
Benodigdheden:
- de rubriek voor PBL | 21e-eeuwse vaardigheden.
- het Kanban board
- deze reflectiebladen
- eerlijkheid naar elkaar.

Voordat we gaan beginnen willen we jullie vragen de volgende twee vragen te
beantwoorden. 
Waarvoor hebben we het Kanban board?

Hoe werk je met het Kanban Board?

Bekijk of jullie dezelfde antwoorden hebben en het bord dus allemaal op dezelfde
manier en voor hetzelfde doel gebruiken. Hebben jullie verschillende antwoorden?
Haal dan de coach of projectleider erbij om te kijken wat het juiste antwoord is.

Als jullie dit op orde hebben gaan jullie beginnen met de reflectie.
Reflecteer op hoe jij in een groep werkt. Het is altijd belangrijk dat iedereen zo goed
mogelijk meewerkt. Voordat je gaat reflecteren gaan jullie als groep overleggen hoe
het samenwerken gaat. Gebruik hier het Kanban Board  bij. Bekijk wat jullie
individueel gedaan hebben en of het goed en eerlijk verloopt.
Pak de rubriek erbij en vul deze voor elkaar in op het werkblad: Onze samenwerking

Klaar?
Ga dan naar het volgende werkblad: Mijn zelfreflectie op het Kanban board. Welke
twee leerdoelen zou je graag willen verbeteren? Beschrijf hoe je aan dit leerdoel wilt
werken en bepaal welke score je aan het eind van dit project hoopt te behalen. Ben
hierbij realistisch, wat is haalbaar.

Lever het werk in bij jullie coach zodat het eventueel beoordeeld kan worden. 
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(Zelf)reflectie bij Kanban
Board

Naam: ________________



Doel: Ik   

 

 
 
 
 

   

     

     

     

     

Onze samenwerking
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Naam:____________________ Datum: ____________________ Team: __________________

0 = n.v.t.          25= beginner         50= in ontwikkeling.       75= benadert het doel           100= doel bereikt

Naam teamlid Naam teamlid

Bekijk de rubriek 21e-eeuwse vaardigheden en praat over de onderdelen. Wat bedoelen we met deze onderdelen en
kun je een voorbeeld geven? Als iedereen weet wat de onderdelen betekenen gaan jullie elkaar beoordelen. Vul het
formulier eerst zelfstandig in voor jou en je teamleden. Als jullie klaar zijn met beoordelen ga je met elkaar
overleggen. Je geeft niet alleen de score, hier kan jouw teamlid niet veel mee. Vertel wat hij of zij goed doet en waar
verbetering mogelijk is. Vul de score in die je van jouw teamleden krijgt.

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

Geef ik mezelf:

Geef ik mezelf:

Geef ik mezelf:

Geef ik mezelf:

Geef ik mezelf:

SLO:
Samenwerken en
overleggen

PBL: 
Samenwerken

SLO: Onderzoeken en
problemen oplossen

PBL: 
Kritisch denken

SLO: Analyseren

PBL: 
Probleem oplossen

SLO: Materialen en
middelen inzetten

PBL: computer-
vaardigheden

SLO: 
Zelfregulering

PBL: Autonomie/
zelfstandigheid

Geef ik aan teamlid:

Krijg ik van teamlid:

gemiddelde
score

______ %

______ %

______ %

______ %

______ %



Project:___________________________       Datum: ____________________

Mijn zelfreflectie bij het
Kanban Board

LEERDOEL: 

IK GA DIT LEERDOEL VERBETEREN DOOR:

IK GA DIT LEERDOEL VERBETEREN DOOR:
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LEERDOEL: 

SCORE DIE IK WIL BEHALEN AAN HET EIND VAN DIT PROJECT:

SCORE DIE IK WIL BEHALEN AAN HET EIND VAN DIT PROJECT:

SCORE DIE IK NU HEB:

SCORE DIE IK NU HEB:


