Lerende Netwerken & Conveners
Conceptueel raamwerk over leiderschap en lerende netwerken
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Inleiding

Voor het lectoraat ‘Duurzame Innova:e in de Regionale Kenniseconomie’ vormen lerende netwerken en de
rol van leiderschap daarin een van de drie onderzoeksgebieden. Dit gebied volgt logisch uit de ontwikkeling
die in het lectoraat heeR plaatsgevonden. Daarbij lag in eerste instan:e de nadruk op publiek-private
samenwerkingsverbanden in mul:disciplinaire ketens. Vervolgens kwam de nadruk daarnaast te liggen op
zogenaamde buitenwerkplaatsen, plekken waar partners uit onderwijs en bedrijfsleven samen konden
werken en leren. De partners vormen met elkaar netwerken waar kennis ontwikkeld wordt en samen
geleerd wordt, zogeheten lerende netwerken.
Dit stuk geeR het theore:sch kader weer voor dit type netwerken en het gaat in op de rol daarbij van
leiderschap, of anders gezegd, de rol van de convenor. Belangrijk hierbij is dat deze netwerken zich
bevinden in de context van het lectoraat, te weten publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij het
onderwijs als kennisinstelling een convenersrol bekleedt.
In de bijlage vindt u de onderzoeksagenda voor de het onderzoeksprogramma “Lerende Netwerken &
Conveners”.
Coby Arents
Sebo Boerma
Mar:n Groters
Anna Veeneman
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Lerende netwerken
In “Verhalen over Verbindingen” (Delies, 2017) wordt het lerend netwerk gedeﬁnieerd als:

... een groep van mensen die leren expliciet als doelstelling neemt. Binnen een lerend netwerk ontmoeten ze
elkaar op gestructureerde wijze en op geregelde ;jds;ppen om prak;jkgerichte informa;e, kennis en
ervaring uit te wisselen. Het is een speciﬁek samenwerkingsverband tussen individuen dat door uitwisseling
van ervaringen en/of ontwikkeling van ac;viteiten, gemeenschappelijke (kennis) doelen wil bereiken.
Wenger benadrukt daarbij dat een netwerk verwijst naar een set van rela;es tussen mensen en van
persoonlijke interac;es tussen de par;cipanten van het netwerk. Een samenhangend geheel van
verbindingen waarbij kennisdeling en -ontwikkeling ac;ef stroomt en het netwerk helpend is bij het maken
van nieuwe verbindingen, sociaal lerend.
De deﬁni:e gold als vertrekpunt bij het onderzoek naar de beschrijving van lerende netwerken in
onderzoek. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de in deze onderzoeken vermeldde werkzame
mechanismes uit onderzoek van De Laat (2016), Wenger-Trayner et al. (2014), Vrieling et al. (2014) en
Škerlavaj et al. (2010). Voor een korte samenvaEng van deze theorieën verwijzen we graag naar de bijlage.

Kennisagenda en gedeelde belangen

We spreken van lerende netwerken in de publiek-private context als er sprake is van bewust met en van
elkaar leren waarbij gewerkt wordt aan een gezamenlijke kennisagenda (Wenger-Trayner et al, 2014,
Vrieling et al., 2014). Iedere deelnemer heeR daarin zijn of haar eigen doelstellingen en heeR alle ruimte
om de eigen kennisagenda te bedienen (De Laat, 2006), en tegelijker:jd zijn ze zich bewust van het
collec:eve van het lerende netwerk (Vrieling et al., 2014). De kern zit hem erin dat er bewust een
kennisagenda wordt gevoerd en dat de deelnemers de persoonlijke en collec:eve kennisagenda weten te
combineren. Een belangrijk kenmerk dat Wenger-Trayner et al. (2014) met name benadrukken en koppelen
aan deze kennisagenda is een gezamenlijke iden:teit als netwerk. Dat hoeR niet te betekenen dat het
netwerk duidelijk afgebakend is. Het is juist interessant dat mensen in de periferie van het netwerk
deelnemen en de grenzen daarmee niet heel duidelijk zijn, maar net als een wolk herkenbaar is, is ook de
iden:teit van het netwerk herkenbaar in de kluwen van rela:es. Concreet betekent dit dat het netwerk
beschouwd wordt in rela:e tot zijn context.

Diversiteit

In het lectoraat zijn we met name geïnteresseerd in duurzame publiek-private samenwerking waarbij de
aandacht gaat naar innova:eve vraagstukken in de regionale (kennis-)economie. Uit onderzoek van Delies
(2009) blijkt dat diversiteit in de rela:es, zoals cross overs tussen verschillende kennisdomeinen en
verbindingen tussen verschillende opleidingsniveaus, bijdraagt aan het innova:eve en daarmee lerende
karakter van de netwerken. In dit kader is het onderzoek van Akkerman en Bakker (2011) ook interessant.
Zij zijn met name geïnteresseerd in de grenzen van wat Wenger prak:jken noemt. De omgevingen waar
verschillende werelden elkaar ontmoeten en verschillende ‘talen’ gesproken worden. Oversteken van de
grenzen tussen verschillende prak:jken biedt op:male mogelijkheden voor leren.
Ze onderscheiden een viertal leermechanismen (iden:ﬁca:e, coördina:e, reﬂec:e en transforma:e) die het
leerpoten:eel van grenzen kunnen verwezenlijken. Een leermechanisme is een type inspanning dat leren in
werking kan zelen (Akkerman & Bakker, 2011). De manier van kijken naar leren zoals Akkerman en Bakker
(2011) onderzoeken past uitstekend bij het kijken en onderzoeken van lerende netwerken. Ook daar kan het
gaan over het ontmoeten van verschillende perspec:even en het begeven op grensvlakken. Juist dat maakt
een lerend netwerk een krach:ge leeromgeving.

Leerpoten;eel

In de aanleiding voor deelnemers aan het netwerk om zich aan elkaar te verbinden zit in ieder geval het
element dat men van elkaar en met elkaar wil leren. Vermeulen (2016) geeR aan dat het van belang is te
deﬁniëren wat we onder leren verstaan, omdat we in de dagelijkse gesprekken over lerende netwerken en
leren allemaal een eigen zienswijze hebben op leren. Meestal is dat gekoppeld aan onderwijs en docenten.
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In het geval van lerende netwerken gaan we uit van het perspec:ef van par:ciperend leren, een sociaal
perspec:ef. Daarbij wordt kennis in interac:e gecreëerd. Leren vindt dus niet alleen tussen de oren plaats,
maar ook tussen de neuzen. Het is deze opvaEng die van belang is om te onderschrijven in lerende
netwerken, wil er sprake zijn van een bewust en collec:ef leerproces. Tevens is er in een netwerk de
behoeRe het netwerk zelf te ontwikkelen zodat het leren in de loop van deze ontwikkeling waardevoller
wordt voor het individu en het collec:ef (Wenger-Trayner et al., 2014).

Gelijkwaardige rollen

De netwerken zoals wij die bestuderen vanuit het lectoraat zijn in principe horizontaal gestructureerd, wat
betekent dat er geen sprake is van hiërarchische verhoudingen in het netwerk (De Laat, 2006; Škerlavaj et
al., 2010). Iedereen is gelijkwaardig, maar kan wel verschillende rollen innemen. Daarop komen we terug bij
de beschrijving van de convener, de leidende verbinder. Naast gelijkwaardigheid gaat het er hier ook om in
hoeverre mensen in het netwerk zichtbaar zijn. Tot slot is eigenaarschap voor de beweging in het netwerk
belegd bij de hele groep. Dat betekent dat ieder zich mede eigenaar voelt van het netwerk en dus ook een
zekere verantwoordelijkheid voor het collec:ef ervaart.

Duurzaamheid

Delies (2009) geeR aan dat kennisinnova:e vraagt om duurzame rela:es. Het gaat hierbij om het
perspec:ef dat het netwerk voor ogen heeR, namelijk tenminste de middellange termijn. Het netwerk komt
niet voor 1 of 2 keer bij elkaar, maar gaat een verbinding aan om ontwikkeling op gang te brengen of verder
te ondersteunen voor de langere termijn. Ontwikkeling van een bepaalde kennisagenda vraagt ook om een
middellange termijn perspec:ef (tenminste twee jaar).

Regionale of omgevingsverbinding

Een lerend netwerk staat nooit op zichzelf, maar heeR verbinding met vraagstukken uit zijn of haar directe
omgeving. Zoals Vrieling et al. (2014) al aangeeR heeR sociaal leren ook een prak:jk component, wil er
sprake zijn van leren. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van toepassing van kennis in een prak:jk,
zodat de complexiteit van de prak:jk wordt meegenomen in het lerend netwerk (Dewey, 1948).
In verbinding staan met de omgeving sluit ook aan bij de eerder genoemde grensvlakken tussen
kennisdomeinen. Het is voor een netwerk buitengewoon leerzaam om zich op die grensvlakken te begeven.
Dat kan alleen als er aanpalende netwerken in beeld zijn en daar verbinding mee is gelegd.
Het regionale karakter past bij de insteek van het lectoraat, en heeR te maken met de schaalkeuze. We
sluiten hiermee niet uit dat lerende netwerken ook landelijk of interna:onaal kunnen zijn.

SamenvaMng

We zelen de criteria op een rij. Bij elk van deze criteria hebben we de vragen zoals Vrieling et. al. (2014)
hebben geformuleerd voor sociaal leren geplaatst. Daarmee geven we aan dat de criteria ook bedoeld zijn
om als netwerk te kunnen ontwikkelen naar een meer lerend netwerk.
•

•

•

Kennisagenda en iden;teit: er is sprake van een afgebakende agenda die herkenbaarheid geeR aan het
netwerk.
- Is er sprake van een gemeenschappelijke kennisagenda?
- In hoeverre is er sprake van een herkenbare iden:teit voor het netwerk?
Gedeelde belangen: de leden hebben ieder eigen belangen, zijn daar helder over en deze komen samen in
de gemeenschappelijke kennisagenda.
- In welke mate laat het netwerk gedeelde interac:enormen zien?
Diversiteit: de verschillende par:jen in het netwerk brengen een diversiteit aan perspec:even met zich
mee. Ook zijn zij vanuit een diversiteit aan contacten verbonden met weer andere netwerken die relevant
zijn voor de kennisagenda van dit netwerk. De diversiteit blijkt uit het mul:-disciplinair en mul:-level
(opleidingsniveaus) karakter van het netwerk. Tevens is er sprake van publiek-private samenwerking in het
lerend netwerk. Onderwijsinstellingen zijn onderdeel van het netwerk, net als private ondernemingen.
- In welke mate zijn verschillende disciplines en opleidingsniveaus vertegenwoordigd in het netwerk?
7

•

•

•

•

Leerpoten;eel: in het netwerk is sprake van een lerende houding en zijn er mogelijkheden om van en met
elkaar te leren. De opvaEngen over wat leren is komen overeen met het sociaal leren.
- Welke opvaEng over het leren in netwerken hebben de leden van het netwerk?
- Op welke wijze krijgt het leren vorm in het netwerk? Wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan
reﬂec:e en waar vindt kennisdeling plaats?
Rollen: er is sprake van eigen plek in het netwerk en gelijkwaardigheid in de rollen die de leden innemen
- In welke mate wordt het netwerk door de groep zelf aangestuurd?
- In welke mate laat het netwerk gelijkwaardige rela:es zien?
- In welke mate is ieder lid in het netwerk zichtbaar?
Duurzaamheid: het netwerk onderneemt ac:viteiten in het licht van de lange termijn
- In welke mate laat het netwerk ac:viteiten zien die in het licht staan van de lange termijn rela:e?
Regionale of omgevingsverbindingen: het netwerk kent verbindingen met andere netwerken en maakt
gebruik van deze andere netwerken. Daarbij is ook de mogelijkheid om vanuit verschillende schaalniveaus
naar het netwerk in zijn omgeving te kijken. Door de schaal te veranderen verandert ook het netwerk.
- Op welke andere aanpalende netwerken heeR het netwerk zicht bekeken vanuit de eigen
kennisagenda? Welke andere netwerken zijn interessant voor het betreﬀende netwerk en zijn deze
netwerken in beeld?
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Leiderschap in lerende netwerken
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Aangezien leiderschap in lerende netwerken een minder uitgewerkt concept is, gaan we hier wat dieper in
op verschillende perspec:even op dit leiderschap. Macht in een lerend netwerk is gespreid (De Laat, 2006).
Wenger-Trayner et al. (2014) spreken in dit kader van (systems) conveners. Deze rol vervul je als je
onderdeel bent van het lerende netwerk. Opnieuw “Verhalen over Verbindingen” (Delies, 2017), een
(systems) convener is:
... een rol van iemand die nieuwe lerende partnerschappen smeedt, lerende netwerken opricht en inricht,
aan de praat houdt, kennisdeling en -ontwikkeling s;muleert en duurzaam maakt, de weg wijst in en tussen
netwerken. We vertalen in ons lectoraat deze rol vooralsnog als: leidende verbinder van partners uit
bedrijfsleven en beroepsonderwijs in lerende netwerken waar al doende leren van en met elkaar in nieuwe
samenwerkingsvormen centraal staat. De convenerrol behelst nieuw leiderschap in lerende netwerken,
leiderschap dat niet op klassieke hiërarchische verhoudingen, maar (inhoudelijke) exper;se binnen en tussen
dynamische netwerken gebaseerd is. Een rol die nog zeer in de kinderschoenen staat, en die we samen met
Wenger c.s. verder al doende ontwikkelen.
De rol van (systems) convener beslaat zes deelrollen die we hier nader beschrijven:
•

•
•
•
•
•

de waarnemende rol: voortdurend iden:ﬁceren van actuele kennisagenda’s in het landschap en zich
aandienende belangen waarmee mogelijke verbindingen tussen verschillende belanghebbenden kunnen
worden gelegd of juist interessante confronta:es van perspec:even;
de rol als makelaar: interac:es ondersteunen die een gedeeld begrip binnen verschillende prak:jken
creëren;
de modellerende rol: werken aan het bij elkaar brengen en verbinden van verschillende
belanghebbenden in hun werkzaamheden;
de coachende rol: ondersteunen van de belanghebbenden in het meer samenwerken in hun eigen
netwerken;
de ontwerpende rol: een infrastructuur aanbrengen voor duurzame samenwerking, zowel binnen de
prak:jken als binnen het landschap en ook daarbuiten, fysiek en digitaal;
de reﬂecterende rol: zorgen dat reﬂec:e plaats kan vinden op ac:viteiten, deze informa:e oplevert die
deelbaar is en aangeeR welke condi:es een gewenst resultaat en daarmee succes hebben gehad.

Wenger1 heeR inmiddels ook geschreven over de disciplines die een (systems) convener nodig heeR, maar
die zoals hij zelf ook zegt nog in ontwikkeling zijn en daarom een ﬂuïde lijst vormen:
Betekenis
• relevan:e: waar gaat ons leer partnerschap over?
• verantwoording: hoe is verdeling van verantwoordelijkheid overeengekomen?
• waarde crea:e: voor wie maken we welk verschil?
Deelname
• geluiden: wie moeten betrokken worden?
• macht: hoe van leren macht overtroeven?
• leiderschap: hoe voeden we gespreid leiderschap?
Vormen
• betrokkenheid: hoe werken we samen aan prak:jkzaken?
• verbeelding: welke beelden informeren leren of geven deze rich:ng?
• richten: hoe bereiken we doorslaggevende resultaten?
Tijd/ruimte
• con:nuïteit: hoe maken we voortdurende leercycli?
• grenzen: hoe zelen we grenzen om in leermogelijkheden?
1

zie: hlps://wenger-trayner.com/resources/prac:ce/disciplines-of-social-learning-leadership/
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•

schaal: hoe behouden we een mul:-schaal niveau?

Het is interessant te merken dat Wenger ook al begint te spreken over social learning leaders en de wat
las:ge term systems convener lijkt te verlaten. Tegelijker:jd verwoordt hij met deze term wel de rol die
deze leiders hebben, namelijk verbinders van verschillende netwerken die tevens het systeem waarin zij
opereren (het landschap van het kennisdomein) als perspec:ef in de gaten houden.
Spilane (2004) onderzoekt een perspec:ef op leiderschap dat ook bruikbaar is bij het kijken naar lerende
netwerken en leiderschap, namelijk gespreid leiderschap. In Nederland is deze term door Kessels (2012)
verder uitgewerkt en onderzocht. Gespreid leiderschap betekent volgens Kessels (2012):
• Invloed uitoefenen in een speciﬁeke werksitua:e, op basis van exper:se en ervaring
• Leiderschap claimen, gunnen en toekennen
• Nieuwe sociale bekwaamheden ontwikkelen voor het dynamisch leiden en volgen
Deze omschrijving voegt in zoverre iets toe aan de beschrijving van systems convener dat het de nadruk legt
op het gespreide karakter van leiderschap in een netwerk. De rol van systems convener kan namelijk door
meerdere personen in een netwerk worden vervuld, sterker nog, het netwerk zou er wel eens krach:ger
door kunnen worden als er sprake is van gespreid leiderschap (Kessels, 2012). Het is echter niet de
gewoonte in onze samenleving iets op een dergelijke manier te organiseren. Vaak wijzen we iemand aan die
de leiding heeR en die deze leiding dan ook houdt. De nieuwe sociale bekwaamheid van dynamisch leiden
en volgen is dan ook iets dat niet zomaar ontwikkeld is.
In het kader van leiderschap en leren is ook het onderzoek van Akkerman (2011) interessant om te noemen.
Zij heeR onderzoek gedaan naar de grenzen tussen verschillende prak:jken of netwerken en vooral naar de
grensoverschrijdingen als vorm van leren. Daarin benadrukt zij de rol van grensgangers als belangrijke
bijdragers aan leren. Grensgangers zijn mensen die zich bewegen tussen twee werelden. Dat kunnen
verschillende netwerken zijn, verschillende organisa:e-onderdelen, maar ook verschillende professies of
bijvoorbeeld onderwijs en werkveld. Het typerende voor grensgangers is dat zij over het algemeen niet echt
bij een van de twee werelden behoren en daardoor soms een wat eenzame posi:e innemen. Zij nemen
tenslole al:jd het perspec:ef van die andere wereld mee.
Cross en Parker (2004) bespreken in hun onderzoek verschillende rollen in een netwerk, waaronder de
broker. Deze persoon vormt de verbinding tussen verschillende deelnetwerken van een groter netwerk. Bij
het wegvallen van deze persoon zouden de deelnetwerken los van elkaar komen te staan. De broker is dus
zo’n grensganger die verbindend werkt tussen verschillende netwerken. Wenger-Trayner et al. (2014)
hebben het in dat kader over de modellerende en makelende rol van de convener.
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•
•
•
•
•

Vormgeven van samenwerking tussen verschillende
belanghebbenden
Zorgdragen voor mogelijkheden tot kruisbestuiving
tussen verschillende belanghebbenden
Zorgdragen voor activiteiten die de (meer)waarde
van samenwerking laten zien
Ervoor zorgen dat samenwerking de
gemeenschappelijke kennis uitdaagt
Processen vormgeven die deelnemers includeert

• Begeleiden bij het toepassen van een aanpak
waarin samenwerking voorop staat
• Belanghebbenden ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun identiteit als partner in
ontwikkeling
• Ondersteunen van belanghebbenden bij de
vertaling naar hun eigen praktijken en eigen
belangen

Vormgeven

Coachen

Reflecteren
• Vastleggen van waarde die
gecreëerd wordt
• Maken van een systeem voor
dataverzameling en evaluatie
• Communiceren over data die
ontwikkeling weergeeft en
reflecteren daarop

Leidende
verbinder

Verbinden

Ontwerpen
• Infrastructuur ontwerpen voor
duurzame samenwerking
• Verzekeren dat alle
belanghebbenden eigenaarschap
ervaren in het netwerk en de
kennisagenda van dat netwerk
• Werkprocessen en -vormen
ontwerpen

Waarnemen
• Identificeren van de kennisagenda’s van
organisaties van de belanghebbenden
• Identificeren van andere interessegebieden voor
en tussen belanghebbenden
• Innovaties signaleren en adresseren
• Waarnemen van potentiële en kansrijke
verbindingen

• Faciliteren van interacties waarmee
gemeenschappelijke betekenis wordt
gecreëerd
• Inbrengen van een bredere groep van
deelnemers in activiteiten
• Strategisch inzetten van belanghebbenden
• Contact leggen met aanpalende praktijken
11
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Bijlage: Onderzoeksagenda

5

De agenda is opgesplitst in twee deelagenda’s, een betreﬀende het concept van lerende netwerken en een
betreﬀende het concept van leiderschap in lerende netwerken, conveners geheten.
Lerende netwerken
Gezamenlijke onderzoeksvraag voor de lerende netwerken is:
“Welk eﬀect hebben de verschillende criteria op de ontwikkeling van een lerend netwerk?”
Voor de ontwikkeling van het lerend netwerk kijken we naar de fasen zoals beschreven door WengerTrayner & De Laat (2011). We kunnen ons voorstellen dat we één criterium isoleren in de onderzoeksopzet
of verschillende lerende netwerken analyseren op ontwikkelfase en mate waarin criteria voorkomen.
Conveners
In ons onderzoek zijn we geïnteresseerd in de rol die leiderschap speelt in lerende netwerken, met name
daar waar hiërarchie niet of nauwelijks een rol speelt. We merken in de prak:jk van het lectoraat dat in de
daar gevormde netwerken de kenniskring leden snel een faciliterende en organiserende rol spelen maar
ook toegeschoven krijgen. Wat betekent dat voor de duurzaamheid van dergelijke netwerken en wat
gebeurt er in die netwerken als het kenniskring lid eruit stapt? In hoeverre kan een kenniskring lid (lees: het
onderwijs) als facilitator de duurzaamheid van een netwerk versterken zonder daarbij inhoudelijk een
belang te hebben en puur onderzoeksma:g of procesma:g betrokken te zijn? Het zijn vragen die zich
aandienen als we de rol van leiderschap beschouwen in lerende netwerken. Als we de eerder beschreven
rollen van de convener in ogenschouw nemen kunnen we ons afvragen op welke wijze deze individueel
gebonden zijn en of je bijvoorbeeld niet beter zou kunnen spreken van groepskwaliteiten. Hier speelt net als
bij het leren de aandacht voor meerdere niveaus een rol. We kunnen naar leiderschap van het individu
kijken, maar als we de deﬁni:e van Spilane over leiderschap nemen, gaat het zowel om de leider, de volger
als de context waarin dit proces zich afspeelt. Leiderschap is dus een kwaliteit van een groep, niet van een
individu. In ons onderzoek nemen we de tradi:onele individuele invalshoek mee, maar zeker ook de
deﬁni:e zoals die gehanteerd wordt bij gespreid leiderschap.
De zes kwaliteiten van de convener zijn ons startpunt. Zij beschrijven wat ons betreR voor dit moment
uitstekend de kwaliteiten die een netwerk behoeR om het lerend vermogen te benulen en te versterken.
Daarnaast zal de insteek van gespreid leiderschap, waarbij juist ook het netwerk als geheel bekeken wordt
op leiderschap meegenomen worden in ons onderzoek.
De rol van de onderwijsinstelling in het kader van leiderschap krijgt in ons onderzoek speciﬁeke aandacht.
Op welke wijze kan een onderwijsinstelling de rol van convener invullen en wat is ervoor nodig om die rol
ook te kunnen innemen?
De gezamenlijke onderzoeksvraag voor conveners is:
“Welke eigenschappen van de rol van convener zijn eﬀec:ef in lerende netwerken?”
Hierbij gaan we uit van de beschrijving van Wenger-Trayner et al. (2014), maar willen we in eerste instan:e
ook onderzoek doen bij andere leiderschapstheorieën die verbinding leggen met leren. Mogelijk geeR dit
nog andere eigenschappen die we in het onderzoek mee kunnen nemen. Hierbij hebben we een aantal
hypotheses:
- De rol van convener is door meerdere personen in het netwerk tegelijk in te vullen.
- De combina:e van verschillende rollen bij één convener is eﬀec:ever dan verdeling van deze rollen over
het netwerk.
- Sommige aspecten van de rol zijn eﬀec:ever bij het s:muleren van leren in het netwerk dan anderen.
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- Alle aspecten van de rol van convener zijn nodig om het lerend karakter van het netwerk te s:muleren.
- Het is eﬀec:ever om de convenerrol in een netwerk in de eigen organisa:e toe te passen dan in
netwerken buiten de eigen organisa:e.
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