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Op welke manier bevordert het World 
Café - format leerprocessen onder de 
deelnemers?
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Source:https://medium.com/age-of-awareness/facing-complexity-wicked-design-problems-ee8c71618966 

Aanleiding: ‘wicked problems’



Onderzoeksvragen

Theoretische deelvragen 

1. Waaruit bestaat de World Café - methode?

2. Welke theorieën over leren vormen de basis van de 
World Café methode?  

3. Hoe ziet een conceptueel model van een Kenniscafé 
eruit?
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Ontwerpregels voor World Café
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1. Bepaal de context

2. Gastvrije ruimte

3. Vraagstukken die ertoe doen

4. Moedig deelname aan

5. Breng perspectieven bij elkaar

6. Help te luisteren

7. Deel ontdekkingen met elkaar



Theorie over leerprocessen
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Figure 1. Learning as competence development (Illeris 2002,20  



Onderzoeksvragen
Empirische deelvragen

4. Hoe draagt het ontwerp van het World Café bij aan 
de leeropbrengsten van de deelnemers? 

5. Hebben sommige aspecten van dit ontwerp van het 
World Café meer invloed op de uitkomsten dan 
andere?  
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Vijf uitgevoerde Kenniscafé ‘s
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Verzamelen van data & analyse.
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• 19 Interviews, 30-40 minuten

• Opgenomen en uitgeschreven

• Gecodeerd en geanalyseerd in teamverband



Voorlopige uitkomsten
4. Hoe draagt het ontwerp van het World Café bij aan 
de leeropbrengsten van de deelnemers? 

Informeel – gemakkelijk netwerk uitbreiden en 
kennis uitwisselen – inspiratie opdoen in 
gesprekken

5.  Hebben sommige aspecten van dit ontwerp van het 
World Café meer invloed op de uitkomsten dan 
andere?  

1. Discussies aan tafel
2. Plenaire terugkoppeling
3. De introducties door de presenterende experts 10
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