LEERNETWERKEN

Wij denken dat leernetwerken het antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal
domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de
zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, Hogescholen en kennisinstituten. Ieders kennis en ervaring wordt benut
in een leernetwerk. Van tevoren weet je niet welke oplossingen er gevonden gaan worden voor de inhoudelijke vraagstukken.
Dat kan een nadeel zijn. Tegelijkertijd ontstaat door de manier van werken een breed gedragen en goed onderbouwd resultaat.

Daarnaast zijn er verschillende
succesfactoren bekend:

Leernetwerk: wat werkt
Uit onderzoek blijkt dat er een aantal rand
voorwaarden zijn voor leernetwerken:
•
•
•

Facilitering in tijd en ruimte
Goede organisatie, coördinatie en aansturing
Inbedding in de organisatie en draagvlak

•
•

Het netwerk moet veilig zijn om kennis en ervaringen te delen
Er moet ruimte zijn voor inbreng van alle perspectieven

•

Drieslag leren (triple loop learning) moet mogelijk zijn

•

Impliciete kennis moet expliciet gemaakt kunnen worden

•

Zoek de learning zone op
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Leernetwerk bij SAMEN

Hoe zien leernetwerken eruit?

•
De omvang kan verschillen (kernteam van
5-20 personen)
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De opgedane kennis geschikt maken voor verspreiding

•
De schaalgrootte kan verschillen
(wijk, gemeente, regio)
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•
Optimaliseren van het leren van en binnen (toekomstige
projecten van) SAMEN

•
Het netwerk bestaat uit een kernteam en een
tweede schil. Zo zorgen we ervoor dat alle
partners van SAMEN kunnen profiteren van de
netwerken

N E r En

•
SAMEN (gevraagd en ongevraagd) verrijken met
aanvullende kennis en expertise

•
Het is een samenwerking tussen praktijkprofessionals,
beleidsmedewerkers van gemeenten, docenten van Hogescholen, wetenschappers
en gezinnen
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•
Ondersteunen bij het oplossen van de complexe
maatschappelijke vraagstukken;
•
Exploreren van mogelijke aanpak van vraagstukken;
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Wat doen leernetwerken?
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Trackrecord binnen SAMEN:
Lerend Transformeren: Hoe kunnen we het ondersteuningsaanbod voor professionals (zoals intervisie en coaching) transformeren?
Gezin aan Zet: Hoe kunnen jeugd (en gezins-) teams hun eigen werk evalueren?
Samen-Werken, Samen-Leren: Kunnen leernetwerken bijdragen aan een betere aansluiting tussen studie en praktijk?

De projecten van samen lieten zien dat met actieonderzoek verandering hand in
hand kan gaan met kennisontwikkeling, ook in een omgeving in transitie. Samen
lector
Transformaties in
de Zorg voor Jeugd
aan de Hogeschool
Leiden en expert
leernetwerken en
actieonderzoek
binnen SAMEN

verder vervolgt dat pad waar naast de praktijk gelukkig ook gezinnen,
beleidsmakers en het onderwijs een gelijke positie krijgen

Trackrecord:
Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde: Hoe kunnen studenten, docenten en professionals
samen leren?
ZorgInnovatieCommunities in het Haga ziekenhuis: Hoe kom je vanuit leernetwerken tot gedegen
onderzoek voor en door de praktijk?
SAMEN creëert de juiste condities
om de nieuwe leernetwerken tot bloei
te laten komen.

SAMEN VERDER

LEREn & IMPLEMENTEREN

Lector Verpleegkundige intramurale
ouderenzorg aan de Hogeschool Leiden
expert leernetwerken zorg

