
 

 POSITIEF  
 

NEGATIEF  
 

 STERKTES ZWAKTES 

Intern (kan je zelf 
veranderen) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 KANSEN BEDREIDINGEN 

Extern (kan je zelf niet 
veranderen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 
 

 
 POSITIEF  

 

NEGATIEF  
 

 STERKTES ZWAKTES 

Intern (dingen die je zelf kan 
veranderen) 

 
Denk na over de goede dingen aan jullie idee. 

 
Wat is goed aan het idee? 

Waarom is het vernieuwend? 
Waarom willen mensen het gebruiken? 

Wat zijn we zelf goed in? 
Wie zit in ons team en wie kan wat goed? 

 

 
Denk na over de minder goede dingen aan jullie idee. 

 
Wat is niet zo goed aan het idee? 
Waar zijn we zelf niet zo goed in? 

Waarom zouden mensen het niet willen gebruiken? 
Wat kan er beter? 

 KANSEN BEDREIDINGEN 

Extern (dingen die je niet 
zelf kan veranderen) 

 
Denk na over wat er in de toekomst zal veranderen 

in de wereld. 
Welke veranderingen zijn goed voor jullie idee? 

 
Denk na over wat mensen belangrijk vinden en of ze 

dat in de toekomst ook nog belangrijk zouden 
vinden. 

  

 
Denk na over wat er in de toekomst zal veranderen in 
de wereld. Welke veranderingen zijn niet zo goed 
voor jullie idee?  
 
Denk na over wat er gevaarlijk zou kunnen zijn voor 
jullie idee. 

 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 POSITIEF  
 

NEGATIEF  
 

 STERKTES ZWAKTES 

Intern (kan je zelf 
veranderen) 

 
Onze school heeft goede leerkrachten 

Veel mensen kennen onze school en vinden onze 
school heel goed. 

Veel ouders willen hun kinderen naar onze school 
sturen. 

De school ligt op een plaats waar je gemakkelijk 
naartoe kan met de bus, fiets, te voet en met de 

auto. 
 

 
Je kan maar 2 richtingen volgen op onze school. 

De gebouwen zijn oud en moeten vernieuwd worden. 
We hebben soms te weinig leerkrachten. 

 KANSEN BEDREIDINGEN 

Extern (kan je zelf niet 
veranderen) 

 
Er worden veel huizen gebouwd in de buurt van de 

school, waar veel gezinnen met kinderen zullen 
wonen. Al deze kinderen kunnen naar onze school 

komen. 
Naast de school is er plaats om uit te breiden. We 

kunnen de school groter maken zodat we meer 
richtingen kunnen aanbieden. 

 
 

 
Er zijn niet zo veel studenten die kiezen om te 

studeren voor leerkracht. Er is een grote kans dat we 
in de toekomst nog steeds te weinig leerkrachten 

zullen hebben. 
Als de overheid weinig investeert in onderwijs kunnen 
we onze gebouwen niet vernieuwen omdat we daar 

geen geld voor zullen hebben. 
Er komen nieuwe scholen in de buurt. Ouders kunnen 
daar hun kinderen naartoe sturen in plaats van naar 

onze school. 
 



 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POSITIEF  
 

NEGATIEF  
 

 STERKTES ZWAKTES 

Intern (kan je zelf 
veranderen) 

 
Wij maken lekkere en gezonde dranken van goede 

kwaliteit. 
We hebben veel verschillende dranken. 

We hebben heel goed personeel. 
 

 
We zijn een klein bedrijf. 

Weinig mensen kennen ons bedrijf. 
We hebben niet zo veel geld. 

 KANSEN BEDREIDINGEN 

Extern (kan je zelf niet 
veranderen) 

 
Mensen willen meer gezonde dranken drinken en 

minder gesuikerde dranken. 
Er zijn veel mensen die onze dranken kunnen kopen. 
 
 

 
Er zijn veel andere bedrijven die gezonde dranken 

maken. 
De supermarkt beslist welke dranken zij willen 

verkopen. Voor ons is het heel moeilijk om in de 
supermarkt onze drank te kunnen verkopen. 

 


