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STOPMOMENT: Innovatiemeter (verwachtingen van mezelf en de ander) 
 
Ik wil een beter inzicht krijgen in wat mijn eigen wensen zijn om te vernieuwen ten opzichte van 
de wensen van mijn directie en collega's.  
Ik wil weten hoe ik binnen mijn grenzen kan tegemoetkomen aan de verwachtingen die 
anderen van mij hebben om te vernieuwen.  
BC:  5.    De leraar als innovator/ onderzoeker.  
Wanneer?  Voel je dat je collega's en/ of directie andere verwachtingen hebben dan jij wat 

betreft het uitproberen van iets nieuws? Heb je als starter weinig ruimte om nieuwe 
dingen uit te proberen? Of wordt er net van jou verwacht dat jij als starter met de 
vernieuwende ideeën op de proppen komt?   
Hoe strookt dat met jouw eigen verwachtingen en jouw eigen kijk naar het 
doorvoeren van een vernieuwing?  

A-kant:   
Hoe?  Hoe vaak probeerde ik iets nieuws in de afgelopen periode? Hoe scoor ik op de 

innovatiemeter?  
Waar willen je directie / collega's dat je je situeert?  
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B-kant   
 Blik terug • Is er een groot verschil tussen waar ik mezelf bevind op 

de innovatiemeter en waar anderen willen dat ik me 
bevind?  

• Waarop baseer ik me om de pijl voor de anderen daar 
te plaatsen?  

• Hoe voel ik me hierbij?  

  Vat-je talent • Waarom hebben mijn collega's/ directie deze 
verwachtingen? Welke talenten denken ze dat ik kan 
inzetten?  

• Welke andere talenten zou ik liever wat meer zichtbaar 
maken?  

 Formuleer je droom • Welke level zou je graag bereiken op de innovatiemeter 
zodat je (binnen je eigen grenzen) tegemoet kan komen 
aan de verwachtingen van anderen? 

• Welke innovaties zou je hierbij zien zitten? 
• Maak er kleine mini-droompjes van, maak tussentijdse 

levels en bekijk wat je zelf ziet zitten en wat je nodig 
hebt van anderen. Klein en concreet.  

 Bepaal je koers • Welke stappen daarvan zie je mogelijk? Welke stappen 
zijn haalbaar? In welke tijdsspanne? 

• Wat ga je wanneer inplannen? 
• Betrek je een collega of directie?   

 ACTIE!  Voer uit!  
Evalueer dit na afloop opnieuw samen. Lukt dit nu beter? 

 


