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A. Wat kunnen we leren van de aanpak van het regionale leernetwerk? Wat werkt?
1

-

Echt breed ophalen: professionals en studenten
B.O ophalen (ouders, kinderen)
Standvastig doorgaan
Steeds uitdijende netwerken met nieuwe mensen die aansluiten
Verbinding tussen verschillende partners (net als praktijk)

2

-

Hoe kun je aansluiten bij een leernetwerk? Jou? UU? U2bheard? Iedereen betrekken
(verschillende functies)
Aansluiten op bestaande momenten (stagegesprekken)
Methodische aanpak
Praktijk en onderwijs bij elkaar brengen
Jongeren ondersteunen hoe zij vinden dat het beter kan en dat kunnen laten horen

-

B. Wat vraagt het van (toekomstige) jeugdprofessionals, onderzoekers, jeugdigen en opvoeders
om... duurzaam met en van elkaar te leren en samen te innoveren?
1
- Ook streven naar vaste deelnemers die leren samen
- Ophalen in grotere groepen
- Evenwicht tussen vaste deelnemers en incidentelen
- Stimuleer studenten mee te doen
- Houding, open staan voor anderen
- Overstijgende doel voor ogen houden
- Vergissingen durven toegeven
- Samen veilige omgeving creëren
- Oprecht nieuwsgierig en kunnen uitwisselen
- Besef dat samenwerken een investering vraagt
- Lef elkaar uit te nodigen
2

-

3

-

Het faciliteren op een aansluitende manier: tijd, locatie, vergoeding. Vast duurzaam
onderdeel maken van een organisatie, weg van eenmalige ‘participizza’s’
Een gelijkwaardig, oprecht gesprek durven voeren
Effectieve gesprekstechnieken en begeleiding
Veilige omgeving en begeleiding
Goede tool: participatiematrix en participatiewijzer
Wat vraagt het van: jeugdigen en opvoeders > stukken, betaald, want anders vrije
tijd, eenvoudige taken
Niet aspecifiek vragen om het vragen. Niet voor spek en bonen.
Good practise: Dialooggericht aanbesteding Utrecht

1

C. Hoe kan ik hierin concreet bijdragen?
1

-

Netwerk uitdagen mee te doen
Gastcolleges bij onderwijs instellingen
Meenemen in contract, gesprekken door subsidie geven/opdrachtgevers
Over je eigen tijdgebrek en ongemak heen stappen

D. Dit willen we ook nog kwijt...
1

-

Vergeet niet dat het ook leuk is en wat oplevert dat leuk en inspirerend kan zijn!
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