[3] Schrijf, kleur, teken
alles wat je tijdens je
expeditie tegenkomt.

LEGENDA
#REFLECTIE
Teken langs jouw expeditie route
het #reflectie-icoon en noteer
daarbij tot welke belangrijke
inzichten je bent gekomen. Wat
heb je geleerd? Wat wil je
onthouden? Wat ga je met dat
inzicht doen?

#MIJLPAAL
Teken langs jouw expeditie route
het #mijlpaal-icoon en noteer
daarbij welke de belangrijkste
succes ervaringen die je hebt
bereikt. Benoem je prestatie. Waar
ben je trots op? Welke belangrijke
stap heb je gezet in je leven? Wat
heeft dat je opgeleverd?

#HINDERNIS
Teken langs jouw expeditie route
het #hindernis-icoon en noteer
daarbij welke hindernis je hebt
overwonnen. Dat kan bijvoorbeeld
een tegenslag zijn, een
belemmerende gedachte of een
persoon. Hoe heb je deze hindernis
overwonnen? Hoe voelt dat? Wat
heeft dat je opgeleverd?

#KWALITEITEN
Teken langs jouw expeditie route
het #kwaliteiten-icoon en noteer
daarbij welke kwaliteiten je hebt
ingezet op belangrijke momenten
en gebeurtenissen tijdens je
expeditie. Waar heb je je kwaliteit(en)
voor ingezet en hoe heb je dat
gedaan? Wat heeft het je
opgeleverd? Welke kwaliteit(en)
heb je verder ontwikkeld en
waarmee?

#ONTDEKKINGEN
Teken langs jouw expeditie route
het #ontdekkingen-icoon en
noteer daarbij wat je hebt ontdekt
tijdens je expeditie dat je
belangrijk vindt om te onthouden
en mee te nemen op je verdere
reis. Welke verborgen schatten
ben je tegengekomen? Dat
kunnen dingen zijn, maar
bijvoorbeeld ook mensen of
onverwachte wendingen in je
loopbaan. Wat maakt deze ontdekkingen waardevol? Hoe ben je
tot deze ontdekking gekomen?

#LOOPBAANCOMPETENTIE
Gedurende ExpeditieMe werk je
aan de (verdere) ontwikkeling van
de vijf loopbaancompetenties,
zoals je overal in het boek kunt
herkennen aan de bovenstaande
iconen en kleuren. Bij iedere les
staat aangegeven aan welke
loopbaancompetentie(s) je werkt.
Soms is het er één, soms meerdere
tegelijk. Markeer de gebieden in
jouw roadmap langs de tijdlijn op
de momenten waar je aan één of
meerdere loopbaancompetentie(s)
hebt gewerkt in de kleur die bij de
competentie hoort. Zo maak je
zichtbaar aan welke
loopbaancompetenties je hebt
gewerkt en wanneer. Welke heb je
al veel ontwikkeld en met welke wil
je nog oefenen?

#EXPEDITIELEDEN
Teken langs jouw expeditie route
het #expeditieleden-icoon en
noteer daarbij welke welke
mensen je (verder) hebben
geholpen, gesteund of
aangemoedigd. Wie was het en
wat heeft deze persoon voor je
betekend? Hoe voelde dat? Hoe
heeft deze persoon voor jou het
verschil gemaakt?

Lees meer over de vijf
loopbaancompetenties in je
ExpeditieMe-werkboek of zoek de
betekenis op Google.
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[2] Stel je eigen
roadmap samen door
de iconen van alle
#hashtags in de kaart
te tekenen.
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#ONTDEKKING

Voor mezelf ben ik gaan opletten wanneer ik
helemaal de tijd vergeet. Dit gebeurt tijdens
het maken of bouwen van dingen. Dat komt
omdat ik dan in een flow raak.

EXPEDITIE ROADMAP INSTRUCTIES
[1] Schrijf op aan welke
drie doelen je tijdens
jouw expeditie wil
werken.
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DEZE ROADMAP IS VAN:

#HINDERNIS

Mijn vriendengroep ging ineens veel
spijbelen en onder sociale druk deed ik
mee. Ik heb besloten daar niet meer aan
mee te doen, omdat ik graag mijn diploma
wil halen.

#ONTDEKKING

Ik ben erachter gekomen dat ik van
oude producten iets nieuws wil maken.
Duurzaam omgaan met bestaande materialen en hergebruiken in nieuwe meubels.
Ik vind het belangrijk dat ik denk aan de
wereld.
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Mijn mentor heeft me
geholpen bij het opstellen
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MIJN EXPEDITIEDOELEN:

1.

#KWALITEIT

Mijn kwaliteit is dat ik goed in
groepjes kan samenwerken

#MIJLPAAL

INGEVULD OP (DATUM):

Ik wil er achterkomen hoe
ik het beste kan leren.

#KWALITEIT
Ik ben goed in het
luisteren naar wat iemand
echt bedoelt.
#MIJLPAAL
Ik ben aangenomen
om terug gebrachte artikelen bij
IKEA hergebruiken

2.

Ik wil ontdekken welke
profielkeuze het beste bij
mij past.

3.
#ONTDEKKING

Ik heb een snuffelstage gelopen bij een
meubelmaker. Ik heb gemerkt dat ik dit
goed kan en dat dit bij me past

Ik wil mijn diploma halen
zodat ik kan doorleren aan
het mbo.

LEGENDA
#MIJLPAAL

r een
oot ben ik naa ke
en
sg
la
k
n
ee
vraagd wel
Samen met
gaan. Ik heb ge
houtzagerij ge e daar werkte had gedaan.
ik
an di
opleiding de m at ik gemaakt heb en wat
w
d
el
vind.
Ik heb vert
ouwtechnieken
interessante b

#MIJLPAAL
Ik heb tijdens een sollicitaitegesprek
goed kunnen vertellen wie ik ben,
wat ik wil en waar ik naar toe zou
willen werken.

#HINDERNIS
Ik dacht dat ik slecht was in leren. Doordat ik bijles
ben gaan volgen haalde ik steeds betere cijfers. Nu ik
de technieken ken om beter te leren en weet welke
leerstijl en strategie het beste bij mij past heb ik weer
vertrouwen in mezelf. Ik weet nu dat ik het kan!
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DEZE ROADMAP IS VAN:
INGEVULD OP (DATUM):
MIJN EXPEDITIEDOELEN:

1.

2.

3.

LEGENDA:

