


Tien competenties voor de 21e eeuw 

Natuurlijk leren in de 21e eeuw 

28 september, Keete Voerman en Anne Remmerswaal 



Programma 

 Introductie 

 Waar denk je aan? 

 Uitwerking model 

 Aan de slag met aanpak voor zichtbaar maken 21e eeuwse competenties 

 Bevindingen onze aanpak  

 Uitwisseling en afronding 
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Waarom? 
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Welke competenties moeten leerlingen nu ontwikkelen om straks goed te 

kunnen functioneren in onze snel veranderende samenleving? 

Hoe dagen we leerlingen uit om flexibele, sociale en verantwoordelijke burgers 

te worden, die permanent blijven leren?  

 

 

 



Aanleiding 

Hoe kan de ontwikkeling van 21e eeuwse 

competenties zichtbaar gemaakt worden? 

 Naar een nieuw model voor 21e eeuwse 

competenties 

● Welke competenties? 

● Wat houden ze in? 

 Hoe maak je de ontwikkeling van de 

competenties zichtbaar in de klas?  

  

 

 



Bestaande modellen 
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vijf clusters van competenties 
 

  

  persoonlijke verantwoordelijkheid 

    

  manieren van werken 

  

  manieren van denken 

  

  informatie, media & technologie 

  burgerschap 
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Waar denk je aan? 

 

Kies één van de tien competenties 

 (één die je erg belangrijk vindt en/of meer aandacht zou willen geven) 

 

• Wat houdt deze competentie in voor jou? 

• Geef een in jouw ogen sterk voorbeeld van een situatie waarin een leerling 

deze competentie liet zien (mag ook fictief). 

 

 

 

 



Jezelf kennen en accepteren: weten wie je bent, jezelf nemen zoals je bent 

en zorgen voor jezelf 

Leren leren: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontplooiing en eigen 

leerproces en dit gericht vormgeven 

Persoonlijke 

verantwoordelijkheid 

 

 

 



Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij 

aanvullen en ondersteunen 

Communiceren: het delen en uitwisselen van gedachten en ideeën met elkaar 

Ondernemendheid: kansen zien, onderzoeken en benutten 

Manieren van werken 

 

 

 



Creativiteit: het bedenken van originele en nieuwe ideeën, en deze kunnen 

vormgeven 

Probleemoplossend vermogen: een probleem herkennen en tot een plan 

komen om het op te lossen 

Manieren van denken 

 

 

 



Omgaan met informatie: het kunnen signaleren en analyseren van een 

informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, 

verwerken en gebruiken van relevante informatie 

Digitale geletterdheid: media en ICT op een doelgerichte, bewuste en 

kritische manier inzetten 

Informatie, media & technologie 

 

 

 



Burgerschap: sociaal, maatschappelijk en ecologische verantwoord handelen 

Burgerschap 
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Aan de slag 

 

Maak een aanpak om in je eigen klas aan de slag te gaan de competenties. 

• Kies één (of meerdere) competentie die je belangrijk vindt. 

• Maak gebruik van de uitwerkingen 

Opdracht: 

1. Benoem een bestaande of nieuwe activiteit waarin leerlingen deze 

competentie ontwikkelen. 

2. Bedenk een aanpak om door het jaar heen zichtbaar te maken hoe leerlingen 

zich ontwikkelen in deze competentie.  

3. Hoe kan je dit proces begeleiden? 

 

 

 

 

 



Doel van de 

uitwerkingen  

• Definitie van de 21e eeuwse 

competenties 

• Handreiking bij observeren 

• Handreiking bij analyseren 

observaties 

• Begeleiding leerlingen in 

ontwikkelen 21e eeuwse 

competenties 
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Begeleiding leerlingen in ontwikkelen  

21e eeuwse competenties 

 Gesprek met leerling 

 Doel:  

● zelfinzicht  

● zelfsturing leerproces 

 Kwaliteiten en beperkingen 

 Leerdoelen, leerwensen 

 Ingang: observaties 
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Gesprekshandleiding 
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1. Introductie gesprek 

   weten wie je bent, wat je talenten zijn en wat je wil leren 

2. Introductie observatie 

3. Reflectie op observatie 

● Waar denk je aan als je dit leest/als je deze foto ziet? 

● Wat was het probleem/de gebeurtenis? 

● Hoe gaat dat in andere situaties? Gaat het dan ook zo, of vaak anders? 

4. Overgang naar de competentie in het algemeen: 

  Gedrag/houding/reflectie/vaardigheid 

  Zou je iets willen veranderen hierin? Zou je hierbij iets nieuws willen leren? 

5. Afsluiting en vastleggen van eventuele nieuwe leervraag en afspraken. 



Tot slot… bevindingen 

 Ontwikkeling van 21e eeuwse 

competenties kan zichtbaar gemaakt 

worden door systematisch verzamelen van 

observaties. 

 Uitwerkingen bieden hierbij een definitie 

en handvat. 

 Observaties: geschikte ingang voor 

leerling-gesprek over 21e eeuwse 

competenties.  

 Observaties vastleggen: beschrijving 

gedrag individuele leerling + foto (evt.) 

 Foto’s zijn geschikt om verwachte en 

onverwachte situaties snel vast te leggen. 
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Vragen? 

Meer informatie: 

anne.remmerswaal@wur.nl 

keete.voerman@keeco.nl 
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