Netwerken
Niveau

Fase

Omschrijving
Fase 1
VO klas 1 & 2
Introductie op leren
kiezen

Geen idee

Ik denk dat ik het
allemaal wel alleen af
kan en neem moeilijk
iets van anderen aan.
Toegeven dat ik iets
nog niet kan en hulp
vragen vind ik eigenlijk
een afgang.
Hulp zal ik niet zelf
vragen.
Ik ga naar school,
omdat het moet.

Een idee

Soms is school
makkelijk en soms
ook niet.
Ik snap dat mijn
docenten en
mentor er zijn om
mij te helpen bij
mijn schoolwerk en
als ik ergens mee
zit.
Als ik ergens mee
zit of ergens niet uit
kom, kan ik naar
mijn docenten om
mentor om hulp te
vragen

Meerdere ideeën

Ik snap dat het
goed is om, naast
mijn vriendjes,
docenten en
mentor, om ook
andere mensen te
leren kennen
binnen mijn school,
bijvoorbeeld mijn
klasgenoten,
andere leerlingen,
de conciërge,
andere docenten,
etc. Het is goed om
te weten waar zij
goed in zijn.
Ik kan natuurlijk ook
bij deze andere
mensen binnen
mijn school terecht
met vragen en zij
ook bij mij.

Kan ideeën met elkaar Staat boven de stof en
verbinden
kan ideeën toepassen in
nieuwe situaties
Ik weet hoe mijn
netwerk binnen de
school eruit ziet en
maak daarvan
gebruik.
Ik weet bij wie ik
terecht kan voor
welke vragen/hulp
over school en
weet ook waar ik bij
kan helpen.
Ik ben in staat om
mijn netwerk
doelgericht in te
zetten bij
hulpvragen
Ik snap dat een
netwerk bijdraagt
aan het
schoolsucces van
iedereen, dus ook
van mijzelf

Ik heb een netwerk
binnen de school
opgebouwd.
Ik ben bewust van
mijn eigen rol in mijn
netwerk.
Binnen mijn netwerk
stel ik mij
ondernemend en
voortvarend op.
Ik weet bij wie ik
terecht kan voor hulp
en vraag proactief
hulp.
Ik weet ook hulp te
bieden binnen mijn
netwerk.
Samen zijn wij
succesvoller en

Ik snap dat een
netwerk binnen
school nodig is,
voor iedereen.

Omschrijving
Fase 2
VO klas 3
Kiezen van profiel

Ik vind dat school op
school hoort. Dus
buiten school praat ik
eigenlijk niet over
school. Als mijn ouders
of familie vragen hoe
het gaat op school, dan
zeg ik goed en dat is
het dan.
Ik heb liever geen
bemoeienis in mijn
schoolzaken. Daar heb
ik al genoeg mensen
voor op school!
Ik vind praten met
vrienden buiten school
over school suf.
Ik heb geen idee wat ik
voor profiel moet
kiezen. Ik kies gewoon
wat al mijn vrienden
kiezen.

Ik weet bij wie ik
terecht kan binnen
de school voor
vragen en hulp en
vind het eigenlijk
ook wel fijn dat ik af
en toe mijn ei over
school ergens
buiten school kwijt
kan.
Ik snap dat mijn
vrienden en
mensen van buiten
de school een
frisse blik kunnen
hebben of het net
anders doen dan
op school,
waardoor zij mij ook
goed kunnen
helpen als ik
ergens mee zit of
hulp nodig heb.
Ik bespreek
schoolzaken en het
kiezen van een
profiel op school

Ik kan met
meerdere mensen
buiten school
praten over school.
Ik weet dat mensen
buiten school mij
op een andere
manier kunnen
helpen, naast alle
mensen die ik
binnen de school
spreek en
eventueel om hulp
kan vragen. Zij
kennen mij buiten
mijn
schoolomgeving en
misschien op een
andere manier. Zij
kunnen mij helpen
na te denken over
keuzes vanuit een
andere context.
Ik snap dat mijn
ouders, mijn
vrienden en
mensen van buiten
mijn school mij,
naast de mensen
op school, ook

iedereen heeft iets
waardevols te bieden

Ik weet hoe mijn
netwerk binnen en
buiten de school
eruit ziet en maak
daarvan gebruik.
Ik weet bij wie ik
terecht kan voor
hulp en weet ook
waar ik bij kan
helpen.
Ik ben in staat om
mijn netwerk
doelgericht in te
zetten bij
hulpvragen en het
maken van
profielkeuze.
Ik praat over de
profielkeuze in de
klas en op school,
maar ook met mijn
ouders, vrienden en
mensen buiten
school.
Ik maak gebruik
van de mensen
binnen mijn
netwerk om over

Ik heb een netwerk
binnen en buiten de
school (directe
bekende omgeving)
en maak daar actief
gebruik van,
bijvoorbeeld voor de
profielkeuze
Ik ben bewust van
mijn eigen rol in mijn
netwerk.
Binnen mijn netwerk
stel ik mij
ondernemend en
voortvarend op.
Ik weet bij wie ik
terecht kan voor hulp
en vraag hier zo
nodig proactief om.
Ik weet ook hulp te
bieden binnen mijn
netwerk.
Ik gebruik mijn
netwerk om mij te
helpen in mijn
keuzes door advies
te vragen m.b.t. mijn

kunnen helpen met
de profielkeuze,
omdat zij
waardevolle
ervaringen hebben
en/of mij kennen.

mijn ambities te
praten, omdat zij
mij kennen. Zij
weten waar ik goed
in ben en nog niet
zo goed. Wat ik
leuk vind en minder
leuk. We praten
over wat je later
zou willen doen na
de middelbare
school en waarom?
En hoe je dat dan
kan bereiken.

ambities en
mogelijkheden.
Ik denk na over de
feedback. Op die
manier kan ik een
eigen onderbouwde
mening vormen die
leidt tot mijn bewuste
profielkeuze.
Ik help ook andere
met het nadenken
over bewuste keuzes
door er met hen over
te praten.

