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STOPMOMENT: Innovatiemeter (verwachtingen nu en de toekomst) 
Ik wil weten hoe innoverend ik op dit moment wil en kan zijn.  
Ik wil een beter zicht krijgen op hoe ik mijn eigen wensen om te vernieuwen kan afstemmen op 
de realiteit.  
BC:  1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen.  

5.    De leraar als innovator/ onderzoeker.  
Wanneer?  Ben je een wereldschokkende innovator maar besteed je hierdoor te weinig 

aandacht aan een aantal andere zaken? Of kom je er weinig tot niet toe om eens 
iets nieuws uit te proberen in de klas maar heb je hier wil zin in?  Wil je een beter 
zicht krijgen op welke stappen je voor jezelf nog wil afleggen wat betreft het 
uitproberen van nieuwe dingen? Ga hiermee aan de slag en situeer jezelf op de 
innovatiemeter.  

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

Hoe scoor ik op de innovatiemeter?  
Inhoud 
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B-kant   
 Blik terug • Is er een groot verschil tussen waar ik mezelf situeer 

op de innovatiemeter en waar ik me wil bevinden?  
• Hoe innoverend wil en kan ik op dit moment zelf zijn?  

  Vat-je talent • Wat maakt dat het uitproberen van iets nieuws 
belangrijk is voor mij?  

• Welke talenten kan ik inzetten om vernieuwend te 
zijn?  

• Wat zorgt er voor dat het soms minder verloopt? (zie 
tool: Innovatiemeter t.o.v. de ander) 

 Formuleer je droom Je gaf reeds aan waar je jezelf in de toekomst graag zou 
situeren op de innovatiemeter.  
• Wat zie ik mezelf doen als ik mag dromen dat ik me in 

die fase situeer?  
• Wat heb ik nodig om dat werkelijk te realiseren? 
• Welke mini-droompjes kan ik hiervan maken? Wat 

kan een eerste stap zijn? 

 Bepaal je koers Welke stappen daarvan zie ik mogelijk? Welke stappen zijn 
haalbaar? Wat ga ik wanneer doen?  

 ACTIE!  Voer uit!  

 


