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LESBRIEF 5 - DOCENTENHANDLEIDING - UIT HET OOG IS UIT 
HET HART
Netwerken en loopbaanleren
Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt zich vanzelf op. Terwijl we ouder 
worden, ontmoeten we steeds nieuwe mensen met wie we relaties onderhouden. ‘Netwerken’ doet iedereen van nature: het 
onderling ruilen van wederzijds voordeel. Dat begint met nieuwsgierigheid, met interesse in de ander en willen geven en 
delen.

De mensen om je heen bepalen grotendeels wat je in het leven bereikt én de wijze waarop dat tot stand komt. Dat geldt 
zeker voor wat je ‘later’ wilt worden. Inzicht hebben in je netwerk is daarom net zo belangrijk als inzicht hebben in je 
talenten en in wat je wilt . Wie jij kent en wie jou kent, het juiste netwerk hebben, is dus belangrijk om je doelen in het 
leven te bereiken. Je bent wie je kent.

Het effectief, plezierig en respectvol onderhouden en benutten van relaties is voor ons allemaal natuurlijk, zonder dat het veel 
moeite kost. In deze lesbrieven over netwerken leren we jonge mensen inzicht te krijgen in het bewust en gericht uitbouwen 
van hun eigen (sociaal) netwerk. Daarnaast geven we ze inzicht in de strategische mogelijkheden die er zijn om het eigen 
netwerk bij te sturen.

Wat is ‘het juiste netwerk’? Dat hangt ervan af wat je nastreeft, je wensen en doelen. Als je weet wat je wilt, kun je het beheer 
van je netwerk daarop aanpassen en richten. Je gaat de mensen leren kennen die je daarbij verder kunnen helpen.

Strategisch ‘netwerk denken’ begint bij je afvragen wie jij zou kúnnen leren kennen en wie je zou wíllen leren kennen. Wie 
actief werk gaat maken van zijn netwerken, leert hoe je relaties het beste benadert en hoe je ze onderhoudt en benut. Relaties 
moeten geen tijd en moeite kosten, maar juist energie en ideeën opleveren. Netwerken is dus zeker niet ‘anderen alleen maar 
gebruiken’. ‘Netwerk denken’ wordt bepaald door iemands persoonlijkheid en leerervaringen. Je kunt erin groeien door 
oefening.

Daarbij kijk je niet uitsluitend naar wat je elkaar direct kunt bieden. Je kijkt ook naar het verbinden van de werelden die jij 
met ander vertegenwoordigd om daarmee mogelijk waardevolle inzichten en hulp uit te wisselen. Het gaat daarbij dus niet 
alleen om de mensen die je zelf kent, maar ook om de netwerken van anderen waar je toegang tot kunt krijgen.
 
De werkwijzen in deze lesbrieven geven docenten en leerlingen zicht op de opbouw van hun netwerken en hoe ze daar, 
netwerkend, iets mee kunnen doen. Ze gaan er met elkaar over van gedachten wisselen, hun netwerken in beeld brengen en 
oefenen met relaties opbouwen en onderhouden. Zo werken de leerlingen aan het versterken van hun loopbaancompetentie 
‘netwerken’. 

Netwerken doe je altijd samen. De netwerkoefeningen hebben daardoor een sterke verbinding met de andere vier 
loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie en loopbaansturing.

De inhoud van de lesbrieven is gebaseerd op kennis uit de netwerktheorie en op jarenlange ervaring van La Red met de 
praktische toepassing daarvan. De lessen in deze lesbrieven richten zich op het loopbaanbegeleidings- en studiekeuzeproces 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Alle oefeningen zijn te combineren, uit te breiden, te verdiepen of in te korten, 
afhankelijk van het niveau van de leerlingen, de samenstelling van de groep, de verbinding met andere vakken en activiteiten 
binnen het schooljaar. Elke lesbrief biedt genoeg leerstof voor minimaal twee lesuren.

Leeswijzer
Elke lesbrief heeft dezelfde opbouw. Lees voor de algemene kennis over netwerken en sociaal kapitaal het begeleidend 
document ‘Het belang van netwerken voor loopbaanleren. Netwerken als onderdeel van het keuzeproces voor vervolgstudie en 
arbeidsmarkt’.
Op de volgende pagina staat de inhoudsopgave van deze lesbrief. Hieronder volgt een korte toelichting van de opbouw van 
de lesbrief:



pagina 3 van 26VO-raad - Lesbrief 5 - Docenten v1.0

LESBRIEF

DOCENTEN

5

1. Theoretisch kader en onderwerpen van deze les
Dit hoofdstuk beschrijft de onderwerpen uit deze les en welke theorie hieraan ten grondslag ligt. Bij de opdrachten staat 
aanvullende theorie vermeld. 

2. Opbrengst en leerdoelen
Elke lesbrief dient meerdere doelen. Dit hoofdstuk licht deze toe, met een onderscheid tussen opbrengst en leerdoelen 
voor de leerlingen en voor de mentor of docent. We onderscheiden doelen voor hoofd, hart en handen.

3. Opbouw en uitvoering van deze lesbrief
Dit hoofdstuk beschrijft de les. Elke lesbrief start met een inleiding die kort de verschillende fasen in de les toelicht, een 
begrippenlijst en enkele reflectievragen voor de docent. 
Hierna volgt een overzicht van benodigde materialen en de opbouw van de lesbrief in een oriëntatie- voorbereidings-, 
uitvoerings-en evaluatiefase.

Elke fase bestaat uit één of meerdere opdrachten. Elke opdracht volgt eenzelfde structuur: waar nuttig een theoretisch kader 
en daarna de beschrijving van de opdracht met de docentinstructie. De beschrijving van de opdracht voor de leerlingen staat 
in de leerlingenversie. Een aantal lesbrieven bevat een mogelijke huiswerkopdracht voor de leerlingen. Deze staat (apart) 
beschreven.

Elke lesbrief heeft deze structuur:
•	 Inleiding 
•	 Benodigde materialen
•	 Oriëntatiefase
•	 Voorbereidingsfase
•	 Uitvoeringsfase
•	 Evaluatiefase
•	 Mogelijk een huiswerkopdracht
•	 Leerlingversie (verkorte theorie en opdrachten)

Wanneer is deze lesbrief in te zetten?
Je kunt deze lesbrief inzetten voorafgaand aan of na afloop van een moment waarop de leerlingen nieuwe mensen leren 
kennen. Mensen die kunnen helpen bij de studie- of loopbaanvragen van je leerlingen. Dat kunnen activiteiten zijn 
zoals proefstuderen, open dagen bezoeken en maatschappelijke stages lopen. Na een eerste kennismaking moet contact 
onderhouden worden. De relatie moet worden bevestigd.

Deze les: Blijf in beeld en laat af en toe wat van je horen
In de vijfde les ontdekken de leerlingen dat slechts die mensen die je vaak ziet en spreekt ook echt op je netvlies staan. Ze 
leren dat het juist verstandig is om goed contacten te onderhouden met de mensen die je minder vaak ziet. Die mensen zijn 
meer divers en kunnen daardoor beter helpen dan de mensen die je goed kent (de kracht van zwakke relaties).
De leerlingen oefenen bewust contact met kennissen onderhouden (relaties bevestigen). Hoe ze bereiken dat anderen zich 
hun blijven herinneren, om zo de waarde van het netwerk nu en in de toekomst in stand te houden.
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THEORETISCH KADER EN ONDERWERP VAN DEZE LES
Bij elke relatie die je hebt of begint, doorloop je aldoor de kringloop van het netwerken, de 3 B’s: Bouwen, Bevestigen en 
Benutten. Die kringloop herhaalt zich steeds. Als je nieuwe mensen ontmoet kun je kiezen om te bouwen aan een relatie 
waar je in de toekomst een beroep op kunt doen. Om te zorgen dat de mensen om je heen iets voor je kunnen doen moet je 
van je laten horen, bevestigen dat er een relatie tussen jullie is. En je kunt jouw relaties om hulp vragen (benutten). 

Nu kan het lijken dat we in de lessen 4, 5, 6 en 7 met alle oefeningen de volgorde van de drie B’s door elkaar halen. Dat is 
niet zo, de volgorde van alle oefeningen klopt. Juist omdat netwerken een kringloop is en we al een netwerk hebben vanaf 
onze geboorte, beginnen we nooit op ‘nul’. Daarom beginnen we in les 4 met oefenen met het benutten van de relaties die 
je hebt. Daarna laten we je ervaren wat je kunt doen om relaties te houden. Verder besteden we aandacht aan het ontmoeten 
van nieuwe mensen. En in de laatste les nemen we je mee naar verschillende plekken waar je (on)bekenden ontmoet.
 
In deze les gaan we in op bevestigen: hoe je de relaties die je al hebt onderhoudt.

Mensen vergeten je als ze jou een tijdje niet hebben gezien of gesproken. Je verdwijnt uit hun gedachten als je niet regelmatig 
iets van je laat zien of horen. Er zijn immers altijd anderen die zij wél regelmatig zien en spreken en die krijgen dan meer 
aandacht. Laat je een tijdje niets van je horen, dan ben je niet meer één van die 150 personen aan wie anderen denken als ze 
iets leuks willen gaan doen. Dat is het beroemde Dunbar nummer waar we al eerder over spraken.

Maar het gaat nog verder. De mensen die je ‘vergeten’, zullen je op den duur ook minder kunnen helpen. Na een tijdje weten 
ze niet meer zo goed wie je bent, waar je mee bezig bent en wat voor vragen je hebt. De oplossing? Doe je best om contacten 
te onderhouden. Dat is niet altijd even gemakkelijk en vraagt aandacht en een gestructureerde aanpak.

Thuis, op school, op je werk, op straat, bij je hobby- of sportclub, overal kom je vanzelf anderen tegen. Omdat je elkaar toch 
regelmatig ziet, kost het weinig moeite om die mensen te laten onthouden dat jij er ook nog bent. Ze spreken je en snappen 
waarmee je bezig bent en waar je naar zoekt. Je kunt ze daardoor gemakkelijk een vraag stellen.

Er zijn mensen die jij niet zo goed kent en die je niet zo vaak tegenkomt, maar waarvoor jij wel veel interesse hebt. Dat 
kan zijn omdat zij ergens heel veel van weten, dat je ze bewondert of heel interessant vindt vanwege hun beroep of omdat 
je ze gewoon heel leuk vindt. Met die mensen moet je juist heel bewust contact onderhouden. Mensen die jouw interesse 
opwekken kunnen je nu en in de toekomst mogelijk helpen. Daardoor is het verstandig om meer aandacht te besteden aan 
het contact met juist die mensen.

Maar er is nóg een reden om goed contacten te onderhouden met de mensen die je minder vaak ziet. De mensen die je 
minder goed kent kunnen je namelijk soms veel beter helpen dan de mensen die je goed kent. Hoe beter twee mensen elkaar 
kennen, des te groter is de kans dat ze veel dezelfde mensen als jij kennen. Ze kennen dan ook veel dezelfde soort mensen: 
met dezelfde levensstijl, interesses en ideeën. Voor netwerken geldt dat hoe meer dezelfde mensen jij en iemand anders samen 
goed kennen, des te minder deze relatie je in contact kan brengen met nieuwe ideeën. Dat komt doordat je vaak hetzelfde als 
de ander hoort en leest. Daardoor ontdek je weinig nieuwe mogelijkheden of interesses bij jezelf.

Je wordt gemakkelijker iets wijzer van ‘bekenden’ die verder van je afstaan. Dat noemen we de ‘kracht van zwakke relaties’. 
De mensen die je minder goed kent lijken vaak minder op je. Ze hebben daarom andere, daardoor verfrissende, ideeën en ze 
hebben een ander netwerk dan jij. Ze kennen dus juist andere mensen dan de mensen die jij kent. En die mensen weten en 
kunnen weer andere dingen dan jijzelf of de mensen die jij kent.

Kortom, mensen die minder op jou lijken, jouw ´ kennissen´, kunnen je gemakkelijker op onverwachte ideeën brengen en 
kunnen je dus beter helpen. Zoals met jouw studie-, beroeps- en loopbaankeuzes. 
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Om mensen die je minder goed kent iets te kunnen vragen, moet je ervoor zorgen dat ze jou (een beetje) blijven kennen. 
Je moet daar meer je best voor doen dan bij je vrienden. Je moet dus bewust je relaties onderhouden met de mensen die 
niet zo veel op jou lijken. Het is waardevol om lijstjes te maken van mensen met wie je niet zo vaak contact hebt. Zorg dat 
je aan deze mensen regelmatig iets van je te laten horen of zien. Onderzoek van wetenschapper Dunbar toonde aan dat we 
maar van een beperkt aantal van de mensen die we kennen voor ogen hebben. Zijn onderzoek wees uit dat dit gemiddeld 
150 relaties per persoon zijn. Deze mensen zitten voor in ons hoofd en daar onthouden we meer van. Wil je dat anderen jou 
onthouden, dan moet je daar iets voor gaan doen.
 

OPBRENGST EN LEERDOELEN
Hieronder staan de opbrengsten en leerdoelen van deze lesbrief beschreven. We onderscheiden doelen voor hoofd, hart en 
handen.

Leerdoelen voor leerlingen
Na het volgen van deze lesbrief:

Weten de leerlingen wat bevestigen van een relatie  betekent.

Weten de leerlingen dat ze hun netwerk moeten onderhouden  wil dat waarde hebben.

Ervaren  de leerlingen wat voor activiteiten ze zelf al doen om hun netwerk te onderhouden.

Beseffen de leerlingen wat ze nog meer (zouden) kunnen doen om aan hun netwerk te werken.

Kunnen de leerlingen verschillende strategieën toepassen om hun netwerk te onderhouden.

Opbrengst voor docent
Als docent heb je na het gebruik van deze lesbrief onder andere meer zicht op:
•	 Of leerlingen gemakkelijk kunnen aangeven hoe ze contact met anderen hebben;
•	 Op welke manier leerlingen contact met anderen onderhouden;
•	 Of leerlingen onbewust verschillende manieren om contact te onderhouden inzetten;
•	 Of leerlingen het spannend vinden om contact te onderhouden :
•	 Of oefenen in rollenspellen de leerlingen vaardiger maakt in contact houden met anderen.
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OPBOUW EN UITVOERING VAN DEZE LESBRIEF
Begrippenlijst
Bouwen van relaties Het ontmoeten van nieuwe mensen of het opnieuw (beter) leren kennen van mensen 

met wie het contact verwaterd is.

Bevestigen van relaties De relaties die we hebben onderhouden door op verschillende manieren te laten zien 
dat we nog bestaan én dat we aan die mensen denken.

Benutten van relaties  De relaties die we hebben hulp vragen en hulp geven. 

Kracht van Zwakke relaties De mensen die je minder goed kent kunnen je goed helpen. Juist omdat ze andere 
dingen kunnen, weten en andere mensen dan jij kennen.

Verwaterde relaties De relaties die je met mensen hebt die je al een tijd niet meer zag of sprak. Je kent de 
mensen wel, maar eigenlijk weet je niet meer echt goed wie het zijn en wat ze ook al 
weer doen.

Reflectievragen voor docent
•	 Hoe onderhoud jij je relaties? 
•	 Bel je wel eens met bekenden zonder echte aanleiding? Hoe attent ben je uit jezelf naar anderen?
•	 Heb je zelf contacten die je, bewust of niet, hebt laten verwateren?
•	 Welke personen zou je weer eens kunnen benaderen om de relatie te versterken?

Opbouw van de les
Oriëntatiefase: De les start met het aangeven van de context en het theoretisch kader van sociale investeringen. 

In opdracht 5.1 worden de activiteiten van ‘bevestigen’ door de leerlingen gekoppeld aan 
zichtbaar gedrag.

Voorbereidingsfase:  Opdracht 5.2 en 5.3 zijn reflectie-opdrachten. De leerlingen worden zich bewust van hun eigen 
gedrag. Wat doen ze om relaties te onderhouden en helpt dit? 
Opdracht 5.4 gaat verder in op hulp zoeken en die te vragen aan de mensen die ze kennen én of 
de relaties die er zijn sterk genoeg zijn om vragen aan te durven en kunnen stellen.

Uitvoeringsfase: Tijdens de laatste opdrachten van deze lesbrief gaan de leerlingen daadwerkelijk aan de slag met 
contact maken. De leerlingen brengen eerst in beeld wie ze kan helpen, aan wie ze een vraag 
kunnen stellen en hoe relaties eerst bevestigd kunnen (of moeten) worden.

Evaluatiefase: Elke opdracht en tekst geeft reden tot gesprek met de leerling. Aan het eind van de lesbrief 
bespreek je kort samenvattend wat er in de les is gedaan én waarom het handig is om dit toe te 
passen voor studie- en loopbaankeuzes.

Huiswerk:  Deze opdracht doen leerlingen in de les of thuis. Ze brengen met deze opdracht de behandelde 
theorie in de praktijk.

Benodigde materialen
•	 Opdrachten uit lesbrief.
•	 Antwoordformulieren.
•	 Flipover.
•	 Post-its.
•	 Netwerkactieplan.
•	 De leerlingen hebben  een hulpvraag  in het kader van hun studie- en loopbaankeuzes. 
•	 Voor het uitvoeren van deze lesbrief is geen specifieke voorkennis nodig. Wel is het raadzaam of vooraf de begrippen uit 

lesbrief 1 met de leerlingen door te nemen.
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Voor de liefhebbers
Voor leerlingen en docenten:

Website Nederlands
Titel: Acht tips om namen te onthouden
Jaar: 2014
Bron: Intermediair

Omschrijving:
Dit artikel geeft acht tips om namen te onthouden. Meteen een goede tip is om naar een visitekaartje 
te vragen. Het is natuurlijk ook belangrijk om zelf visitekaartjes bij je te hebben. Leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld zelf visitekaartjes maken.

Bron Internet http://www.intermediair.nl/carriere/doorgroeien/competenties/8-tips-om-namen-te-onthouden

Artikel Nederlands
Auteur: Alexis van Dam
Titel: Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog
Jaar: 2014

Omschrijving:
Dit artikel gaat over de etiquette die geldt op social media en voor een goede persoonlijke online 
dialoog. Het artikel geeft algemene regels en het legt uit wat je wel en niet mag doen op bijvoorbeeld 
LinkedIn en Facebook.

Bron Internet http://www.alexisvandam.nl/wp-content/uploads/2014/02/Social-Media-Etiquette-alexida.pdf

Filmpje Nederlands
Kanaal: Klokhuis
Titel: Wester - met het oog op social media
Jaar: 2012
Bron: YouTube

Omschrijving: Een grappig filmpje over wat je wel en niet online moet zetten en wat er kan gebeuren met de 
informatie die je plaatst op social media.

Bron Internet: http://www.youtube.com/watch?v=JJkqenDX3dc
Duur: Ongeveer 2 minuten

Filmpje Engels
Titel: Connected, but alone?
Verteller: Sherry Turkle
Jaar: 2012
Bron: TED

Omschrijving: Dit filmpje gaat over de invloed van de technologie op ons sociale leven. Mensen moeten meer echte 
contacten onderhouden dan via social media.

Bron Internet: http://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together.html
Duur: Ongeveer 20 minuten



pagina 9 van 26VO-raad - Lesbrief 5 - Docenten v1.0

LESBRIEF

DOCENTEN

5

Vier leerlingen als voorbeeld
Bij de lesbrieven gebruiken we vier denkbeeldige leerlingen. Elk met een eigen soort netwerk en een verschillende hulpvraag. 
Aan de hand van deze leerlingen koppelen we de theorie eenvoudig aan de alledaagse praktijk

Per les volgen we steeds twee van deze vier voorbeeldleerlingen op de ontdekkingstocht in hun netwerk en koppelen de 
denkbeeldige avonturen aan de theorie in de lesbrief.

Met de vier voorbeeldleerlingen geven we de docent een beeld bij de lesstof. De docent kan de situaties, de activiteiten, de 
eigenschappen en de vaardigheden van de voorbeeldleerlingen naar eigen keuze ook in de les gebruiken, zoals bij de inleiding 
van de les.

We stellen graag aan je voor: 
Jan, de 18-jarige timmerman die graag en goed trompet speelt. Hij heeft een groot netwerk van veel dezelfde soort mensen.

Guhl, de 16-jarige scholiere met een bijbaan in de bloemenwinkel. Ze heeft een divers netwerk met sterke en zwakke relaties.

Sandra, de scholiere die denkt verpleegster te willen worden. Ze heeft een groot netwerk met groepjes mensen die elkaar goed 
kennen.

Bas, de scholier met een passie voor gaming. Hij is erg op zichzelf en heeft een kleine netwerk met veel sterke relaties.

Sandra in les 5
Naast haar school, korfbal en haar werk bij de kaaswinkel, steekt Sandra al haar tijd in haar contact met anderen. Ze gaat 
naar alle verjaardagen, zit heel de dag op Facebook berichtjes te schrijven, te whatsappen naar personen en groepen en belt 
veel.
Sandra staat altijd in contact met anderen. Ze heeft moeite om ‘nee’ te zeggen en kan niet zo goed kiezen. Ze is daaraan op 
veel verschillende manieren veel tijd kwijt.

Tijdens het organiseren van een buurtbarbecue krijgt Sandra van alle buren en helpende vriendinnen aldoor berichtjes en 
vragen op haar WhatsApp, Facebook en sms. Ze wordt hier moe van en vraagt zich af waarom ze eigenlijk alle berichtjes 
leest. De organisatie van de barbecue gaat prima. 
Op een dag stopt Sandra met het lezen van alle berichtjes in de WhatsApp-groepen en leest alleen nog maar de laatste 
berichten. Dit scheelt haar heel veel tijd en ze merkt dat ze steeds goed weet wat er aan de hand is. Ze kan gewoon 
meepraten. Het scheelt haar veel tijd.

Sandra hoort, doordat ze met heel veel mensen contact heeft, heel vaak dezelfde verhalen. Veel mensen die zij kent (van 
korfbal, haar werk, klasgenoten en de buren) kennen ook elkaar. 
Sandra beseft dat ze niet met iedereen in haar netwerk evenveel contact hoeft te hebben om haar relaties te onderhouden en te weten 
wat er speelt.

Op een dag komt huisarts Paul de kaaswinkel weer binnen. Paul vraagt direct hoe het nu op school gaat met haar vakken 
biologie en verzorging. Dit zijn belangrijke vakken om als verpleegkundige te kunnen gaan werken. Paul en Sandra hebben 
weer een leuk en goed gesprek met elkaar, het is rustig bij de kaasboer. Ze hebben het over de vakken en andere dingen die 
Sandra leuk vindt en over biologie en verzorging.
Sandra vindt het fijn om met Paul te kletsen. Hij stelt haar andere vragen dan de mensen die ze veel spreekt en ziet. Ze gaat 
hierdoor nadenken over waar ze goed in is, wat ze leuk vindt én waarom. Sandra beseft in de avond dat de gesprekken met Paul, 
iemand die ze niet zo vaak ziet en spreekt, hele andere ideeën en gedachten opleveren.
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Tijdens het avondeten vertelt Sandra haar moeder over het gesprek met Paul. Haar moeder zegt dat ze dan ook eens moet 
gaan praten met Hetty, een goede vriendin van haar moeder die Ambulanceverpleegkundige is. Zij kan Sandra meer vertellen 
over werken in de zorg. 
Sandra belt Hetty na het eten op en vertelt haar dat ze graag een keertje met haar wil praten over haar werk als 
ambulanceverpleegkundige. Hetty vertelt Sandra dat het onder hoge druk snel nemen van beslissingen belangrijk voor haar 
werk op de ambulance is. Zij vindt het leuk, maar er zijn maar weinig mensen die dat kunnen. Sandra vraagt zich af of zij 
ook zo’n iemand is. Buren en vrienden vertellen haar als ze iets organiseert altijd dat ze goed beslissingen kan nemen.

Sandra heeft veel contact met de vele mensen die ze (goed) kent. Ze denkt daardoor niet vaak aan de mensen die ze niet zo goed 
kent. Omdat Sandra bijna al haar tijd steekt in mensen die ze goed kent, ontmoet ze de mensen die ze minder kent niet vaak. Ze 
spreekt ze daardoor ook weinig. Sandra beseft dat de mensen die ze minder vaak spreekt, haar juist nieuwe ideeën geven.

Bas in les 5
Bas met David bezocht GamesINC en ze hadden daar een super leuke dag. Hij zag hoe computerspellen worden bedacht 
en getekend met pen papier en hoe ze daarna digitaal worden gemaakt en geprogrammeerd. Hij probeerde daar veel nieuwe 
spellen en kreeg allerlei tips en tricks over spellen die hij zelf speelt.

Bas sprak tijdens zijn bezoek aan het gamebedrijf ook een aantal mensen, onder wie in de ochtend drie ontwerpers, tijdens 
de lunch de directeur en in de middag twee programmeurs. Vlak voordat Bas en David naar huis gingen, hadden ze nog een 
heel leuk gesprek een mevrouw (Tanja) die over de organisatie en stageplaatsen gaat. Zij vertelde over het bedrijf en dat ze 
altijd op zoek zijn naar mensen die nieuwe spellen willen testen voordat ze te koop zijn in de winkel. Dit lijkt Bas wel leuk 
om te doen. 

Een maand later spreekt Bas weer met David. David vraagt hem hoe het gaat en of hij nog contact heeft gehad met 
GamesINC. David is vol enthousiasme over de nieuwe spellen die hij voor GamesINC test. Hij nam direct na hun bezoek 
contact op met Tanja en meldde zich aan als nieuwe testspeler. Bas vindt het leuk voor David, maar is ook wel jaloers. 
Eigenlijk baalt hij er van dat hij geen contact zocht met het bedrijf. 

Na het gesprek met David belt Bas ook met GamesINC. Hij vindt dit hartstikke spannend, want hij belt eigenlijk nooit 
iemand op. Het gesprek gaat verrassend gemakkelijk. Tanja wist niet precies meer wie hij was, maar vond het heel fijn dat hij 
belde. Bas moet Tanja uitleggen wie hij ook al weer is en hoe hij haar kent. En zo kan Tanja hem zich weer herinneren. Na 
een leuk gesprek geeft Tanja aan dat hij de volgende maand kan beginnen met het testen van nieuwe spellen bij GamesINC 
op kantoor. Bas is trots op zichzelf dat hij heeft gebeld, maar vind het jammer dat hij het niet eerder deed. 

De volgende dag vertelt Bas vol trots tegen Richard dat hij voor GamesINC gaat werken. Richard vindt het hartstikke leuk 
voor hem. Hij maakt Bas een compliment dat hij zo goed is gaming dat hij bugs kan ontdekken.

Bas ziet de mensen die hij kent regelmatig. Hij hoeft dus niet op een andere manier contact te onderhouden met de mensen die hij 
kent. Maar als Bas nieuwe mensen leert kennen, moet hij het contact wel onderhouden, anders vergeten de mensen hem weer. 

Netwerkprofiel Sandra
Sandra is altijd actief. Ze weet dat ze veel kan. Alles wat ze doet gaat haar gemakkelijk af. Sandra weet ook al heel lang dat ze 
verpleegkundige wil worden.

Sandra kent veel mensen: bij de Kaasboer, in de straat, op school, van korfbal en haar familie. Sandra kent de mensen van 
de kaasboer, haar collega’s, erg goed. De klanten kent ze voornamelijk van gezicht, soms van naam en heel soms weet ze nog 
net iets meer van deze mensen. Haar buren kent ze goed. Ook op korfbal kent ze veel mensen sommige goed en heel goed. 
Uiteraard kent ze ook haar familie goed.

Sandra weet dat ze verpleegkundige wil worden, omdat ze iemand kent die ze heel leuk vindt, haar overbuurvrouw Tessa. 
Tessa is verpleegkundige en ze vertelt veel en vaak over haar werk en hoeveel ze met mensen werkt. Met mensen werken lijkt 
Sandra leuk. Ze weet niet of ze daarvoor de kwaliteiten heeft en of ze het wel écht leuk vindt om verpleegkundige te worden.
Sandra kent een aantal hoger opgeleide mensen. Het is daarom ook logisch dat Sandra ook naar het HBO gaat. Sandra is 
niet zo’n studiebol. Een HBO-opleiding past haar eigenlijk ook niet zo goed.
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Sandra vindt het heel leuk om dingen te organiseren. Ze heeft veel ideeën en kan mensen motiveren om met haar mee te 
doen. Ze vindt het ook niet moeilijk om mensen aan te spreken, te vragen om mee te helpen en ze daarin een opdracht(je) te 
geven. 

Sandra had vorige week bij de kaasboer een heel leuk gesprek met Paul. Hij is huisarts. Het was rustig in de winkel en ze 
stonden lekker te kletsen (typisch Sandra) over haar studiekeuze- en loopbaan. Ook de zoon van Paul moet op school een 
profiel kiezen, hij is ongeveer even oud is als Sandra.
Paul vroeg aan Sandra of ze biologie en verzorging leuke vakken vond, omdat ze graag verpleegkundige wil worden. Dat zette 
Sandra aan het denken. Ze vindt deze vakken helemaal niet leuk en is er niet goed in.

Sandra vindt het belangrijk dat het gezellig is. Ze vindt het belangrijk dat haar collega’s en klasgenoten het gezellig vinden als 
ze er is. Ze verwacht dat ze als verpleegkundige ook kan zorgen voor veel gezelligheid en dat anderen in haar omgeving dat 
ook belangrijk zullen vinden.

Sandra krijgt bijles in wiskunde van de buurjongen die aan een universiteit studeert. Sandra heeft een bijbaantje bij de 
kaasboer. Ze heeft haar bijbaantje gevonden via haar klasgenootje Tim. De vader van Tim is de eigenaar van de Kaaswinkel. 
Ze heeft het hier erg naar haar zin, want ze spreekt en helpt hier veel mensen.
Sandra heeft hulp nodig in ontdekken wat ze kan, waar ze goed in is en waarom ze verpleegkundige wil worden. Daarnaast 
moet ze gaan nadenken of ze wel met iedereen zo goed contact moet onderhouden als ze nu doet.
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De netwerktekening van Sandra ziet er, zo uit:

Figuur 5 - 1 Het netwerk van Sandra

School	  

Kor)al	  

Familie	  

Buurt	  

Kaasboer	  

De	  zoon	  van	  Dokter	  Paul	  

Tessa	  

Dokter	  
Paul	  

Buurjongen	  
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Netwerkprofiel Bas
Bas kent weinig mensen. Hij kent zijn ouders, twee vrienden, de mensen van school en zijn neef David. Bas kent zijn ouders 
en neef heel goed. De buurjongens kent hij goed en zijn collega’s eigenlijk maar een beetje. Hij kent de mensen die hij goed 
kent al heel lang, maar weet niet veel van ze. 

Zijn ouders zijn ambtenaar bij de gemeente. Zij kunnen hem niet helpen, want ze hebben geen idee wat gaming inhoudt. 
Bas krijgt bij het huiswerk dat hij moet maken soms hulp van zijn buurjongens. Met zijn neef wisselt hij games en informatie 
uit over de gaming community. Bas kreeg via zijn vader een bijbaantje bij de lokale supermarkt, maar eigenlijk zit hij liever 
achter de computer. 

Bas is enig kind en zit veel achter de computer. De ouders van Bas hebben geen idee welke beroepen hij zou kunnen kiezen. 
Bas weet dat zelf ook niet, hij heeft geen idee wat hij kan en wil worden. Hij denkt wel dat hij ‘iets met computers’ wil gaan 
doen.
Bas schreef laatst een klein programmatje voor het werk van zijn vader. Bas vond dit echt heel eenvoudig en zijn vader en zijn 
collega’s bij de gemeente waren er heel erg blij mee.

Op school brengt de mentor in een gesprek Bas op het idee om mensen die in de gaming industrie werken te leren kennen 
en ze vragen te gaan stellen over hun opleidingen en hun beroep. Bas stapt niet gemakkelijk op mensen af en vindt het 
moeilijk om gesprekken te beginnen.
Bas werkt in een supermarkt waar heel hij af en toe praat met Richard, zijn baas. Ze hebben het dan alleen maar over wat er 
moet gebeuren. 

Bas heeft hulp nodig van mensen over wat het werken aan en met games inhoudt. Hij moet uitzoeken of je daarmee je geld 
kunt verdienen en hoe werkdagen van zulke mensen eruit zien. Hij kent helaas niemand met zo’n baan. Zijn neef David 
heeft ook geen idee. Hij wil dierenarts worden en speelt games vooral ter ontspanning.  

De netwerktekening van Bas ziet er zo uit:

David

Figuur 5 - 2 Het netwerk van Bas

Ouders	  

School	  

Buurjongens	  

David	  

Richard	  
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Netwerkopbrengst voor Sandra
Door de verschillende gesprekken die Sandra voerde én de bijeenkomsten die ze bezocht ontdekte ze dat:
•	 Verpleegkundige willen worden misschien geen goed idee voor haar is.
•	 Je van andere mensen kunt horen waar je goed in bent.
•	 Andere mensen je kunnen vertellen wat voor beroepen bij je kunnen passen.
•	 Mensen met interessante verhalen vaak al dichtbij zijn, je spreekt ze er alleen niet over.
•	 Als je nieuwe dingen wilt weten, je mensen moet spreken die je niet (zo goed) kent.
•	 Als je mensen wilt ontmoeten die je nog niet (zo goed) kent, je naar plekken moet gaan waar je niet zo vaak komt.
•	 Als je veel mensen kent, die elkaar kennen, je vaak hetzelfde hoort.
•	 Op verschillende plekken verschillende mensen bij elkaar komen.
•	 Als je op mensen afstapt die je nog niet kent, je nieuwe dingen te weten komt.
•	 Als je met mensen praat en je ze vertelt waar ze mee bezig bent, mensen met je mee gaan denken.

Netwerkopbrengst voor Bas
Door de verschillende gesprekken die Bas voerde én doordat hij ‘de deur uitging’ leerde Bas dat:
•	 Hij iets kan wat anderen niet kunnen.
•	 Je met mensen moet praten om iets te weten te komen.
•	 Als je met je ouders ergens heen gaat er andere dingen gebeuren dan als je daar met een leeftijdsgenoot (David) 

heengaat.
•	 Mensen die je op een bepaalde manier kent nog allerlei andere interesses kunnen hebben waar je over verbaasd kunt 

staan (Richard).
•	 Als je op nieuwe plekken komt, maar zelf niets vertelt, er niets nieuws gebeurt.
•	 Als je contacten geen opvolging geeft, ze doodbloeden (David).
•	 Op verschillende plekken verschillende mensen bij elkaar komen.
•	 Als je op mensen afstapt die je nog niet kent, je nieuwe dingen te weten komt.
•	 Als je met mensen praat en je ze vertelt waar ze mee bezig bent, mensen met je mee gaan denken.
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ORIËNTATIE FASE
Theoretisch Kader
Het woord ‘netwerken’ beschrijft zowel een set activiteiten als ook een proces. Netwerken is een voortdurend proces van 
mensen ontmoeten, besluiten of je ze later misschien nog eens wilt ontmoeten en, vooral, contact onderhouden. De kern 
van gericht werken aan je netwerk, is dat je je afvraagt wie jou nu of later kunnen helpen en al in die relaties structuur 
aanbrengen.

Hoe groter je netwerk wordt, hoe minder je iedereen altijd even veel aandacht kunt geven. Je kunt niet met iedereen die je 
ooit ontmoette het contact op dezelfde manier onderhouden. Samen koffiedrinken kost meer tijd dan het sturen van een 
digitaal berichtje. Je weegt de manier waarop en hoe vaak je het contact met iemand onderhoudt af aan de waarde die dat 
contact nu en later voor jou kan hebben. De manier waarop mensen relaties onderhouden is verschillend. Het hangt sterk af 
van iemand zijn persoonlijkheid en smaak.
Toen iedereen telefoon kreeg dacht men dat er meer afstand tussen mensen zou ontstaan. Het tegendeel bleek waar. 
Tegenwoordig hebben we de social media, waarmee we nu handig met veel verschillende mensen contact kunnen hebben 
en onderhouden. Ook als mensen ver weg wonen, zoals vrienden in het buitenland en de vele kennissen die we in ons leven 
ontmoeten.

Bewust netwerken, bijvoorbeeld in het kader van studie- en loopbaankeuzes doe je door je netwerk te laten groeien en daarna 
goed te onderhouden. We leren mensen kennen (relaties Bouwen), relaties onderhouden (Bevestigen) en om hulp vragen 
(Benutten) 
Het onderhouden van relaties is een wezenlijk onderdeel van het werkwoord netwerken. Maar hoe doe jij dat eigenlijk? 
Wat is gebruikelijk? Wat heeft de manier waarop je het aanpakt met je cultuur te maken? Wat is de kunst van het handen 
schudden, wat is beleefd en hoe voer je een plezierig gesprek? Wanneer stuur ik een brief? En vooral, waarom heeft het 
onderhouden van relaties zin als het gaat om mijn loopbaanontwikkeling?

Voor loopbaansturing wil je jouw netwerk voor je laten werken. Je zet je netwerk actief in als je aan de mensen om je heen 
vraagt of zij je ergens bij kunnen en willen helpen. Die hulp kan van alles zijn, van beter worden in een bepaalde vaardigheid 
en daarmee oefenen, kennis inwinnen over een bepaald beroep of sector, tot een dagje meelopen met iemand met een 
bepaald beroep. Bij deze manier van netwerken heb je zelf het stuur in handen. Jij bepaalt wanneer en aan wie je iets vraagt 
(je netwerk actief inzet).

Je kunt je netwerk ook gewoon achter de hand hebben (je netwerk passief inzetten). Dat betekent dat het netwerk voor jou 
doorwerkt zonder dat je erbij bent of dat je op dat moment zelf hulpvragen stelt. Het zijn die momenten dat de mensen 
om jou heen op het goede moment aan je denken en je attenderen op een kans of een mogelijkheid. Of dat ze zomaar uit 
zichzelf met informatie komen over het vak wat jij overweegt te kiezen of dat ze je meenemen naar iemand voor wie jij 
bewondering hebt. Deze methode werkt alleen als mensen zich jou herinneren en goed weten waar ze je bij kunnen helpen.

In beide gevallen geldt dat er onderhoud nodig is. Daarbij is eerlijk ruilen de basisregel. Op de lange termijn is het voor 
iedereen duidelijk dat we ons aan de regel ‘voor wat hoort wat’ houden. We houden ons zelfs aan die regel als we nieuwe 
mensen nog maar net hebben ontmoet. Daarbij ruilen we al meteen iets met een lage drempel: onze aandacht voor de ander 
(de wet van de wederkerigheid). In relaties bouw je naar elkaar ‘tegoeden’ op die je met elkaar uitwisselt. Dus als ik naar jouw 
verhaal luister, luister jij weer naar mij. Help ik jou met verhuizen, dan sta ik voor je klaar als jij praktische hulp nodig hebt 
van mij. Krijg jij van mij belangrijke informatie, dan ben ik er voor jou met een luisterend oor. Wordt de ruil onevenwichtig, 
in onbalans, dan voelen we ons daarbij ongemakkelijk. We worden toch niet gebruikt door anderen? Daarom is het 
belangrijk om een relatie te onderhouden en in stand te houden en is netwerken niet ‘het gebruiken van anderen’.

Bouwen
Bouwen aan een relatie betekent zowel nieuwe mensen leren kennen als weten wie je (ongeveer) wilt leren kennen. Soms 
weet je namelijk precies wie je wilt leren kennen, zoals mensen met een bepaald beroep. Bouwen aan een netwerk betekent 
ook dat als je nieuwe mensen leert kennen, je aandacht hebt voor deze mensen en dat je naar ze luistert en ze vragen stelt. 
Dat doe je omdat je dan, na deze eerste ontmoeting, kunt kiezen of je met hem contact blijft houden of juist niet.
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Het betekent ook dat je naar plekken gaat om de mensen te ontmoeten die passen bij wat je zoekt of datgene kunnen bieden 
waarbij je hulp nodig hebt.

‘Bouwen’ betekent bij bestaande relaties dat ze aandacht nodig hebben als ze op een laag pitje zijn komen te staan (zijn 
verwaterd). Het is nodig om de verwaterde relatie te verstevigen. Bouwen aan relaties doe je altijd met de mogelijkheid in het 
achterhoofd om deze relaties nu of in de toekomst te kunnen benutten. Om deze mensen later om hulp te kunnen vragen.

Bouwen, hoe dan? 
•	 Handeling: jouw netwerkverlanglijst gebruiken en doelgericht (nieuwe) mensen ontmoeten.
•	 Betekenis: uitbreiden van het netwerk en het opnieuw activeren van slapende relaties.
•	 Middelen: een artikel of blog schrijven, virtuele netwerken doorzoeken en bevragen, een nieuwsbrief versturen, 

lid worden van een organisatie, een organisatie oprichten, plaatsnemen in een bestuur, presentaties geven, 
informatieavonden houden of andere bijeenkomsten organiseren, bijeenkomsten bezoeken, vragen aan bekenden of ze je 
voorstellen aan nieuwe mensen.

•	 Vaardigheden: oprechte belangstelling, vragen stellen, luisteren, betekenisvolle gesprekken voeren, verbreden van 
gespreksonderwerpen, mensen ontmoeten in een andere context dan je gewoonlijk doet.

Bevestigen
Bevestigen betekent dat je in contact blijft met de mensen die je kent. Het betekent dat je mensen de mogelijkheid geeft om 
jou te onthouden en op het juiste moment te herinneren. De meest bekende Nederlandse vorm van de bevestiging van een 
relatie is het sturen van een kerstkaartje. We geven daarmee aan ‘ik ben er nog, ben jij er ook nog’.

Bevestigen, hoe doe je dat?
•	 Betekenis: oprechte aandacht besteden aan bestaande relaties
•	 Middelen: artikelen, blogs of filmpjes doorsturen, e-mailen, social media gebruiken, in virtuele netwerken actief zijn, 

bedankjes sturen, kaarten en brieven sturen, uitjes organiseren, bellen, uitnodigingen delen, samen tijd doorbrengen, 
mensen aan elkaar voorstellen, cadeaus geven, sporten en hobby’s delen, borrelen, SMS-en, et cetera.

•	 Vaardigheden: inleven in het belang van een ander, niet nalaten om aandacht aan iemand  te schenken

Benutten
Dit is de belangrijkste ‘B’ van het netwerken, want wat heb je aan het onderhouden van al je relaties zonder dat die wat 
opleveren? Het rendement van een relatie kan zeer divers zijn. Het kan zijn een luisterend oor bieden, geïnspireerd raken tot 
het ontvangen van kennis. Benutten betekent ook dat je hulp kunt bieden aan jouw relaties en die hulp ook bereid bent te 
geven.

Benutten, hoe dan?
•	 Handeling: hulp vragen en geven aan de mensen die je kent.
•	 Betekenis: waarde creëren voor jouzelf en anderen, geïntroduceerd worden bij anderen.
•	 Middelen: e-mailen, social media gebruiken, virtuele netwerken bevragen, uitjes organiseren, samen tijd doorbrengen, 

sporten en hobby’s delen, borrelen, telefoneren, bellen, SMS-en, et cetera. 
•	 Vaardigheden: weten wat je wilt bereiken, andere mensen om hulp durven vragen.

Laat de leerlingen voorafgaand aan de les zelf filmpjes opzoeken over netwerkbijeenkomsten en netwerkborrels en deze 
filmfragmenten met hun klasgenoten bespreken. In de filmfragmenten zien de leerlingen personen die contact leggen met 
anderen en dit op diverse manieren onderhouden. Laat de leerlingen individueel opschrijven wat ze de personen in de 
filmfragmenten zien doen. Het gaat erom dat ze het gedrag benoemen. 

In de nabespreking laat je de leerlingen vertellen wat ze hebben gezien; dit schrijf je op het bord. Je kunt ervoor kiezen om 
dit per filmfragment te doen of aan het einde na het zien van alle filmfragmenten (dit is afhankelijk van de kwaliteit van de 
waarnemingen van de leerlingen).

Vervolgens ga je samen met de leerlingen de activiteiten/gedragingen proberen te clusteren. Het is de bedoeling dat dit 
uiteindelijk uitmondt in de theorie van de 3B’s.
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Het is belangrijk om vervolgens samen met de leerlingen stil te staan bij het belang van elke B. Dit kan door de volgende 
vragen klassikaal te bespreken:
•	 Waarom is het belangrijk om te blijven bouwen aan je netwerk? 
•	 Wat gebeurt er als je een nieuw contact niet bevestigt?
•	 Waarom kun je een nieuw contact niet direct benutten (dus bevestigen overslaan)?
•	
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Opdracht 5.1– Wat doet iemand die netwerkt?

Docentinstructie
Overzicht en inzicht in jouw netwerk leidt tot een bepaalde strategie en acties. Netwerken, netwerkgesprekken voeren, 
netwerken benutten, het zijn allemaal acties waar een bepaald gedrag bij hoort. De leerlingen observeren een persoon die zij 
zelf als goede netwerker betitelen en maken expliciet welk gedrag in hun ogen tot de waardering leidt. Vervolgens benoemen 
ze voor zichzelf met welk gedrag ze zich willen identificeren en wat ze ook willen doen.

De leerlingen benoemen iemand die zij een goede netwerker vinden. Dat kan een docent zijn, maar natuurlijk ook een ander 
netwerklid of bijvoorbeeld iemand die bekend is van televisie. Help de leerlingen op weg door ze te laten denken aan iemand 
die heel attent is. Iemand die veel contact heeft door bijvoorbeeld berichtjes op Facebook te plaatsen, te bellen, sms’en of 
een kaartje te sturen én die ook veel vragen stelt en oprecht geïnteresseerd is hoe het gaat en ook zonder aanleiding contact 
opneemt.

Hebben de leerlingen hier moeite mee, kies dan iemand uit die (bijna) alle leerlingen kennen. Denk aan een andere docent, de 
schooldirecteur, een (lokale) beroemdheid of iemand anders die op veel verschillende manieren relaties onderhoudt en weet te 
benutten.

Laat de leerlingen noteren waarom ze deze mensen een goede netwerker vinden of waarom ze denken dat hij veel contacten 
heeft.

Vraag de leerlingen op hun opdrachtenvel schrijven wat ze deze mensen zien doen.
Daarna noteren ze wat ze zelf doen om contacten te onderhouden.

Help de leerlingen op weg met voorbeelden van het gedrag zoals genoemd in het theoretisch kader.

Stap 1. Hang een flip-over vel op met daarop Bevestigen.
Stap 2. Leg uit wat de term betekent.
Stap 3. Vraag de leerlingen wat voor gedrag past bij bevestigen. Dit gedrag staat ook omschreven in het theoretisch kader.
Stap 4. Laat de leerlingen het gedrag op een geeltje schrijven en op het vel plakken.
Stap 5. Houd in de gaten of ze de juiste koppeling maken tussen het gedrag en het werkwoord.
Stap 6. Bespreek de oefening na met de klas. En benoem waar nodig dat het gedrag meer past bij bijvoorbeeld bouwen of 
benutten.

Informatie voor nabespreking
Bij de nabespreking is het belangrijk om met de leerlingen stil te staan bij het belang van sociale investeringen. Dit kan door 
de volgende vragen klassikaal te bespreken:
•	 Waarom is het belangrijk om contact te onderhouden? 
•	 Wat gebeurt er als je een nieuw contact niet bevestigt?
•	 Waarom kun je een nieuw contact niet direct benutten (dus bevestigen overslaan)? 

Mensen moeten je eerst vertrouwen, mensen moeten je iets gunnen.
•	 Welk gedrag past bij jou? 

Welke dingen zou je kunnen doen om contact te onderhouden (kies uit de voorbeelden die je zelf hebt aangegeven)?

Neem in totaal 20 minuten de tijd voor deze opdracht, inclusief nabespreking en toelichting van de theorie.
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VOORBEREIDINGSFASE
Theoretisch kader
Het is niet alleen belangrijk om contacten te onderhouden, maar ook om daarin bewuste keuzes te maken. Bel dus niet 
alleen regelmatig iemand omdat je die erg aardig vindt. Zorg voor bewust contact met iemand omdat hij nu of later voor jou 
van waarde kan zijn.

Contact zoeken met andere mensen vinden we gemakkelijk als het laatste contact nog niet zo lang geleden is. Ook vinden 
we het eenvoudig om contact te zoeken met mensen die we goed kennen. Als het langer geleden is dat je elkaar sprak of zag, 
ontstaat er aarzeling om alsnog contact op te nemen. 

Onderhouden we niet geregeld contact met onze relaties, dan verwateren deze contacten en wordt het lastiger om een beroep 
te doen op deze mensen. Je bent letterlijk en figuurlijk minder in beeld bij deze personen. Daardoor zullen ze ook minder 
snel aan je denken als ze iets interessants voor je voorbij te zien komen.

Opdracht 5.2 – Iemand met wie je contact onderhoudt denkt eerder aan je

Docenteninstructie
Reflecteren op je eigen netwerkgedrag betekent dat je ook aanpassingen kunt doen om jouw inspanningen effectiever en 
leuker te maken.

In de vorige opdracht ging het over netwerkgedrag van een ander. In deze opdracht worden de leerlingen zich bewust van 
hun eigen netwerkgedrag. Wat doen ze zelf al om hun netwerk te onderhouden en wat ze daaraan (nog meer) zouden 
kunnen doen voor hun studie- en loopbaanvragen. 

Gebruik bij deze oefening de verzamelde activiteiten die de leerlingen op het flip-over vel plakten. 

Stap 1. Laat de leerlingen individueel op hun antwoordvel schrijven welke van de zojuist benoemde activiteiten zij zelf al 
doen en met welke regelmaat. En natuurlijk wat dat oplevert. 

 Als de leerlingen op nieuwe ideeën komen, laat ze deze dan toevoegen op het flip-over vel.  

Stap 2. Vraag de leerlingen welke van deze activiteiten ze (bijna) nooit doen. 
 
Stap 3. Vraag hen ook aan te geven waarom ze bepaalde activiteiten wel of niet doen.

Heeft dit te maken met onbekendheid (niet eerder aan gedacht), met onzekerheid (spannend om te doen, angst 
voor afwijzing) of waren ze er tot nu niet overtuigd van het nut ervan? Of zijn er nog andere redenen?

 
Loop tijdens het maken van de opdracht door de klas en kijk wat de leerlingen opschrijven en of het ze lukt om de opdracht 
te maken.

Neem hier ongeveer 15 minuten de tijd voor, inclusief nabespreking. 

Informatie voor nabespreking
Tijdens de nabespreking vraag je een aantal leerlingen wat ze opschreven. Kies die leerlingen bij wie je tijdens het maken van 
de opdracht zag dat zij veel diverse activiteiten uitvoeren. Of kies de leerlingen die op dit moment juist niet of weinig actief 
zijn om hun netwerk te bevestigen.

De nabespreking is voor de leerlingen nuttig, omdat ze van elkaar horen wat hun klasgenoten doen voor het bevestigen van 
hun contacten. Zo kunnen ze elkaar op ideeën brengen en aansporen om dat (ook) iets (vaker) te gaan doen. Bovendien geeft 
het je als docent inzicht in welke leerlingen (bewust of onbewust) al redelijk actief zijn op dit vlak en welke leerlingen hierin 
nog extra stimulans en/of ondersteuning kunnen gebruiken. 
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Vragen om aan een aantal leerlingen te stellen:
•	 Welke activiteit doe je het vaakste? 

Waarom?
•	 Welke activiteit doe je bijna nooit? 

Waarom?
•	 Welke activiteit doe je nooit? 

Waarom?
•	 Zijn er activiteiten die je nooit eerder deed, maar waarvan je denkt dat je die wel kunt doen? 

Welke?

Opdracht 5.3 – Nee, daar heb ik geen contact meer mee, die ken ik niet zo goed meer

Docenteninstructie
Relaties verwateren als je er geen aandacht aan besteed. Dat werkt twee kanten op. De leerlingen laten waarschijnlijk zelf 
relaties verwateren, maar andersom zijn er natuurlijk ook netwerkleden die niet langer aandacht aan de leerlingen besteden. 
Deze oefening geeft zicht op slapende relaties uit het verleden. Mogelijk geven deze relaties aanleiding tot hernieuwd contact 
en zo een betere benutting van het netwerk dat er al is.

De leerlingen voeren deze opdracht bij voorkeur individueel uit en denken zoveel mogelijk zelf na. Hierna kunnen zij de 
uitkomsten, eventueel in duo’s of kleine groepjes, nabespreken en de resultaten met elkaar delen. Tijdens de nabespreking 
worden de resultaten breder gedeeld en volgen er enkele reflectievragen.

Stap 1. Laat de leerlingen op het antwoordvel aangeven met welke personen ze twee jaar geleden nog contact hadden en nu 
niet meer en waarom. 

Geef de leerlingen hier ongeveer 10 minuten de tijd voor.
(Geef ze ongeveer 10 minuten de tijd als ze dit met één of meerdere klasgenoten willen bespreken.) 

Loop tijdens de opdracht door de klas om te zien wat de leerlingen invullen.

Informatie voor nabespreking
Zijn er leerlingen die relatief veel personen opschrijven waarmee ze geen contact meer hebben? Het kan zijn dat deze 
leerling(en) vooral heel goed zijn in het aangaan van nieuwe contacten, maar minder sterk zijn in het onderhouden ervan. 
Leerlingen die met vrijwel iedereen in hun netwerk nog steeds contact hebben, zijn wellicht juist sterk in het onderhouden 
van relaties, wat ze veel tijd kost.

Of iemand veel of weinig relaties heeft en onderhoud zegt nog niet veel over hoe nuttig die relaties zijn voor het krijgen van 
de benodigde hulp. Het zegt ook niets over of de relaties die er zijn ook worden benut.

Vragen die je aan de leerlingen kunt stellen:
•	 Wie heeft er mensen opgeschreven die ze niet meer spreken?

•	 Wie zijn dat en weet je waarom je ze niet meer spreekt?
•	 Dacht je de afgelopen tijd nog wel eens aan deze mensen? 
•	 Kunnen deze mensen je misschien helpen met de vraag die je hebt over je studie- of loopbaankeuze?
•	 Wat kun je doen om het contact met deze mensen weer aan te halen? 

Je kunt ook nu weer verwijzen naar de activiteiten die de leerlingen eerder opschreven.
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UITVOERINGSFASE
Theoretisch kader
Jouw leerlingen zijn eigenaar van hun eigen loopbaan. Dat betekent keuzes maken, ook in het onderhouden van contacten 
met anderen. Welke keuzes maken jouw leerlingen? Waarom? Wat weten ze van hun netwerkcontacten? De volgende 
opdrachten gaan in op :
•	 Weten wie je wat kunt vragen.
•	 Voelen en ervaren wat het is om wat met netwerkcontacten te doen.
•	 Planmatig aan de slag met jouw netwerk.

Opdracht 5.4 – Aan wie kun je hulp vragen over je studie- of loopbaankeuzes?

Docenteninstructie
In deze opdracht zijn de leerlingen zich meer bewust de koppeling met hun loopbaanvraag. Zie ook lesbrief 4. Indien de 
leerlingen nog geen concrete LOB hulpvraag hebben, laat ze dan nadenken over van wie ze die informatie over verschillende 
opleidingen en beroepen die ze leuk vinden zouden kunnen krijgen. De uitkomsten lenen zich om daadwerkelijk in te zetten 
in het kader van de vragen over studie- en beroepskeuzes.

Stap 1.  Laat de leerlingen nadenken over bekenden die op wat voor manier dan ook zou kunnen helpen bij hun LOB 
hulpvraag.

Stap 2. Laat de leerlingen nadenken of ze deze mensen al om hulp kunnen vragen.
 Durven ze om hulp te vragen? Is de relatie sterk genoeg, dus kennen ze de mensen goed genoeg om ze om hulp te 

vragen?

Heeft de leerling de relatie voldoende bevestigd en onderhouden of is er eerst actie nodig om de relatie te versterken 
voordat om hulp kan worden gevraagd?

Deze opdracht maken de leerlingen individueel en stimuleert ze tot reflectie. Laat de leerlingen hierna de uitkomsten in 
kleine groepjes bespreken en elkaar kritische vragen stellen en op ideeën brengen. Mogelijk zijn sommige leerlingen te 
bescheiden. Ze zullen de personen uit hun netwerk nooit snel om hulp vragen omdat ze dat te spannend vinden of iemand 
niet tot last willen zijn. De kritische vragen van hun klasgenoten kunnen deze leerlingen aan het denken zetten.

Deze voorbeeldvragen staan in de leerlingversie van de lesbrief:
•	 Waarom denkt je klasgenoot dat hij of zij geen contact met iemand kan opnemen?
•	 Heeft hij of zij deze persoon al eens om hulp gevraagd? Zo ja, waar ging dat over? 
•	 Wat zou er gebeuren als je het gewoon wél doet?
•	 Wat is het ergste dat kan gebeuren? 

Geef de leerlingen eerst ongeveer 10 minuten de tijd om de opdracht individueel te maken.

Geef ze daarna 15 minuten de tijd om de uitkomsten in subgroepen te bespreken. 

Loop tijdens het maken van de opdracht door de klas om te zien wat de leerlingen opschrijven en bespreken.
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Informatie voor nabespreking.
Deze opdracht geeft je inzicht in hoeverre de leerlingen weten welke vragen ze aan hun netwerkcontacten kunnen stellen. 
Ook geeft het inzicht of ze hulp durven te vragen aan de mensen die ze kennen en waarom ze dat eventueel niet durven. Het 
geeft je inzicht in wat de leerlingen zelf vinden van hun relaties en of die eerst nog moeten bevestigen of niet.

Vragen die u kunt stellen aan de leerlingen:
•	 Wie moet eerst nog werken aan de relatie voordat hij of zij aan de mensen die die hij of zij kent vragen kan stellen over 

studie- of loopbaankeuzes?  
Vraag enkele leerlingen om een voorbeeld te geven.

•	 Wat kun je doen om de relatie te bevestigen, voordat je de vraag durft te stellen?
Dit legt de link naar de verschillende activiteiten die de leerlingen kunnen ondernemen.
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Opdracht 5.5 – En nu aan de slag! 

Docenteninstructie
Het daadwerkelijk benaderen van iemand uit hun netwerk kan voor leerlingen best spannend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze dit 
niet gewend zijn om te doen of omdat ze iemand niet tot last willen zijn.

Deze opdracht stimuleert leerlingen om over die eventuele drempel heen te stappen en het gewoon te gaan dóen. Netwerken 
is een werkwoord, dus oefening baart kunst! Haal vooral ervaringen op om daarna met elkaar te bespreken hoe netwerken 
misschien nog makkelijker en leuker wordt.

Tijdens deze opdracht gaan de leerlingen daadwerkelijk actie(s) ondernemen om een contact in hun netwerk te benaderen 
met een hulpvraag.

Hierbij zijn twee varianten mogelijk:
1. De leerlingen gaan iemand uit hun netwerk benaderen die ze kennen en aan wie ze iets zouden kunnen vragen.  

2. De leerlingen gaan (aanvullend) iemand uit hun netwerk benaderen met wie de relatie is verwaterd. Een relatie die nu te 
zwak is om die persoon direct om hulp te vragen. De eerste actie naar deze persoon is bedoeld om de relatie weer sterker 
te maken, de banden aan te halen. Dit met het idee dat dit contact waardevol kan zijn bij het helpen beantwoorden van 
de LOB hulpvraag van de leerling.

Bepaal of de leerlingen alleen opdracht 1 maken of ook opdracht 2. Dit is afhankelijk van hoe ervaren de leerlingen zijn met 
netwerken. Voor leerlingen die nog nauwelijks (bewust) kennis hebben gemaakt met netwerken, zal variant 2 mogelijk een 
stap te ver zijn. Het is belangrijk dat de leerlingen eerst vertrouwen opbouwen in het netwerken, voordat ze dingen gaan 
doen die echt heel ongewoon voor ze zijn.

De leerlingen maken deze opdracht individueel en mogen elkaar daar eventueel bij helpen. Sommige leerlingen zullen als 
actie benoemen dat ze iemand gaan bellen. Het zou mooi zijn als ze dat telefoontje tijdens de les ook echt plegen (en dit 
niet gebruiken als lespauze). Is bellen echt niet mogelijk of wenselijk, laat de leerlingen dan een tekst uitschrijven die ze 
zullen uitspreken aan de telefoon. Laat ze zo precies mogelijk aangeven wanneer ze het gesprek alsnog gaan voeren. Geeft dit 
eventueel als huiswerk op en kom hier tijdens een volgende les op terug.

Een mooie tussenvorm is om de leerlingen dit te laten oefenen in de vorm van een rollenspel. Laat ze nadenken over wat 
ze willen zeggen en dat spelen. Ze kunnen de opdracht als huiswerkopdracht meekrijgen voor de aansluitende les en het 
opnemen in hun portfolio. Het rollenspel biedt de kans om hun netwerkvaardigen te oefenen.

Loop tijdens de uitvoering van de opdracht door de klas en assisteer waar nodig leerlingen bij het ondernemen van de actie. 
Bijvoorbeeld door met ze mee te denken over een e-mailbericht of door ze suggesties te geven hoe ze een zwakke(re) relatie 
zouden kunnen versterken.

Geef de leerlingen hier 15 minuten de tijd voor of zoveel tijd als er over is in het lesuur. 

Is er voldoende tijd over, dan is het leuk als enkele leerlingen hun succesverhaal met anderen mogen delen. Dit geeft energie 
(het is gelukt!) en stimuleert de andere leerlingen om ook over een bepaalde drempel heen te stappen. 
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Opdracht 5.6 - Huiswerkopdracht 

Docenteninstructie
Misschien dat netwerken wel naar meer smaakt. Laat de leerlingen met een relatie naar keuze oefenen en daarop reflecteren. 
Hoe was het om de actie uit te voeren? Heeft de actie opgeleverd wat ze ervan hadden verwacht en gehoopt? Wat is er 
sindsdien gebeurd? Heeft de persoon met wie ze contact opnamen bijvoorbeeld naar de leerling actie terug ondernomen?

De acties die jouw leerlingen willen ondernemen kunnen ze opnemen in hun netwerkactieplan.

Laat tijdens de oriëntatiefase van de volgende les enkele leerlingen kort iets vertellen over hun huiswerkopdracht. Ervaringen 
delen zorgt voor verbinding tussen de leerlingen. Het geeft ze het gevoel dat ze dit samen doen en hierin niet alleen staan. 
Het is fijn om te horen als anderen iets ook spannend vinden. 

EVALUATIEFASE
De leerlingen hebben zelf hun netwerkopdrachten mogen kiezen. Reflecteer met de leerlingen op de keuzes die ze maakten. 
Wat zeggen die keuzes over de leerling? Zijn interesses? Wat is hij te weten gekomen over zijn netwerkcontacten? Wat is hij 
over zichzelf te weten gekomen? Hoe makkelijk en logisch vinden de leerlingen het om contact op te nemen met bekenden 
en mensen uit het verleden?
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UITLEG BIJ DE CREATIVE COMMONS-LICENTIES 
De materialen en kennis die La Red levert in het kader van dit project worden beschikbaar gesteld onder een Creative 
Commons-licentie. Dit betekent dat alle scholen het materiaal vrijelijk kunnen gebruiken, maar dat het niet commercieel 
verhandeld mag worden en er ook geen afgeleide producten van gemaakt mogen worden. De naam van La Red B.V. wordt in 
al het materiaal vermeld met deze licentie erbij.

De iconen van de Creative Commons hebben de volgende betekenis.

Naamsvermelding. We staan anderen toe om dit werk waar wij auteursrecht op hebben te kopiëren, distribueren, 
vertonen, en op te voeren maar uitsluitend als wij vermeld worden als maker.

Onze naam mag als volgt vermeld worden: ontwikkeld door La Red B.V. in opdracht van de VO-raad 
(www.lared.nl en www.vo-raad.nl). 

Niet-commercieel. Anderen mogen dit werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, mits niet voor 
commerciële doeleinden.

Geen Afgeleide Werken. Anderen mogen dit werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in 
de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen dit werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.
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COLOFON
Het project Stimulering LOB ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen. Het 
project werd in 2009 opgezet door de VO-raad <http://www.vo-raad.nl/projecten/stimulering-lob>, met middelen van het 
ministerie van OCW. Het project helpt decanen, mentoren en andere leerlingbegeleiders om leerlingen een weloverwogen 
keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken.

Het project stimuleert regionale samenwerking en proberen de deskundigheid in scholen op dit gebied te vergroten. 
Daarnaast moedigen wij scholen aan een helder beleid op het gebied van LOB te voeren.

Contactgegevens: 
VO-raad, project Stimulering LOB
Aidadreef 4
3561 GE  Utrecht

Website: 
www.lob-vo.nl

Vormgeving:
Pieters Media


