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Rol kartrekker

- Continuering Lerend Netwerk

- Transfer naar team en beleid
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Doel Lerende Netwerken 

Implementatie Utrechts Kwaliteitskader =

* verhoging pedagogische / educatieve 

kwaliteit

* versterking samenwerking met ouders

* wederzijds, gezamenlijk en duurzaam 

leren in teams en netwerken
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Vijf speerpunten
van Utrechts kwaliteitskader - deel 2

Wat zijn de UKK-normen m.b.t 

continuering, transfer en 

implementatie?

1) Verdieping visie en verbinding beleid

2) Cultuur van leren, experimenteren  en 

reflecteren

3) Gezamenlijk verantwoordelijk en 

eigenaarschap

4) Begeleiding 

5) Randvoorwaarden
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Speerpunt 1 Verdieping

Norm: deelnemers LN brengen nieuwe 

kennis in team en instelling met als doel:

* Verbinden UKK met eigen visie en beleid

* Verbinden met doorgaande leer- en 

ontwikkellijnen

* Alle lagen participeren, draagvlak en 

eigenaarschap
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Speerpunt 2 

Cultuur van leren, 

experimenteren 

en reflecteren
Normen:

* begeleiders, managers, coördinatoren, 

kartrekkers realiseren lerende cultuur in 

teams en in Lerende Netwerken

* deelnemers dragen nieuwe kennis 

Utrechts kwaliteitskader over aan eigen 

instelling en team
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Speerpunt 3: Eigenaarschap -

gezamenlijk verantwoordelijk 

Normen:

* commitment van deelnemers in LN: 

aanwezigheid, kennis delen, ontwikkelen en 

transfer

* bijeenkomst LN: kennis ontwikkelen, 

maatjeswerk,  voorbereiden transfer

* in teamoverleg is LN vast onderdeel

Bureau MUTANT –

www.mutant.nl 



7

Speerpunt 4 

Rol en taak kartrekker

- Opzetten en werven Lerend Netwerk

- Gezamenlijk speerpunt kiezen

- (…)

- Afstemming directie/management

- Stimuleren lerende, onderzoekende

houding

- Oefenen in en begeleiden van transfer

- Oefenen in continuering, permanent 
leren en verzelfstandiging LN
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Speerpunt 5 

Randvoorwaarden in 

instelling

Normen:

• Leren op alle niveau’s

• Tijd voor gezamenlijk educatief overleg

• Verbinding met kennis uit Lerend

Netwerk

• Directies faciliteren deelname aan LN
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Hoe continuering, transfer en 

implementatie in praktijk 

bevorderen? 

Mogelijkheden van

8 instrumenten Permanent leren als team

www.mutant.nl 
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8 PLT-instrumenten

• Kwaliteiten benoemen

• Kritische vragen stellen ?!?!?!?!?!?!

• Leerdagboek

• Denken – voelen - willen

• Context van het kindercentrum

• Persoonlijke uitdaging

• Werken met een maatje

• Contract van een lerende organisatie

•
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PLT-instrument

Contract van een lerende 

organisatie

* In een LN draagt elke deelnemer actief bij aan 

het halen en brengen van ervaring en kennis.

* In een LN zoekt elke deelnemer actief naar 

nieuwe kennis t.a.v. gekozen thema en brengt 

deze in.

* In een LN bereidt elke deelnemer actief de 

transfer naar eigen team/beleid voor en deelt 

deze ervaring in het LN.
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PLT-instrument

Kwaliteiten benoemen

• Wat zijn mijn kwaliteiten?

• Welke kwaliteiten kan ik inzetten bij 

de transfer naar team en beleid?

• Welke kwaliteiten heeft mijn team?

• Welke teamkwaliteiten kan ik inzetten 

bij de transfer van mijn kennis uit het 

LN?
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PLT-instrumenten

Leerdagboek 

& Werken met een maatje

• Leerdagboekvragen formuleren m.b.t. 

permanent leren en transfer: 

Welke acties onderneem ik om te blijven leren 

op thema xx? Wat kan ik nog versterken? Welke 

acties onderneemt het LN om te blijven leren? 

Wat kan ik bijdragen om dit te versterken?

• Met maatje deze vragen voorbereiden

•www.mutant.nl 
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PLT-instrumenten

Kritische vragen stellen en 

onderzoekende houding

• ‘Inquiry based learning’ (Uit: Vragen om meer)

• Actieonderzoek cyclus (Uit: Denk groot , doe 

klein)
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