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vaardigheden - 21st century skills 

21st century skills – waarom? 

De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de 

wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met 

kennis (wat weet ik?), vaardigheden (wat kan ik?) en een stevige identiteit 

(wie ben ik?).  

We geven daarom onderwijs met een breed aanbod; het ontwikkelen van 

vaardigheden is één van de pijlers van ons onderwijs. We leren onze 

kinderen bijvoorbeeld om problemen op te lossen, te communiceren en 

samen te werken. Deze vaardigheden, die nodig zijn om in deze wereld van 

vandaag en morgen mee te doen, worden 21st century skills genoemd. 

 

21 st century skills – hoe? 

De vaardigheden worden geoefend tijdens het lesprogramma. Er wordt 
gedurende de dag voortdurend een beroep gedaan op deze vaardigheden 
(denk bijvoorbeeld aan samenwerken bij thema). 

21 st century skills – rapportage 

Het ontwikkelen van vaardigheden gaat in fases en vraagt (ontwikkel-)tijd. 
We onderscheiden vier ontwikkelingsfases; de eerste fase is de startfase en 
past bij de ontwikkelingsfase van jonge kinderen (groep 3). In de 
daaropvolgende jaren streven we ernaar dat onze leerlingen zich 
ontwikkelen naar ontwikkelingsfase 3 (uitstroom groep 8). De vierde 
ontwikkelingsfase is een hoog ambitieniveau; voor sommige kinderen is dit 
een realistische uitdaging.  

In het rapport kunt u zien in welke ontwikkelingsfase uw kind functioneert 

(bijvoorbeeld: ‘problemen oplossen’, fase 2). In onderstaand schema kunt 
u lezen welke vaardigheden horen bij deze fase èn welke 
vaardigheden bij de vólgende ontwikkelingsfase. We rapporteren 
een volgende ontwikkelingsfase wanneer uw kind volledig het 
beschreven gedrag (van de volgende fase) laat zien in de groep.  

 
NB. Heeft u vragen de 21 st skills (waarom, hoe, rapportage)? Loop gerust even 
binnen, onze leerkrachten vertellen u er graag meer over!  
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vaardigheden - 21st century skills 

ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

problemen 
oplossen  
Bij problemen oplossen  
gaat het om het herkennen 
van een probleem en het 
maken van een plan om 
tot een oplossing te 
komen.  

Als ik een probleem heb 
verlies ik de moed en 
overzie ik het probleem 
niet. Ik vraag vanuit mijzelf 
geen hulp. Bij het 
bedenken en uitvoeren 
van een oplossing heb ik 
een ander nodig.  

Als ik een probleem heb 
vind ik het lastig om te 
benoemen wat het 
probleem is. Ik vraag hulp 
en probeer zelf mee te 
denken voor een 
oplossing, maar ik vind het 
fijn als anderen initiatief 
nemen. Als er een 
oplossing is bedacht kan ik 
deze uitvoeren.  

Als ik een probleem heb 
probeer ik uit te leggen 
wat de oorzaak is. Ik vraag 
om hulp als ik er zelf niet 
uitkom. Ik lever een 
bijdrage om dit probleem 
op te lossen. Ik probeer de 
oplossing zoveel mogelijk 
zelfstandig uit te voeren.  

Wanneer ik een probleem 
signaleer, kan ik duidelijk 
aangeven waar de oorzaak 
ligt. Ik maak een plan om 
dit probleem (zelfstandig) 
op te lossen. Ik kan 
verschillende (creatieve) 
oplossingen bedenken om 
het probleem aan te 
pakken. Ik kan uitleggen 
waarom ik voor een 
bepaalde oplossing kies.  

groep 3 

groep 4 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 

 

ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

zelfregulering 
Bij deze vaardigheid gaat 
het om het realiseren van 
doelgericht en passend 
gedrag.   

Ik weet welke (werk-) 
houding er van mij 
verwacht wordt. Ik vind 
het nog lastig om deze 
houding langere tijd te 
realiseren en vergeet de 
gemaakte afspraken. De 
leerkracht stelt de doelen 
voor mij. Ik heb geen 
taakoverzicht en werk nog 
niet met een plan.   

Ik kan mezelf korte tijd 
concentreren in een 
rustige omgeving. Ik werk 
aan de, door de leerkracht 
gestelde, doelen. Met 
motivatie en aanwijzingen 
van de leerkracht houd ik 
mij aan de gemaakte 
afspraken en krijg ik mijn 
taak af. Ik weet wat de 
taak inhoudt maar maak 
hier nog geen plan voor.  

Ik kan mezelf langere tijd 
concentreren, hierbij sluit 
ik me af voor eventuele 
prikkels. Ik kan mezelf een 
doel stellen en met 
motivatie en aanwijzingen 
van de leerkracht of een 
medeleerling kan ik een 
plan maken om het doel te 
bereiken. Ik houd me bij 
het uitvoeren van de taak 
aan de gemaakte 
afspraken.  

Ik voel me 
verantwoordelijk voor mijn 
taak en stel zelf doelen op 
om gedurende de taak aan 
te werken. Ik kan mezelf 
lange tijd concentreren en 
rond de taak af volgens 
plan. Achteraf reflecteer ik 
op mijn doelen, gedrag en 
gemaakte keuzes. Deze 
inzichten neem ik mee 
naar de volgende taak.  

groep 3 

groep 4 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 
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ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

samenwerken 
Bij samenwerken gaat het 
om het gezamenlijk 
realiseren van een doel en 
anderen daarbij kunnen 
aanvullen en 
ondersteunen. 

Ik werk het liefst alleen 
aan een opdracht, 
samenwerken vind ik 
moeilijk. Ik vind het 
moeilijk om met andere 
meningen en ideeën om te 
gaan. Ik focus me alleen op 
activiteiten, binnen de 
opdracht, die mijn 
aandacht trekken  

Ik werk samen met mijn 
beste vrienden. Ideeën 
bedenken en inbrengen 
vind ik lastig. Ik focus me 
voornamelijk op 
activiteiten, binnen de 
opdracht, die mijn 
aandacht trekken. 
 
 

Ik werk (bij voorkeur) 
samen met leerlingen die 
dezelfde ideeën en 
meningen hebben. Ik werk 
en denk actief mee, ook 
als de opdracht moeilijk is 
en/of mij minder 
interesseert. Ik vraag hulp, 
maar vind het nog moeilijk 
om de vraag duidelijk te 
formuleren.  

Ik werk samen met 
iedereen in mijn klas. Ik 
werk met ons doel voor 
ogen. Ik maak anderen 
enthousiast en ik sta open 
voor ideeën van anderen. 
Ik stel me flexibel op bij de 
taakverdeling. Ik stel een 
duidelijke hulpvraag en 
help anderen waar nodig.  
 

groep 3 

groep 4 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 

 

ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

sociale en culturele 
vaardigheden 
Bij deze vaardigheid gaat 
het om het effectief  
kunnen leren, werken, 
leven met mensen met 
verschillende etnische, 
culturele, en sociale 
achtergronden.  

Ik vind het moeilijk om 
met kinderen om te gaan 
die verschillen van mij in 
visie, uiting, gedrag en 
cultuur. Ik weet niet goed 
hoe ik me moet gedragen 
in een dergelijke situatie.  
Ik ben vooral gericht op 
kinderen die hetzelfde 
denken en doen als ik. Ik 
weet nog niet goed wie ik 
ben en wie ik wil zijn.   

Ik ben me bewust van de 
verschillen in visie, uiting, 
gedrag en cultuur. Ik 
probeer om te gaan met 
verschillende kinderen, 
maar word nog snel 
onzeker van de verschillen. 
Ik kan benoemen waar ik 
goed in ben en waar ik 
minder goed in ben. Ik 
vind het lastig om mijn 
kwaliteiten bewust in te 
zetten voor mijn directe 
omgeving.  

Ik ben me bewust van de 
verschillen in visie, uiting, 
gedrag en cultuur. Ik toon 
interesse in kinderen die 
van mij verschillen. Ik weet 
hoe ik me moet gedragen 
in een onbekende sociale 
situatie.  
 
Ik kan benoemen wie ik 
ben en denk na over wie ik 
wil zijn en wat ik kan 
betekenen voor mijn 
directe omgeving.  

Ik ga respectvol om met 
alle leerlingen uit de klas. 
Ik toon belangstelling voor, 
en kan omgaan met de 
diverse achtergronden, 
visies, gedragingen en 
culturen en heb hier 
plezier in. Ik ben me 
bewust van wie ik ben en 
wie ik wil zijn en wat ik kan 
betekenen voor mijn 
directe omgeving 
(maatschappij).   

groep 3 

groep 4 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 
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ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

communiceren 
Bij deze vaardigheid gaat 
het om het effectief en 
efficiënt overbrengen en 
ontvangen van een 
boodschap.  

Ik vind het prettig om één 
op één in gesprek te gaan, 
in een grote groep vind ik 
het lastig om mijn 
boodschap duidelijk over 
te brengen.  
Ik vind het moeilijk om de 
kern van mijn boodschap 
te benoemen. Ik probeer 
te luisteren naar een ander 
maar raak snel de lijn van 
het verhaal kwijt en haak 
dan af. Ik pas nog geen 
bewuste 
communicatiestrategie 
toe.  

Ik heb de kern van mijn 
boodschap helder en kan 
deze overbrengen in een 
klein groepje met bekende 
personen.  
Ik vind het nog wel lastig, 
ik draai om de boodschap 
heen of gebruik juist (te) 
korte zinnen.  
Ik probeer actief naar de 
verteller te luisteren, als ik 
het niet meer volg stel ik 
een vraag.  

Ik kan mijn boodschap 
helder overbrengen in een 
grotere groep. Ik heb mijn 
boodschap helder voor 
ogen en helder en effectief 
over. Ik probeer gebruik te 
maken van LSD*, dit lukt 
niet altijd.  
Als iemand anders wat 
vertelt probeer ik actief te 
luisteren, de kern te 
benoemen en door te 
vragen.  
 
 

 
*Luisteren, samenvatten, 
doorvragen 

Ik breng mijn boodschap 
(mondeling of schriftelijk) 
helder en effectief over in 
een grote groep. Ik 
controleer of mijn 
boodschap goed is 
overgekomen.  
In mijn communicatie 
maak ik gebruik van LSD*. 
Ik luister actief, kan de 
kern uit een boodschap 
halen, ook als deze niet 
helder en effectief over 
wordt gebracht.  
 
 

*Luisteren, samenvatten, 
doorvragen 

 

 

groep 5 

groep 6 

groep 7 

groep 8 

 

ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

kritisch denken 
Bij kritisch denken gaat het 
om het kunnen formuleren 
van een eigen, 
onderbouwde visie of 
mening.   

Ik vind het moeilijk om 
mijn eigen mening te 
vormen. Ik laat mij snel 
beïnvloeden door de 
meningen om mij heen.  

Ik denk na over mijn eigen 
mening, maar 
beargumenteer deze niet 
met gefundeerde 
argumenten. 
Het delen van mijn mening 
vind ik spannend, maar ik 
probeer het wel. Ik kan 
moeilijk omgaan met 
alternatieve standpunten 
en kritische vragen.  
 

Ik heb een eigen mening 
en probeer deze zoveel 
mogelijk te 
beargumenteren met 
gefundeerde argumenten.  
Ik deel mijn mening maar 
vind het nog lastig om op 
de juiste manier met 
alternatieve standpunten 
en kritische vragen om te 
gaan. Ik houd, ondanks 
andere argumenten, vast 
aan mijn eerder gevormde 
mening.  

Ik heb een eigen mening. 
Deze mening kan ik 
beargumenteren met 
gefundeerde en helder 
geformuleerde 
argumenten.  
Ik durf deze mening te 
delen, ook als anderen er 
anders over denken. Ik sta 
open voor alternatieve 
standpunten en pas mijn 
mening aan wanneer ik dat 
nodig vind.  

 

 

 

 

groep 7 

groep 8 
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ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

digitale 
geletterdheid 
Bij deze vaardigheid gaat 
het om het effectief, 
efficiënt en verantwoord 
gebruiken van ICT.   

Ik doe vooral wat ik zelf 
leuk vind. Als ik gebruik 
maak van ICT kan ik niet 
uitleggen waarom ik het 
gebruik, waarvoor ik het 
gebruik en hoe ik het 
gebruik. Social media 
gebruik ik vooral om veel 
vrienden te maken 

Ik gebruik ICT vooral voor 
mijn plezier en 
ontspanning. Als ik 
informatie opzoek, begin 
ik enthousiast. Ik weet 
alleen niet waar ik 
beginnen moet. Ik vind het 
lastig om aan te geven 
waarom, waarvoor en hoe 
ik ICT gebruik. Ik werk af 
en toe vanuit een doel of 
een plan. 

ICT probeer ik zinvol te 
gebruiken. Ik maak mijn 
eigen keuzes als ik gebruik 
maak van ICT. Als ik 
relevante informatie vind 
gebruik ik dit. Als ik aan 
het werk ga is dit meestal 
met een doel. Ik kan vaak 
uitleggen waarom, 
waarvoor en hoe ik ICT 
gebruik. Social media 
gebruik ik voor mijn 
plezier. Ik vind het 
belangrijk om leuk en 
aardig gevonden te 
worden, maar ik zal mezelf 
niet anders voor doen. 

Ik gebruik ICT vooral voor 
het opzoeken van 
informatie. Deze 
informatie lees ik kritisch 
door. Ik ga altijd doelmatig 
aan het werk en kan goed 
verantwoorden waarom, 
waarvoor en hoe ik het 
gebruik. Ik ga altijd 
verantwoord om met ICT 
en sociale media. Hierin 
ben ik een voorbeeld voor 
anderen.  

 

 

 

 

 

groep 8 

 

ontwikkelingsfase 1  2 3 4 vaardigheid wordt 
aangeboden in … 

creativiteit  
Bij creativiteit gaat het om 
het bedenken van nieuwe 
ideeën en het uitwerken en 
analyseren hiervan.  

Ik vind het moeilijk en 
spannend om iets nieuws 
te bedenken. Ik heb 
bevestiging en inspiratie 
van anderen nodig om op 
ideeën te komen.  
Als ik een idee bedenk 
denk ik altijd binnen de 
voor mij bekende en 
gebaande paden.  

Ik vind het leuk en 
tegelijkertijd nog 
spannend om nieuwe 
ideeën te bedenken. Voor 
het ontwikkelen van een 
nieuw idee heb ik andere 
kinderen nodig. Wanneer 
ik bevestiging krijg durf ik 
een idee in te brengen 
buiten de bekende en 
gebaande paden.  

Ik vind het leuk om nieuwe 
ideeën te bedenken en 
geef een eigen draai aan 
bestaande ideeën.  
Ik durf buiten de bekende 
en gebaande paden te 
denken, als ik hier geen 
bevestiging in krijg vind ik 
het wel lastig om het idee 
daadwerkelijk uit te 
voeren.  

Ik vind het een uitdaging 
om zelf nieuwe ideeën te 
bedenken. Ik neem hierbij 
een onderzoekende 
houding aan. Het lukt mij 
om een heel nieuw idee te 
bedenken wat afwijkt van 
de al bestaande ideeën 
(out-of-the-box). Ik heb 
het lef om anders te zijn 
en anders te denken.  

 

 

 

 

 

groep 8 

 

 


