
Loopbaan plannen

Overstappen
ander vak

Doorstromen
naar 1ste
graads

Leidinggevende
positie 
innemen

Orde houden Speciale aandacht geven Lesgeven op een school

Ervaring 
opdoen 

Begeleiden van LIO/beginnende docentenBeginnen met lesgeven op een school Switchen 
van school

Begeleiden van stagiaires Leren d.m.v. scholing Individueel reflecteren 
Beleid maken en uitvoeren

Reflecteren in groepsverbandAanleiding tot reflecteren Inzicht na 
reflectie

Zij-instromers
groeien sneller
door

Overdragen
taken voor
pensioen

Voor jezelf 
kiezen, plezier
behouden

Van functie
veranderen

Met pensioen
gaan

Niet 
doorstromen

School
kiezen

Aan je top
zitten

Geen orde 
kunnen houden

Straffen

Voorkomen
ordeproblemen

Lessen 
aanpassen

Omschakelen
en wennen

Nieuwe 
methoden en 
structuren

Problemen
opvangen
tijdens invoer

Variëren van
lessen

Actualiteiten
inzetten

Problemen
met één klas

Meer problemen
onderbouw,
Mavo en Vmbo

In de hand 
houden (30 ll)
zeer intensief

Met angst voor
de klas staan

Niet toekomen
aan lesgeven

Op het moment
zelf oplossing
bedenken

Begeleiding
vragen

Zorgtraject
Weinig kennis 
didactische
vormen

Bespreken in 
de lerarenkamer
(informeel)

Reputatie op-
bouwen. Jezelf 
neerzetten

Positief les
beginnen,
geen wrok

Taal spreken
doelgroep
(huidige gener.)

Er altijd voor
leerlingen zijn

Uitstraling is 
bepalend,
jezelf blijven

Handelswijze,
hoe ver kan ik
gaan?

Ontbreken
sanctie van 
school sturen

Boos worden,
emotie tonen,
menselijk zijn

Eigen verant-
woordelijkheid
bovenbouw

De context
werkt tegen

Onverwacht
overvallen

Nieuwe school,
1ste jaar altijd 
ordeproblemen

Terugkomen
na een periode
afwezigheid

Ervaren docent
verwacht geen
ordeproblemen

Hanteren
problemen

Omgaan met
toename

Begeleiding
vragen

Herkennen
problemen

Op tijd 
herkennen is
belangrijk

Gaandeweg
jaar ontdekken
gedragsprobl.

Te weinig 
kennis, ADHD,
ADT, etc

Zorgtraject
Rustig blijven
kinderen ook
rustig

Te weinig 
praktische
kennis

Hoe ver gaan
in begeleiding?

Gevaarlijke 
situaties voor-
komen

Veel meer 
gedragsproble-
men, veel tijd

Getest op
dyslexie,
omgaan ‘faken’

Toelaten ADHD,
Dysl. op Havo 
en Vwo

Ondersteuning
zoeken

Uitproberen,
jezelf vinden

Korte termijn
denken, over-
leven

Orde houden

Veel vragen
over orde

Veel orde-
problemen

Samenwerking
jonge & ervaren
docenten

Samenwerking
met begeleider

Ondersteuning
vragen aan
collega’s

Initiatief tonen

Uitproberen
van tips

Veel extra tijd
kwijt

Vinden van een
stijl

Allemaal goed
willen doen,
minder open

Schip laten
stranden

Starten

Opstart 
problemen,
snel opgelost

Terugvallen op
materiaal van
opleiding

Ervaring op-
bouwen, 1ste 
jaar is zwaar 

Rust vinden,
niet stressen

In het diepe
gegooid,
(positief ervaren)

Mislopen

Niet lukken’
in de knoop
zitten

Nieuwe 
methode
leren kennen

Nieuwe 
doelgroep
leren kennen

Geen inwerking,
diepe gegooid
(positief ervaren)

Opnieuw 
opbouwen
reputatie

Begeleiden ll.
/studenten

Samenwerken
met collega’s

Omgaan met
huidige 
generatie

Samenwerking
jonge & ervaren
docenten

Minder door-
zagen over niet
goed doen ll

Mentortaken

Formeel over-
leg/vergaderen
minder inhoud.

Inleven in 
wereld huidige
generatie

Huid. generatie 
is minder braaf,
minder respect

Alles is 
onderhandel-
baar

School niet
belangrijkste:
nieuwe regels

Haken snel af,
zapgedrag

Aanpassen 
lessen, kort, snel
en afwisselend 

Dezelfde diep-
gang eisen

Neven-
activiteiten

Klassendagen,
reizen 
organiseren

BHV

Inleven in je
doelgroep

Klassendagen
levert veel op
ivm inzicht ll.

Sociaal leven
levert veel op
inleving ll.

Zelf kinderen
levert veel op
inleving ll.

Kennen van je
doelgroep

Ervaren docent
wil kennis van
huidige l.opl.

Alles zelf 
maken

Volgen van 
boek, alleen 
extra dingen

Meer ervaring
kost steeds
minder tijd

Lesmateriaal
maken

Lesmateriaal
delen binnen
sectie

Samenwerken

Leren reflec-
teren

HBO methodisch
Mbo is het
puzzelen

Verschillende
stijlen van
LIO

Meelopen in de
les, reactie ll.
moeilijker

Verbeterpunten
aandragen

Afgaan op input
LIO

Samen een les-
programma
schrijven

Opleidings-
docent worden

Opleiding
volgen

Bijspringen 
zodra het fout
gaat, traject

Missen van
begeleiding

Als zorgteam

Als coach

Stageplekken
goedkeuren

Reflecteren

Verschillende
stijlen 
ondersteunen

Leren reflec-
teren

Meelopen in de
les

Mee laten kijken 
stagiair in de
eigen les

Lezen van
verslagen

Verbeterpunten
aandragen

Toestemming
geven voor een
stageplek 

Schoolloopbaan-
begeleider 
worden

Opleiding
volgen

Afhaken als
begeleider

Cursus volgen
begeleiden/
coachen

Nieuwe stof 
gebruiken

Opleiding
kiezen

Vak erbij

1ste graads
behalen

Scriptie 
schrijven, eigen
keuze

Zorg
coördinator
worden

Toetsen 

Weggooien wat
niet werkt

Eigen worden
nieuwe stof 
duurt lang

Opfrissen na
periode 

Uitproberen
geleerd 
materiaal

Conferenties
bezoeken

Conferenties
info doorgeven
werkgroepen

Bedrijfsleven
wil investeren

Starten

Workshops
door bestuur

Kiezen van
een workshop

Aangeven 
welke
workshops

Verplichte 
worskshops
‘uitzitten’

Keuze maken
in de praktijk
inzetbaar

Keuze maken
eigen behoefte

Nieuwe 
inzichten van
het veld

Keuze van
bestuur is 
niet goed

Keuze voor
onderwijs-
mensen

Te weinig 
tijd hebben

Actief benaderd
worden door
school

Ordehandhaving
Gedragsprobl.

Nieuwe zaken

Gevolg van
opleiding

De weg weten
te vinden 

Doorzetten kort
na opleiding

Niet fijn voelen
na les

Niet toekomen
aan lesgeven,
alleen ingrijpen

Zelf sneller 
geprikkeld

Feedback
leerlingen

Moeite met
een specifieke
klas

Goed uitvoeren
toebedeelde
taak

Methode

Naar 
nieuwe school/
fusie

Functie

Leren dmv
scholing

Verbeteren,
jezelf gunnen

Opleiding

Congres, 
cursus,
workshop

Samenwerken

Werkgroepen,
ontwikkel-
groepen

Contact met 
oud mede-
studenten

Contact mede-
studenten

Bronnen
gebruiken

Literatuur
lezen

Feedback van
leerlingen
vragen

Feedback van
leerlingen
verwerken
Leerlingen
geven spon-
taan feedback

Na en tijdens 
de les

Onder de les,
einde dag, in de
auto, 1 uur p/d

Leerdoelen
opstellen en
inzetten

Eerst zelf uit-
zoeken dan hulp
vragen collega’s

Lessen van
anderen volgen
(live en video)

Handelings
alternatieven 
uitproberen

Maken en mee-
nemen lesvoor-
bereidingsform.

Scriptie 
schrijven en
lezen

Scriptie 
schrijven (waar
je iets aan hebt)

Scriptie 
delen met
anderen

Scriptie 
inzetten van
collega’s

POP gebruiken

POP bijhouden

POP verplicht
bijhouden, voor
functioneren

Functionerings-
gesprekken

Zelf analyse
maken

Ervaring 
hebben: meer 
zelfvertrouwen

Zichzelf onder-
schatten Motiveren

Reflecten gaat
er een beetje
uit

Vragen stellen
Verdieping
verkrijgen

Info delen
binnen de 
sectie

Conferenties
info doorgeven
werkgroepen

Begeleiden
binnen de 
sectie

Meekijken in
lessen van
collega’s

Stages lopen,
in de
avonduren

Feedback van
leerlingen
verwerken

Leerlingen
geven spontaan
feedback

Feedback
leerlingen,
form. enquête

Vragen aan
collega’s (met
ervaring)

Vragen aan 1
collega (met
ervaring)

Vragen aan
begeleider

Vragen aan 
jongere
collega 

In de leraren-
kamer, op het
moment zelf

Aangesproken
worden door
collega’s

Angst om op
andermans
terrein te komen

Angst voor 
refelectie door
anderen

Geen advies 
accepteren

Reflecteren
m.b.v scholing
van collega’s

Vak en school
overstijgend
bezig zijn

Oplossingen 
vanuit het veld:
motiverend

Kartrekker
hebben/
vinden

Video’s van
collega’s

Scriptie
inzetten 
van collega’s

Intervisie in
groepen

Studie-
middagen met
werkgroepen

POP bijhouden

Vanuit werk-
groepen 
training regelen

Mix vakken, ll.
en scholen,
roulerend 

Begeleiding
vragen

Samen met
zorgteam

Motiveren

Vervolgstappen
ondernemen

Keuze van
oplossing

Passend bij de
eigen stijl

Makkelijk
hanteerbaar

Leiden tot rust,
rust brengen

Keuze van
oplossing

Passend bij de
eigen stijl

Makkelijk
uitvoerbaar

Leiden tot rust
rust brengen

Beter 
functioneren

Fluitend naar
het werk,
plezier, energie

Scholing
kiezen

Combineren
van vakken,
levensvatbaar

Oplossingen 
vanuit het veld
zelf

Verbeteringen
aanbrengen

Niet alles in 1
keer invoeren
maar klein

Onderzoeken
inzetten

Ondersteuning
bij verandering

Rust behouden

Intervisie 
tijdens
opstarten

Goed 
communiceren

Oude methode
blijven draaien

Alles wijkt voor
nieuwe 
methodes

Knelpunten
worden 
verscholen

Geen tijd vrij-
gemaakt voor
schrijven lessen

Wet
verandert

Nieuwe wetten
invoeren

Nieuw TGO liep 
niet, veel 
onrust

Randvoor-
waarden waren 
niet op orde 

Onduidelijk 
(nieuwe) meth.
en structuren

Slechte rand-
voorwaarden

Einde jaar,
voor vakantie-
periode

Kost veel tijd 
aan voorbe-
reiding 

Reflecteren op Pabo

Stage lopen

Functionerings-
gesprekken SLB

Lessen nabe-
spreken met
mentor

Verschillende 
scholen kiezen

Lesplan of 
studie-
activiteiten

SWOT analyse
en checklist:
+- lijsteje

Activiteiten-
plan per week 

Vastleggen
refelectie

Leerplan: 
thema- en
pers. doelen 

POP digitaal

Etalage voor
talenten, trots
op bent 

POP bijhouden

Copy&Past,
kunstje

Dieper 
nadenken
positief

Schiet erbij in

Zelf het beste 
weten

Sterkte punten
van de 
begeleider

Weinig tijd 
reflecteren,
meer stage

Feedback
ontvangen

Leerlingen
spontaan en
vragen 

Focus op
talent

Terugkijken
in cyclus 

Lessen geven
en voor-
bereiden

Beoordelen van
en door mede-
studenten

Voortgang
boeken

Verschilende
perspectieven

Meekijken in
lessen van
anderen

Presentaties
geven
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