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Beschrijf Ontwikkel, 
verklaar en 
analyseer

Verbind dit 
aan andere 

aspecten 
van je werk

Vertaal dit 
in concepten 

Welke nieuwe
dingen kun je
nu doen?

Som je sterke
punten op.

Wie heeft jou
het meest 
geholpen?

Wat is je
grootste 
verbetering?

Wat zou je 
veranderen
aan je werk
van vandaag
er nog beter 
in te worden?

Welke doelen
had je jezelf
voor deze op-
dracht gesteld
en hoe goed
heb je ze 
bereikt?

Welk bewijs
heb je voor
wat je van-
daag hebt 
geleerd?

Welk advies
zou je leerlin-
gen geven 
die in de toe-
komst aan
vergelijkbare
projecten
werken?

Hoe kunnen
we een ver-
gelijkbare 
opdracht de
volgende keer
anders aan-
pakken?

Wat zou je an-
ders doen bij
een vergelijk-
bare opdracht
om je leer-
proces te 
verbeteren?

Bedenk een manier
waarop je …. kunt 
gebruiken nu we het
in de klas geoefend
hebben.

Reflecteer op de stra-
tegie die we hebben
gebruikt en op de
reden waarom we die
hebben gebruikt.

Hoe kan jouw be-
trokkenheid bij het
groepswerk de vol-
gende keer anders 
zijn dan deze keer?

Noem vijf plaatsen
waar je de vaardig-
heden zou kunnen
gebruiken die je bij 
dit werk hebt opge-
daan.

Wat zou je bij je 
volgende opdracht
anders doen nu je
weet wat je weet?

Hoe is wat je geleerd
hebt nuttig voor jou
als persoon?

Bedenk drie manie-
ren waarop je de ge-
leerde vaardigheden
voor iets anders zou
kunnen gebruiken.

Hoe zou je iemand bij
het leren van iets wat
jij vandaag hebt ont-
dekt? 

Wat heb je bij deze 
opdracht ontdekt 
over je probleem-
oplossende 
vaardigheden?

Welk advies zou je de
leraar geven voordat
de les verdergaat?

JE AANPAK VAN DE OPDRACHT

Als je na-
denkt over 
je prestaties

Op zoek naar 
bewijs

Samen-
werken met
anderen

Obstakels 
overwinnen

De taak 
anders 
bekijken 


