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 Hermien Miltenburg 

● Relatiemarketeer + oudervoorlichter WUR 

● Netwerkspelleider 

● Trainer/coach decanen 

● NVS-NVL, VvSL 
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Netwerksamenleving 

 60-80% banen door netwerken 

● Geldt ook voor stageplaatsen 
 

 Zinvolle hulp bij profiel – en studiekeuze (ook op HO) 

● Inzicht in kwaliteiten en motieven 

● Inzicht in werk/studeervelden    
  

 Leerlingen hebben netwerken 

● Meer dan ze beseffen  

● Niet bewust van nut    
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Netwerken bij elke ontmoeting belangrijk 

 

● Hoe knoop ik een gesprek aan? 

● Hoe onthouden mensen mij? 

● Spreek ik de goede mensen? 

● Welk type netwerk wil ik? 

● Willen deze mensen mij helpen? 

● Hoe kan ik helpen? 

● Strategisch handelen? 

● Virtuele sociale netwerken 
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 5 (Studie)keuzecompetenties 

 1:Motievenreflectie: Wat wil ik? Nadenken over wensen en waarden van belang zijn voor eigen 

loopbaan. Bewustwording van wat je belangrijk vindt, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om te kunnen 

werken. 

 2:Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik? Nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken 

in je loopbaan. Reflectie op eigen eigenschappen, competenties, vaardigheden en feedback vragen.  

 3:Werkexploratie: Waar kan ik dat doen? Onderzoeken van eisen en waarden in werk en 

mogelijkheden om te veranderen van werk. Op zoek naar werk(zaamheden) waarin persoonlijke waarden 

overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk gelden en waarin kwaliteiten aansluiten bij dat werk. 

 4:Loopbaansturing: Hoe kan ik dat doen? Het plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren 

en werken gericht op loopbaanontwikkeling. 
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5: Netwerken: Wie kan me daarbij helpen?  

Doelen netwerken:  
 

● Opbouwen, onderhouden, benutten netwerk gericht 
op loopbaanontwikkeling  

● Zicht werkvelden 

● Zicht op jezelf: Reflectie, terugkoppeling 

● Vaardigheid strategisch netwerken  

● Breed (ook virtueel) netwerk opbouwen 

● Werken aan wederkerigheid (sociaal kapitaal)  
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 Filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=a08IsaB8s2Y 
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Voor wie is de lessencyclus bedoeld? 

 Elk leerjaar vmbo tm vwo 

 

 Vakdocenten 

 

 Mentoren 

 

 Decanen 

 

 Uzelf 
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Wanneer, wat, hoe 

 Voorkeur: voorafgaand aan studie- en loopbaankeuze 
activiteiten (vóór profielkeuze) 

 Lesbrieven en docentenhandleidingen, vrij beschikbaar 

 7 lesbrieven ook los te gebruiken 

● Netwerk als infrastructuur 

● Netwerk als bron 

● Netwerken als werkwoord 

 Kan deel zijn van portfolio 

 Gratis training op 21 januari 
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Aan de slag 

 Netwerkthermometer bekijken (p4 tm7). Doel stilstaan 
bij netwerken.(zelf invullen) 

 

● Wie ken je? 

● Hoe onderhoud je relaties? 

● Hoe benut je relaties? 

● Hoe ervaar je netwerken? 

● Wat vind je van de kwaliteit van je  
netwerk? (bewustwording) 
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Les 1: Een netwerk, heb ik dat ook? 

 Bewust worden van je eigen netwerk (visualiseren) 

 Belang divers netwerk 

 Sterke relaties (vrienden). Willen helpen, lijken op jezelf 

 Zwakke relaties (kennissen) 

● Iets geven en vragen 

● Andere kijk op dingen 

● Toegang tot andere dingen 

● Kritisch 
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Jouw netwerk, teken het, denk erover na 
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Les 2: We are open 

 Netwerken zijn overal 

 Welk type netwerk benader je voor welke vraag? 

 Als je geen actie onderneemt ontmoet je vooral mensen 
die op je lijken 

 Wat kun je ‘lezen’ in je eigen  
netwerk? 
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Les3: Jouw docent is een goudmijn 

 Diversiteit in je netwerk 

 Welke beroepen zitten er in je netwerk? 

 Wie kennen jouw ouders? 

 Met wie praat je over studie- en loopbaankeuzes? 

 Toegang tot onbekende werelden 
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Les 4: With a little help from my friends 

 Durf te vragen 

 Formuleer een netwerk hulpvraag 

● Op welke vragen reageer je zelf? 

● Wie heb je recent geholpen en waarmee? 

 Hoe kun je mensen mobiliseren? 

 Wederkerigheid 

 NB: De opdrachten gaan over  
hulp geven en bieden 
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Les 5: Uit het oog is uit het hart 

 De regels van relatieonderhoud 

 Wie is een echte netwerker en wat kenmerkt hem? 

 Iemand met wie je contact onderhoudt denkt eerder aan 
je 

● Welk soort contact 

● Wat kun je nog meer doen? 

● Of minder? 

 Netwerk actieplan 
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Les 6: Nieuwe mensen leren kennen 

 Ehh.. Ik ben.. 

 Op wie stap je af? Waarom? 

 Stappenplan contact maken 

● 8 praktische stappen 
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Les 7: Netwerkhotspots 

 Waar kom je mensen tegen? 

 Wie kun je waar tegenkomen? 

 Past dat bij je doel? 

 Follow-up (over nadenken) 

 

 

 Is dit een goede netwerkhotspot? 
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Gratis training 21 januari 

 10.00 – max. 16.00 uur Wageningen UR 

 Theoretisch kader:  

● Waarom is netwerken belangrijk? 

● Netwerken en LOB 

● Waar lopen je leerlingen tegenaan? 

 Praktijk: 

● 1 les per groepje bekijken en uitleggen aan groep 

● Oefening begeleiden 

● Nuttig in de klas? 
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 Aanmelden: Hermien.Miltenburg@wur.nl 

 

 Materiaal: http://www.lob-
vo.nl/kennisbank/professionaliseren/lesbrieven-
netwerken 

 

 Oefening: Wat heb je nodig/Wat heb je in de aanbieding 
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