
  

   

STAPPENPLAN DAGSTART & REFLECTIE 

Stappen voorbereiding 

1. De Expert maakt vooraf Dagstart aan in het SDB Leerplatform, vult hier thema's in en plaatst 
bijbehorende beelden. 

  

Stappen verzorging 

 Onderdeel A: Gezamenlijke Dagstart op het werk. 

1. Expert verwelkomt deelnemers, zorgt voor verbinding en legt doel en opzet uit. 

2. Deelnemers gaan naar het SDB Leerplatform op hun telefoons, loggen in en voeren de check-
in code in (deze deelt de expert). 

3. Expert licht de thema’s toe uit Dagstart en nodigt deelnemers uit om te stemmen op thema's 

die hen aanspreken. 

4. Deelnemers gaan naar Dagstart en stemmen per thema of ze zich hierin willen verdiepen. 

5. Expert laat het resultaat zien en bepaalt samen met de deelnemers het dag thema (of 

meerdere dag thema’s). 

 Onderdeel B: Werk in de loop van de dag. 

6. In de loop van de dag maken deelnemers foto's op hun afdeling van werksituaties die bij het 

dag thema passen. 

 Onderdeel C: Gezamenlijke reflectie aan het eind van de dag. 

7. Expert activeert Reflectie in Beeld op het SDB Leerplatform. 

8. Deelnemers gaan naar het SDB Leerplatform op hun telefoons, loggen in en voeren de check-

in code in (deze deelt de expert). 

9.    Expert laat de ingezonden foto’s op het projectiescherm zien, vraagt enkele deelnemers deze 

toe te lichten en verwijdert eventuele onzorgvuldige foto’s. 

10. Expert nodigt deelnemers uit om alle foto’s op hun telefoons bij Reflectie in Beeld te bekijken 

en te stemmen of ze voldoen aan het dag thema. 

11. Expert laat de 8 meeste gekozen foto’s zien en geeft deze samen met deelnemers titels. 

12. Expert rond plenair af en geeft aan wat de vervolgactiviteiten zijn. 

  

  

  



  

   

  

Vervolgactiviteiten 

1. Deelnemer bekijkt op zijn telefoon het resultaat van Reflectie in Beeld en voert de 

verdiepende oefening uit (10 minuten). 

2. Deelnemer speelt op de telefoon de Leergame met losse foto’s uit Reflectie in Beeld (3 x 5 
minuten). 

3. Deelnemer voert in de Peer Feedback Community zijn feedback in op de foto’s uit Reflectie in 
Beeld (15 minuten). 

 


