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LES 1 – EEN NETWERK? HEB IK DAT OOK?
Zicht krijgen op jouw netwerk en de hulp die daarin zit verborgen

Netwerken kun je leren
Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw ‘sociaal netwerk’. Dat netwerk groeit vanzelf omdat je steeds nieuwe mensen leert 
kennen met wie je contact houdt. ‘Netwerken’ doet iedereen van nature. Dat begint met nieuwsgierigheid en interesse in de 
ander en met willen geven en delen.

Je kent elkaar en daarom sta je ervoor open om aan de mensen die je kent hulp te vragen en te geven. Dat de mensen die je 
kent voor je klaar staan, dát maakt je netwerk waardevol. Waarom? Omdat de mensen die om je heen staan voor een heel 
groot deel bepalen welke dingen jij op welke manier in je leven bereikt.

Ze hebben ook invloed op wat jij later wordt. Wie zou jij moeten en willen (leren) kennen om een goede keuze te maken 
voor een opleiding, beroep en loopbaan? Weten wie je kent is daarom net zo belangrijk als weten wat je talenten zijn en wat 
je in je leven wilt bereiken. 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.

Maar wat is het juiste netwerk? Dat hangt ervan af wat je wilt bereiken, van je wensen en doelen. Als je weet wat je wilt, dan 
kun je ervoor zorgen dat je de juiste mensen kent die je verder kunnen helpen. Je leert in deze lesbrieven hoe je dat aanpakt 
en krijgt inzicht in de vijf vragen die je moet beantwoorden om gericht te kunnen netwerken voor de loopbaan die je wenst:

•	 Wat wil ik? Weet waarom je iets wilt.
•	 Wat kan ik? Weet wat je kunt.
•	 Waar kan ik dat doen? Weet waar je dat via je netwerk vindt.
•	 Hoe kan ik dat doen? Weet hoe je dat doet.
•	 Wie kan mij daarbij helpen?) Weet wie je daarbij in jouw netwerk kan helpen.

De antwoorden op deze vragen kunnen je dus enorm helpen om mensen te leren kennen die je bij al die andere vragen op 
weg kunnen helpen. Je kunt je netwerk dus ‘zomaar’ laten groeien met de mensen die je toevallig tegenkomt. Maar je kunt 
het toeval ook een beetje helpen en ervoor zorgen dat je de júiste mensen tegenkomt en leert kennen. En zij jou. Want jij 
bent ook waardevol voor anderen. Ook jij kunt hulp aan anderen geven of mensen in contact brengen met de interessante 
mensen die jij kent. 

Netwerken is het elkaar helpen als de ander dat nodig heeft en erom vraagt. Waarom? Omdat je elkaar kent en dus wat voor 
elkaar over hebt. Netwerken doe je altijd samen. Hoe je dat allemaal uitzoekt en aanpakt, dat leer in je in deze lesbrieven. 
Netwerken kun je leren. Zorg dat ook jij er handig in wordt. Je hebt er heel je leven lang plezier van.
Hulp krijgen van de mensen die je kent
Voor bijna alles wat we doen hebben we uiteindelijk de hulp van andere mensen nodig. Sterker nog, het gaat vaak 
gemakkelijker, sneller en leuker als we hulp van anderen vragen voor  wat we willen bereiken of weten. Gelukkig heeft 
iedereen een netwerk, het bestaat uit de mensen die we kennen. Omdat we een relatie met ze hebben, kunnen we die 
mensen om hulp vragen. Hulp die te maken heeft met wat je wilt worden of welke opleiding je wilt kiezen. Mensen die je 
iets kunnen vertellen over waar je benieuwd naar bent of die je iets kunnen leren wat je graag wilt ervaren. Voor het maken 
van de juiste keuze, is het handig om te weten wie er in jouw netwerk zitten. Welke eigenschappen en talenten hebben deze 
mensen? Wat kunnen ze je vertellen over beroepen en opleidingen? 
De kans is groot dat je vooral mensen kent die niet veel van jou verschillen, zoals je familie of de mensen in je woonwijk. 
Je zou denken dat je vooral veel goede vrienden moet hebben om een goed netwerk te hebben.  Maar dat is niet zo. Het 
is vooral belangrijk dat je veel verschillende mensen kent. Kennissen verschillen meer van jezelf. Als je mensen kent, veel 
kennissen hebt, die veel van elkaar verschillen is de kans groter dat ze je ook op verschillende manieren kunnen helpen. De 
kans is groter dat zij meer weten van verschillende sectoren om in te werken. 
Ook is het handig om mensen te kennen die elkaar niet kennen. Op die manier komen er meer kansen en nieuwe informatie 
op je pad. 
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Daarom is het leuk en zinnig om te kijken naar je netwerk, naar de mensen die je kent. Als je weet wie je kent én als je weet 
wat je wilt, dan kun je mensen om hulp vragen of bewust mensen leren kennen om hulp aan te kunnen vragen. 
Denk maar eens na… weet jij al wat je later wilt worden? Heb je al een idee waar je goed in bent? Weet jij wat je belangrijk 
vindt? Mogelijk wil je meer weten over een opleiding of over een beroep, maar ken je niemand die zo’n beroep heeft of zo’n 
opleiding volgt. Om antwoord te vinden op deze en vele andere vragen bij het kiezen van een opleiding, school of beroep, is 
het verstandig om met anderen te praten. Mensen die je antwoorden kunnen geven of die je helpen ze te vinden. Soms zijn 
dat mensen die je heel goed kent en soms juist mensen die je niet goed kent.

Omdat je ze kent, mag je de mensen in jouw netwerk  om hulp vragen. Het is daarom handig en belangrijk om te weten wie 
er in je netwerk zitten. Hoeveel hulp je kunt krijgen, hoe veel verschillende soorten hulp en hoe gemakkelijk het is om hulp 
te krijgen, hangt af van wie er in het netwerk zitten.

Met de lessen over netwerken leer je veel over je eigen netwerk en hoe je zelf contact hebt met de mensen die erin zitten. 
Ook leer je hoe je jouw netwerk kunt uitbreiden, hoe je mensen leert kennen die je daarna weer verder kunnen helpen.

Het netwerk
Ken je het begrip ’netwerk’? Je denkt mogelijk al snel aan Facebook. Facebook is een voorbeeld van een virtueel sociaal 
netwerk. Op Facebook kun je vrienden worden met andere mensen die daarop ook actief zijn. Je bouwt daar aan je virtuele 
sociale netwerk. Met virtueel bedoelen we online, op het internet. 
Met sociaal netwerk bedoelen we het netwerk dat mensen met elkaar vormen door de relaties die ze met elkaar hebben. 

Figuur 1 - 1 Logo’s van online sociale netwerken
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Een sociaal netwerk is een netwerk van mensen of groepen mensen. Denk aan personen die elkaar kennen 
of organisaties (bedrijven, instellingen) die samenwerken. Dat is dus niet alleen online of virtueel, zoals Facebook, maar ook 
de klas waarin je zit is een sociaal netwerk. Samen met je klasgenoten vorm je een netwerk. Ben je benieuwd hoe dat eruit 
ziet? Mooi! Want we gaan je met de eerste opdracht laten zien hoe het netwerk van jouw klas eruit kan zien.

Figuur 1 - 2 Een groep mensen

Je ziet hieronder verschillende tekeningen van netwerken. De plaatjes laten zien hoe de infrastructuur van het netwerk eruit 
ziet:
•	 De punten/bolletjes die je ziet bij de plaatjes zijn mensen.
•	 De lijntjes tussen de puntjes laten zien of de mensen elkaar kennen. 

Een netwerk waar iedereen elkaar kent
De kans is heel groot dat al deze mensen in
dit netwerk heel erg op elkaar lijken. 

 

Een netwerk waar niet iedereen elkaar kent
De mensen die elkaar kennen, bijvoorbeeld D en E, lijken op elkaar. 
Ze delen iets met elkaar: een sport, dezelfde school, dezelfde leeftijd, 
et cetera. Anderen, bijvoorbeeld I en B, lijken waarschijnlijk minder 
op elkaar.

Figuur 1 - 4 Netwerk waar niet iedereen elkaar kentFiguur 1 - 3 Netwerk waar iedereen elkaar kent
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Figuur 1 - 5 Netwerk waar niet iedereen elkaar kent

We hebben anderen nodig om ons te helpen
Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen leven, kijk maar naar je eigen leven. Elke dag heb je te maken met anderen: de 
leraar voor de klas, je sporttrainer of de mensen van je hobbyclub. Denk natuurlijk ook aan de mensen die dichtbij je staan, 
zoals je ouders, vrienden, broers en zussen. Mensen die voor jou zorgen en die helpen, bijvoorbeeld, bij het vinden van een 
bijbaan.

Denk ook maar eens aan bekende wereldburgers, zoals Mark Rutte, Yolanthe Sneijder-Cabau, Gers Pardoel, Georgina 
Verbaan, Miley Cyrus, Katy Perry, Martin Garrix of Valerio. Zonder hulp van hun familie en vrienden zouden zij nooit zo 
ver zijn gekomen. Hun talent om nieuwe mensen te ontmoeten en te netwerken was zeer belangrijk om succesvol te worden! 
Alleen maar ergens goed in zijn zonder dat je goed kunt netwerken is vaak niet voldoende om zo succesvol of bekend te 
worden. En ook beroemde voetballers zoals Robin van Persie, Arjen Robben en Johan Cruijf zijn door hun trainers geholpen 
om zo goed te worden. En zou Ali B ook zonder Marco Borsato met het liedje voor War Child zo veel succes gehad hebben?

Anderen hebben ze geholpen om nog beter te worden of keuzes te maken. Jij bent ongetwijfeld ook wel eens geholpen om je 
doelen te bereiken, zoals een lift naar een uitwedstrijd van je sportclub of tips voor het vinden van een bijbaantje. 
Iedereen heeft een netwerk, een netwerk van mensen
Iedereen heeft een netwerk. Natuurlijk zitten daar de mensen in die voor je zorgen en andere familieleden. En natuurlijk de 
mensen die je kent van school of van de buurt waarin je woont. 
Er zijn veel soorten netwerken. Bijvoorbeeld energienetwerken, computernetwerken en wegennetwerken. Bij een sociaal 
netwerk bedoelen we een netwerk van mensen. Het woord ‘sociaal’ heeft dus niets te maken met vrijetijdsbesteding en we 
daarmee niet social media, zoals Twitter en Facebook. 

De mensen die je kent zijn jouw ‘relaties’ en ze zitten in jouw netwerk. Ieder heeft dus een netwerk van relaties. Al deze 
relaties kunnen helpen, bijvoorbeeld met het vinden van een stageplaats of ze kunnen je vertellen waar ze goed in zijn. Jouw 
relaties kunnen je misschien ook wel helpen bij kiezen van een (vervolg) opleiding of sectorkeuze. 

We helpen elkaar allemaal. Soms weten we dat we anderen helpen en soms hebben het helemaal niet door. Iemand helpen 
die je goed kent is heel normaal. En soms vragen we om hulp en soms krijgen we het zonder dat we er erg in hebben.

Netwerken kun je in beeld brengen (visualiseren)
Je kunt netwerken tekenen. Dat is handig omdat:
•	 Je zo kunt zien hoeveel verschillende soorten mensen je kent.
•	 Je zo ziet welke groepen in jouw netwerk zitten.
•	 Je zo jezelf vergelijkt met de mensen die je kent en zo kom je op ideeën;
•	 Je leert door de mensen die je kent op een rijtje te zetten waarin jij anders bent dan hen of juist hetzelfde.
•	 Het ervoor zorgt dat je bewust kijkt naar wie je kent.
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Door jouw netwerk in beeld te brengen sta je er bewust bij stil. Je gaat er op een andere manier naar kijken en nadenken over 
wie je kent. Je denkt ineens weer aan mensen die je al lang niet mee sprak of je merkt dat veel mensen die jij kent ook elkaar 
kennen. 

Opdracht 1.1 – Teken je eigen netwerk

Je bracht met je klasgenoten het netwerk van jouw klas in beeld. Je kunt natuurlijk ook je eigen netwerk in beeld brengen. 
Dat gaan we nu doen, in twee stappen. Je krijgt hiervoor een blaadje van je docent.

Stap 1. Teken je eigen netwerk. 
 Je mag het netwerk tekenen zoals je zelf wilt. 

Stap 2. Je netwerktekening is klaar.
 Kijk nu eens naar je netwerk en omcirkel de mensen, organisaties en groepen waar jij wel eens een

vraag aan hebt gesteld over hun beroep, hun opleiding of voor jouw studiekeuze. 
Tekende je organisaties of groepen in stap 1? Schrijf dan de naam op van de persoon aan wie je een vraag stelde over 
een beroep, opleiding of studie.

Stap 3.  We bekijken de resultaten.
Als iedereen klaar is met zijn netwerktekening, gaan we er samen naar kijken. Waarom heb je jouw netwerk zo 
getekend? Wat betekenen de mensen in jouw netwerk voor jou?
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Opdracht 1.2 – Welke hulp kreeg je wel eens?

We worden elke dag weer geholpen door mensen die we kennen. Het is zo normaal dat we het niet eens meer door hebben. 
Daarom staan we daar nu even bij stil. In deze opdracht moet je aangeven door wie en waarmee iemand jou deze week hielp. 
Bedenk ook waarom deze mensen je willen helpen. 
Geef minimaal drie voorbeelden. 

Voorbeeld 1:
•	 Ik ben geholpen door Nino. 
•	 Nino is mijn vriend.
•	 Nino heeft mij geholpen met mijn huiswerk voor wiskunde.
•	 Dat doet hij voor mij omdat ik tijd met hem doorbreng en plezier met hem maak.

Voorbeeld 2:
•	 Ik ben geholpen door Inez.
•	 Inez is mijn tante.
•	 Inez heeft mij geholpen met mijn sollicitatie bij de Gamma.
•	 Dat doet ze voor me omdat we familie zijn.

Nu jij:

•	 Ik ben geholpen door ………………… . …………………………………………...

•	 ……………..… is mijn  ……….……………………………………………………

•	 ……………….. heeft mij geholpen met ……………………………………………

•	 Dat doet hij voor me, omdat ………………………………………………………..

•	 Ik ben geholpen door ………………… . …………………………………………...

•	 ……………..… is mijn  ……….…………………………………………………… 

•	 ……………….. heeft mij geholpen met ……………………………………………

•	 Dat doet hij voor me, omdat ………………………………………………………..

•	 Ik ben geholpen door ………………… . …………………………………………...

•	 ……………..… is mijn  ……….……………………………………………………

•	 ……………….. heeft mij geholpen met ……………………………………………

•	 Dat doet hij voor me, omdat ………………………………………………………..

•	 Ik ben geholpen door ………………… . …………………………………………...

•	 ……………..… is mijn  ……….……………………………………………………

•	 ……………….. heeft mij geholpen met ……………………………………………

•	 Dat doet hij voor me, omdat ………………………………………………………..

•	 Ik ben geholpen door ………………… . …………………………………………...

•	 ……………..… is mijn  ……….…………………………………………………… 

•	 ……………….. heeft mij geholpen met ……………………………………………

•	 Dat doet hij voor me, omdat ………………………………………………………..
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Opdracht 1.3 – Welke hulp heb je nodig?

We beseffen vaak niet dat we hulp nodig hebben. Dat komt pas als je iets anders, nieuws of onbekends wilt gaan doen. 
Je merkt bijvoorbeeld pas dat je niet gemakkelijk te weten komt hoe het werkt in de olie-industrie als je daar niemand 
kent. Of dat het lastig is om een dagje mee te lopen met een boswachter als jouw netwerk niemand kent in de natuur- en 
groenvoorziening.

Hulp is in grote hoeveelheden voor handen. Iedereen kent mensen die zeggen ‘als ik je ergens mee kan helpen, dan moet je 
het zeggen hoor’. Lastiger is het om aan te geven wat voor hulp we nodig hebben. Daarom oefenen we met het stellen van 
een belangrijke vraag die helpt bij jouw loopbaan.

Doe de volgende opdracht en ontdek hoeveel hulp je nodig hebt als…

Samen met je ouders en zusje woonde je tot je 14e jaar in Groningen. Je vader heeft een nieuwe baan in Utrecht. Jullie gaan 
verhuizen van Groningen naar Utrecht. Jij gaat naar een nieuwe school, op zoek naar een (nieuwe) hobby- of sportclub en 
alle andere dingen die je nu in Groningen ook deed.

Waar heb je de komende tijd hulp bij nodig?
Denk maar eens na wat je wilt weten op je nieuwe school en wie je daarbij kan helpen. Hoe word je lid bij een nieuwe 
sportclub of wie kan je meer vertellen over waar je leuk kunt uitgaan? Geef vijf voorbeelden.

Voorbeeld:
•	 Ik heb hulp nodig bij het vinden van de juiste lokalen.
•	 Een klasgenootje van de nieuwe school helpt me bij het vinden van de juiste lokalen.

Nu jij…

•	 Ik heb hulp nodig bij ....................................................................................................................................................

•	 Mijn .............................................................................................................................................................................  

Nu jij…

•	 Ik heb hulp nodig bij ....................................................................................................................................................

•	 Mijn .............................................................................................................................................................................   

Nu jij…

•	 Ik heb hulp nodig bij  ...................................................................................................................................................

•	 Mijn  ............................................................................................................................................................................

Nu jij…

•	 Ik heb hulp nodig bij  ...................................................................................................................................................

•	 Mijn  ............................................................................................................................................................................

Nu jij…

•	 Ik heb hulp nodig bij ....................................................................................................................................................

•	 Mijn  ............................................................................................................................................................................
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Opdracht 1.4 – Wie ken je eigenlijk?

In de vorige opdrachten dacht je na over wie je kent. Je tekende je jouw netwerk en dacht je na over welke  hulp je nodig 
hebt in bepaalde situaties en welke hulp je kunt krijgen.

Nu kijken we naar wie je kent, wat ze doen en hoe goed je deze mensen kent. Van de mensen die we goed kennen weten we 
niet altijd goed welk werk ze doen. Door nieuwsgierig te zijn kom je meer van deze mensen te weten. En, als je meer van 
mensen te weten komt, krijg je weer meer ideeën om aan hen vragen te stellen. De ene relatie is de andere niet. Sommige 
mensen kennen we beter dan anderen. Voor jouw loopbaanvragen is het goed om zowel ‘goede vrienden’ als ‘kennissen’ te 
hebben.

Sterke relaties: goede vrienden
‘Goede vrienden’ hebben aandacht voor je en nemen je zoals je bent. Het zijn mensen die jou altijd willen helpen. Het kost 
tijd en vertrouwen om een sterke relatie te bouwen. Dat gaat het beste met mensen die op je lijken. Sterke relaties zijn vooral 
nuttig als je wilt dat je aan iemand wordt voorgesteld of als je ergens vertrouwelijke informatie over wilt krijgen.

Zwakke relaties: kennissen
Kennissen lijken minder op onszelf. Ze onthouden veel minder goed wat we willen bereiken en wie we ook al weer zijn. De 
manier waarop we met elkaar omgaan is gebonden aan afspraken. Je wisselt hulp uit. Je geeft hulp en verwacht daar binnen 
niet al te lange tijd ook iets voor terug. Kennissen zijn heel handig bij loopbaanleren. Ze hebben vaak een andere kijk op de 
dingen dan jij. Ze geven je toegang tot bedrijven waar je zelf niet zou komen en ze weten dingen die jij niet weet. Als je op 
zoek bent naar nieuwe kansen, heb je vooral baat bij contacten met mensen die niet op je lijken.

Schrijf hieronder op wie je kent. We bedoelen daarmee de mensen die jij kent en die jou ook kennen. Misschien ken je een 
hele bekende DJ. Kent hij jou ook en zeggen jullie elkaar gedag op straat? Ja? Dan schrijf je die DJ op je lijst. Nee? Dan 
schrijf je hem niet op. 

Vul de eerste Naam, Hoe je deze persoon kent en Beroep in.

De docent zal nu met jullie bespreken wat je tot nu toe gedaan hebt.

Vul nu de kolom Relatiesterkte in. 

Wat bedoelen we met ik ken hem  ‘een beetje’ of ‘goed’?
Aanwijzing voor sterkte van relaties:
•	 ‘Een beetje’ betekent dat je iemand meer malen zag en bijvoorbeeld weet waar iemand woont. Het gaat vooral om 

herkennen. Dit zijn ‘kennissen’.
•	 ‘Goed’ betekent dat je deze persoon regelmatig ziet en bijvoorbeeld weet dat hij twee zusjes heeft en van welke muziek 

hij houdt. Je doet af en toe samen iets. Je vertrouwt elkaar en durft van alles te vertellen en vragen.
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Naam Hoe je deze persoon 
kent

Beroep/functie Relatiesterkte

(familie, buren, 
vereniging, 
school, enzovoort)

Ik ken hem: goed/een 
beetje

voorbeeld Jos van Es Vader Stoffeerder Goed
Voorbeeld Aisha Khan Buurvrouw Verpleegster Een beetje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Opdracht 1.5 – Teken je netwerk

Je gaf in de vorige opdracht aan wie je allemaal kent én hoe goed je deze mensen kent. 
Jouw netwerk, de mensen die je kent, ziet er waarschijnlijk heel anders dan het netwerk van je klasgenoot of van je mentor. 
Het ziet er waarschijnlijk ook heel anders uit dan het netwerk van jouw collega van je bijbaantje. 

In opdracht 1.1 tekende je jouw netwerk. Je gaat in deze opdracht nog een keer jouw netwerk tekenen. Nu houden we ook 
rekening met hoe goed je iemand kent. 

Je gaat nu je netwerk tekenen in de cirkels die op de volgende pagina staan. 
Dat doe je door de volgende stappen:

De wereld is natuurlijk niet zo zwart-wit dat je alle relaties kunt verdelen in ‘goede vrienden’ en ‘kennissen’. Er zijn ook 
relaties die daar een beetje tussenin zitten.
a. Schrijf de mensen die je goed kent op in de groene cirkel (‘goede vrienden’).
b. Schrijf de mensen die je redelijk goed kent op in de rode cirkel.
c. Schrijf de mensen die je beetje kent op in de blauwe cirkel (‘kennissen’).

Stap 2:
De mensen die jij kent, kennen elkaar misschien ook wel. Dat mag je nu gaan tekenen. 

1. Teken een lijn tussen de mensen waarvan jij weet of denkt dat ze elkaar kennen. 
Dat ze elkaar bellen, e-mailen, WhatsAppen of spreken.

Stap 3:
Je hebt nu je eigen netwerk getekend. Zijn er dingen die je opvallen? 
Je kunt denken aan: 
•	 Zijn er mensen waar geen enkel lijn naar toe gaat?
•	 Wie heeft er heel veel lijnen naar andere mensen toe gaan?
•	 In welke cirkel tekende je de meeste lijnen?

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
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Figuur 1 - 6 Teken je relatiesterkte
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Wist je dat
•	 Je maar zes mensen bent verwijderd van de president van Amerika? 
•	 Er tussen twee mensen in Nederland meestal maar twee of drie anderen zitten?

Begrippenlijst
Sociaal netwerk  Verzameling van alle persoonlijke relaties met anderen. Iedereen: familie, vrienden, 

kennissen, buren, collega’s, zakenpartners, mede-(verenigings)leden, et cetera. In de 
praktijk denken mensen aan deelverzamelingen, in ‘losse’ werelden. Een netwerk is 
‘sociaal’ als het om een netwerk van mensen gaat. Dit om onderscheid te maken met 
andere netwerken, zoals een energie-, wegen- of metronetwerk. 

Netwerken  Netwerken is het bewust opbouwen van duurzame relaties met als basis de contacten 
tussen mensen waarmee iets geruild kan worden. Bewust betekent dat je dat zelf kiest. 
Duurzaam dat het relaties zijn die een leven lang duren. Ruilen kan gaan over aandacht, 
interesse tonen, informatie geven, et cetera.

 
Relaties   Mensen die je kent en die jou ook kennen.
 
Sterke relaties   Mensen die je heel goed kent, ‘vrienden’.
 
Zwakke relaties   Mensen die je een beetje kent, ’kennissen’. 

Virtueel sociaal netwerk  Een netwerk op internet waar mensen zich met elkaar verbinden zoals Facebook, Twitter 
en LinkedIn. Het is niet nodig dat ze elkaar kennen.

Netwerkinfrastructuur Hoe ziet een netwerk er uit. De infrastructuur van een netwerk laat zien hoe men in een 
netwerk met elkaar is verbonden. Hoe een netwerk er ‘van boven af ’, in een schema, 
uitziet.

Sociaal kapitaal De hulp die je kunt verwachten van de mensen die je kent en de hulp die je kunt geven 
aan de mensen die je kent.

Sociogram  Een schematische weergave van jouw netwerk: van de mensen die je kent, hoe goed je ze 
kent en of ze elkaar kennen.

Netwerkkaart   Visuele weergave van een netwerk.
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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.


