5 succesfactoren voor implementatie:
1. Bespreek de mogelijkheden van de Kies Actief Toolkit met collega’s
 Beslissen over het gebruik van de resultaten, afspraken met leerlingen en collega’s.
 Mentoren kunnen de rapportage van de Kies Actief Toolkit interpreteren en kennen de waarde
van de verschillende onderdelen.
Mogelijkheden:
 Verzorg een voorlichtingsbijeenkomst voor mentoren en eventuele andere betrokkenen.
Ondersteuning nodig? Neem contact op met info@kiesactief.nl.

2. Bepaal samen hoe het instrument het best gebruikt kan worden binnen de eigen school
 Mentoren weten wat hun rol is en waar ze op kunnen worden aangesproken.
 Mentoren kunnen de leerlingen begeleiden en ondersteunen bij de afname en het voeren van
de gesprekken n.a.v. de rapportage.
 De school faciliteert de gesprekken en waar nodig de professionalisering van mentoren.
 De gemaakte keuzes passen bij de manier waarop leerlingen worden begeleid (LOB) binnen
de school.
Mogelijkheden:
 Organiseer een bijeenkomst waarin samen met de projectgroep Kies Actief wordt besproken
hoe de rapportage en het gesprek met leerlingen het beste past bij de LOB-activiteiten op
school.

3. Maak gebruik van de eigen ELO of portfolio (in bijv. DeDecaan.net) voor aankondiging van
de afname en het bewaren van de resultaten
 De leerlingen beschikken over een rapportage uit de Kies Actief Toolkit (digitaal en/of geprint).
 De rapportage kan worden toegestuurd, er kunnen medeleerlingen, mentoren, ouders etc
o
worden uitgenodigd voor de 360 feedback.
 Alle documentatie wordt op de daarvoor bestemde en ingerichte plek op de eigen digitale
omgeving van de school geplaatst, zodat het voor leerlingen, mentoren en decanen
beschikbaar is.
Mogelijkheden:
 Maak gebruik van de materialen die beschikbaar zijn (handleidingen, invulinstructies en
dergelijke op de website van Kies Actief: www.kiesactief.nl)

4. Volg met de inbedding van de Kies Actief Toolkit een algemeen model
 Houd rekening met de volgende fasen / te organiseren activiteiten:

voorlichting &
voorbereiding



afname



voorbereiding
gesprek



gesprek &
afspraken



bijhouden
afspraken



evaluatie

5. Betrek in de evaluatie de mentoren / decanen, maar ook ouders en de leerlingen zelf
 Leerlingen krijgen een steeds actievere rol in hun zelfsturing, dat betekent dat ze ook mee
kunnen evalueren.
 Voer eventuele wijzigingen in het gebruik van de Kies Actief Toolkit door, bedenk dat de inzet
niet vanaf het eerste moment perfect zal verlopen
Mogelijkheden:
 Help ook andere scholen gebruik te maken van de ervaringen door de ervaringen beschikbaar
te stellen op de daarvoor bestemde plek op de website van Kies Actief: www.kiesactief.nl

