Voor de
docent

Wat

Naam / School:

Hoe

1. Welke activiteiten passen het beste bij je doel?

Plan on a page
Waarom

1. Met welke collega’s zou je hiervoor samen willen werken?

2. Hoe betrek je het mbo en het bedrijfsleven?
Op welke manier betrek je de leerling?

3. Hoe weet je dat je goed bezig bent? Kan je meten waar
je nu bent en wanneer je je doel hebt gehaald?

4. Hoe ga je communiceren wat je wilt en hebt gedaan?
Hoe ga je het met de rest van de organisatie delen?

3. Wat ga je concreet doen?
Welke stap ga je morgen zetten? �

2. Welke middelen en tools kan je gebruiken
voor deze activiteiten?

1. Waar geloof je in? Wat wil je je leerlingen meegeven? �

2. Welke rol speel jij hier als docent in?

3. �Wat is jouw doel voor LOB? �
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Voor de
decaan

Wat

Naam / School:

Hoe

Plan on a page
Waarom

1. Welke activiteit(en) heb je nodig om je doel te bereiken?

4. Welk materiaal en welke tools kan je hiervoor
gebruiken? Wat is er allemaal al? �

3. Wat is een concrete stap die je morgen gaat zetten? �

2. Wat ga je doen om je team te ondersteunen?

1. Wie in de school heb je nodig om dit te bereiken?

5. Welke partners buiten de organisatie
heb je nodig en wil je inzetten?

4. Hoe ga je communiceren wat je wilt en hebt gedaan?
Hoe ga je het met de rest van de organisatie delen?

3. Hoe ga je meten of je bereikt wat je wilt
bereiken? Wanneer heb je je doel behaald?

2. Wie gaat wat doen? Wat is de taak-/rolverdeling?

1. Waar geloof je in? Wat vind je het meest belangrijk? �

2. Wat wil je bereiken met LOB?

3. �Waar wil je over een jaar zijn? �
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Voor de
schoolleid
er

Wat

Naam / School:

Hoe

1. Welke activiteit(en) heeft de school
nodig om het doel te bereiken?

Plan on a page
Waarom

1. Met wie ga je het doen? Wat is je team?

2. Wie gaat wat doen? Wat is de taak-/rolverdeling?

3. Hoe weet je of je goed bezig bent? Kan je meten waar
jullie nu zijn en wanneer jullie je doel hebben gehaald?

4. Hoe ga je communiceren wat jullie willen bereiken
en hoe communiceer je wat jullie hebben bereikt?

5. Hoe betrek je partners buiten de school bij je proces?
Denk aan ouders, bedrijfsleven, mbo, etc.

3. Wat is een concrete stap die je morgen gaat zetten? �

2. Wat ga je doen om je team te ondersteunen?

1. Waar geloof je in? Wat vind je belangrijk? �

2. Waar wil je over 3 jaar zijn?

3. �Welke stappen moet je zetten om daar te komen? �
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