
Met de methode Wijzer! volop in de 21e eeuw 
 

Met Wijzer! werken kinderen intensief aan de 21st century skills, die tegenwoordig zo belangrijk zijn 

in de snel veranderende maatschappij. Hoe deze vaardigheden aan bod komen in de methode, leest 

u hier.  

 

De taken van Wijzer! hebben een praktisch karakter. Kinderen bedenken 

oplossingen voor problemen en beargumenteren hun beslissingen. Zo 

werken ze aan hun Probleemoplossend vermogen. Ze leren taken 

stapsgewijs aan te pakken en het proces bij te sturen als dat nodig is, 

bijvoorbeeld aan de hand van een gemaakte planning. 

 

 

 

 

 

 

Bij het verwerken van de lesstof of datgene wat ze zelf 

onderzocht hebben, speelt Creativiteit een grote rol. Kinderen 

maken bijvoorbeeld een rap of kwartetspel, of ze richten een 

tentoonstelling in. Ook creatief taalgebruik en een 

onderzoekende houding worden gestimuleerd. Door de 

uitdagende opdrachten leren kinderen denken buiten de 

gebaande paden. 

 

 

 

 

 

Bij het grondig verwerken van het geleerde hoort het vormen van een 

eigen mening. Kinderen leren Kritisch te denken door verschillende 

bronnen naast elkaar te leggen en op basis daarvan een mening te 

formuleren.   

 

 

 

 

Communiceren is een wezenlijk element in de activiteiten van 

Wijzer! Kinderen werken vaak samen aan een opdracht. Helder 

en efficiënt communiceren is van belang om tot een mooi 

resultaat te komen. Daarnaast wordt het mondeling of 

schriftelijk presenteren van informatie, gedachten en ideeën bij 

de taken veelvuldig geoefend. Kinderen en leerkrachten kunnen 

op beoordelingsformulieren de ontwikkeling van 

communicatieve vaardigheden bijhouden.  



Samenwerken is een vaardigheid die in de methode Wijzer! veel 

wordt geoefend, omdat de kinderen geregeld in tweetallen of 

groepjes werken. Zo raken zij gewend aan het overleggen met 

anderen en de verschillende rollen die ze daarbij kunnen aannemen. 

Omdat goed samenwerken vaak niet vanzelf gaat, kunnen kinderen 

en leerkracht gebruik maken van een beoordelingsformulier 

‘samenwerken’.  Hiermee kunnen zij bijhouden welke onderdelen van 

samenwerken al goed gaan, en welke nog aandacht behoeven.  

 

 

 

 

 

Samenwerken met andere kinderen bevordert tevens de 

Sociale en culturele vaardigheden. Ook wordt in Wijzer! 

expliciet aandacht aan deze vaardigheden besteed, met 

opdrachten waarin kinderen kennismaken met andere 

culturen. 

 

 

 

 

 

 

In het leren in de 21e eeuw kunnen en willen we niet om digitale middelen 

heen. De kinderen werken aan hun ICT-geletterdheid door zelf naar 

bronnen te zoeken op het internet, bijvoorbeeld op de website van een 

museum. Ook de verwerking van opdrachten kan digitaal plaatsvinden, 

bijvoorbeeld in de vorm van het presenteren van bevindingen op een 

weblog. Op deze manier worden kinderen zich bewust van hoe de media 

werken. Met Wijzer! raken de kinderen niet alleen vertrouwd met de 

technologische kant van digitale middelen, maar leren zij er ook kritisch 

mee omgaan. Kinderen worden ‘mediawijzer’! 

 

In de rijke en veelzijdige opdrachten van Wijzer! komen de 21st century skills geïntegreerd aan bod. 

Zo worden kinderen goed toegerust voor de eisen van de moderne maatschappij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


