
Succes hebben in het krijgen en
houden van een baan en je 
ontwikkelen in een baan ...

...zijn voor 85% afhankelijk van 
softskills, en voor 15% van harde
vaardigheden/technische
vaardigheden.



21ste eeuwse vaardigheden 

Een samenhangend geheel van vaardigheden en 
competenties die nodig zijn om goed in een 
kennissamenleving te kunnen functioneren, te 
kunnen werken en om zich levenslang door te 
kunnen ontwikkelen

• economisch gericht op diensten en innovatie

• gebruiken (toekomstige) digitale middelen om te 
kunnen communiceren, functioneren en nieuwe 
ontdekkingen te doen. 

• Globale grenzen vervagen door ICT-
ontwikkelingen -> delen van kennis en 
communiceren staan voorop

• kansen om samen te werken aan problemen die 
creatieve oplossingen nodig hebben. 

• kennisontwikkeling, kennisconstructie en 
kenniscreatie van groot belang als individuele 
vaardigheden en als kansen voor economische 
ontwikkeling. 



Werken in de 
kennissamenleving 
verandert

• andere soorten banen ontstaan 

• aantal banen waarin 
productiewerk wordt verricht, 
neemt af

• banen waarin een beroep wordt 
gedaan op competenties als 
kennisconstructie, 
samenwerking, 
probleemoplossend vermogen en 
creativiteit nemen toe

• Het is vanzelfsprekend dat het 
adequaat kunnen gebruiken van 
ICT een belangrijke voorwaarde 
is



Onderwijs in een industriële samenleving Onderwijs in een kennissamenleving

Gericht op kennisoverdracht Gericht op kennisconstructie

Docent & boeken als bron van kennis Docent als coach van leerling gestuurde leerprocessen

Lessen gebaseerd op: kennis, inzicht en 
toepassing

Lessen gebaseerd op analyse, synthese en evaluatie

Passief leren Actief leren

Gefragmenteerd curriculum en lessen vakoverstijgende projecten

Boeken, tijdschriften, pennen staan centraal Blended learning met rijk gebruik van ICT

In klaslokalen Interactie in en buiten school

Gebaseerd op behoeften van werkgevers 
in een industriële samenleving

Gebaseerd op behoeften van 
werkgevers in een 

kennissamenleving



Het is noodzakelijk dat leerlingen en studenten de kans wordt
geboden zich de juiste vaardigheden eigen te maken. 

INTER-PERSOONLIJKE 
vaardigheden

Communiceren
Samenwerken

Sociale en culturele vaardigheden

INTRA-PERSOONLIJKE 
vaardigheden

Zelfregulering
Ondernemendheid

Metacognitie/leren leren

DIGITALE vaardigheden

Computational thinking
Informatievaardigheden

ICT-vaardigheden
Mediawijsheid

DENK vaardigheden

Kritisch denken
Creativiteit

Probleemoplossend vermogen



Omvatten specifieke kennis en 
vakvaardigheden die nodig zijn om 
succesvol te zijn in een beroep

Bepalen de relaties tussen een persoon en 
anderen of hoe iemand in het leven en zijn 
werk staat.

Zijn leerbare vaardigheden die 
makkelijker te identificeren en meten zijn 
dan softskills.
Hard skills zijn makkelijk te kwantificeren.

Zijn persoonsgebonden en subjectieve 
vaardigheden. Ze zijn moeilijk te meten.

Zijn makkelijk te bewijzen met 
certificaten, diploma’s, prijzen etc.

Hebben betrekking op de persoonlijke 
karakteristieken en eigenschappen van 
iemand en moeilijk te bewijzen.

computervaardigheden



Ontwerpvragen

• Vaardigheden, kennis, gedragingen, 
beroepshouding....Waar zitten de mens-
vaardigheden?

• Waar begin je? Bij skills of bij KD?

• Kun je mensvaardigheden beperken tot 
beroep? En hoe doe je dat dan?

• Wat te doen met examinering, toetsing en 
ontwikkeling?

• Welke vorm kies je voor het leermiddel



Beroepsgerichte mens-vaardigheden

Vakkennis
kennis & ervaringen

Beroepsmatige 
Gedragingen/houding

Persoonlijkheid/karakter

(Vak)vaardigheden
Persoonlijke vaardigheden

VAARDIGHEDEN

KENNIS

GEDRAG

MIJN BEROEP IK
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Auteur/constructeur

Concreet is voortdurend op zoek naar betrokken auteurs/docenten die de 
vakinhoudelijke kant van de leermiddelen en examenproducten willen dragen/maken.

Wanneer je graag wil bijdragen aan ontwikkeling van deze productgeneratie voor jouw 
opleiding, dan horen we dat graag.

Betekenisvolle situatie

Heb je tips of wensen met betrekking tot onderwerpen/situaties die je met jouw 
leerlingen zou willen behandelen met behulp van dit type leermiddel, laat het weten! 
Concreet werkt voor een groot deel vraag-gestuurd.

Presentatie is 
gedaan door:

Hester Wobben, ontwikkelspecialist en fondshouder niveau 4 opleidingen: 
hester.wobben@concreetonderwijsproducten.nl

Gerbrand Kip, realisatiemedewerker en betrokken bij de realisatie van de leermiddelen 
tbv beroepsgerichte mens-vaardigheden.

gerbrand.kip@concreetonderwijsproducten.nl
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