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21st Century
Skill

Vaardigheden

Jouw talent

Ik weet wat ik wil

Gedragsindicatoren
-‐
-‐
-‐

Ik weet wat ik kan

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Ik weet hoe ik dat kan bereiken

-‐
-‐
-‐
-‐

Ik weet waar ik het kan bereiken

-‐
-‐
-‐
-‐

Ik weet wie mij hierbij kan helpen

-‐
-‐
-‐
-‐

Ik ga na waarom iets mij interesseert
Als ik iets nieuws moet doen, denk ik eerst na of dit wel bij mijn
ideeën en mijn principes past
Ik praat met anderen over welke taken goed passen bij mijn
persoonlijkheid
Ik denk na over wat mij motiveert in mijn werk/stage
Als ik iets heel goed heb gedaan, denk ik na wat mijn sterke
kanten hierin zijn
Als iets niet lukt , ga ik na wat mijn zwakke kanten hierin zijn
Ik vraag uit mezelf aan anderen wat zij mijn sterke en minder
sterke kanten vinden
Ik leer mijn kwaliteiten kennen door mijn activiteiten ook buiten de
school
Ik zoek uit waar werk/stage te vinden is dat echt bij mij past
Ik zoek uit tegen welke problemen je aan kan lopen in het
werk/stage dat ik graag wil gaan doen
Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij interessant zijn
Ik houd de ontwikkelen bij in het werk/stage dat ik graag doe
Ik overleg met mijn leidinggevende/stagebegeleider wat ik nog wil
leren
Ik doe extra dingen in mijn werk/stage, om meer kansen te
hebben in de toekomst
Als ik een keuze maak weeg ik de voor- en nadelen tegen elkaar
af
Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk zijn voor
mijn toekomst
Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen helpen in mijn loopbaan
Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op leuk werk
Ik zorg dat ik buiten mijn werk mensen leer kennen, die mij
kunnen helpen in mijn loopbaan
Als ik met iemand praat over mijn loopbaan, doe ik dat op zo’n
manier dat diegene mij zou willen helpen
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Leerjaar 1 – Ik…
21st Century
Skill

Vaardigheden

Jouw manier van
denken

Ik ben creatief

Gedragsindicatoren
-‐
-‐
-‐
-‐

Jouw manier van
werken

Ik kom met originele, verrassende nieuwe ideeën
Ik werk mijn ideeën uit en ga er mee aan de slag
Ik houd bij het uitwerken van ideeën rekening met mijn
gezondheid, met het milieu en met mijn medemensen
Ik geef niet op bij tegenslag, fouten zie ik als een leermoment

Ik kan problemen oplossen

-‐
-‐

Ik benoem het en vertel het als er een probleem is
Ook als niet alles helemaal helder is kan ik bedenken wat ik ga
doen om een probleem aan te pakken (ik kan omgaan met een
onzekere uitkomst)

Ik denk na over mezelf

-‐
-‐

Ik kan uitleggen wat ik belangrijk vind in het leven
Ik leg een verband tussen wat ik belangrijk vind en hoe ik me
gedraag

Ik kan samenwerken

-‐

Ik stel me actief op en probeer nieuwe en andere ideeën te
begrijpen
Ik kan afspraken nakomen, hulp vragen en ontvangen

Ik kan communiceren

-‐
-‐

Ik neem initiatief

-‐

Ik verwoord mijn gedachten en ideeën zodat anderen mij
begrijpen
Ik formuleer argumenten op een overtuigende manier en kan mijn
standpunt overbrengen

Ik kan plannen

-‐
-‐

Ik zie en herken kansen
Uit eigen beweging onderzoek ik kansen en probeer ze uit

Ik kan mij aanpassen

-‐
-‐

Ik volg de planning die mij wordt gegeven
Ik kan inschatten of ik mijn werkzaamheden op tijd af krijg

Ik kan duurzaam innoveren

-‐

Ik kan mij aanpassen aan veranderende omstandigheden

-‐
-‐

Ik leg verbanden tussen mijn werk en de toekomst van de wereld
Ik denk na over wat ik doe en het effect daarvan op de langere
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Jouw manier van
informatie
verwerken

-‐

termijn
Ik kan buiten de bestaande kaders denken

Ik kan omgaan met informatie

-‐
-‐
-‐

Ik onderscheid feiten van meningen
Ik weet waar en hoe ik de informatie die ik nodig heb kan vinden
Ik kan informatie verwerken en in mijn eigen woorden weergeven

Ik kan kritisch denken

-‐

Ik ben nieuwsgierig en neem de moeite om uit te zoeken hoe iets
zit
Ik verzamel informatie uit verschillende bronnen en op basis van
verschillende meningen

-‐
Ik kan omgaan met ICT

-‐
-‐

Jij als burger

Ik ben sociaal en cultureel vaardig

-‐
-‐
-‐

Ik gebruik verschillende apparaten (computer/tablet), software
(Word/Excel) en toepassingen (bijlage openen/Prezi maken)
Ik weet wanneer het handig is welk apparaat of welke toepassing
in te zetten
Ik kan me aanpassen aan verschillende wensen en gewoonten en
discrimineer niet
Ik kan goed luisteren naar het standpunt van een ander en denk
er over na wat dat voor hem of haar betekent (ik respecteer de
standpunten van anderen)
Ik heb geen behoefte om anderen uit te sluiten of slecht over
anderen te spreken of te denken als ze mij niet persoonlijk lastig
vallen

Leerjaar 2 – Ik & jij…
21st Century
Skill

Vaardigheden

Jouw manier van
denken

Ik ben creatief

Gedragsindicatoren
-‐
-‐

Ik kan problemen oplossen

-‐
-‐
-‐

Jouw manier van
werken

Ik sta open voor andere perspectieven en ben niet bang om
vragen te stellen
Ik heb mijn dromen en mijn idealen en zet me daar voor in
Ik bedenk zelf allerlei oplossingen of verzamel ideeën van
anderen
Ik kan verschillende oplossingen vergelijken en beredeneren
waarom een de beste keuze is
Ook als ik onzeker ben over de uitkomst durf ik in actie te komen
en een probleem aan te pakken

Ik denk na over mezelf en
anderen

-‐
-‐
-‐

Ik sta open voor de gevoelens en de mening van een ander
Ik denk na over mijn mening of vooroordelen en kan die bijstellen

Ik kan samenwerken

-‐

Ik kan in een groep rollen herkennen en innemen en van rol
wisselen
Ik zoek de samenwerking op met mensen buiten mijn eigen
netwerk

-‐
Ik kan communiceren

-‐
-‐

Ik neem initiatief

-‐
-‐

Ik kan plannen

-‐

Ik kan het standpunt van een ander in mijn eigen woorden
weergeven zodat ik weet dat ik de ander begrepen heb
Ik ben me bewust van het belang van lichaamstaal en ik kan deze
interpreteren
Ik kan in overleg met anderen doelen formuleren en plannen
maken om deze doelen te bereiken
Ik zet ideeën om in acties en maak keuzes en beslissingen
Ik plan en organiseer mijn werkzaamheden voor een langere tijd
vooruit
Ik overleg over mijn planning met anderen en pas indien nodig
mijn planning aan
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Ik kan mij aanpassen

-‐
-‐

Ik kan duurzaam innoveren

-‐
-‐

Jouw manier van
informatie
verwerken

Jij als burger

Wanneer ik er op gewezen wordt kan ik mijn werk of houding
aanpassen
Ik denk mee over hoe ik mijn werk of houding kan aanpassen
Ik bedenk altijd hoe ik mijn werk beter kan doen en geen schade
toebreng aan het milieu, mensen (hier of ergens anders op de
wereld), aan mezelf of aan dieren
Ik bedenk hoe ik met mijn werk een positieve bijdrage kan leveren
aan de wereld
Ik kan feiten en meningen onderscheiden
Ik check de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van informatie
Ik kan voorbeelden geven van hoe mensen mijn mening en mijn
(koop)gedrag proberen te beïnvloeden

Ik kan omgaan met informatie

-‐
-‐
-‐

Ik kan kritisch denken

-‐
-‐

Ik beoordeel mijn bronnen op betrouwbaarheid en bruikbaarheid
Ik weeg de argumenten van anderen af

Ik kan omgaan met ICT

-‐
-‐

Ik gebruik media en ICT om informatie te delen
Ik herken negatief gedrag op sociale media en denk na over
privacy

Ik ben sociaal en cultureel vaardig

-‐
-‐

Ik toon belangstelling en respect voor anderen
Ik kan in een conflict verschillende belangen opvattingen en
gevoelens zien

-‐

Ik ben nieuwsgierig naar andere mensen en sta open voor een
gesprek
Als ik merk dat mijn vrienden discriminerende opmerkingen maken
durf ik daar wat van te zeggen

-‐

Leerjaar 3 – Wij…
21st Century
Skill

Vaardigheden

Jouw manier van
denken

Ik ben creatief

Gedragsindicatoren

-‐
-‐

Ik kan problemen oplossen

-‐
-‐
-‐

Ik denk na over mezelf en de
wereld

-‐
-‐
-‐

Jouw manier van
werken

Ik kan samenwerken

-‐
-‐
-‐

Ik kan communiceren

-‐
-‐

Ik kan over nieuwe ideeën communiceren en betrek anderen
hierbij
Ik kan gewoontes doorbreken en met alternatieven komen
Ik neem initiatief om problemen op te lossen en aan te pakken en
vraag hulp wanneer dat nodig is
Ik leg aan anderen mijn oplossing uit en kan verklaren hoe ik tot
deze oplossing ben gekomen
Ik kies niet perse voor de makkelijkste weg; als ik denk dat iets
anders moet ga ik dat overleggen met mijn leidinggevende of
collega’s
Bij het uitdenken van oplossingen houd ik rekening met mijn
gezondheid, met het milieu en met mijn medemensen (hier en
elders op de wereld; nu en voor latere generaties)
Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden
Ik weet dat ik voor mijn gezondheid en mijn bestaan afhankelijk
ben van de natuur en draag daarom zorg voor de natuur en mijn
omgeving
Ik kan indien nodig de kwaliteiten van anderen inzetten om een
gezamenlijk doel te bereiken
Ik kan anderen motiveren en een veilige omgeving creëren
Ik kan met allerlei verschillende personen samenwerken
Ik ben niet bang om mijn leidinggevende mijn ideeën voor te
leggen
Ik kan feedback geven op een manier die werkt voor een ander en
kan zelf feedback ontvangen
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Ik neem initiatief

-‐
-‐

Ik kan plannen

-‐
-‐

Ik houd rekening met de planning van anderen
Ik ben flexibel maar houd wel vast aan mijn idealen of doelen

Ik kan mij aanpassen

-‐
-‐

Ik kan omgaan met nieuwe situaties en verschillen tussen mensen
Ik gebruik nieuwe ideeën en kansen en houd daarbij rekening met
anderen

Ik kan duurzaam innoveren

-‐

Ik weet waar de grondstoffen waar ik mee werk vandaan komen;
ik weet waar mijn producten naar toe gaan nadat ik ze heb
geleverd; ik weet waar mijn afval naar toe gaat
Ik toon lef, ondernemerschap en leiderschap als het gaat om
duurzaam doen en denken
Ik zoek de samenwerking met mensen buiten mijn
opleiding/beroepenveld om tot nieuwe inzichten of oplossingen te
komen

-‐
-‐

Jouw manier van
informatie
verwerken

Ik kan omgaan met informatie

-‐
-‐
-‐

Ik kan kritisch denken

Ik kan omgaan met ICT
Jij als burger

Ik betrek anderen bij mijn plannen en kan de kwaliteiten van
anderen inzetten
Ik neem het voortouw als ik een probleem of een verandering zie
aankomen

Ik ben sociaal en cultureel vaardig

Ik kan nieuwe informatie toepassen en verwerken in mijn
handelen
Ik kan informatie ophalen buiten mijn normale netwerk – ik kijk
over de heg om te zien wat daar te halen is…
Ik bekijk ook Engelstalige of Duitstalige informatiebronnen

-‐
-‐

Ik kan mijn eigen conclusie onder woorden brengen
Ik kan mijn eigen conclusie bijstellen als ik nieuwe argumenten
hoor of lees

-‐
-‐

Ik onderhoud contact met anderen via sociale media
Ik ben mij ervan bewust dat mijn gedrag op sociale media invloed
heeft op de leefwereld van anderen

-‐

Ik voel mij verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn gedrag op
anderen

-‐
-‐

Ik ben betrokken en zet mij actief in voor het welzijn van anderen
Ik ken de basis van onze democratie, namelijk dat discriminatie
vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras,
geslacht of op welke grond ook niet is toegestaan – dit is artikel 1
van onze grondwet.

