
Waarom

Kernpropositie

Hoe Betrokkenen Uitdagingen Acties en interventies

Communicatiekanalen

Middelen Toekomst

Waarom geloof jij in jouw initiatief?
Waarom is dit vernieuwend in jouw 
school? Waarom is dit belangrijk voor het 
onderwijs?

Wat is je aanbod aan jouw belangrijkste 
doelgroepen? (leerlingen, collega’s, 
schoolleiding, ouders, anderen…?) - 
What’s in it for them? Welk probleem los je 
voor hen op? Welke behoeften vervul je?

Wie kunnen jou gaan helpen bij je initiatief, 
hoe? Wie staan kritisch tegenover jouw 
initiatief, waarom?

Op welke vragen heb je nog een antwoord 
nodig? Wat zijn je grootste valkuilen? Waar kun 
je hulp bij gebruiken? Heb je aannames over je 
omgeving die misschien niet kloppen? 

Wat is je belangrijkste volgende eerste stap?
Welke interventies ga je uitproberen? Wat 
neem je als les mee uit je laatste 
interventies?

Welke kwaliteiten heb jij in huis?
Wat kunnen je collega-initiatiefnemers van jou 
leren? Aan welke kwaliteiten kun je nog werken?

Hoe communiceer je met je doelgroep(en)?
Welke kanalen/materialen zijn hiervoor het 
meest geschikt? Wat is je belangrijkste 
boodschap?

Welke middelen heb je nodig om jouw idee te realiseren? Denk 
hierbij aan materialen, geld, tijd, kennis, etc. Hoe kom je aan deze 
middelen?

Waar sta je over één jaar? Welke duurzame impact wil je bereiken?
Wanneer is jouw initiatief een succes (en voor wie)? Hoe ga je door 
met je initiatief en met je ontwikkelproces?
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Persoonlijke kwaliteiten

Hoe wil je jouw initiatief gaan realiseren? 
Waarom denk je dat dit de goede 
aanpak is? 

School:Titel:

Belangrijkste lessen (tot nu toe)
Bouw hier aan een rijtje belangrijkste lessen tot nu toe Wat heb je tot nu toe geleerd van je 
belangrijkste doorbraken tijdens het werken aan je initiatief? Welke leerzame ervaringen neem je 
mee naar de toekomst? Welke lessen zou je aan anderen willen meegeven?
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En...
Wat ik me verder nog afvraag... Waar ik nog 
mee aan de slag zou willen… Wat ik nog 
zou willen leren...

Print het canvas op elk gewenst formaat (kies ‘scale to fit’) of vul in en sla PDF op.
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