externe expertise
(zwakke relaties) en stimuleerden ze daarom de netwerken om collega-scholen te bezoeken en experts
uit te nodigen.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat zorgvuldige
organisatie en monitoring van de processen belangrijk is om te kunnen en te blijven leren. Het beschreven Dimensieraamwerk kan daarbij helpen.

4.4 IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Collectief gepland leren in een netwerk leidt niet
per definitie tot netwerkleren. Om het te bevorderen en ondersteunen kunnen schoolleiding en netwerkdeelnemers rekening houden met de volgende
aandachtspunten:

Voor de schoolleiding:
•	Faciliteer het proces
•	Formuleer de opdracht zorgvuldig
•	Plan ruimte en (ontmoetings)tijd in (roostering)
•	Vraag je af wie er het beste in een bovenschools
netwerk kunnen participeren (op basis van de
opdracht):
- Deelnemers moeten toegang hebben tot kennis
en bronnen in de organisatie die noodzakelijk zijn
om de opdracht uit te kunnen voeren.
- Deelnemers zelf zijn ook weer kennisbron voor de
eigen organisatie en moeten daarom een centrale
en toegankelijke positie hebben.
		 Denk daarbij ook aan:
		  Diversiteit met wisselende deelnemers of juist
hechtere relaties
		  
De levensduur van het netwerk: tijdelijke of
langlopende opdracht
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Voor de netwerkdeelnemers:
•	Monitor en evalueer:
- Kort evalueren na iedere bijeenkomst (stilstaan bij
‘wat ging goed en wat willen we de volgende keer
beter’)
- Monitor en evalueer twee keer per jaar diepgaand:
		  Gebruik daarvoor bestaande instrumenten
		  Vul die aan met eigen wensen en eigen context
		  Vergelijk samen de bestaande met de gewenste
situatie
		  Trek gezamenlijk conclusies
		  Besteed aandacht aan de individuele en de collectieve leeropbrengsten
		  Besteed aandacht aan de vier dimensies
		  Houd rekening met de vijf processen van waardecreatie, stuk voor stuk belangrijk
- Benadruk vanaf de start het belang van brede
benutting van de opbrengsten; heb daarbij oog
voor:
		  de urgentie of belang van het thema voor de
organisaties
		  
de verbinding met speerpunten, beleid en
langetermijnplanning
		  het draagvlak en de betrokkenheid van collega’s
		  betrokkenheid, waardering, steun en facilitering
van leidinggevenden
		  gezamenlijke conclusies
		  
aandacht en een podium voor tussentijdse
bevindingen
•	Vier successen met elkaar door opbrengsten zichtbaar te maken binnen én buiten het netwerk:
- Dit bevordert kennisdeling
- Bredere kennisdeling levert nieuwe perspectieven
op over het geleerde, waardoor het netwerkleren
een nieuwe impuls krijgt.
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