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Evaluatieformulier Leernetwerk 
 

Community Context 

Het leernetwerk wordt georganiseerd onder de paraplu van het kennis- en innovatienetwerk SAMEN. 

De partners vinden het belangrijk dat maatschappelijke problemen worden aangepakt door 

samenwerking tussen gemeenten, praktijkinstellingen, kennisinstituten, hogescholen en gezinnen 

zelf (BOPOG). 

In hoeverre wordt er samengewerkt tussen BOPOG in het Leernetwerk? Wat heb je geleerd van 

deze samenwerking?    

 

Samenstelling Leernetwerk- invulling rol deelnemers 

Bij de start van het Leernetwerk hebben de bestuurlijk vertegenwoordigers van de partners van 

SAMEN afgesproken dat een deelnemer twee uur in de week taken voor het leernetwerk kan 

vervullen. 

In hoeverre en op welke wijze vul jij deze uren in? Wat zijn hierin je wensen? 

 

 

Hoe heb je de organisatie van het Leernetwerk het afgelopen jaar ervaren? 

 

 

Hoe kijk jij terug op de bijeenkomsten? 

Denk bijvoorbeeld aan het aantal bijeenkomsten, de communicatie, de rol van de 

Leernetwerktrekkers 

 

 

Overige zaken mbt de organisatie van het Leernetwerk 

 

 

Optioneel: hoe zou jij tussentijds op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen 

binnen jouw Leernetwerk? 

Bijvoorbeeld door het gezamenlijk forum in te zetten voor verdiepingstips, discussie, etc. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Synergie (Samengebrachte middelen, Ledenbetrokkenheid, Waardering, monitoring en planning) 

Hoe heb je je betrokkenheid bij het leernetwerk ervaren? Licht dit toe aan de hand van onderstaande 

punten: 

Betrokkenheid van jou bij het Leernetwerk (waarin zit voor jij de ‘urgentie’ om deel te nemen?) 

 

 

Betrokkenheid van jouw organisatie bij het Leernetwerk 

 

 

Betrokkenheid van het Leernetwerk bij jou 

 

 

Overig, nl.... 
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Is er ruimte voor verbetering van jouw betrokkenheid bij het Leernetwerk? Zo ja, op welke manier 

zouden we de betrokkenheid kunnen vergroten? 

 

 

Wat heb jij (nog) nodig om de opbrengsten van het Leernetwerk in de eigen organisatie/ instantie 

te agenderen of uitvoeren? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van terug- naar vooruitkijken 

Wat wil je dat het Leernetwerk het komende jaar gaat opleveren? 

Voor jou 

 

 

Voor je organisatie 

 

 

Overig, nl... 

 

 

Wat wil/ kun jij bieden aan het Leernetwerk? 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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