
Je denkt bewust na over je eigen werk en hoe dat tot stand 
is gekomen. Je weet wat sterke punten en verbeterpunten 
van je aanpak en product zijn. Uit feedback haal  je 
informatie voor toekomstig leren.

DENKEN OVER DENKEN

Je onderzoekt waarom je iets doet en wat je drijfveren zijn. 
Je zet door en leert jezelf te motiveren voor jouw doelen 
en die van anderen. Uitdagingen ga je aan om van te 
leren!  

MOTIVATIE

Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces 
en voor een verzorgd resultaat. Je stelt haalbare doelen die 
uitdagen en werkt volgens een zelf gemaakt plan. Je vraagt 
op tijd hulp als je er zelf niet uikomt. Je focust op je doel en 
stelt plannen bij als het nodig is.

ZELFSTURING

Je kunt flexibel inspelen op nieuwe omstandigheden en 
doorziet problemen. Je bedenkt veel nieuwe ideeën en 
komt met nieuwe vragen. Ook kun je ideeën aan elkaar 
verbinden. Bij problemen creëer jij originele oplossingen 

CREATIEF DENKEN

Je maakt in begrijpelijke taal je mening en ideeën 
duidelijk. Je luistert actief naar wat anderen vertellen en 
stelt vragen. Je geeft en ontvangt feedback.

COMMUNICEREN

Je past digitale hulpmiddelen toe om 
informatie te vinden, te gebruiken en te presenteren. 
Je ontwikkelt digitale producten, gebruikt mulitimedia en 
leert bijvoorbeeld programmeren.

ICT VAARDIGHEDEN

Je onderzoekt waar je goed en minder goed in bent. Je weet 
wat je leuk vindt en wat het beste bij je past. Met gevoelens 
kun je omgaan en je stemt af op anderen. Kritiek gebruik je 
in je voordeel en je begrijpt dat je van tegenslagen kunt 
leren. Je weet wat je wil en gaat daar ook voor. 

ZELFINZICHT

Je richt je met elkaar op een gemeenschappelijk doel. 
Je werkt samen om dit doel te bereiken. Je zet je in voor 
een goede onderlinge sfeer. Je maakt een product, 
waaraan iedereen heeft kunnen bijdragen.

SAMEN LEREN

Je controleert veronderstellingen en toetst de 
betrouwbaarheid van informatie. Je mening onderbouw je 
met argumenten. Je kunt verschillende perspectieven 
innemen en kiest de meest geschikte oplossing.

KRITISCH DENKEN

Je weet welke informatie nodig is om een probleem op te 
lossen. Ingewikkelde problemen deel je op in kleinere 
onderdelen. Zo zorg je voor meer overzicht in het geheel. 
Je herkent verschillen en overeenkomsten en ziet 
verbanden. Je trekt logische conclusies.
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