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Sprong 1: Inleiding
Beste reiziger,
Welkom!
Voor je ligt een reiskoffer. Een koffer bedoeld om jezelf en/of anderen te ondersteunen bij de reis van
je professionele identiteitsontwikkeling als onderwijsprofessional. Of je nou gaat starten in de wereld
van onderwijs, er al jaren rondloopt of die wereld wellicht bijna gaat verlaten, ontwikkeling van de
professionele identiteit stopt nooit. Professionele identiteit is niet ‘statisch’, maar is telkens in
ontwikkeling. Een gesprek met een leerling, onenigheid met een collega of een uitdagende situatie
thuis kunnen leiden tot reflecties op je rol als leraar en wie jij wilt zijn. Afhankelijk van de wijze waarop
jij werkt, kies je welke sprong je maakt; start je bij het begin en verdiep je je eerst in theorie of spring
je rechtstreeks naar de koffer om op avontuur te gaan?
In de koffer vind je materialen over professionele identiteitsontwikkeling voorbereid door een groep
betrokken onderwijsprofessionals. Voor de avontuurlijke reizigers is het mogelijk om zonder instructie
de koffer in te duiken. Ontdek, verrijk jezelf en anderen en stop het liefst ook iets nieuws in de koffer.
Voor degene die liever voorbereid op reis gaat, is er een handleiding geschreven.
Ben je een avonturier? Spring direct verder naar sprong 3.
Ben je een georganiseerde reiziger? Spring niet te ver en kijk ook bij sprong 2.
Op de volgende pagina kun je lezen hoe de koffer gebruikt zou kunnen worden. Welke reisbenadering
je ook kiest, we hopen wel dat jullie ons helpen met het aanvullen van de koffer en dat jullie
ervaringen delen.
Kort samengevat hebben wij gehandeld volgens de onderstaande uitgangspunten en we willen u / jou
vragen/uitdagen om dat ook te doen:
• Dialoog. De koffer krijg je altijd van iemand die je kent en gaat gepaard met een startdialoog
waarin je met elkaar in gesprek gaat over professionele identiteit en ervaringen hierover deelt.
• Co-creatie. Neem iets uit deze koffer en stop er iets in terug. Wellicht heb je zelf materiaal dat je
ontwikkeld hebt met collega’s en dat je wilt delen. Wellicht heb je een variant gemaakt op het
materiaal in de koffer met degene waarmee je de startdialoog hield…
• Open access. De materialen in deze koffer zijn vrij beschikbaar om te kopiëren.
• Ervaringen delen. In deze koffer vind je een logboek waarin je je ervaringen over het gebruik
ervan (online) deelt met anderen.
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Sprong 2: Verkenning
Inhoud: Professionele identiteit
Wat betekent ‘professionele identiteit’? Dat wat jou tot leraar maakt; wat je belangrijk vindt in je vak of
specialisme, dat wat je voorleeft of uitstraalt. Leijen, Ä., Kullasepp, K., en Anspal, T. (2014) leggen in
Pedagogies of developing teacher identity uit dat je je identiteit kunt splitsen in twee onderdelen: de
persoonlijke identiteit (wie jij bent als persoon) en de professionele identiteit (wie jij bent in je
functie/beroep). Deze identiteiten kunnen in elkaar overvloeien of met elkaar versmelten, maar het is
niet zo dat iedereen uit een bepaalde beroepsgroep dezelfde professionele identiteit draagt, ervaart of
formuleert. Verschillende leraren dragen overeenkomstige eigenschappen of voorkeuren, maar de
professionele identiteiten kunnen toch van elkaar verschillen door verschillende contexten,
specialismen en persoonlijke identiteiten.
Van der Wal, Oolbekkink, Schaap en Meijer (2019) omschrijven professionele identiteit als volgt:
“Professional identity tensions as the internal struggle of an (early career) teacher between the situationas-is and the situation-as-preferred, relevant to the teacher as a person and as a professional, emerging
in a specific context. An experienced tension can emerge on an intrapersonal level of professional
identity, in an interpersonal relation with others, or remain isolated to a situational context, for instance
in taking up new tasks. All these tensions may cause more or less unease, frustration or other types of
emotions, in turn affecting everyday work. Finally, tensions may evolve over time (Hökkä et al.,
2017; Illeris, 2009).”
Hieronder wordt de professionele identiteit en de persoonlijke identiteit, en het spanningsveld
ertussenin, schematisch weergegeven.

Professionele identiteit is breed en kan op veel meer manieren worden gedefinieerd dan hierboven het
geval is. Bovenstaande weergave en beschrijvingen zijn het vertrekpunt voor de initiatiefnemers1 achter
de toolkoffer professionele identiteit. Ze zijn geenszins een afspiegeling van een literaire consensus over
het concept professionele identiteit.
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Deelnemers aan het kennislab Professionele identiteit (Sprong Voorwaarts)
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Vorm: Driedimensionaal denken
Als initiatiefnemers van de toolkoffer professionele identiteit
wilden we niet alleen definities aanreiken voor wat betreft het
concept professionele identiteit, maar ook een belangrijk
onderdeel van ons proces in het kennislab delen. In ons
proces heeft driedimensionaal denken een belangrijke rol
ingenomen.
Hieronder volgt een korte toelichting op deze denkmethode.
Uitgebreidere info kunt u vinden in bijlage 1( pag. 46)
Driedimensionaal denken bestaat uit drie manieren van denken, te weten: denkverbreding,
denkverdieping & denkverschuiving.
Denkverbreding
Sta stil bij alternatieve denk- en zienswijzen. Verken andere meningen en bekijk je eigen standpunten
met een kritische blik. Door het denken te verbreden wordt er meer informatie verzameld en met die
informatie kan een standpunt, probleem of situatie gegronder worden benaderd. Concreet is het
stellen van vragen aan jezelf en een ander een krachtig middel om tot denkverbreding te komen.
Denkverdieping
Deze manier van denken concentreert zich op het onderzoeken van onderliggende assumpties en
concepten. Het gaat er bij denkverdieping om dat het eigen oordeel wordt uitgesteld en dat er
oprechte interesse bestaat om meer te weten te komen over het standpunt van een ander.
Denkverschuiving
Vanuit een andere wereld naar een standpunt of situatie kijken valt onder denkverschuiving. Een
belangrijke techniek hierbij is het denken in metaforen.

4

Sprong 3: de keuze is reuze
Inleiding
De inhoud van de koffer is tot stand gekomen door samenwerking van onderwijsprofessionals binnen
het netwerk Sprong Voorwaarts, in het kennislab Professionele Identiteit. In acht sessies hebben
lectoren, lerarenopleiders en docenten uit het vo en vervolgonderwijs zich gebogen over het thema
professionele identiteit(ontwikkeling). Hierbij is er gehandeld volgens een definitie van professionele
identiteit en vooraf opgestelde ontwerpcriteria. Vervolgens is er in de uitwerking van de criteria voor
gekozen om de focus te leggen op literatuur, werkvormen, ervaringen en inspiratie.
Het doornemen van de definitie en de ontwerpcriteria is raadzaam voor het vormen van een
referentiekader, maar is niet noodzakelijk. De koffer is zo ingericht dat het mogelijk is om een specifiek
onderdeel te raadplegen.
De onderdelen bevatten de volgende “leeswijzer”:

Titel (thematisch)
Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15),
groot (<30)
Benodigde tijd:
Benodigde materialen/ruimte:
Doel: Can-do statements
Bijvoorbeeld: Kennismaking / verdieping /
verheldering / intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met professionele
identiteit
Korte beschrijving oefeningen/opdrachten
Reviews/aanbeveling
Verwijzing naar theorie

•
•
•
•
•
•
•
•

Opdrachten:
Opdracht: dramatisch?! warming up, pag. 6
Opdracht: teken je ideale leraar, pag. 8
Opdracht: spreekkaarten (kunst), pag. 11
Opdracht: gedragspatroon grafiek, pag. 26
Opdracht: lopen langs de ui, pag. 28
Opdracht: de onderzoekende leraar, pag. 30
Opdracht: op tafel ermee, pag. 33
Opdracht: driedimensionaal denken, pag. 46
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Bijlage 1: achtergrond info. over driedimensionaal denken, pag. 31

Warming up
Titel

Dramatisch?!

Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15), groot
(<30)
Benodigde tijd:
(ongeveer)

Collega’s in opleiding/startende
docenten/ervaren docenten

Benodigde materialen/ruimte:

Geluidsapparatuur, ruimte om te lopen (vrij
te bewegen)

Groepsgrootte is niet relevant.

10 minuten

Doel:
Warming-up ideeën “even loskomen”
Bijv.
voorafgaand aan de professionele dialoog,
Kennismaking/verdieping/verheldering/intervisie ludieke kennismaking, “landen” in de ruimte.
…../
Na deze oefening voelen de deelnemers zich
Can-do statements
beter geaard in de ruimte en hebben zij op
een wat ludieke manier nader
kennisgemaakt.
Korte beschrijving: link met professionele
identiteit:

Wie je bent als professional is niet alleen
zichtbaar in je handelen en denken in de
beroepspraktijk. Je neemt jezelf als individu
mee. Om tot die diepere laag van “zelf” te
komen is het goed eerst te aarden in de
ruimte, dat kan middels een ludieke dramaoefening.

Korte beschrijving oefeningen/opdrachten:

Een geheime tekst doorgeven/bewegingsgolf
op muziek/samen een verhaal en/of zin
afmaken/spiegelen
Door deze oefeningen te doen, creëer je
binnen no time een open sfeer.
Bron: “Doe gewoon alsof”, dramalessen voor
het voortgezet onderwijs, door Pierre Engels,
Uitgeverij: PantaRhei

Reviews/aanbeveling:
Verwijzing naar theorie:
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Bron: “Doe gewoon alsof”, dramalessen voor het voortgezet onderwijs, door Pierre Engels,
Uitgeverij: PantaRhei
Warming-up ideeën “even loskomen” voorafgaand aan de professionele dialoog
Een geheime tekst doorgeven
Iemand geeft fluisterend een tekst door aan de ander. Die moet op zijn beurt weer dezelfde tekst
aan de volgende geven. De laatste moet de tekst hardop zeggen. Wat is er uiteindelijk van de
geheime tekst overgebleven?
Doel/inzicht: goed luisteren, welke uitdaging zit daarin?
Bewegingsgolf op muziek
De kandidaten gaan in een kring zitten en met ongeveer een halve meter tussenruimte. Er wordt een
muziekfragment gestart met een vlot ritme. Een kandidaat gaat een beweging maken op die muziek
(bijvoorbeeld met een arm zwaaien). Een voor een doen de andere kandidaten mee. Als de kring
rond is, start de tweede kandidaat een andere beweging, de kring volgt weer. Als kandidaat mag je
echter pas de beweging overnemen als deze bij jou is aangekomen.
Doel/inzicht: goed kijken, op je beurt wachten, welke uitdaging zit daarin?

Samen een verhaal maken
De kandidaten staan in een kring. Een kandidaat begint met een zin. De kandidaat rechts van deze
eerste kandidaat vult aan. Als iedereen aan de beurt is geweest moet er een anekdote of verhaal
ontstaan zijn.
Doel/inzicht: goed luisteren, samen een verhaal maken.
Samen een zin (af)maken
De kandidaten staan in een kring. Een kandidaat zegt een woord, de andere kandidaat (rechts van
hem) zegt een woord dat daarbij past om uiteindelijk (met de hele kring) een (lange)zin te maken.
(tip: met punt komma of en ….kan je lange zinnen maken).
Doel/inzicht: goed luisteren, samen een verhaal maken.
Spiegelen
De kandidaten vormen duo’s. Op (rustige) muziek maakt een kandidaat bewegingen en ander
spiegelt. Variant: zitten aan een tafel en spiegelen met mimiek (boos, blij, lachen, etc.)
Doel: goed kijken naar ander, meegaan met de ander.
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Teken je ideale leraar
Titel (thematisch)

Teken je ideale leraar

Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende
collega’s/ ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10),
middelgroot (< 15), groot (<30)
Benodigde tijd:
Benodigde materialen/ruimte:
Doel: Can-do statements

Collega’s in opleiding/startende docenten/ervaren docenten

Bijvoorbeeld: Kennismaking /
verdieping / verheldering /
intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met
professionele identiteit
Korte beschrijving
oefeningen/opdrachten
Reviews/aanbeveling

Verwijzing naar theorie

Groepsgrootte is niet relevant.

Papier + tekenmateriaal
Het doel van de opdracht is reflectie op het leraarschap en op
professionele identiteit.

Reflecteren op ‘de ideale leraar’ kan veel verhullen over de
eigen professionele identiteit.
De ideale leraar tekenen, hierop (in dialoog) reflecteren.
De tekening vormt een praatstuk voor professionele identiteit
en dat vormt vaak interessante reflectie- en gespreksstof. Het
kan tevens leiden tot geïnspireerde gesprekken, waarbij het
‘waartoe’ van het docentschap een gespreksonderwerp
vormt.
Teken je ideale leraar! (Runhaar, Gulikers & Hendricks, 2016)
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Teken je ideale leraar!
Inleiding
Zicht krijgen op je eigen of andermans professionele identiteit kan op tal van manieren. In het paper
Teken je ideale leraar! (Runhaar, Gulikers & Hendricks, 2016) wordt vastgesteld dat het tekenen van
de ideale leraar kan bijdragen aan het expliciteren van de professionele identiteit. In dit document
wordt de tekenopdracht op verschillende manieren aangereikt. Voor meer achtergrondinformatie is
het paper een aanrader.
Manier 1 – De oorspronkelijke opdracht
Doelgroep: studenten
Instructie
1) Verdeel een groep studenten in twee subgroepen. Dit kan op elk moment, maar voor de
opdracht kan het mooi zijn om de start van een studie, studiejaar of stage te nemen. Zeker
met een tweede tekening in een later stadium (stap 7).
2) Geef de studenten uit groep 1 individueel de instructie dat ze hun ideale leraar (de leraar die
zij willen zijn) moeten tekenen op een A3-vel. Vermeld kort richting de student dat het erom
gaat dat hij inzicht krijgt in de eigen identiteit.
3) Plan een bijeenkomst met beide groepen studenten. Geef in deze bijeenkomst instructie aan
groep 2 over de opdracht: laat ze de ideale leraar tekenen (de leraar die zij willen zijn).
Vermeld richting studenten dat het erom gaat dat ze zicht krijgen op de eigen identiteit).
4) Laat de studenten uit groep 1 elkaar tijdens de tekentijd van groep 2 mondeling toelichten
hoe ze tot hun tekening van de ideale leraar zijn gekomen. Zorg dat groep 1 in een aparte
ruimte zit.
5) Laat de studenten van groep 2 hun tekening schriftelijk toelichten nadat ze hun tekening
voltooid hebben.
6) Als iedereen uit groep 2 klaar is met de tekening + schriftelijke toelichting is het tijd om de
studenten uit beide subgroepen in gesprek te laten gaan over hun tekeningen.
7) Laat de studenten na verloop van tijd (bijv. aan het einde van een studiejaar of aan het einde
van hun studie) opnieuw hun ideale leraar tekenen. Laat ze in gesprek gaan over eventuele
veranderingen.
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Manier 2 – Teken de ideale leraar vanuit vrije associatie
Doelgroep: iedereen
Instructie
Geef aan een individu of aan een groep de opdracht om de ideale leraar te tekenen. Vul niets in over
de wijze van tekenen, over het materiaal of over het doel. Spreek na het maken van de tekening na op
een open manier, zonder vooraf opgestelde vragen.
Evalueer na afloop hoe iemand of hoe men de opdracht ervaren heeft.
Manier 3 – Tekening + vraaggestuurde nabespreking
Doelgroep: iedereen
Instructie
Geef aan een individu of aan een groep de opdracht om de ideale leraar te tekenen. Vul niets in over
de wijze van tekenen, over het materiaal of over het doel. Bespreek de tekening (of tekeningen) na
afloop aan de hand van de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Kun je je tekening toelichten?
Wat heeft je tot bepaalde keuzes aangezet?
Wat zegt deze tekening over jou als student?
Wat zegt deze tekening over jouw toekomstperspectief?
Wat zegt deze tekening over jouw (professionele) identiteit?
Hoe verhoudt deze tekening zich tot jouw huidige situatie?
Manier 4 – De tekening als middel voor individuele reflectie
Doelgroep: een individu
Instructie
Teken voor jezelf hoe de ideale leraar eruit ziet. Reflecteer na het afronden van de tekening voor jezelf
op de (mogelijke) inzichten die het tekenen je heeft gebracht.
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Spreekkaarten
Titel (thematisch)
Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende
collega’s/ ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10),
middelgroot (< 15), groot (<30)
Benodigde tijd:
Benodigde materialen/ruimte:
Doel: Can-do statements
Bijvoorbeeld: Kennismaking /
verdieping / verheldering /
intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met
professionele identiteit
Korte beschrijving
oefeningen/opdrachten
Reviews/aanbeveling
Verwijzing naar theorie

Spreekkaarten
Collega’s in opleiding/startende docenten/ervaren docenten

Klein

Schrijfmateriaal, gesprekspartners, gespreksleider
Het doel van de opdracht is reflectie op het leraarschap en op
professionele identiteit.

Reflecteren op ‘de ideale leraar’ kan veel verhullen /
onthullen? over de eigen professionele identiteit.
Aan de hand van een kunst (gedicht/voorwerp/film) in gesprek
over jouw mening, waarden en achterliggende ideeën over
jouw professionele identiteit.
Sanderse, W. & Huijsse, B. (2020). Bildung in het hbo.
Opvattingen van docenten over hun taak in de vorming van
studenten. Pedagogiek, 40, 23-44.
doi: 10.5117/PED2020.1.003.SAND
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Gedicht (1)
Judith Herzberg
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Richtvragen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Reageer eens op dit gedicht.
Wat is je eerste gedachte bij dit gedicht?
Welke boodschap ‘lees’ jij in dit gedicht?
Wat is jouw mening daarover?
Doorvragen
Hoezo? Waarom?
Wat is belangrijk voor jou?
Hoe verhoudt zich dat tot de mening van …?
Welke waarde schuilt hierachter?
Hoe vertaalt deze waarde zich in jouw
normen?
Welk gedrag laat je zien o.b.v. deze waarde?
Is daar een match?
Hoe uit deze waarde zich in jouw
onderwijspraktijk? Hoe ga je bijvoorbeeld
om met leerlingen als het gaat om […]?
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Gedicht (2)
Edward van de Vendel
This varkentje
‘There was this varkentje from Holland,
and this varkentje had a dream.
He wanted to be a turnkampioen,
but zijn voetbalvarkentjesteam
said: “What? That is for whatjes!
You slingert alleen maar wat rond,
en then do you zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.”
“Ha ha ha ha ha ha ha,”
Ze lachten long en breed.
But people,
ze knorden wel different
toen varken zijn oefening deed.
Want hij won dus a golden medaille.
Zijn dream came hartstikke true.
So I see to you: Beste children,
if varken het kan,
why not you?
I say: Blijf in jezelf believen.
I say: The world will giggle misschien,
but I say: Just follow the varkentje,
let the world your kontje maar zien.
Let varkentje be your voorbeeld!
Let varkentje be your man!
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinsolutely
can!’
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Richtvragen
10. Reageer eens op dit gedicht.
11. Wat is je eerste gedachte bij dit gedicht?
12. Welke boodschap ‘lees’ jij in dit gedicht?
13. Wat is jouw mening daarover?
14. Doorvragen
Hoezo? Waarom?
Wat is belangrijk voor jou?
Hoe verhoudt zich dat tot de mening van …?
15. Welke waarde schuilt hierachter?
16. Hoe vertaalt deze waarde zich in jouw
normen?
17. Welk gedrag laat je zien o.b.v. deze waarde?
Is daar een match?
18. Hoe uit deze waarde zich in jouw
onderwijspraktijk? Hoe ga je bijvoorbeeld
om met leerlingen als het gaat om […]?
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Film
https://www.youtube.com/watch?v=S49qvE86Qs0&f
eature=emb_logo
Etre, avoir, trailer
https://www.youtube.com/watch?v=hZ4POf6_ME&feature=emb_logo
Mees Kees
https://www.youtube.com/watch?v=PQ8Fw_x62lc&f
eature=emb_logo
Bint van Bordewijk
https://www.youtube.com/watch?v=famVbGSALIU
https://www.youtube.com/watch?v=9Lo4eTB5R8&feature=emb_logo
De luizenmoeder, juf Helma
https://www.youtube.com/watch?v=Bg21M2zwG9Q
Karate kid, mister Mr. Miyagi
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Richtvragen
Wat zie je?
Hoe ervaar je?
Welk gevoel/beeld roept … op?
Wat spreekt je aan?
Wat herken je?
Wat voegt het toe voor je?
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Citaat
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Richtvragen
Wat zie je?
Hoe ervaar je?
Welk gevoel/beeld roept … op?
Wat spreekt je aan?
Wat herken je?
Wat voegt het toe voor je?
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Drie voorwerpen
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Richtvragen
Wat zie je?
Wat betekent dat voor je?
Letterlijk?
Figuurlijk?
Fantasievraag: Wat kan dit voorwerp
betekenen in het onderwijs van de
toekomst?
Wat zeggen de antwoorden op
bovenstaande over jouw professionele
identiteit?
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Illustratie
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Richtvragen
Wat zie je?
Hoe ervaar je?
Welk gevoel/beeld roept … op?
Wat spreekt je aan?
Wat herken je?
Wat voegt het toe voor je?
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Blanco
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Richtvragen
Wat zie je?
Hoe ervaar je?
Welk gevoel/beeld roept … op?
Wat spreekt je aan?
Wat herken je?
Wat voegt het toe voor je?

25

Titel (thematisch)

Gedragspatroon grafiek

Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15),
groot (<30)
Benodigde tijd:

Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s

Benodigde materialen/ruimte:

Papier en pen/potlood ; online kan ook

Doel: Can-do statements

Inzichtelijk maken van de invloed van eigen
ervaringen in het onderwijs op de professionele
identiteit van de docent.

Bijvoorbeeld: Kennismaking / verdieping
/ verheldering / intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met professionele
identiteit

Korte beschrijving oefeningen/opdrachten

Klein of Middelgroot; veilige groep

40 min;

Wanneer het antwoord op de startvraag (wat
voor docent wil jij zijn?) naast de grafiek gelegd
wordt, ziet de docent hoe zijn werk beïnvloed
wordt/is door zijn eigen ervaringen in het
onderwijs. Wanneer de docent iets wil
veranderen in zijn onderwijs kan dit inzicht een
eerste stap zijn.
De docent beantwoordt de vraag : Welke leraar
wil jij zijn? En tekent zijn gedragspatroongrafiek
en licht die op papier toe. Vervolgens verbindt de
docent de verschillende stappen en schrijft de
verkregen inzichten op.
De verkregen inzichten met andere deelnemers
uitwisselen is op is optioneel.
Uiteindelijk geeft de docent aan wat hij met de
inzichten gaat doen.

Reviews/aanbeveling
Verwijzing naar theorie
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Tool Gedragspatroon grafiek

Rol begeleider: De verschillende stappen uitleggen en stap voor stap laten zetten; dus niet in een keer
in beeld brengen. Laat iedereen op hetzelfde moment de stappen zetten en geef alle deelnemers de
tijd om de stappen uit te werken.
Let op: Voor sommige deelnemers is het een confronterende opdracht. Hier alert op zijn.
De aangegeven tijd hangt af van de groepsgrootte.
De stappen:
Stap 1 : Wat voor leraar wil jij zijn?
Schrijf op: Ik wil een docent zijn die ….
Stap 2: Hoe is jouw onderwijsloopbaan tot nu toe verlopen?
Teken horizontaal de tijdlijn (vanaf 4 jaar tot nu )
Teken verticaal de variatielijn; de mate van welbevinden; ( van – tot ++ of met smileys)
Stap 3: De grafiek gaat over de mate van jouw welbevinden gedurende je gehele schoolloopbaan.
Daar waar je welbevinden goed/hoog zit, zet je een punt hoog in de grafiek.
Daar waar je welbevinden minder goed/laag zit, zet je een punt laag in de grafiek.
Verbind de punten met elkaar.
Stap 4: Schrijf bij alle stijgende lijnen wat er was, waardoor jouw welbevinden toenam.
Wat hielp je? Welke personen/welke factoren?
Stap 5: Schrijf bij alle dalende lijnen wat er was, waardoor jouw welbevinden afnam.
En vervolgens, wat heeft er voor gezorgd dat je weer uit dat dal kwam? Wat heb je nodig op
zo’n
moment?
Stap 6: Vergelijk de beschrijving van wie jij als leerkracht wilt zijn met de stijgende lijnen in je grafiek
en kijk
of je er parallellen in vindt.
Stap 7: Geef aan in hoeverre jij gevormd bent door je eigen ervaringen in het verleden.
Stap 8: Optioneel: De verkregen inzichten uitwisselen met de andere deelnemers. (Niet elke
deelnemer stelt dat op prijs. Geef de deelnemers de ruimte om dat niet te doen. )
Stap 9: Noteer wat je met de verkregen inzichten gaat doen.
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Titel (thematisch)
Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/ ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15), groot (<30)
Benodigde tijd:
(ongeveer)
Benodigde materialen/ruimte:

Doel: Can-do statements
Bijv. Kennismaking/verdieping/verheldering/intervisie
…../

Korte beschrijving: link met professionele identiteit:

Korte beschrijving oefeningen/opdrachten:

Reviews/aanbeveling:

Verwijzing naar theorie:

‘Lopen langs de ui.’
Collega’s in opleiding/startende
collega’s/ ervaren collega’s
Klein (<10)
60 minuten
•

Zeven A4’tjes met daarop de
ui-lagen.
• Een ruimte waar men bij
voorkeur niet gestoord wordt.
• De kern van de inspirerende
werkervaring dan wel
uitdaging kunnen benoemen.
• Inzicht hebben in de relatie
tussen de verschillende uilagen.
• Het herkennen van de kracht
van de ‘alignment’ tussen de
ui-lagen. Bij een inspirerende
ervaring ‘sporen’ alle lagen
namelijk met elkaar. Dat geeft
waarschijnlijk een gevoel van
flow.
Het benoemen van de (professionele)
identiteit is een van de lagen die
doorlopen wordt richting de kern. Dit
draagt bij aan verdere groei.
Aan de hand van zeven A4’tjes op de
grond lopen persoon A en B langs de
verschillende lagen. Persoon B stelt bij
elke laag bijhorende vragen.
Elise zegt:
Door deze werkvorm kreeg ik een
goed inzicht in mijn kernkwaliteiten en
wat voor effecten deze hebben op
mijn lesgeven.
Door de creatieve aanpak van dit
model werd het voor mij als beginnend
leraar ook makkelijker om dit model te
visualiseren.
Super ondersteunde aanpak.
Rick zegt:
Het gebruik van deze tool heeft voor
mij tot nieuwe inzichten geleid. Mijn
ontwikkeling en kernkwaliteiten
werden zichtbaar. Samen met Anke
heb ik mijn professionaliteit
onderzocht op een creatieve,
aandachtige en energieke manier.
Korthagen, F. & Nuijten, E. (2019)
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De kracht van reflectie, Amsterdam:
Boom.

Het ui-model (Korthagen, 2005)
www.korthagen.nl

Werkvorm ‘lopen langs de ui-lagen’
Op de grond worden, naast elkaar, zeven A4’tjes neergelegd met daarop de ui-lagen:
omgeving – gedrag – vaardigheden – overtuigingen – identiteit – betrokkenheid – kern(kwaliteiten).
A kiest een inspirerende werkervaring/uitdaging. A en B gaan bij de ui-lagen staan.
A wordt door B geholpen bij het reflecteren op de (inspirerende) ervaring aan de hand van de lagen
van het ui-model. Daarbij gaat A steeds bij een volgende ui-laag staan (te beginnen bij omgeving) en
B stelt dan bij elke laag de bijhorende vraag:
•
•
•
•
•
•
•

In wat voor omgeving was je in de (inspirerende) situatie?
Wat deed je?
Welke vaardigheden heb je daarvoor in huis?
Welke overtuiging over die situatie had je op dat moment?
Wat dacht je over jezelf (‘Ik ben iemand die…’) en over je eigen rol in die situatie?
Wat was je ideaal of wat is jouw missie/jouw drive in het onderwijs?
Welke kernkwaliteiten hebben daarmee te maken en heb je in de situatie gebruikt?

De (inspirerende) ervaring wordt hierdoor verdiept, vooral als er tijdens het proces ook aandacht is
voor gevoelens. Ten slotte kan A nog door B ondersteund worden bij het voelen van de kracht van de
‘alignment’ tussen de ui-lagen. Bij een inspirerende ervaring ‘sporen’ alle lagen namelijk met elkaar.
Dat geeft waarschijnlijk een gevoel van flow.
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Titel (thematisch)
Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15),
groot (<30)
Benodigde tijd:
Benodigde materialen/ruimte:
Doel: Can-do statements
Bijvoorbeeld: Kennismaking / verdieping /
verheldering / intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met professionele
identiteit

Korte beschrijving oefeningen/opdrachten

De onderzoekende leraar, 4 vragen
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Klein

30 minuten (max.)
Spreekkaarten (z.o.z)
Je uitspreken over je persoonlijke
ontwikkelpunten en de ontwikkelpunten van
de school.
Zeggen waar je van droomt en waar je je
liever niet over uitspreekt, raakt de kern van
true self.
Je working self is vooral gerelateerd aan: wat
speelt er op school en waar heb je het over
met collega’s.
De kaarten kunnen gebruikt worden in
dialogen tussen collega’s. Van belang is een
veilige sfeer, vandaar groepsgrootte klein.

Reviews/aanbeveling
Verwijzing naar theorie
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Titel (thematisch)
Geschikt voor:
Collega’s in opleiding/startende collega’s/
ervaren collega’s
Groepsgrootte:
Keuze uit: klein (<10), middelgroot (< 15),
groot (<30)
Benodigde tijd:
Benodigde materialen/ruimte:
Doel: Can-do statements
Bijvoorbeeld: Kennismaking / verdieping /
verheldering / intervisie/ …..
Korte beschrijving: link met professionele
identiteit
Korte beschrijving oefeningen/opdrachten
Reviews/aanbeveling
Verwijzing naar theorie

Driedimensionaal denken
Collega's in opleiding, startende collega's,
ervaren collega's
klein

60 min.
Je persoonlijke denkkracht verbeteren door jouw
denken over een bepaald onderwerp bewust in
beweging te zetten.
Bestaande onderliggende overtuigingen over
eigen beroepsopvattingen komen in beeld.
Aan de hand vragen vanuit verschillende
richtingen een thema of casus belichten
Jeff Casparsz,
Driedimensionaal denken 2004
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Bijlage 1:
Denkverbreding
•
•
•
•

A. Vragen vanuit verschillende richtingen
Waarom is dit een onderwerp? Waarom moeten wij hier mee bezig gaan?
Welke onderwerpen hangen hier mee samen? Welke sub-onderwerpen kan ik onderscheiden? Welke
aspecten van dit onderwerp heb ik eerder gezien?
Wie is eigenaar van het onderwerp?
Waar kan ik informatie vinden over het onderwerp?
B. Vragen die het oordeel uitstellen (checklist)
Wat is positief
hieraan?

Wat is
negatief
hieraan?

Wat zegt mijn
ervaring?

Wat zegt mijn Wat vind ik
gevoel/intuïtie hieraan
?
interessant?

Wat gaat er
ontbreken als
ik me
terugtrek?

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

C. Dwingen van perspectief te wisselen
Bezien op meerdere niveaus:
Wat betekent het onderwerp op het niveau van het individu, de organisatie, de samenleving?
Bezien vanuit andere partijen:
Directie
Ouders
Studenten

Instituut

Ondernemingsraad

Leerlingen

Begeleiders

Docenten

Bezien vanuit een andere tijd: Hoe kijken we over 10 jaar terug op dit onderwerp?
Bezien vanuit meerdere (systeem)kenmerken van de organisatie in het onderwijs:
• de processen in onze organisatie
• de structuur van onze organisatie
• de menselijke factor in onze organisatie
• de communicatie in onze organisatie
• de omgeving van onze organisatie
Bezien vanuit meerdere (inherente) karakteristieke van het onderwerp:
- Wat zijn de kansen die voor ons hieruit voortvloeien?
- Wat zijn de kosten en baten (op korte, middellange en lange termijn?)
- Wat is de mate van urgentie, Wat is de mate van belangrijkheid
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Bezien vanuit meer de drijfveren achter het ontstaan van het onderwerp (in de personele sfeer):
Is het kwestie van (niet) kunnen, willen, mogen, durven, kennen, weten?

Denkverdieping
Bij denkverdieping zoeken wij naar
onderliggende assumpties en
concepten die een nieuw licht
kunnen werpen op de
problematiek. Welke assumpties (h)erkennen wij over het onderwerp?

Denkverschuiving via
metafoor
Een derde weg waarlangs wij ons
denken in beweging kunnen krijgen
is het verschuiven van het denken
en naar het onderwerp kijken vanuit
een andere perspectief, een andere
wereld. Een belangrijke techniek om dit te bewerkstelligen is het denken in metaforen. We
verschuiven het denken naar een andere wereld waarin zich vergelijkbare problemen kunnen
voordoen. Het voordeel hiervan is dat wij binnen die andere, vaak voor iedereen bekende, context
vragen kunnen gaan stellen die weer verhelderend zijn voor het eigen onderwerp.
Zo kan over het niet in de maat spelend orkest de volgende vragen worden gesteld:
Vragen voor het orkest

Vragen voor de organisatie

Hebben de orkestleden eigenlijk wel dezelfde
bladmuziek?

Wat is in onze organisatie de (blad)muziek? Zijn
dat de regels en procedures?
Is dat de gerichtheid op de klant?
Hoe belangrijk vinden wij het dat iedereen
dezelfde “muziek” in onze organisatie speelt?
Communiceert ons topmanagement eigenlijk
wel voldoende? En als zij dat doen, “luistert” de
organisatie dan wel naar wat er gezegd wordt?
Zorgen de werknemers bij ons ervoor dat zij
voldoende vakbekwaam en inzetbaar blijven?
Lopen er te veel “solisten” in onze organisatie
rond om echt ooit een team te worden?
Geven onze manager de werknemers eigenlijk
wel voldoende ruimte om met eigen ideeën te
komen. Waardeert me het genoeg als
werknemers met verbetervoorstellen komen.

Is de dirigent wel voldoende duidelijk in het
aangeven van de maat?
Zijn de orkestleden eigenlijk wel van voldoende
kwaliteit om als gezamenlijk orkest te spelen?

Spelen de orkestleden wellicht met opzet niet in
de maat omdat zij weinig ruimte krijgen voor
een eigen interpretatie?
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