1e ronde workshop 1

Karakterlijst vragen Innovatan voor projectteam
1. Conceptualist

2. Samenwerker

Is er iemand nieuwsgierig Ontmoeten collega’s
naar nieuwe manieren
elkaar om ervaringen te
van werken?
delen?

3. Kennishaler

Is er iemand voor het
werk op zoek naar de
nieuwste kennis?

Wijst een collega op
nieuwe manieren van
werken?

Wordt nieuwe kennis
Vormen collega's
toegepast in de manier
samenwerkingsrelaties?
van werken?

Zijn er mensen die
(formele of informele)
innovatieve teams
vormen?

Ontwikkelen we in onze
school netwerken om in
samen te werken?

Is er iemand die
innovaties uit- werkt in
nieuwe werkprocessen?

Neemt iemand
Zorgen we dat ons
verantwoording om de
netwerk ‘open staat’ voor
effecten van ons werk te
anderen, intern en extern
evalueren?

Wordt er in een
professionele
leergemeenschap
gewerkt?

4. Kennisgebruiker

Baseert het team haar
werk op betrouwbare
bronnen?

Wordt de juistheid van de
bronnen waarmee het
team werkt door iemand
getoetst?
Is er iemand die manieren
van werken ontwerpt op
basis van betrouwbare
bronnen?

Borgt iemand het werken
in processen, procedures
en instrumenten?

Is er iemand die
Houden we rekening met Bestudeert er iemand de
voortdurend alert op de
Wordt vakliteratuur
de werkwijze van
nieuwe kennis over het
vraag of onze manier van
bijgehouden?
netwerkpartners?
werk?
werken deugt?
Wordt met anderen
besproken of onze
manier van werken
deugt?
Zorgen we ervoor dat er
door mijn onderwijsteam
school besluiten worden
genomen die maken dat
ons werk deugt?

Wordt de consequentie
Werken we echt met
Is er een onderzoekende
van kennis met collega’s
netwerkpartners samen? houding over het werk?
besproken?

/

Is er iemand die samen
met netwerkpartners
nieuwe manieren van
werken opzet?

Geeft iemand vorm aan
experimenten op basis
van de nieuwste
inzichten?

Is er iemand die de
Worden verhalen over
manier waarop we met
Publiceert iemand over
‘goed werk’ verzameld en
netwerkpartners
het werk?
besproken?
samenwerken verandert?

Zijn er mensen die vragen
formuleren over het werk
op basis van de
vakliteratuur
Is er iemand die
praktijkonderzoek op
basis van de
vakliteratuur?

1e ronde workshop 1
Scorelijst Innovatatan
1. Conceptualist

2. Samenwerker

3. Kennishaler

4. Kennisgebruiker

Ik ben nieuwsgierig
naar nieuwe manieren
van werken

1

Ik ontmoet collega’s
om ervaringen te delen

1

Ik ga voor mijn werk op
zoek naar de nieuwste
kennis

1

Ik baseer me in mijn
werk op betrouwbare
bronnen

1

Ik wijs anderen op
nieuwe manieren van
werken

2

Ik vorm
samenwerkingsrelaties
met collega’s

2

Ik pas nieuwe kennis
toe in mijn manier van
werken

2

Ik toets de juistheid van
de bronnen waarmee ik
werk

2

3

Ik ontwikkel in onze
school netwerken om in
samen te werken

3

Ik werk in professionele
leergemeenschappen

3

Ik ontwerp manieren
van werken op basis
van betrouwbare
bronnen

3

Ik werk innovaties uit in
nieuwe werkprocessen

4

Ik zorg dat ons netwerk
‘open staat’ voor
anderen, intern en
extern

4

Ik evalueer de effecten
van mijn werk

4

Ik borg manieren van
werken in processen,
procedures en
instrumenten

4

Ik ben voortdurend alert
op de vraag of onze
manier van werken
deugt

1

Ik houd rekening met de
werkwijze van
netwerkpartners

1

Ik bestudeer nieuwe
kennis over mijn werk

1

Ik houd mijn
vakliteratuur bij

1

Ik bespreek met
anderen of onze manier
van werken deugt

2

Ik werk met
netwerkpartners samen

2

Ik sta met een
onderzoekende
houding in mijn werk

2

Ik bespreek de
consequenties van
kennis met collega’s

2

3

Ik ontwerp samen met
netwerkpartners nieuwe
manieren van werken

3

Ik geef zelf vorm aan
experimenten op basis
van de nieuwste
inzichten

3

Ik formuleer vragen over
mijn werk op basis van
de vakliteratuur

3

4

Ik transformeer de
manier waarop we met
netwerkpartners
samenwerken

4

Ik publiceer over mijn
werk

4

Ik geef vorm aan
praktijkonderzoek op
basis van de
vakliteratuur

4

Ik vorm (formele of
informele) innovatieve
teams

Ik zorg dat er door mijn
onderwijsteam / school
besluiten worden
genomen die maken
dat ons werk deugt.
Ik zorg dat we verhalen
over ‘goed werk’
verzamelen en
bespreken.

