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APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van 
leren, onderwijsvormgeving, schoolontwikkeling en leiderschap.  
Via advies, training, coaching en projectleiding werken we met docen-
ten en leidinggevenden aan duurzame vernieuwing. 
Onze aanpak is geënt op wetenschappelijke inzichten, deelname aan 
innovatieprojecten en ervaring in de praktijk van alledag.  
We werken met 120 trainers/adviseurs.
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Inleiding: over effectief netwerkleren

Netwerken is ‘hot’. Linkedin, twitter, facebook et cetera, de social media 
vliegen om je oren als je erover begint. Maar wat betekent het eigenlijk 
voor professionals om in die ‘genetwerkte’ schoolomgeving te werken? Bijna 
iedereen heeft al wel eens met netwerken te maken gehad, of je nou zelf 
een netwerkje van nabijgelegen scholen bent begonnen, of meegedaan hebt 
in een intervisienetwerk na je opleiding of een ib- of ict-netwerk. Maar wat 
zijn eigenlijk de criteria van een goed functionerend netwerk? en hoe weet 
je of je daaraan zelf een effectieve bijdrage kunt leveren? en gaat het bij al 
die netwerken uiteindelijk niet veel meer om de mensen die erin meedoen 
en de mate waarin je je erin kunt professionaliseren, dan om de snelheid (en 
vluchtigheid) van het internet?

voor schoolbesturen en scholen wordt opbrengstgericht werken steeds 
belangrijker. vaak gaat het gesprek van schoolleiders en bovenschools lei-
dinggevenden daarom over de resultaten van de leerlingen. Uit de literatuur 
blijkt nu dat netwerkleren een positief effect heeft op leerlingresultaten: 
schoolteams die systematisch reflectieve professionele gesprekken voeren 
over opbrengsten van hun onderwijs, genereren hogere opbrengsten (Stoll, 
earl & timperley, 2009). dit leidt tot de vraag op welke manier deze profes-
sionele leergemeenschappen het best kunnen worden ingericht, zodat lera-
ren, schoolleiders en bovenschools leidinggevenden meer grip hebben op de 
resultaten van hun onderwijs. het bevorderen van het professionele gesprek 
over opbrengsten lijkt dan een logische vervolgstap.

Bij APS hebben we al in diverse projecten vormen ontwikkeld die de profes-
sionele dialoog bevorderen. Zo werken we al jaren met werkplaatsen, organi-
seren we professionele leergroepen met leraren, doen we actieonderzoek met 
teams en werken we aan het versterken van lerende netwerken. ook onder-
steunen we bij het opzetten en lerend houden van (bestuurs-)academies. 
een van onze laatste projecten is de vertaling en bewerking van de engels-
talige simulatie Networks for Learning, die in engeland en Nieuw-Zeeland is 
ingevoerd om het leren in netwerken te versterken. in Nederland heet deze 
simulatie Linken om te Leren. volgens ons zijn het allemaal manieren en 
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interventies om het leidinggeven aan leren in de organisatie te bevorde-
ren. in deze publicatie vertellen we graag wat meer over de achtergronden 
en werkwijzen. wat u zult merken, is dat we gecharmeerd zijn van nieuwe 
media, maar wel alleen als die het leren van de mensen in de organisatie 
werkelijk helpen versterken.
 
we gaan in op:
• de meerwaarde van netwerkleren voor duurzame organisatieontwikkeling;
• de meerwaarde van netwerken voor het professionaliseren van leerkrachten;
• de meerwaarde van netwerken voor het leren van leerlingen; 
• netwerken en professionele leergemeenschappen, hoe organiseer je dat?

heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, of wilt u er eens verder 
over in gesprek, neem dan gerust contact op. dat kan in persoon en digitaal 
via:
• de website: www.aps.nl/netwerkleren
• twitter: @APS_NL en @prof_bemoeial
• Linkedin: www.linkedin.com/in/naomimertens

http://www.aps.nl/netwerkleren
www.linkedin.com/in/naomimertens
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H1  Duurzame onderwijsorganisatie-
ontwikkeling 

over duurzame onderwijsontwikkeling is in de afgelopen jaren zoveel gepu-
bliceerd, dat het haast overbodig lijkt om er opnieuw over te schrijven. 
toch zijn er nog maar weinig onderwijsorganisaties die over zichzelf durven 
zeggen dat ze een echte lerende organisatie geworden zijn, of dat hun ver-
anderingen duurzaam ingebed zijn. Blijkbaar is het makkelijker om erover te 
schrijven en te praten, dan om het voor elkaar te krijgen. in Lerende Scholen 
van Peter Senge stelt janis dutton drie vragen waarmee je kunt bepalen of je 
eigen organisatie ook een lerende organisatie is: ‘heeft de organisatie op dit 
moment een helder en goed begrip van haar situatie?’ (kun je samen tegen 
de waarheid?), ‘Begrijpt de hele organisatie de huidige situatie op dezelfde 
manier en wordt er op basis daarvan nieuwe gemeenschappelijke kennis 
gecreëerd?’ (Leert iedereen er van iedereen?) en ‘wordt kennis vertaald in 
effectieve toekomstgerichte actie?’

Als je deze vragen met ‘ja’ wilt kunnen beantwoorden, moet je minimaal in 
staat zijn om met allerlei deelnemers uit allerlei lagen in je organisatie te 
praten over en te werken aan de missie en visie van de gehele organisatie, 
de grote doelen en de kortetermijnplannen, geplaatst in een actuele con-
text: ‘we zijn een groep scholen die geconfronteerd worden met de nieuwe 
wetgeving en daarvoor een oplossing willen vinden, terwijl we trouw blijven 
aan onze eigen opvattingen over opvoeding en onderwijs aan kinderen.’ de 
activiteiten die zo’n groep scholen dan gezamenlijk kan ondernemen, moe-
ten dan bijdragen aan dat hogere doel én aan een concrete verbetering van 
de actuele situatie. en ook nog zó, dat de verandering kan beklijven. dat 
is geen simpele opdracht. Maar het werken in netwerken kan bijdragen aan 
duurzame organisatieontwikkeling. 

Duurzaam leren gaat niet vanzelf

Leren in professionele netwerken is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. 
vaak komen mensen naar een netwerk, ruilen informatie en gaan weer terug 
naar school. iedereen lijkt betrokken en tevreden, maar er vindt niet werke-
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lijk transfer plaats van de in het netwerk ontwikkelde kennis naar de praktijk 
van de school. in onze ervaring met bijvoorbeeld ib-netwerken, hebben we 
gemerkt dat het nog niet meevalt om de doelen van het netwerk goed afge-
stemd te houden op die van de deelnemende scholen en andersom. vaak 
zijn deelnemers aan het netwerk en de schoolleiders van de deelnemende 
scholen zich niet bewust van de meerwaarde die die afstemming kan ople-
veren. Bovendien hebben deelnemers aan een netwerk diverse persoonlijke 
belangen en voelen zij zich niet altijd sterk ondersteund door de visie van 
hun eigen organisatie.

Als we met deze deelnemers nadachten over de lerende-organisatievragen, 
dan merkten we dat zij zichzelf vaak niet zagen als deel uitmakend van één 
groep of organisatie, ook niet als er een instantie was die hun samenzijn 
bekostigde. Zo was er een ib-netwerk waarvan de deelnemers regelmatig bij 
elkaar kwamen onder coördinatie van een samenwerkingsverband. de deel-
nemers beschreven hoe zij allemaal van verschillende scholen en besturen 
kwamen, en zelfs soms onderling concurrerende belangen hadden. ook al 
was er bestuurlijke samenwerking afgesproken, dan nog werd die op de werk-
vloer lang niet altijd gevoeld. het overbruggen van verschillen en het vinden 
van een gedeelde opdracht en een gedeeld doel, vanuit gedeelde waarden, 
was daarom een van de cruciale activiteiten voor deze groep. de doelen 
die beschreven waren in het gezamenlijk activiteitenplan waren weliswaar 
niet onnuttig, maar niet herkenbaar gekoppeld aan een groter doel als ‘het 
organiseren van boeiend onderwijs voor alle kinderen in onze regio’. daar-
naast waren deelnemers niet echt gewend om met elkaar te werken, nieuwe 
producten te maken of gezamenlijk oplossingen te bedenken voor concrete 
problemen en die gezamenlijk te toetsen in de praktijk. veel meer was het de 
gewoonte om samen te vergaderen, te praten over kleinere kwesties en soms 
wel elkaar verder te helpen door het doen van praktische suggesties. het 
netwerk was daardoor kwetsbaar: als de coördinator er niet was, of er was 
geen agenda, dan ging het niet door. ook als deelnemers afwezig waren, was 
er eigenlijk niemand die dat zorgelijk vond. Bovendien ervaarden de scholen 
afzonderlijk weinig meerwaarde van het netwerk in het algemeen.
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Fasering in de ontwikkeling van netwerken

in een artikel van Louise Stoll vinden we haar opvatting over ‘verder ontwik-
kelde’ vormen van lerende netwerken. het zijn netwerken die een focus op 
leren hebben waarin “a group of schools join together to plan, implement 
and monitor a range of activities that will enhance learning and teach-
ing within and across their schools. Learning networks focus on learning of 
pupils, all staff, leaders and other stakeholders, as well as building capac-
ity for learning and sharing knowledge between schools.” (crandall & Stoll, 
2005) 

Zo’n groep scholen heeft dus een gezamenlijk gevoelde opdracht, waarvan 
de uitkomst merkbaar effect gaat hebben in de afzonderlijke scholen. Niet 
alleen de leerlingen gaan er meer van leren, maar vooral ook de leraren en de 
leidinggevenden in de school. kennisdelen tussen scholen is dan volkomen 
gebruikelijk: als er ergens expertise wordt ingekocht, wordt die kennis eerst 
omgezet naar praktijk en dat wordt daarna gedeeld met de anderen. Zo kan 
effectiever gewerkt worden, op basis van werkelijke ontwikkelbehoefte van 
scholen. eén van de scholen werkt bijvoorbeeld een aantal middagen met 
een expert aan meervoudige intelligentie en laat vervolgens de nieuwe prak-
tijk zien aan andere scholen die erin geïnteresseerd zijn. daarmee voorkom je 
dat een heel netwerk bij een bijeenkomst zit over Mi, terwijl het maar voor 
een paar scholen op dat moment relevante informatie is.

in de mede door Louise Stoll ontwikkelde simulatie Linken om te Leren wordt 
goed zichtbaar hoe netwerken zich ontwikkelen in vijf grote fasen, van ‘ver-
kenning’ en ‘ontwikkeling’ naar ‘verdieping’ en ‘inbedding’, uiteindelijk uit-
komend in de ‘verankeringsfase’ waarin het netwerk niet meer weg te denken 
is uit de praktijk van deelnemende scholen en scholenorganisaties. hiermee 
volgt het netwerk de lijn van het betrokkenheidsmodel, waarin iemand die 
een nieuwe situatie aangaat, steeds meer leert van en in die nieuwe situ-
atie. een startend netwerk is vooral bezig met wat het netwerk voor de 
leden kan betekenen. wie is wie? welke expertise is er te halen en te bren-
gen? daarna begint het netwerk te lopen en mensen ontdekken op welke 
manier ze iets aan elkaar kunnen hebben. er ontstaan bijeenkomsten waarin 
gehaald en gebracht wordt en de eerste gezamenlijke doelen worden helder. 
in de verdiepingsfase van het netwerk worden de eerste resultaten verwacht 
van gezamenlijke activiteiten in de praktijk, die bijdragen aan het bereiken 
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van het gezamenlijke doel. in de inbeddingsfase worden stevigere banden 
gesmeed met de omgeving (andere netwerken of buurtorganisaties) en is 
voor alle deelnemers duidelijk wat de meerwaarde is van het netwerk voor de 
afzonderlijke scholen. in de laatste fase, die van de verankering, levert het 
netwerk steeds meer op voor het collectief en wordt er veel aan gedaan om 
het netwerk lerend en actief te houden. Netwerkprojecten zijn altijd gericht 
op het van en met elkaar leren van iedereen die meedoet. 

verkenning Mensen beginnen informatie te verzamelen die antwoord geeft op 
de vraag ‘wat kan het netwerk voor mij betekenen?’.

ontwikkeling de eerste koplopers worden zichtbaar, de interesse en het enthou-
siasme voor het netwerk nemen toe. ook wordt aan de organisa-
tiestructuur van het netwerk gewerkt. Aantrekkelijke ideeën van 
mensen worden opgepakt en versterken het gevoel van samen ergens 
aan te werken.

verdieping het netwerk loopt volgens plan: de manier van werken is helder en 
de organisatie is geregeld. een groot aantal is stevig betrokken en 
de activiteiten zijn gericht op leren. de eerste voorbeelden uit de 
praktijk worden zichtbaar.

inbedding het netwerk is volgroeid en is nu voor de grote groepen deelnemers 
betrouwbaarder. het is duidelijk welke meerwaarde het oplevert voor 
teams en scholen en wat het voor leerlingen oplevert. regelmatig 
overleg met betrokkenen in de omgeving zorgt voor een stabiele 
toekomst.

verankering het groter wordende netwerk levert steeds meer op voor het col-
lectief, ook in teamontwikkeling en leerlingresultaten. Middelen 
worden ingezet op het actief en lerend houden van het netwerk. 
er is voortdurende evaluatie en reflectie.

in de simulatie is merkbaar hoe zo’n lerend netwerk kan bijdragen aan 
schoolontwikkeling, teamontwikkeling, professionele groei en leerlingresul-
taten. ‘in het echt’ zijn Nederlandse netwerken vaak niet erg gericht op het 
concreet verbeteren van leerlingresultaten. deelnemers weten vaak ook niet 
goed hoe zij samen zouden kunnen bijdragen aan het versterken van de 
(gezamenlijke) onderwijskwaliteit. een netwerk wordt dan vooral gezien als 
een plek waar je nieuwe kennis haalt, die je misschien zelf kunt omzetten 
in praktijk. je komt er om praktijkoplossingen te vinden, of gewoon ‘omdat 
het erbij hoort’.
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in onze trajecten voor lerende netwerken laten we deelnemers een net-
werkscan invullen. op basis daarvan maken we een inschatting van de ont-
wikkelingsfase van het netwerk. ook netwerken waarvan deelnemers al jaren 
bij elkaar komen, kunnen blijven steken in de verkennings- of ontwikke-
lingsfase, als ze niet specifiek hebben ingezet op het gezamenlijk praktisch 
uitvoeren van een plan. 
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H2  Professionalisering in lerende 
netwerken

er verandert niets voor de leerling als de volwassenen in de school niet anders 
gaan denken en handelen. Netwerken kunnen (als leeromgeving voor profes-
sionals) dit soort gedragsverandering bewerkstelligen. Maar dan moeten de 
school en de netwerkcoördinator deze professionals wel stimuleren en uitdagen 
om nieuwe ideeën uit te proberen en te reflecteren, en om verder te bouwen 
op de nog onontdekte kwaliteiten en kennis van deelnemers. het is dus niet zo 
simpel om een netwerk goed te leiden en het is ook niet niks om er goed aan 
deel te nemen. Zoals de engelse onderzoekers het zeggen: “You need both to 
win the hearts and minds and you need to change the established thinking and 
practice of hard-pressed practitioners.”
in Nederland hebben teamleden, schoolleiders en bovenschools leidinggeven-
den in de afgelopen jaren heel wat initiatieven ondernomen om professiona-
lisering te bevorderen. om de transfer tussen opgedane kennis en werk in de 
praktijk te vergroten, is veel gedaan aan coaching on the job, training op loca-
tie, et cetera. Maar het beste resultaat blijkt steeds weer te worden geboekt 
door leraren die samen met collega’s nieuwe kennis toepassen in hun eigen 
praktijk. Professionaliseren betekent natuurlijk niet alleen dat de professional 
slimmer wordt, maar zeker ook dat deze zijn vak beter kan uitvoeren. daarvoor 
is veel praktijkreflectie nodig.

in groepen van praktijkmensen ontstaat meestal wel een goed gesprek over 
werk, maar in dat gesprek wordt lang niet altijd gerefereerd aan nieuwe the-
oretische kennis. hoe kun je nu bevorderen dat praktijkgroepen (communities 
of practice) ook duurzaam lerende groepen worden? etienne wenger (2002) 
beschrijft communities of practice als volgt: “communities of practice are 
groups of people who share a concern or a passion for something they do and 
learn how to do it better as they interact regularly.” Leergemeenschappen zijn 
dus groepen mensen die een gezamenlijke zorg of passie delen voor iets wat ze 
doen; ze leren samen om dat beter te doen, omdat ze regelmatig contact met 
elkaar hebben. denk bijvoorbeeld aan internetfora over computers, doe-het-
zelven en diëten. deelnemers geven elkaar hier allerlei concrete en praktische 
tips en leven ook met elkaar mee als het misgaat.
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omdat communities of practice in principe spontaan ontstaan (mensen delen 
een interesse en vinden elkaar daarop), is er weinig sturing. Maar in een 
omgeving die ondersteunend is en waarin op basis van eigenaarschap beslui-
ten worden genomen, kunnen de deelnemers van zo’n groep als ‘praktijkex-
perts’ worden gezien. hun kennis wordt dan ingezet voor een grotere groep. 

ook Marc coenders en Maarten de Laat benadrukken in hun publicatie  
Netwerk leren in het onderwijs: professionalisering in de praktijk (2010) hoe 
belangrijk het is dat deelnemers aan een netwerk dat vrijwillig doen: “Men-
sen tegen hun zin naar een netwerk sturen in de veronderstelling dat ze er op 
den duur wel aardigheid in zullen krijgen en in elk geval wel íets zullen leren, 
is de dood in de pot.” het helpt dus niet om te duwen. wat wel werkt, is het 
gezamenlijk op zoek gaan naar vragen die in de organisatie leven, ruimte 
scheppen voor reflectie en intervisie. een voorbeeld daarvan is de boven-
schools manager die ruimte in de gezamenlijke vergaderagenda creëerde voor 
‘Leercirkels’. het waren middagen waarop in de hele organisatie intervisie-
groepen en werkgroepen van leraren, schoolleiders en specialisten bij elkaar 
konden komen om met elkaar aan eigen vragen en thema’s te werken. Als een 
leeuw bewaakte hij deze gereserveerde tijd, ook als er voor allerlei dringende 
zaken tijd nodig was om extra te vergaderen. ‘Zonder vertraagde tijd en tijd 
om te leren, heeft vergaderen geen zin.’ 

Netwerken zijn bij uitstek de plek voor het leren van elkaar door intervisie-
vormen, presentaties over praktijkervaringen naar aanleiding van nieuwe 
inzichten, het samen maken van handige formats en lesvoorbereidingen, 
brainstormen over een casus, het luisteren naar een goed verhaal, het orga-
niseren van een symposium, het bij elkaar op school gaan kijken, het samen 
onderzoek doen naar nieuwe vragen, het maken van een enquête voor het 
directeurenberaad, het samen lezen van nieuwe wetgeving, enzovoorts. Marc 
coenders en Maarten de Laat maakten er een handig schema bij.
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Van binnenuit

Formeel

Van buitenaf

Spontaan

Kennis uitwisselen

Inbrengen casuïstiek

Op excursie gaan

Iets maken, creëren

Productief zoeken

Dialoog voeren

Bronnen benuttenSprekers en workshops

Soorten activiteiten van een lerend netwerk, Coenders en De Laat (2010)

wat een netwerk doet om tot de eigen vastgestelde doelen te komen, hangt 
altijd af van de concrete vragen van de deelnemers en de scholen waarvoor 
zij werken. Acute veranderingen in de omgeving maken het soms nodig om 
alles neer te leggen en samen een plan op te stellen om te kunnen omgaan 
met de nieuwe situatie. Zo ervaarden we bij een van onze ib-netwerken dat 
het spannend werd toen de nieuwe wetgeving op passend onderwijs bekend 
werd. er kwamen nieuwe vragen die tot nieuwe antwoorden moesten leiden. 
er was meteen werk aan de winkel!

Samen onderzoek doen
 
Samen onderzoek doen in de praktijk is een van de belangrijkste activiteiten 
van een lerend netwerk. onderzoek waarbij deelnemers zelf hun eigen werk 
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grondig onder de loep nemen, leidt tot grotere betrokkenheid bij de uit-
komst van dat onderzoek en tot concreet nieuw handelen. Sanneke Bolhuis 
(2009) schrijft daarover: “het doen van praktijkonderzoek vat ik op als een 
professionele leerstrategie, waarmee wordt bijgedragen aan een professio-
nele beroepsuitoefening. het primaire doel ligt in de eigen praktijk (eigen 
leerlingen, eigen school), maar dat wil niet zeggen dat praktijkonderzoek 
uitsluitend lokale betekenis heeft.”

Actieonderzoek kun je omschrijven als: ‘reflecteren op een zelf gekozen pro-
bleem/vraag uit de eigen praktijk, met als doel die te veranderen’. in de 
APS-publicatie Ho, stop, eerst nadenken (Maarschalkerweerd, 2009) wordt de 
werkwijze beschreven. de titel is een uitspraak van een van de leerkrachten 
die een actieonderzoek deed in haar eigen klas. het is vaak zoveel makkelij-
ker om meteen te handelen, iets op te lossen wat mis dreigt te gaan, dan om 
er echt even bij stil te staan voordat je iets opnieuw probeert. Professionals 
die samen actieonderzoek uitvoeren om erachter te komen wat er beter kan 
aan hun praktijk, werken met de uitgangspunten:
• stel je oplossing even uit;
• voer een dialoog (geen discussie) met kinderen, collega’s, ouders,  

experts en anderen;
• doe het samen, gebruik je interactie met anderen om van te leren;
• deel je opbrengsten met anderen.
Bij praktijkonderzoek is het niet alleen belangrijk wat de uitkomst van het 
onderzoek is, maar vooral ook hoe je die uitkomst kunt gebruiken in de prak-
tijk. vooral een goede vraagverkenning is daarom wel belangrijk. Analyseer 
de situatie voordat je op zoek gaat naar oplossingsrichtingen.

Zo leefde er in een netwerk het idee dat er een hoogbegaafdheidsprotocol 
ontwikkeld zou moeten worden voor de netwerkscholen. toen werd onder-
zocht welke vragen er nu vooral leefden op de scholen rondom dit thema, 
bleek dat de afzonderlijke scholen wel protocollen hadden en best goed 
wisten hoe ze het onderwijsaanbod konden aanpassen en verrijken, maar 
dat het nogal kostbaar was om uitdagende materialen aan te schaffen voor 
slechts weinig leerlingen. daarnaast bleek dat er onbekendheid was bij de 
po-scholen over een specifiek hoogbegaafdheidsaanbod van het naburige vo. 
daarom stelde de werkgroep de onderzoeksvraag bij en formuleerde daarna 
een andere werkopdracht voor zichzelf.
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De bestuursacademie

in de afgelopen jaren zijn heel wat schoolbesturen begonnen met het inrich-
ten van een eigen academie. hiermee wordt meestal bedoeld dat cursussen 
centraal worden ingekocht, of dat werknemers van scholen (cursus-)activitei-
ten verzorgen voor andere scholen. het is een manier om werknemers geboeid 
en gebonden te houden en kwaliteiten goed te benutten, om het ‘gevoel van 
de stichting’ te bevorderen en om kosten voor scholing te besparen. de ver-
schillende bedoelingen van een academie bepalen ook de vorm. Met het doel 
‘kwaliteiten benutten’ is het van belang om het kennismanagement goed 
van de grond te krijgen. de doelen ‘kosten besparen’ en ‘centrale inkoop’ 
worden het best ondersteund door goede onderhandelingen met aanbieders.   

in onze ervaring transformeert ook een bestuursacademie zich volgens ver-
schillende fasen:
1. vraag en aanbod: goede leerkrachten en opvallende ib’ers bieden cursus-

sen aan, individuele leerkrachten nemen af.
2. vraaggericht aanbod: schoolteams formuleren scholingsvragen en iemand 

uit het netwerk biedt een scholing aan.
3. Samen onderzoeken: schoolteams formuleren onderzoeksvragen en gaan 

samen met een procesbegeleider of een specialist uit het netwerk aan de 
slag. Ze bieden daarbij tegelijkertijd hulp aan anderen. 

gedurende deze transformatie veranderen ook de vragen van meer individu-
ele scholingsbehoeften naar meer strategische schoolontwikkelingsvragen. 
hoe meer betrokkenen uit alle lagen in de organisatie erin en ervan kunnen 
leren, hoe lerender die organisatie wordt. of zoals Bomers (1989) het zegt: 
“hoe beter een organisatie er via het mobiliseren van de geestelijke en cre-
atieve vermogens van haar mensen in slaagt een collectieve hersenfunctie 
te ontwikkelen, hoe groter haar vermogen om met succes met veranderingen 
te kunnen omgaan.”
de bestuursacademie is in die laatst geschetste vorm ook een lerend netwerk, 
waarin mensen uit alle lagen van de organisatie met en van elkaar leren.

Maar wij hebben het ook mis zien gaan met bestuursacademies. Als het 
niet meer is dan een van bovenaf bedacht deel van de organisatie waarvoor 
niemand eigenlijk echt gekozen heeft, of wanneer de ‘kopers’ van de dienst 
geen vertrouwen hebben in het aanbod, dan kwijnt een academie al snel 
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langzaam weg. Leren kun je niet afdwingen. en het opleiden van medewer-
kers is erg belangrijk, maar niet als dat opleiden niet verbonden is met de 
persoonlijke, professionele opleidingswensen van de mensen. van de boven-
schools leidinggevenden en stafmedewerkers die graag willen dat het zelf 
opleiden slaagt, vraagt het uitvoerige gesprekken met leidinggevenden en 
medewerkers van de scholen. welke ontwikkelbehoeften leven er? op grond 
van welke ‘grote doelen’? Beter nog is het, om te beginnen met een kleine 
groep deelnemers die er echt zin in heeft om ervaring en expertise uit te 
wisselen en die groep dan langzaam uit te breiden. een vraag- en aanbod-
functie is dan een logisch vervolg op de behoefte. ook het ondersteunen van 
specialistische netwerkjes of leergemeenschappen kan een vorm zijn van het 
inrichten van een bestuursacademie. er is niet één beste vorm: academies 
bouwen gaat het best van binnenuit. 

De Leadership Academy

een specifiek voorbeeld van samen professionaliseren zagen we in oostenrijk 
bij de Leadership Academy (www.leadershipacademy.at), een initiatief van 
het oostenrijkse Ministerie van onderwijs in samenwerking met de Univer-
siteiten van innsbruck en Zürich en een organisatie- en adviesorganisatie 
in hamburg. in cohorten met steeds ongeveer 200 deelnemers doen allerlei 
mensen uit allerlei verschillende onderwijsorganisaties in oostenrijk mee aan 
leergroepen, intervisiegroepjes, symposia, werksessies, coaching, et cetera. 
Zij zijn in hun eigen scholen actief als bouwcoördinator, rt’er, teamleider, 
rector, et cetera. wat ze gemeen hebben, is dat ze leidinggeven aan zichzelf 
en aan leerprocessen van collega’s. of ze nu verantwoordelijkheid dragen 
voor een complete hbo-instelling of maar voor vijftien leerlingen, ze delen 
een behoefte om aan hun eigen leiderschapsvaardigheden te werken. hier-
door ontstaat in de oostenrijkse scholen langzaamaan een taal waarmee 
mensen elkaar kunnen bevragen op diepere lagen. het wordt gebruikelijker 
om de vraag achter de vraag te vinden en om professionele feedback te 
geven, zeker naarmate meer mensen uit dezelfde organisatie dezelfde manier 
van leren en professionaliseren ontdekt hebben. de oostenrijkse minister,  
dr. claudia Schmied, is er enthousiast over. Ze vertelt in een interview ervan 
overtuigd te zijn dat leidinggeven aan onderwijs met hoofd én hart moet 
gebeuren, omdat het uiteindelijk om de groei en ontwikkeling van de kinde-
ren te doen is.

http://www.leadershipacademy.at
http://www.leadershipacademy.at/videopopup.php
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H3 Lerende netwerken en de 
meerwaarde voor leerlingen

Het leren van leerlingen

Zoals we hiervoor al beschreven, is er bij veel leidinggevenden een 
behoefte om meerwaarde te creëren voor kinderen. Maar als je ver van 
de werkvloer af zit, is dat niet vanzelfsprekend. Lineair denkend zou 
je kunnen zeggen: de bovenschools leidinggevende bedenkt een pro-
ject om de opbrengsten te verhogen. de schoolleider maakt daarvan 
zijn eigen versie. de leerkracht maakt daarvan een derde, concrete, 
vertaling. Maar onderwijs is natuurlijk niet zo lineair georganiseerd.  

wij zien een uitdaging in de recente aandacht voor opbrengstgericht werken 
in scholen. Naar ons idee zou het moeten leiden tot betere, inhoudelijke 
gesprekken tussen professionals in de scholenorganisatie. door schoolleiders 
en netwerkcoördinatoren samen te laten nadenken over hun eigen doelen en 
de interventies die hen ter beschikking staan om de professionele dialoog 
‘aan te jagen’, wordt de samenhang tussen de verschillende lagen van de 
(bestuurlijke) organisatie sterker. de bedoelde koers wordt herkenbaarder in 
het handelen van de professionals van die organisatie. 

opbrengstgerichtheid 2.0 zou je daarom naar ons idee beter kunnen verta-
len als een manier van werken waarbij professionals weloverwogen keuzes 
maken om in het moment te handelen, waarbij zij zich bewust zijn van de 
‘grotere doelen’ van school, schoolorganisatie en maatschappij. het helpt 
niet genoeg om je alleen te richten op de (cijfer-)resultaten. het gaat om de 
manier waarop je die gezamenlijk wilt bereiken en om de manier waarop je 
samen meerwaarde creëert. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor elkaar. 
het is belangrijk om een plan te hebben, maar zo gauw je het hebt opge-
schreven, moet je het snel weer wegleggen om met open vizier te kunnen 
handelen in het moment.
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Het effect van het netwerk op het leren van kinderen

Maar hoe kan het netwerk dan concreet bijdragen aan het leren van kinde-
ren? hoe zie je het effect van ‘genetwerkt zijn’ eigenlijk terug in de school?   
is zo’n netwerk dat zich tussen scholen afspeelt, of zelfs tussen coördina-
toren van netwerken, niet veel te ver van de werkelijkheid af om nog enig 
effect te hebben? Nee dus, zegt engels onderzoek.

in het werk van Bell, cordingley & Mitchell (2005) zien we de volgende 
figuur:

je ziet hier de bedoelingen van het netwerk: als het leren van leerlingen 
(en hun resultaten) de beoogde opbrengst zijn van het netwerk, dan zijn 
er goede redenen om aan te nemen dat de deelnemers een gedeeld doel 
voor ogen hebben. Ze moeten zich dat dan wel realiseren. het vaststellen 
van zo’n collectieve ambitie is daarom een van de startactiviteiten van een 
succesvol netwerk. daarna is er professionele kennisontwikkeling en ken-
nisdeling nodig: hoe worden we samen slimmer dan alleen, hoe kunnen we 
beter omgaan met de kwesties van alledag? Als het netwerk dan ook in staat 
is om duurzame praktijkveranderingen te initiëren en door te zetten in de 
dagelijkse praktijk van de school, zullen er dus in alle deelnemende scholen 
nieuwe praktijken en werkwijzen ontstaan. deze kunnen worden geëvalueerd. 

het effect op schoolresultaten is door de NcSL en Aporia consulting onder-
zocht in engeland en toronto (canada) in de periode 2002-2006. het blijkt 
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dat scholen die samenwerkten in netwerken significant verbeterden op hun 
toetsscores, ook in vergelijking met niet-deelnemende scholen. deze uitkom-
sten werden bevestigd door een wereldwijde netwerkevaluatie. deelnemende 
scholen hadden ook daarin betere resultaten op de betrokkenheid en moti-
vatie van leerlingen en sociale vaardigheden, en op cognitieve prestaties. 
Lorna earl schrijft daarover in het onderzoeksverslag in 2006: “within the 
refined key enablers, school formal leadership, school distributed leadership, 
school relationships and collaboration, network relationships, network col-
laboration, and developing capacity for collaborative enquiry all had sta-
tistically significant relationships with pupil outcomes and they were all 
significantly related to the intermediate outcomes of changes in thinking 
and practice.” Zij wijst dus op een significante positieve relatie tussen de 
sleutelkenmerken van het netwerk en de leerlingopbrengsten en de verande-
ring in denken en handelen. Als sleutelkenmerken noemt zij: formeel school-
leiderschap, gedeeld leiderschap in de school, buitenschoolse contacten en 
de samenwerking met andere partijen, de relaties binnen het netwerk, de 
samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelen van mogelijkheden 
voor samenwerkend praktijkonderzoek. 

Naast haar onderzoek zijn er nog veel meer literatuur- en praktijkreviews 
gedaan in groot-Brittanië, europa en de vS, zowel door de schoolinspectie 
(ofSted) als andere onderzoekers.
in The impact of networking and collaboration: the existing knowledge base 
vinden we meer dan 90 evaluaties. daarvan is een buitengewoon groot aan-
tal zeer positief over de effecten van netwerkleren. de onderzoeken wijzen 
op positieve resultaten op leerlingniveau voor wat betreft hun prestaties 
en resultaten, maar ook hun houding ten opzichte van leren. Leerlingen 
merken het als hun leraren zich meer gezamenlijk verantwoordelijk voe-
len voor het bereiken van resultaten. Bij leraren wordt gedragsverandering 
gemeten: grotere praktijkvaardigheden en kennis, versterkte beroepshouding 
en meer contacten en ook een groter enthousiasme en groter commitment. 
Bij schoolleiders ziet men: leiderschapsontwikkeling, het versterken van de 
organisatiestructuur en -cultuur en capaciteit. en op lokaal niveau: lokale 
overheden, buurtgemeenschappen buiten de school worden meer betrokken 
bij de school. 

in Nederland kennen we nog geen lange onderzoekstraditie naar het wer-
ken in professionele leergemeenschappen en netwerken. wij baseren ons 
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daarom meestal op de internationale resultaten. een aantal jaren geleden 
brachten jules Pieters en Bregje de vries een voorstudie uit naar de rol van 
kennisgemeenschappen in de kennisproductie en kennisdisseminatie in het 
Nederlandse onderwijsveld. Zij richten zich hierbij op alle vormen van ken-
nisgemeenschappen, waaronder ook netwerken, en schrijven over mogelijke 
opbrengsten: “dat er sprake is van verschillende soorten opbrengsten door 
deelname aan kennisgemeenschappen. opbrengsten die genoemd worden 
zijn nieuwe inzichten of opvattingen over de eigen beroepspraktijk, materi-
alen om mee te werken, en betrokkenheid. er worden dus zowel cognitieve 
als affectieve opbrengsten genoemd, hoewel de cognitieve lijken te over-
heersen. daarnaast is het opvallend dat de opbrengsten soms voor de leden 
zelf zijn, maar dat men zich ook bewust is van opbrengsten voor anderen, 
bijvoorbeeld voor andere leden. dit sluit aan bij het centrale proces van ken-
nisuitwisseling.”
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Zeven gouden regels

1.  Samenwerken en relatie opbouwen is het begin… niet het doel op zich.

2.  echte samenwerking krijg je door echt samen te werken! de klussen zijn 
uitdagend voor hoofd én handen.

  het maakt veel uit wat mensen doen als ze bij elkaar komen in een netwerk. 
Netwerken hebben invloed op leerlingen als er stevig wordt doorgewerkt 
aan uitdagende, gezamenlijke klussen. dit soort werk, waarvoor hoofd en 
handen nodig zijn, is niet simpel of makkelijk in je eentje uit te voeren. het 
vraagt van mensen dat ze open, eerlijk en nieuwsgierig zijn en zichzelf ook 
kritische, reflectieve vragen durven te stellen.

3.  van gedeelde, scherp geformuleerde doelen voor de scholen en het hele 
netwerk voelt iedereen zich eigenaar.

  het moet glashelder zijn waar het netwerk aan werkt. Niet alleen op papier, 
maar ook in de harten en hoofden van de deelnemers. Alleen dan kun je ook 
successen vieren.

4.  hoe meer mensen uit de school er  betrokken zijn, hoe beter het is!
  Als meer mensen actief meedoen aan de diverse activiteiten van het net-

werk, heeft dat bewezen meer effect op de leerlingen.

5.  we doen gezamenlijk onderzoek in onze praktijk.
  gezamenlijk praktijkonderzoek zorgt voor de grootste verandering in het 

denken en handelen van praktijkmensen: professionals die zichzelf kritisch 
bevragen over hun handelen in relatie tot de leerlingresultaten, zijn bewe-
zen effectiever in het verbeteren van die leerlingresultaten.

6.  Leidinggeven doe je samen.
  Leiderschap in een netwerk is niet bepaald door een rol of positie, maar 

door de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Alle deelnemers sturen 
mee op het bereiken van de resultaten, niet alleen door het organiseren van 
zaken, maar vooral ook door het beïnvloeden van collega’s bij het bereiken 
van de beoogde resultaten.

7.  de leidinggevende doet mee!
  er is een positieve correlatie tussen de betrokkenheid van de formele 

schoolleiding (vooral het schoolhoofd) en de impact die het netwerk heeft 
op de meerwaarde die de school levert aan de leerling.

julie temperley & caireen goddard, ed. (2005)
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H4 Het organiseren van lerende netwerken

Zelf lerende netwerken opzetten
 
Natuurlijk is het mogelijk om zelf goed functionerende, lerende netwerken op 
te zetten. Maar dat gaat niet vanzelf. Zeker een startend netwerk heeft oefe-
ning nodig in ‘netwerkgedrag’. en een heldere agenda. een goed netwerk is 
gebouwd op vertrouwen en openheid: er is ruimte voor persoonlijke, profes-
sionele ontwikkeling. daarom is er altijd tijd voor intervisie. daarnaast moet 
er gewerkt worden. door het organiseren van een actieve ‘werkplaats voor 
professionals’, komen mensen uit hun vergaderstand. Als een netwerk een-
maal goed draait, kunnen deelnemers het prima zelf en is er geen facilitering 
van buitenaf meer nodig. wel moet je er altijd rekening mee houden dat een 
netwerk niet zonder coördinatie kan. het blijkt in de praktijk handig te zijn 
als iemand de bijeenkomsten voorbereidt, de database bijhoudt, en over de 
opbrengsten rapporteert. de externe rol van facilitator, die vooral bedoeld is 
om het leren op gang te brengen en te houden, kan later nog wel af en toe 
worden ingevuld in een check-upbijeenkomst. 

Of het wel of niet lukt
 
een goed netwerk levert resultaten voor de hele scholenorganisatie en ook 
voor de school waarin de deelnemer werkt. het is dus stevig verankerd. Maar 
een goed netwerk is ook een plek waar de vernieuwing vandaan komt, waar 
ruimte is voor pilots, probeersessies en tweede versies van een aanpak. dat 
kan alleen als er experimenteerruimte gegund wordt. verwacht niet dat het 
netwerk al na één jaar volledig productief draait en bovendien in de fase van 
duurzame verandering terechtgekomen is. Niet te vroeg willen oogsten dus. 
daarnaast: tijd, plaats en bronnen van het netwerk doen ertoe. er is ruimte 
nodig om bij elkaar te komen, om samen te leren en te werken. die tijd mag 
niet ingenomen worden door andere belangrijke vergaderingen. we kennen 
prachtige voorbeelden van organisaties waarin het lukt om aan duurzame 
netwerkontwikkeling te doen. dat kunnen samenwerkingsverbanden zijn, 
scholennetwerken, specialistennetwerken of bestuurlijke organisaties. het 
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succes staat of valt met iemand in de leiding die zich warm maakt voor deze 
professionele bijeenkomsten en die tijd, ruimte en facilitering als een leeuw 
bewaakt.

Naast een goede facilitering van het netwerk moet er ook ‘vruchtbare aarde’ 
zijn om al dit leren van mensen in de organisatie in te laten landen. die is 
er niet zomaar. een organisatie die niet primair gericht is op het versterken 
van het leren van de professionals en alle anderen in de organisatie, zal 
professionalisering misschien instrumenteel willen inzetten: om iets te kun-
nen, moet je het leren en daarna kun je het doen. Maar netwerken en andere 
vormen van professionele lerende groepen zijn vaak veel minder ingericht om 
snel van A naar B te komen. juist het cyclische, reflectieve proces maakt dat 
er zoveel geleerd wordt. het leiderschap en het type organisatie dat hierbij 
past is transformationeel: gericht op betekenisverlening en zingeving van 
het werk, inspirerend voor medewerkers en bedoeld om mensen in hun werk 
te ondersteunen. Netwerken die op deze manier zijn ingericht, bereiken meer 
en zijn bovendien steviger verbonden: de deelnemers zijn niet alleen maar 
betrokken om productie te draaien, maar vooral om met elkaar nieuwe kennis 
te creëren. Zoals we al eerder schreven: ‘niet te vroeg willen oogsten’ en ook 
niet verrast zijn als je wat anders oogst dan je gezaaid hebt!

Of juist water geven waar het al kiemt? 
 
over de bovenschools manager van de organisatie die aan Leercirkels begon, 
doet het verhaal de ronde dat hij die niet organiseerde, maar alleen vanaf 
het prille begin faciliteerde. waar er ergens in de organisatie mensen bij 
elkaar kwamen om van en met elkaar te leren, daar bracht hij koffie en 
vlaai. en de volgende keer kwamen er meer mensen, en nog meer. er kwa-
men nieuwe jonge leerkrachten die ook wel een groep wilden starten, en er 
ontstonden groepen van nieuwe leidinggevenden, die hij allemaal koffie en 
vlaai bracht en ruimte en tijd bood om te praten over hun ervaringen en 
te leren van hun verhalen. in veel van de gesprekken die wij voeren met 
mensen die graag een netwerk zouden willen beginnen, praten wij over de 
(on-)mogelijkheid van aansturing hiervan. is het immers niet eigen aan een 
netwerk of een professionele leergemeenschap dat die uit zichzelf ontstaat 
en bovendien op basis van zelfsturing georganiseerd wordt? dan is het toch 
lastig om het te formaliseren. wij raden mensen op kansrijke plekken in 



27het orgANiSereN vAN LereNde NetwerkeN

organisaties altijd aan om maar gewoon te beginnen. de structuur volgt 
zogauw dat echt nodig en behulpzaam is voor de mensen in het netwerk.  

verantwoording

relaties

Professionele
groei

onderzoek

Leiderschap

doel
en 

focussen

Samenwerken

School en netwerkeigenschappen

 
Het dynamische netwerk
 
er zijn kwaliteiten van scholen en netwerken te benoemen die bevorderend 
werken op het functioneren in en van een netwerk:
• doel en focus: richting, opdracht, plannen, gewenste opbrengsten.
• Samenwerken: samenwerking binnen en buiten het netwerk, leren van en 

met elkaar, samen ontwerpen voor de praktijk.
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• verantwoording: communicatie over opbrengsten.
• relaties: sleutelfiguren in het netwerk, informeel leidinggevenden.
• Professionele groei: leren van en met elkaar, teamleren, effect op profes-

sionele groei in de eigen school.
• onderzoek: praktijkonderzoek, specialisten inzetten, intervisie. 
• Leiderschap: gedeelde verantwoordelijkheid, heldere netwerkstructuren 

en afspraken.

in de figuur zijn ze weergegeven in samenhang , omdat er een dynamische 
relatie is tussen de verschillende kwaliteiten van het netwerk. een voor-
beeld: het is belangrijk om een helder doel en een heldere focus te hebben. 
Maar die heb je niet zomaar. je hebt er bijvoorbeeld onderzoek voor nodig 
om het scherp te krijgen en andersom bepaalt je doel de inrichting van het 
onderzoek. ook is er een heldere relatie met verantwoording: een netwerk 
dat weet hoe het zich gaat verantwoorden over het bereiken van de doelen, 
is meer gefocust op het bereiken van die doelen dan een netwerk dat daar-
over nog niet heeft nagedacht. Zo hangt alles met alles samen.

in het werken met netwerken is het daarom van belang dat je enerzijds 
erkent dat er enige volgordelijkheid is in het werken met een actieplan (plan, 
do, check, act), maar dat je tegelijkertijd ook begrijpt hoe de dynamiek er 
soms voor zorgt dat je eerst bezig bent met het vergroten van vertrouwen 
en verstevigen van de onderlinge relaties voordat je je kunt weiden aan de 
persoonlijke groei van de deelnemers, terwijl je misschien van plan was om 
te werken aan het versterken van het leidinggevend vermogen.

Zeven principes van een duurzaam netwerk

•	 Diepte:	hoe	is	het	netwerk	zichtbaar	in	alle	lagen?
•	 Duur	en	continuïteit:	hoe	zorg	je	dat	het	netwerk	geen	project	is,	maar	op	

lange termijn nog zichtbaar?
•	 Breedte	in	de	organisatie:	door	wie	wordt	het	netwerk	gedragen?
•	 Balans	geven	en	nemen:	wie	investeert	en	hoeveel,	en	wanneer	is	dat	in	 

evenwicht?
•	 Pluriformiteit:	hoe	zet	je	binnen	het	netwerk	elkaars	kwaliteiten	goed	in	en	

hoe sluit je aan bij verschillende behoeften van kinderen en volwassenen?
•	 Borging:	hoe	bewaak	je	de	(professionele,	lerende)	kwaliteiten	van	het	net-

werk?
Naar: Andy Hargreaves
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Wat APS doet om lerende netwerken op gang te  
helpen en te houden:

Leergang Linken om te Leren
op basis van de beschreven principes en verder onderzoek is Networ-
king for Learning ontwikkeld, een simulatie die in groot-Brittannië lan-
delijk is ingezet en die ook in Nieuw-Zeeland is gebruikt om bestaande 
netwerken te activeren en aan te zetten tot duurzame verandering. 

de simulatie Linken om te Leren is de Nederlandse vertaling en bewerking 
daarvan. het is een interactief instrument, gemaakt om basisscholen of 
groepen professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen van professionele 
leergemeenschappen. APS werkte bij de productie nauw samen met de ont-
wikkelaars van Networking for Learning: Louise Stoll (NcSL) en david crandall 
(the Network).

in de simulatie Linken om te Leren ben je zelf coördinator van een op te zet-
ten netwerk. de deelnemers zijn niet allemaal even betrokken. Als initiator 
van het netwerk heb je ongeveer 35 interventies tot je beschikking. welke 
zet je wanneer in? en: hoe gaat dat in het echt? door steeds te reflecte-
ren, kom je meer te weten over mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
netwerkontwikkeling waaraan je werkt. deelnemers die al eens hebben mee-
gedaan aan de simulatie vertelden dat zij zich meer bewust zijn geworden 
van hun eigen handelen en van hun ‘favoriete interventies’. dat levert in de 
simulatie ook frustratie op. Als je in het echt gewend bent om met iedereen 
te praten, en gesprekken ook nog eens over te doen, krijg je in de simulatie 
de feedback dat praten alleen je niet vooruit helpt, en dat je nu toch echt in 
actie moet komen. Zo word je je bewust van je interventiestrategieën.

je kunt Linken om te Leren gebruiken in een bestaand netwerk, of bij het 
oprichten van een nieuw netwerk. Maar nog sterker wordt het om de simula-
tie niet alleen te beleven op een werkdag, maar om ook daarna in het echt 
te doen wat de simulatie je voorstelde. Zo kun je in je eigen praktijk ervaren 
hoe het is om nieuwe interventies uit te proberen. Aan het eind van elke 
bijeenkomst waarin gereflecteerd wordt op de praktijk met behulp van de 
simulatie, maken deelnemers een concreet actieplan. daarop geven anderen 
feedback en tussen de simulatiebijeenkomsten door houden ze contact met 
elkaar om te horen hoe het loopt. we maakten van de simulatie, die drie 
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schooljaren bestrijkt, een leergang die twee jaar duurt, waarin alle facetten 
van leidinggeven aan veranderen vanzelf langskomen en deelnemers van en 
met elkaar leren.
de leergang Linken om te Leren is bedoeld voor:
• bestaande en nieuwe netwerken van professionals van verschillende 

basisscholen;
• specialisten, ib’ers en schoolleiders in een netwerk;
• coördinatoren van netwerken. 

Programma Haal meer uit ib-netwerken - van ib-netwerk naar 
professionele leergemeenschap
de leergang Linken om te Leren is vaak een logisch vervolg op het werk-
programma Haal meer uit ib-netwerken. we hebben dit programma ontwik-
keld om ib-netwerken te helpen zich te ontwikkelen tot een professionele 
leergemeenschap. doel is het netwerk zo te versterken dat diep leren een 
vanzelfsprekendheid wordt. in vijf bijeenkomsten van een dagdeel werkt een 
ib-netwerk daarin aan de eerste stappen om een lerend netwerk te worden.

we starten de reeks altijd met een analyse van de huidige situatie. deel-
nemers aan het netwerk vullen een digitale netwerkscan in, waaruit helder 
wordt wat het netwerk al goed heeft ontwikkeld en waar het zich nog verder 
in kan ontwikkelen. daarna gaan we aan de slag met wat er nodig is. het is 
dus altijd maatwerk. in de eerste bijeenkomst maken we met elkaar de doe-
len, afspraken en werkwijzen in het traject expliciet. Zo kunnen er tijdens 
de bijeenkomsten nog ‘gewone’ vergaderpunten op de agenda komen, maar 
de begeleiders dragen werkvormen en oefensitu aties aan, die deelnemers 
dwingen om uit de vergaderstand te komen en hun vraag om te zetten in 
actie. Zo kan er gewerkt worden met expert-modellen, presentaties uit de 
eigen praktijk, intervisievormen, vergaderversnellers en andere activerende, 
interactieve methodieken om het samen leren aan te wakkeren. wij stellen 
de vragen die gesteld moeten worden niet alleen op oppervlakteniveau, maar 
ook op een laag daaronder.

we doen dat omdat we vinden dat het leren in veel ib-netwerken vrij opper-
vlakkig blijft. de nadruk ligt normaal gesproken op het verwerven van nieuwe 
informatie, op halen en brengen van kennis. Leren op een dieper niveau 
betekent reflecteren op je eigen acties en daarna ander gedrag laten zien. 
daarvoor moet je het nieuwe gedrag kunnen oefenen en de overtuigingen 



31het orgANiSereN vAN LereNde NetwerkeN

die onder je gedrag liggen onderzoeken (mentale model len). in de bijeen-
komsten is dus veel aandacht voor wie je als ib’er bent in je werk en wat je 
belemmert om geweldig goed te zijn in wat je doet. het traject eindigt met 
een evaluatie: waar staan we nu, en hoe zorgen we dat we de verbeteringen 
vasthouden nu de begeleiding stopt? een jaar later komt de begeleider nog 
één keer bij een bijeenkomst om het netwerk scherp te houden en op verzoek 
bepaalde werkvormen nogmaals te oefenen.  

Haal meer uit ib-netwerken is bedoeld voor bestaande en nieuwe ib-netwer-
ken en hun coördinatoren.

Leergang De ICT’er verbonden
door een netwerk op te zetten van ict’ers en andere professionals uit 
dezelfde scholen, zoals taalcoördinatoren en ib’ers (per school een koppel), 
versterk je het pedagogisch-didactisch handelen/repertoire van alle leer-
krachten. onderwijsinhouden en -taken zijn niet vaak op elkaar afgestemd; 
leerkrachten zijn onvoldoende op de hoogte van de waarde die ict voor hun 
werk kan hebben. Andersom is dat net zo: terwijl de ict’er op een schat aan 
didactisch materiaal past, heeft die vaak geen idee hoe dat nu het best kan 
worden aangeboden in het (remediërend) onderwijsproces.

volgens het tPack-model (zie www.tpacknl.nl) gaat het in het huidige onder-
wijs om de verbinding van de specifieke deskundigheid van de leraar: zijn 
of haar vermogen om de kennis en de vaardigheden op een aantrekkelijke, 
gedifferentieerde en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met 
behulp van ict. het geeft de kans om optimaal te werken. 

om dit leren op gang te helpen, is er de leergang De ICT’er verbonden. in 
de leergang leren deelnemers samen door gezamenlijk praktijkonderzoek en 
uitwisseling in een interactieve werkplaats. de verbonden koppels vormen zo 
een eigen lerend netwerk. 

De ICT’er verbonden is bedoeld voor koppels van ib’ers en ict’ers uit dezelfde 
school.

http://www.tpacknl.nl
http://www.tpacknl.nl
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Bestuursacademie: de professionele leergemeenschap dicht bij huis
om professionele leergemeenschappen binnen de eigen schoolbestuurlijke 
organisatie te versterken, starten op veel plekken ‘bestuursacademies’. hier-
mee wordt het mogelijk om zelf, gebruikmakend van eigen kennis en ervarin-
gen, scholing en opleiding te organiseren door en voor eigen medewerkers.

onder het motto ‘leer het mij zelf doen’ heeft APS een aanbod aan activitei-
ten om de bestuursacademie te kunnen opzetten:
• adviseren van het cvB of de stafmedewerkers die de bestuursacademie 

opzetten:
 - gericht op het vertalen van strategisch beleid naar de kwaliteit van de 

  medewerkers in de organisatie; 
 - gericht op het vergroten van het beleidvoerend vermogen van de  

  organisatie;
• (ondersteunen bij het) assessment van beoogde trainers;
• trainen van de beoogde trainers/workshopverzorgers en het coachen van 

beoogde coaches;
• (ondersteunen bij het) ontwerpen van trainingen en workshops;
• mee opzetten van het ‘kennis-uitzendbureau’, de communities of practice 

en de intervisiegroepen.

de belangrijkste sleutel tot succes van de bestuursacademie blijkt de inbed-
ding in de organisatie te zijn. en dat betekent dat er meer nodig is dan 
alleen draagvlak. Pas als alle deelnemende scholen de behoefte voelen om 
professionele uitwisseling te organiseren, ontstaat er, net als in de profes-
sionele netwerken, een duurzame ontwikkeling.

het aanbod Bestuursacademie is bedoeld voor bovenschools leidinggeven-
den, stafmedewerkers en schoolleiders die zich bezighouden met de profes-
sionalisering binnen hun eigen organisatie.

Digitale netwerken
Naast de fysieke procesbegeleiding van lerende netwerken en professionele leerge-
meenschappen, heeft APS een specifiek aanbod voor het begeleiden van netwer-
ken met behulp van nieuwe media. deze vorm van netwerkbegeleiding kan gecom-
bineerd worden met het eerder genoemde aanbod van netwerkbegeleiding. in alle 
gevallen vormen de deelnemers een community of practice (cop). deze ‘community’ 
heeft een plaats in het brede kader van ‘leren in (sociale) netwerken’.
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het is een bundeling van praktijkervaringen en ‘samen kennis maken’, 
die gebaseerd is op competentiegericht leren. in de cop’s kunnen leren-
den diverse rollen vervullen. het doel is om met en van elkaar te leren en 
gemeenschappelijk kennis te delen en op te bouwen. Binnen de community 
kunnen de deelnemers ervaringen delen, leervragen en kritische situaties 
uitwisselen en belangrijke ontwikkelingen op bepaalde (vak-)gebieden vol-
gen. door hierbij niet alleen gebruik te maken van tekst maar ook van andere 
multimediale middelen, ontstaat een leeromgeving die functioneert als een 
groeiende leerbron. 

om een online leernetwerk op te zetten, te stimuleren en in stand te houden 
is specifieke deskundigheid nodig voor de taken die er liggen:
• het initiëren, managen en stimuleren van leren in (sociale) netwerken; 
• het begeleiden van het proces van online leren en communiceren; 
• technische taken*; 
• monitoren van voortgang. 
 (dit is online belangrijker dan face-to-face omdat je minder zichtbare 

feedback hebt, zoals mensen die afgeleid worden of in slaap vallen.)

* de technische taak is maar één aspect en misschien wel het kleinste aspect 
van online faciliteren. de techniek en de tools krijgen vaak veel meer aan-
dacht dan de andere taken. oplossingen worden daar vaak in gezocht, terwijl 
het probleem ligt in het sociale proces, zoals het betrekken van de juiste 
mensen en kennis van de lerenden en hun taal. 
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