
      1. Brainstorm over ervaringen die leerlingen in de les kunnen opdoen
         en bedenk ervaringen die wel kunnen maar nog nooit zijn
         uitgeprobeerd (dit kan alleen, met andere docenten of met
         leerlingen).

     2. Kies een ervaringen waarbij leerlingen iets doen en uitproberen
         om te ervaren wat bij hen past. 

     3. In de voorbereiding van de ervaring kun je de volgende vragen
         beantwoorden: 
        - Welke keuze kunnen leerlingen maken in de ervaring qua vorm
          (hoe), onderwerp (wat) of plaats (waar)? 
        - Waar baseren ze hun keuze op? Gebruiken ze hun loopbaan-      
          dossier of leervragen? 
        - Hoe ga je die keuze begeleiden?

    4. Vragen over wat je doet tijdens de les waarin de ervaring
        plaatsvindt zijn:
         - Wat kunnen leerlingen onderzoeken? 
         - Wat kunnen leerlingen leren, uitproberen of laten zien?
         - Hoe wordt dit begeleidt – wie ondersteunt en stimuleert zodat
            leerlingen dingen doen die ze nog niet kunnen of durven?
         - Met wie leren ze contact maken? 

Met toelichting 
van Marinka Kuijpers

Loopbaansturing

Dit gaat het stimuleren van
de persoonlijke ontwikkeling.

Netwerken

Dit gaat om het ervaren van
het nut van leren van en met
elkaar en om te leren
netwerk – hoe vraag je iets
aan anderen en wat beteken
je zelf voor anderen.

LOB in de les
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Loopbaansturing

Dit gaat om het stimuleren
van zelf-regie in de eigen
ontwikkeling in relatie tot de
eisen die gesteld worden.

Dit gaat om te leren dat
zelfregie gebaseerd is op
eigen motieven
(nieuwsgierigheid, waarden
en normen, ambities) en
kwaliteiten (waar ze goed in
kunnen worden).

 Werkexploratie 

Dit gaat om het stimuleren
van een onderzoekende
houding – verder leren kijken
dat het eerste dat bij je op
komt, kan ook dat ze leren
de eisen die in de les worden
gesteld -werkeisen en
normen- te relateren aan
persoonlijke ontwikkeling.

Dit gaat erom te leren dat
persoonlijke ontwikkeling
verder kijken, lef en moeite
vergt.



     5. Vragen over de reflectie op de ervaring:
        -  Hoe worden leerlingen aan het denken of praten gezet
           over de momenten in de ervaring die emotie opriepen (leuk,
           moeilijk, frustratie, interessant) om op basis hiervan woorden te
           vinden voor hun motieven en kwaliteiten en de omgeving waarin
           deze tot hun recht komen? 
        -  Hoe en wanneer gaan leerlingen gebruik maken van wat ze
           hebben geleerd over zichzelf? 
        - Hoe ga je die reflectie begeleiden?

   6. Probeer de ervaring in de les uit. Reflecteer op de voorbereiding,
        uitvoering en reflectie: 
         - Wat werkt (niet), wat motiveert jou en de wat de leerlingen, wat  
            helpt jou en leerlingen om iets nieuws te doen dat moeite kost?
         - Wat waren voor jou momenten met emotie?
         - Wat zegt dat over je motieven en kwaliteiten?

Motieven- en
Kwaliteitenreflectie,
Netwerken

Dit het ontwikkelen van
zelfvertrouwen, zelfbeeld en
een netwerk wat ze op een
later moment kunnen
gebruiken voor hun zelfregie]

Loopbaansturing

Dit is om te leren dat reflectie
zin heeft als de uitkomsten
helpen om verder te komen.
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