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Jit publicaties binnen het opleidingskundig vakgebied blijkt dat er

.,eel aandacht is voor het informele leren in de werksituatie zelf , Het

,'ormgeven van leren gekoppeld aan werk heeft gevolgen voor de

'ol van opleidingsfunctionarissen. Het vraagt van hen dat zij nieuwe

,'ormen van opleiden en leren kunnen organíseren en begeleiden.

len leernetwerk is zo'n nieuwe vorm waain (kennís)werkers met

:lkaar kennis genereren en kennis delen.

-re centrale vraag in dit artikel is hoe een opleider in de rol van facilitator

:rdersteuning kan bieden bij het ontstaan, stimuleren en organiseren van leer-

^:twerken. Achtereenvolgens komt aan de orde hoe informeel leren plaatsvindt,

-ce leernetwerken dit kunnen ondersteunen, op welke wijze leernetwerken op-

:r afgebouwd kunnen worden en welke bekwaamheden een facilitator van

:ernetwerken nodig heeft,

,,=:i:l:i:ï! ,=i::= :!j:it;;t-" iii,.:. t:l::i'i: De werkptek kan een krachri-

;e leerplek zijn. Als iemand op de werkplek leert, is daarvoor geen aparte oefen-

-iimte, geen cursuslokaal of conferentieoord waar de leeractiviteiten plaatsvin-

:en, nodig. Geen scheiding in'ruimte'tussen leren en werken. Er is ook geen

,:rschil in'tijd', het werken en leren gebeurt grotendeels op hetzelfde moment.

Het ontbreken van verschÍl in ruimte en tijd tussen werken en leren is weliswaar

handig en efficiënt, maar deze scheiding maakt het leren tijdens het werk ook

erg ondoorzichtig, Het is niet eenvoudig een antwoord te geven op vragen ais:

- welke leerdoelstellingen gaat iemand reaiiseren tijdens het werk?

- welke eisen moeten we aan het werk stellen om het mogelijk te maken ervan

te leren ?

- welke leerstof is er aan de orde tijdens het werk?

- hoe is te meten of de leerdoelen bereikt zijn?

- wie begeleidt het leerproces?

Als een opleider een cursus of training organiseert is dat juist door een leeracti-

viteit te plannen die in ruimte en tijd gescheiden is van het werk. 0ok kan er

dan sprake zijn van expliciete leerdoelen; is er duidelijke leerstof en is er een

docent? Wat nu kan de opleider doen om het leren fldens het werk makkelijker

te maken?

Simons (2000) geeft in de vorm van een aantal uitdagingen weer hoe leren tij-

dens het werk explicieter gemaakt zou kunnen worden. Vrij vertaald gaat het om:

Dr, C, Sprenger en drs. R, Vonk zijn be den adviseur bil Kesse s & Smit, Ihe learning

Campany.
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Begeleiden van het informeb /eren: door meer en goed voorbereide inzet

van mentoren, organiseren van intervisie met collega,s, verschaffen van

instructiemateriaal en houden van leergerichte functioneringsgesprekken.

Stimuleren van zelfgestuurd /eren: door bewust het leren te plannen en te

organiseren, dus door zelf leerdoelstellingen te formuleren, zelf te toetsen

en zelf deze plannen met de manager of coach te bespreken.

0rganiseren van het inpliciete /eren: door gericht werk op te zoeken dat de

gelegenheid biedt om nieuwe leerervaringen op te doen, zoals door jobrota_

tie, taakverrijking, werkstages of vernieuwingsprojecten.

Vormgeven van gezamenlijk /eren; door andere mensen op te zoeken die

een soortgelijke leervraag hebben en elkaar te ondersteunen bij het werken

aan deze leervragen.

De rode draad die hier doorheen loopt is dat de lerende

- zeffbewuster, leergerichter gaat werken, en

- andersteuning krijgt van collega's, manager en/of opleider.

De lerende krijgt de leeractiviteiten, de leerstof en zelfs de docent niet 
,aange_

ooden', maar is veel meer op zichzelf aangewezen bij het organiseren van reer-

activiteiten. De hulp die de lerende krijgt zit vooral in het leggen van relevante

reiaties met personen, groepen of netwerken die kunnen ondersteunen bij het
,.ormgeven van leren. ln dit artikel gaan we verder in op de structuren en pro-

cssen, nader aan te duiden als netwerken, die de lerende kunnen ondersteu_

nen bij het leren tijdens het werk.

in een leernetwerk bepalen de netwerkpartners over het algemeen zelf

welke thema's er aan de orde zijn, tenruijl in opleidingen de thema,s vaak

door rnanagers of opleiders geïnitieerd worden;

in een leernetwerk zijn de notivatie en intenties van de netwerkpartners

van doorslaggevend belang, terwijl het in een opleiding vaak meer gaat om

het belang van doelsterring en inhoud zoars geformureerd door opreiders;

een leernetwerk heeft /angere tld nodig om tot ontwikkeling te komen, ter_

wijl een opleiding in korte tijd georganiseerd kan worden;

de continuÏteit van een leernetwerk hangt af van de mate waarin er succes-

volle lnteracties ontstaan, terwijl de continuïteit van een opleiding afhangt
van het succes van de actlyltelf zelf;

een leernetwerk heeft een onvoorspelbare levensduur, terwijl een opleiding

over het algemeen een uasfgesÍe/de doorlooptijd heeft.

ln een netwerk leren de leden van en met erkaar. Dit vereist dat de deernemers

van het netwerk met elkaar het vermogen hebben of gaandeweg ontwikkelen

om gezamenlijk te leren. Belangrijke leervermogens zijn bijvoorbeeld (Kessers,

1 996):

- communicatieve en sociale vaardigheden die de leden toegang verschaffen tot
elkaars kennisnetwerk;

- reflectieve vaardigheden en metacognities die helpen bij het vinden van

wegen om nieuwe kennis op het spoor te komen;

- vaardigheden die de motivatie en affecties rond het werken en leren regule-

Het ontstaan van een leernetwerk vraagt tijd, ieertijd, omdat deze vermogens

over het algemeen niet zomaar aanwezig zijn. sterker nog: de functie van het

leernetwerk is

onder andere ffig
juist om deelne-

mers te leren deze ver

mogens te ontwikke-

len.

L*w**:s*yc{e*s v#Êï ##gt L*ern*Ërs*rk Ars een opreider her in de

rol van facilitator op zich neemt om een leernetwerk te ondersteunen kunnen

de hiervoor beschreven uitdagingen aanknopingspunten bieden. Het is daarbij

van belang dat de facilitator de focus niet richt op het'tot stand brengen,van

een leernetwerk, als ware het een instituut. Een leernetwerk ontstaat niet op

afroep maar stap voor stap, of om het passender te zeggen, interactie na inter_

actie. Hoe duidelijker de waarde van de contacten is voor de deernemers, hoe

krachtiger en betekenisvorrer het reernetwerk zar zijn. Veranderingen in reervra-

gen, in samenstelling, in thematieken of in de context kunnen ertoe leiden dat
leernetwerken ook weer afgebouwd worden. Een facilitator kan zowel onder_

steunen bij het opbouwen, het consorideren ars bij het afbouwen van een reer-

netwerk. Hierna zijn verschilrende stadia in de levenscycrus van een reernetwerk

Lswtrcilen als ondentee! van het dagetijls werk 
- - - -- -i

h een groie overheidsorganisatie woidt de noodzaak gevoerd om tot uitwisserinq i

te komen over de wijze waarop aan innovaties wordt gewerkt. Door de redelijk 
I

6testructUurendedaaruitVoortvloeiendeverschottingwordtopverschillende

daasen in de organisatre aan dezelÍde soort probremen gewerkt zonder dat hier- j

orer uitwisseling bestaat. Problemen noch oplossingen wórden gedeeld. Ook
g€belrt het dat nieuwe mogelijkheden en manieren van werken niet buiten de
eign afdeling bekend worden.
[en lan de middelen die ingezet worden om dit probleem aan te pakken is het
stimuleren van een leernetwerk. De doelstelling van dit netwerk is kennis en erva-
ÍrÍUen uit te wisselen rondom innovaties en de vernieuwingskracht van organisa_
iies. Het ideaal is dat er naast de formele structuur van de organisatie een infor-
mde structuur ontstaat waarin gedachten, ideeën en vernieuwingen ongehinderd
kurren stromen. Een'wandelgang'door de hele organisatie. Men wil bereiken
dat het'normaal' is om in het dagelijks werk ook deze 

,wandelgang, 
te betrek_

bn: oplossingen met elkaar te delen en met een vraag oÍ een pirobieem ook eens
bq de buren langs te gaan.
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Net|grkgn *gÊ'l ift €* flgreF] Het vormen van teernerwerken is een

nanier om het informele leren te ondersteunen. Volgens Van der Krogt is een

kenretwerk een netwerk van interactieprocessen waarin lerenden, maar ook

rÍËntoÍen, trainers en managers gezamenlijk acties ondernemen ter ondersteu-

nirq uan elkaars leren (Van der Krogt, 
.l995). 

Het,organiseren,van leren in net

nerten is op een aantal punten echter essentieel anders dan het organiseren

mn formele opleidingen. We zetten de verschilpunten op een rij:
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beschreven die voor de facilitator behulpzaam kunnen zijn bij het doen en kie-

zen van interventies.

Doen ontkiemen Een leernetwerk ontstaat doordat er interacties tussen men-

sen groeien die voor ieder van hen aanÍekkelijk zijn omdat ze de gelegenheid

bieden om te leren. Een facilitator die de groei van een leernetwerk wil stimule-

ren kan zelf een groep mensen samenbrengen die een verondersteld gemeen-

schappelijk 'leer'-belang hebben. Een andere mogelijkheid is om een besraande

informele leergroep te versterken. Het gaat dan

om een groep waarin de kiemen al aanwezig zijn

van een mogelijk Ieernetwerk.

Bijvoorbeeld een groep mensen

met een soortgelijke interesse,

zoals een gedeelde probleemstelling, een overeenkomstig takenpakket, een

kennisvraag of een gezamenlijke uitdaging.

Tijdens deze eerste Íase zullen betrokkenen de mogelijk gemeenschappelijke

leervragen bespreken. Men zal ook willen verkennen op welke wijze aan deze

thema's gewerkt kan worden. Het kan behulpzaam zijn wanneer de facilitator

informatie kan geven over de wijze waarop een leernetwerk zou kunnen func-

tioneren.

Legitimeren Een leernetwerk komt bij elkaar vanuit de intentie om vorm te

geven aan gezamenlijke leerprocessen. Zoals Lave &Wenger (1991) aangeven

is het een van de eerste stappen (bij een 'community of practice') om leerbe-

hoeítes uit te spreken zodat leren gelegitimeerd kan worden. Dat kan door vra,

gen te bespreken als:

- welke leervragen heb je?

- hoe kunnen we elkaar behulpzaam zijn bij het vormgeven van leerprocessen?

- wanneer is dit leernetwerk voor jou een succes?

- welke resultaten zou je willen bereiken?

- wat wil je brengen, wat wilje halen?

- welke activiteiten zou je gezamenlijk willen ontplooien?

- welke investering in tijd vind je passend?

Wat in deze prille fase van de opbouw van een leernetwerk al meteen speelt, is

dat het niet alleen om de (leer)inhoud gaat, maar juist ook om het (leer)proces

dat schuilt in de kwaliteit van de interacties tussen de betrokkenen. In deze

interacties wordt immers zichtbaar of er (in potentie) leervermogen is in deze

groep (doordat men elkaar helpt te reflecteren op elkaars vragen en elkaars

affecties en interesses weet te voeden) en of er voldoende communicatieve en

sociale vaardigheden in de groep aanwezig zijn om toegang te krijgen tot

elkaars kennis(netwerken).

Een belangrijke bijdrage van de facllitator kan liggen in het versterken van de

kwaliteit van de interacties door methodieken aan te reiken die behulpzaam zijn

bij het uitwisselen en creëren van kennis. Een voorbeeld van zo'n'kennismetho-

diek', die goed past in deze fase van het leernetwerk, is het organiseren van

een kennismarkt. Dit is een vorm waarin iedereen wordt uitgenodigd (leer)vra-

gen en (kennis)aanbod uit te wisselen zoals dat ook op een markt gebeurt. De

betrokkenen krijgen op deze manier zicht op elkaars kennis en het vermogen

om samen te leren wordt gestimuleerd.

Deze fase is afgerond wanneer betrokkenen afspraken hebben gemaakt over de

wijze waarop ze een leernetwerk willen vormen.

V*fCËgË'! In deze fase gaat het erom dat de'leernetwerkers' iets voor elkaar

kunnen betekenen bij het gezamenlijk leren. De ontmoetingen of uitwisselingen

in het kader van het leernetwerk zijn de leeractiviteiten waarin het gezamenlijk

leren vorm kan krijgen. Deze leeractiviteiten zijn steeds vanuit twee perspectie-

ven te zien:

- leveren ze kennis op die de betrokkenen als waardevol en aantrekkelijk

beschouwen, én

- zijn de activiteiten op zichzelf zinvol, leerzaam en leuk om mee te maken?

Mogelijke leeractiviteiten zijn:

- onderzoek doen naar of binnen de eigen werksituatie;

- intervisie met collega's over het eigen werk;

- trainen van vaardigheden;

- verzamelen van relevante kennis en informatie;

- plannen van leren tijdens het werk, en

- toetsen van het geleerde (bijvoorbeeld bewijzen voor een portfollo verzamelen

en bespreken).

De facilitator kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren en ondersteu-

nen van deze leeractiviteiten. De functie van monitoren is om te bewaken oÍ de

activiteiten werkelijk leiden tot actieve en waardevolle interacties tussen de

deelnemers. De functie van ondersteunen is om te zorgen dat er goede afspra-

ken over de organisatie van activiteiten, onderlinge taakverdeling en werkaf-

spraken tussen de leden van het netwerk zijn. Daarbij hoort ook het aandragen

van werkvormen die de deelnemers helpen om de gewenste kennis op te doen

op een motiverende en stimulerende manier.

Ieren leren in een leenetweil :

ln een grote hogeschool is leren leren een steeds belangrijker onderdeel van de i

opleiding. 0m heï proces van leren leren te begeleiden hebben docênten àndere :

vaardigheden en werkvormen nodig dan in het traditionele onderuijs. ln program- i

ma's vooÍ deskundigheidsbevordering hebben docenten geoefend met vaardighe-

den, er is echter nog weinig gelegenheid om de ervaringen enaanpakken uitde
praktijk te delen.

Men besluit een leernetwerk op te zetten voor het uitwisselen van methodieken :

en instrumenten die passen binnen het leren leren concept. Tijdens de leernet- 
i

werkbijeenkomsten praat men niet alleen over leren leren, maarwerkt men ook 
i

zoveel mogelijk op een leren lerenmanier. Het resultaat van het leernetwerk is dat i

per jaar een congres wordt georganiseerd voor alle andere docenten. ïjdens dit 
i

congres worden nieuwe aanpakken gepresenteerd en ingeoefend die men tijdens j

j'_rï:lï19i:L9T'* h"f"::YIgt-- j
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C-otrsolideren De activiteiten die de leernetwerkers met elkaar ondernemen

vormen de 'proof of the pudding': smaakt het niet dan is er weinig reden om

rnet elkaar verder te gaan.

Hetorganiserenvanaantrekkelijkeactiviteitenineenleernetwerkismeestaliets

n"t gaandeweg moet groeien. Het vereist het vermogen van de netwerkpart-

n€rs om te zien wat de wensen en belangen van eenieder zijn en welke (cre-

atieve) vormen er zijn om hierop in te spelen'

ln deze fase van consolideren is het de opgave van de facilitator om het leer-

netwerk zelfdragend te maken: ervoor te zorgen dat de deelnemers met elkaar

,reranWvoordelljkheid dragen voor de verdere voortgang. Dat moment is bereikt

als de Íacilitator oordeelt dat de deelnemers met elkaar voldoende vermogen

hebben om het leernetwerk te consolideren en dat de rol die de facilitator ver-

',..1h door de deelnemers zelf overgenomen kan worden Dit moment kan ook

ingeluid worden doordat de'klus' waar de deelnemers van het leernetwerk met

e{kaar voor stonden is geklaard: gezamenlijke projecten zljn aÍgerond' leerdoe-

IE.nzijnbeÍeiktofleervragenzijnnietlangermeeractueel.Wanneerhetniet

iukt het netwerk zelÍdragend te maken zal het leernetwerk in elkaar zakken

,ianaÍ het moment dat de opleider geen initiatieven meer neemt'

Afun,tenk,fvernieuwedOpenigmomentkomtdevraagopofhetleer-

netweÍk nog langer levensvatbaar is. ln veel traditionele organisaties heeft

afbouw een negatleve betekenis: wanneer een afdeling of organisatieonderdeel

nlet langer standhoudt, beschouwt men dat als disfunctioneren. Er is daardoor

weinig aandacht voor afbouw, veel aandacht voor de (reorganisatie van de

bestaande richting) nieuwe, toekomstige voÍm. Een netwerk mag echter juist

verdwijnen wanneer de behoefte eraan aÍneemt. Het kan heel behulpzaam ziin

de afnemende behoefte expliciet te maken door de voortgang te monitoren en

met elkaar besluiten te nemen over hoe nu verder.

De facilitator kan in deze fase een bijdrage leveren door te helpen de evaluatie

vorm te qeven en de deelnemers te begeleiden bij een goede afronding' Het is

plezierig als de successen van het leernetwerk gevierd kunnen worden Een

leernetwerk dat zijn functie heeÍt vervuld kan het best afgesloten worden. Het

is beter er een punt achter te zetten dan de leernetwerkbijeenkomsten te laten

uitgaan als een nachtkaars. soms kan een goede afbouw juist weer aanleiding

zijn tot het ontstaan van nieuwe leernetwerken.

ln tabel 1 is een overzicht opgenomen van de fasen in de levenscyclus van een

leernetwerk.

F**Ëlit*fg*l SêË3 ïf *È*1i*flË{*í! tn het faciliteren van een leernetwerk

onderscherden we drie rollen. Per rol geven we een aantal vaardigheden aan

die nuttig zijn om te beheersen.

- De rol van ondersÍeuner. Dit houdt in het organiseren en begeleiden van acti-

vlteiten of het hulp bieden hierbij. Dit kan variêren van het organiseren van

een ruimte tot het voorstellen van een werkvorm. Naast praktlsche vaardighe-

den ten behoeve van het organiseren van activiteiten, weet de facilitator keu-

n

br

à

€

LEitimeren Expliciteren van persoonliike leerbehoeí

ten en afspraken maken over het te vor
men leernetwerk

Vormgeven aan de activiteiten van het

leernetwerk en daarmee het gezamenlij-

- expliciteren van leerbehoeften

- met elkaar communiceren en reflecteren over

elkaars leervragen

een variëteit aan activiteiten die de deelnemers

kennis opleveren (over hun werk) en die aantrekke-

groep met gemeenschappeliik (leer)belang

samenbrengen

sfeer en openheid creëren

inbrengen van kennis en ervaring over hoe een

leernetwerk kan functioneren

kwaliteit van de interacties veÍsterken, bijvoor-

beeld door inbreng van methoden en instrumen-

ten

monitoÍen van de functie van het leernetweÍk

ondersteunen bij organisatie en vormgeving wt
leeractiviteiten

- deelnemers helpen aantrekkelijke activiteiten @

organrseÍen

- overdragen van facilitatoÍsrol aan leernetwerkn

begeleiden bij goede afronding

successen vieren stimuleren

alert zijn op nieuwe thema's

Consolideren Het leernetwerk zelÍdragend maken

I liik ziin om te eryaren

**i-|-#

i - voortzetting van de activiteiten

deelnemers maken onderling afspraken over de

voortzetting van het leernetwerk

Afuouwen

(en/oí vernieuwen)

Afronden van het leernetwerk met

behoud van de relaties

Eventueel nieuwe kiemen voor leernet-

werken signaleren.

reflecteren op het leerproces en op de interacties

opbrengst oogsten

, -aoe' r: Oveztcht fasen in levenscyclus van een leerneftverk
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zeprocessen te begeleiden, interacties te stimuleren en heeft hij een repertoire

aan werkvormen tot zijn beschikking.

De rol van motivator. Dit houdt in het enthousiasmeren van de deelnemers

aan het leernetwerk. Onderdelen van deze rol zijn het creëren van sfeer; het

bieden van veiligheid, het vertonen van (enthousiast) voorbeeldgedrag. Om dit

te bereiken vraagt deze rol vaardigheden op het gebied van communicatie:

actief luisteren, samenvatten, vragen stellen, complimenteren, Íeedback geven

en reflecteren.Ook het zichtbaar maken van behaalde resultaten zodat suc-

cessen gevierd kunnen worden hoort bij deze rol.

De rol van monitor. ln deze rol bewaakt de facilitator het functioneren van het

leernetwerk. Worden doelen en resultaten gehaald, zijn gemaakte afspraken

nog werkbaar en actueelT Vaardigheden die voor deze rol belangrijk zijn, zijn

het bieden van structuur en het houden van overzicht.

ln de stadia van de levenscyclus van een leernetwerk zoals die in dit artikel zijn

beschreven, zijn de rollen van een facilitator in wisselende verhouding belang-

rijk. De rol van motivator is naar verhouding belangrijker aan het begin van een

leernetwerk, in de fasen van doen ontkiemen, legitimeren en vormen. De rol

van ondersteuner komt met name naar voren in het stadium van vormen en

lnno Phase

Partners lnformatisering

Vol ledig relatiebeheer

lnvoeren algemene cursusinformatie

Aanmaken info-aanvragen en offertes

lnschrijven cursisten, plannen dagdelen,

toewijzen instituut, docent en locatie, etc.
. Automatisch genereren alle documenten

(offertes, bevestigingen, uitnodigi ngen,

presentiel ijsten, certif icaten, factu ren, etc. )

. Bewaken uit te voeren acties
. Uitgebreide Management-informatie-mogelijkheden
. Met 1 muisklik het actuele cususaanbod op uw website

consolideren. De monitorrol komt het meest naar voren in de fasen van consoli-

deren en afbouwen van het leernetwerk.
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