
Welke oplossing die jullie 
hebben bedacht, vond je echt 

creatief?

Welke problemen moesten 
jullie oplossen? 

Hoe hebben jullie dat gedaan?

Welke stappen 
hebben jullie 

genomen om je 
doel te bereiken?

Welke bronnen hebben 
jullie gebruikt om tot je 

oplossingen te komen? Hoe 
heb je gecontroleerd of 

deze betrouwbaar waren?

Welke apparaten en 
toepassingen hebben 

jullie gebruikt?

Hoe hebben jullie je werk 
gepland? Had je een plan 

gemaakt vooraf? 

In je groepje heeft 
iedereen zijn of haar 

eigen kwaliteiten. 
Hoe hebben jullie 
daar gebruik van 

gemaakt?

Hoe zijn jullie tot je 
beslissingen 

gekomen? Hebben 
jullie goed nagedacht 
en overleg gevoerd?

Hoe verliep de 
samenwerking? Waar 
zijn jullie het meest 

tevreden over? 
Waren de taken goed 

verdeeld?

Wat viel je op aan jullie 
communicatie? Heeft 
iedereen een inbreng 

gehad? Zijn jullie slim omgegaan 
met de media die je 

gebruikte? Ben je online 
nog opvallende zaken 

tegen gekomen?



Probleem oplossen
Welke hulpmiddelen hebben
jullie gebruikt?
Welke strategie hebben jullie
gehanteerd?
Hoe kwam je erachter wat
precies het probleem was?

Hoe heb je bepaald welke bronnen 
je wilde gebruiken?
Welke onderzoeksvragen moesten 
jullie beantwoorden?
Hebben jullie ook gebruik gemaakt 
van offline bronnen (bv. boek, 
expert)?
Heb je ook slechte bronnen 
gevonden? Waarom waren deze 
slecht?

Informatievaardigheden

Mediawijsheid
Welke media hebben jullie 
gebruikt?
Heb je dingen gezien online 
die je niet oké vindt? Wat deed 
je toen?
Zijn jullie veel reclame 
tegengekomen?

Digitale geletterdheid

ICT-Basisvaardigheden
Welke programma's hebben jullie ingezet om je doel 
te bereiken?
Moesten jullie ergens een account aanmaken of 
inloggen? Hoe ging dat?
Welke verschillende bestandstypen (bv. PDF, PNG) 
zijn jullie tegengekomen?
Wat viel jullie op aan de opbouw van de websites die 
je gebruikt hebt?

Creatief denken

Hoe hebben jullie er voor gezorgd
dat je echt creatief kon denken?
Het helpt soms om zaken anders
te bekijken. Hoe hebben jullie dat
gedaan?
Hoe zijn jullie op nieuwe ideeën
gekomen?

Denken en Handelen

Vragen ter 
evaluatie per 

vaardigheid

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid

Denken en Handelen

Hebben jullie kritische vragen aan 
elkaar gesteld?
Hoe hebben jullie knopen 
doorgehakt?
Hoe hebben jullie bronnen en 
informatie beoordeeld op 
betrouwbaarheid?

Kritisch denken

Denken en Handelen



Hoe hebben jullie je werk gepland?
Hoe was de taakverdeling?
Wie lette er op de tijd?
Welke taken hadden jullie en hoe
hebben jullie die verdeeld?
Hoe hebben jullie je houding en
aanpak bijgesteld tijdens het
werken?
Wat was jouw grootste succes tijdens
het werken?
Welke leerpunten heb je bij jezelf
ontdekt?

Zelfregulering

Jezelf kennen

Sociale & Culturele
Vaardigheden
Welke talenten hebben jullie in je 
groepje? Hoe heb je daar gebruik van 
gemaakt?
Hoe zijn jullie omgegaan met 
meningsverschillen?
Hoe hebben jullie er voor gezorgd dat 
iedereen een positieve inbreng had?
Welke kenmerken van je teamgenoten 
maakten de samenwerking tot een 
succes?

Omgaan met anderen

Samenwerken
Kan iedereen in jullie groepje zijn of haar 
taak omschrijven? Wie deed wat?
Hoe zijn jullie omgegaan met 
meningsverschillen?
Hebben jullie ook digitaal samengewerkt 
(bv. door in een gedeeld document te 
werken)?
Wat zou je volgende keer anders doen?
Welk compliment zouden jullie jezelf 
geven over de samenwerking?

Vragen ter 
evaluatie per 

vaardigheid

Communiceren
Hebben jullie ook digitaal 
gecommuniceerd (bv. via e-mail, gedeeld 
document, chat, facetime)?
Was de taakverdeling voor iedereen 
duidelijk en prettig?
Hoe hebben jullie er voor gezorgd dat 
iedereen een positieve bijdrage had?
Heb je de afspraken mondeling gemaakt 
of schriftelijk? Was iedereen het eens met 
de taakverdeling?
Hoe zijn jullie omgegaan met 
meningsverschillen?

Omgaan met anderen

Omgaan met anderen

Heb je vooraf goed bedacht hoe je te 
werk ging?
Welke strategie hebben jullie gebruikt?
Heb je techniek gebruikt om een 
probleem op te lossen?

Computational thinking

Digitale geletterdheid


