Heb jij dit jaar iemand ontmoet
die jou iets nieuws heeft
geleerd?

Welke vraag heb je over het
gebruik van technologie?

Wat zou je willen leren van
jouw buurman of buurvrouw?

Welke computertool gebruik je
en ben je super goed in?

Welke smartphone of
computertool werkt helemaal
niet voor jou?

Waar krijg jij de meeste
energie van op de werkvloer?

Wat kost jou het meeste
energie in jouw werk?

Waar was je afgelopen jaar het
meest dankbaar voor?

Waar zou je meer tijd aan
willen besteden op de
werkvloer?

Waar zou je meer tijd aan
willen besteden in jouw
privéleven?

Welk innovatief idee brengt
een lach op jouw gezicht?

Wat is de beste les die je hebt
geleerd door het maken van
een fout?

Wat zou je graag over
technologische ontwikkelingen
aan je oma willen vertellen?

Wat was het laatste waar je
aan dacht voordat je deze
ruimte binnenkwam?

Wat wil je graag aan de baas
van Microsoft of Google
vragen?

Wat wil je graag aan de
minister van onderwijs vragen?

Wat wil je graag aan kinderen
vragen over hun toekomst?

Aan wie wil je graag een vraag
stellen over de toekomst?

Wat wil je graag leren van
kinderen of jongeren?

Welke voornemen heb je ieder
jaar opnieuw met betrekking
tot je werk?

Met welke regel of afspraak
binnen jouw bestuur wil je
breken?

Welke uitdaging wil je aangaan
in jouw werk?

Welke uitdaging wil je wil
aangaan in je privéleven?

Wat wil je aan de wethouder
onderwijs in jouw gemeente
adviseren?

Wat wil je wil leren van één
van jouw collega’s?

Als je een glazenbol zou
hebben waarin je de toekomst
kunt zien, wat zou je willen
zien?

Als je een tijdmachine zou
hebben, waar zou je naar toe
reizen?

Als je je leven opnieuw mag
inrichten, wat zou je dan willen
worden?

Stel je bent minister van
jeugdzaken… wat is het eerste
dat je doet?

Als je drie wensen mocht doen
met betrekking tot je huidige
werk, wat zijn jouw wensen?

Welke drie vaardigheden gun
je alle kinderen in deze 21ste
eeuw?

Wat vind jij de belangrijkste
kwaliteit waarmee jij bijdraagt
in jouw werk?

Wie is jouw grootste held?

Welke leerkracht blijft jou
altijd bij?

Wat is achteraf het
belangrijkste dat je op school
geleerd hebt?

Wat is het belangrijkste dat je
thuis vroeger in het gezin
geleerd hebt?

Wat vind je van het gebruik
van de smartphone in jouw
omgeving?

Welke uitspraak van jezelf of
iemand anders draag je altijd
met je mee?

Van welke aankoop in jouw
leven heb je nog altijd spijt?

Wat is de allerbeste aankoop
die je ooit hebt gedaan?

Naar welk land zou je het
liefste nu op reis gaan?

In welk land zou je het liefste
willen wonen?

In welke land wil je zeker niet
wonen?

Wat wil je leren over
kunstmatige intelligentie?

Wat wil je leren op het gebied
van
leiderschapsvaardigheden?

Wat wil jij op dit moment leren
voor de toekomst?

Wat is jouw grootste uitdaging
in jouw werk?

Wat is jouw grootste
persoonlijke valkuil?

Welk bedrijf wil je bezoeken?

Met wie zou je een avond uit
willen gaan eten om over je
werk te praten?

Met wie wil je een studiereis
maken?

Als je een studiereis mag
maken, waar gaat de reis naar
toe?

Wat wil je leren vanuit een
ander vakgebied, beroep of
sector?

Op wie ben je weleens jaloers
in je werk?

Wat is jouw belangrijkste
kwaliteit in jouw werk?

Wat kunnen anderen in jouw
werk van jou leren?

Waar of voor wat ben je in
jouw werk allergisch/ gaan je
haren van overeind staan?

Wat zou je doen met een
miljoen (in jouw werk)?

Welke probleem voorzie jij als
grootste uitdaging voor over 5
jaar in jouw werk?

Waar besteed je te veel tijd
aan in je dagelijkse werk?

Wat is de beste les die je hebt
geleerd door het maken van
een fout?

Van welke fouten van anderen
heb je veel geleerd?

Met wat voor soort mensen
werk je graag samen om
dingen te bereiken?

Van wie heb je dagelijks de
meeste steun in jouw werk?

Wat motiveert jou om ’s
morgens uit je bed te komen?

Over welke ontwikkeling in de
samenleving maak jij je
zorgen?

Waar heb je geen invloed op,
maar zou je wel willen
veranderen in je werk?

Waar loop je in je werk
tegenaan en ontbreekt het aan
tijd om het op te lossen?

Wat wil je vragen aan degene
die nu tegenover je staat?

Wat is het verschil in hoe
kinderen opgroeien nu en 20
jaar geleden?

Hebben kinderen in deze tijd
meer of minder kansen dan 20
jaar geleden?

Wat vind jij het leukste
speelgoed dat kinderen in deze
tijd hebben?

Wat is het belangrijkste woord
in jouw leven?

Wat zou je willen dat ze later
op jouw grafsteen schrijven?

Wat heb je van thuis uit
meegekregen?

Denk je dat kinderen mee
kunnen bepalen wat ze
moeten leren?

Wat moeten kinderen leren
om gelukkig te worden?

Wat zie je als belangrijkste
functie van de school?

Als school een
netwerkorganisaties is welke
partners horen daar zeker bij?

Welke rol heeft de gemeente
bij de ontwikkeling van
kinderen?

STELLING
Opvoeden is van de ouders,
leren is van de school. Wat
vind jij?

85% van wat we weten en
kunnen, leren we in de
vrijetijd. Wat denk jij dan?

STELLING
Ouders houden de
vernieuwingen in het
onderwijs tegen. Wat vind jij?

STELLING
Ouders zijn de klanten van de
school. Zij betalen (via
belastinggelden) dus bepalen.
Wat vind jij?

STELLING
Ze gaan wel naar een puppy
cursus. Ouders moeten les
krijgen in opvoeden.
Wat vind jij?

STELLING
Kinderen zijn in staat zelf te
bepalen hoe zij het beste tot
leerresultaten komen.
Wat vind jij?

Wie zou een goede coach voor
jou zijn?

Als je een coach zou hebben,
wat is jouw coaching vraag?

STELLING
De computer (en zeker AI)
maakt het noodzakelijk het
leren anders in te richten.
Wat vind jij?

Welk advies wil je meegeven
aan degene die nu tegenover
je staat?

Op welke verandering in de
laatste 5 jaar ben je het meest
trots?

Wat zou je willen uitvinden?

Van welke film of boek heb je
in de afgelopen periode
genoten?

Wanneer voel jij je gelukkig?

Wanneer voel jij je niet
gelukkig?

Wat helpt jou om je gelukkig te
voelen?

Hoe ziet volgens jou de school
er over 10 jaar uit?

Waarmee zie je kinderen het
liefst spelen?

Welke speelgoed zou je nooit
aan een kind geven?

Wat is het belangrijkste besluit
geweest in jouw werkzame
leven tot nu toe?

