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Kruis bij elke vraag jouw antwoord aan. Tel de scores van jouw antwoorden op en bekijk welk type netwerkleerder 
jij bent.

Vraag Mogelijke antwoorden en puntenaantal

Helemaal 
mee 

oneens

Beetje
mee 

oneens
Neutraal

Beetje
mee 
eens

Helemaal
mee 
eens

1.  Ik werk graag samen om daarmee mijn kennis te 
vergroten

2.  Ik wil graag precies weten hoe ik ga leren tijdens het 
professionaliseren

3.  Ik wil graag zelf bepalen over welke onderwerpen ik me 
professionaliseer

4.  Ik vind het fijn om mijn kennis met anderen te delen en 
anderen iets uit te leggen

5.  Ik geloof dat je veel meer leert van collega’s en in de 
praktijk dan van reguliere professionaliseringsvormen 
zoals een cursus volgen of boeken lezen

6.  Ik heb liever traditionele werkvormen dan activerende 
werkvormen in een professionaliseringstraject

7.  Ik maak deel uit van een leernetwerk

8.  Professionaliseringsvormen waarbij informatie delen via 
de computer een rol speelt, vind ik maar niets

9.  Ik wil, voordat ik met professionaliseren begin, precies 
weten wat de beoogde uitkomsten en opbrengsten zijn

10.  Ik leer het liefst van collega’s

11.  Als ik met een probleem zit dan vraag ik anderen of zij daar 
iets over weten en me kunnen adviseren

12.  Geef mij maar een cursus van een dag, in plaats van 8 
bijeenkomsten met collega’s

13.  Ik werk het liefst alleen

14.   Ik neem liever deel aan een verplichte 
professionaliseringsactiviteit dan aan een niet-verplichte 
activiteit

15.  Ik ben gemotiveerd om nieuwe manieren van 
professionaliseren uit te proberen, ook al weet ik niet 
direct wat het me oplevert

Score 15 t/m 45: Netwerkleerder in spe
Je bent er duidelijk nog niet uit of 
netwerkleren wel bij jou past. Wel denken 
wij dat je kunt doorgroeien naar type B of 
C door te ervaren wat netwerkleren kan 
betekenen voor je onderwijspraktijk.

Score 46 t/m 60: Netwerkleerder op weg 
Hoewel je op bepaalde punten nog wat 
twijfels hebt of onzeker bent, schuilt er in 
jou duidelijk een netwerkleerder.

Score 61 t/m 75: Netwerkleerder in hart 
en nieren
Jij bent een netwerkleerder pur sang! Een 
inspiratiebron voor andere collega’s. Jij ziet 
netwerkleren als de beste manier om je 
leven lang te professionaliseren en vindt het 
fijn om collega’s de meerwaarde ervan te 
laten zien.
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