
Kennisnetwerk  Nieuwe Leerweg

“Het is erg prettig om met en van elkaar te leren in een kennisnetwerk. 

Enerzijds is het heel behulpzaam om te horen hoe scholen die al wat verder zijn, een traject aan 
hebben gevlogen en wat zij daarbij tegenkwamen (tips én tops). 

Anderzijds helpt het ook om te merken dat andere scholen met vergelijkbare vraagstukken aan 
de slag zijn en dat de oplossing voor niemand klip en klaar is.

Daarnaast is het ook gewoon heel fijn om in verbinding te zijn met collega’s van andere scholen. 

De ontmoeting, het gesprek en het elkaar zien is heel waardevol, daar kan geen mailverkeer, 
online meeting of beleidsstuk tegenop.

Wanneer zo’n kennisnetwerk dan ook nog eens geleid wordt door een professional die gepokt en 
gemazeld is, is deelname aan een kennisnetwerk een echte verrijking!”



De bedoeling

Samen op onderzoek naar 

de nieuwe leerweg



aanbod

• Platform-TL faciliteert

• Netwerk coördinator

• Plaats van samenkomst

• Verbinding met landelijke ontwikkelingen



Waarom doet het Platform-TL dit aanbod?

• Samen ontwikkelen

• Extra stimulans NL/PGP

• Kennis delen

• Kennis vergaren

• Scholen ondersteunen

• Achterban horen

• ..



Stand van zaken

• 11 kennisnetwerken

• Vmbo netwerken

• TL/havo/vwo netwerken

• SVO netwerk

• Stadsbreed netwerk

• 48 scholen

• Meer dan 100 deelnemers



Van Wie?
Voor Wie?
Door Wie?

Kennisnetwerken zijn altijd van en voor de 
deelnemers en kunnen succesvol zijn door de 
bijdrage van alle deelnemers



Begeleiding door wie

Het platform TL heeft kennisnetwerken 
geïnitieerd rond de Nieuwe Leerweg en het 
Praktijk Gerichte Programma

Door mensen die op de een of ander manier 
betrokken zijn of zijn geweest bij het voortgezet 
onderwijs



Inhoud van het Kennisnetwerk

Delen met elkaar van:

Waarom vragen (visie)
Hoe vragen (hoe te realiseren)
Wat vragen (wat is nodig)



Oefening in groepjes van 4

Advies: 
vorm een groepje met 
mensen die je niet kent


