
INTERPERSOONLIJKE, INTERCULTURELE, CIVIEKE EN SOCIALE
VAARDIGHEDEN

PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN

VERMOGEN OM EIGEN FOUTEN TE HERKENNEN

TIJDSBEHEER

AANDACHT VOOR DETAIL EN ZELFSTANDIGHEID BIJ DE
ORGANISATIE VAN TAKEN

LEER-, AANPASSINGS- EN ZELFSTANDIGHEIDSVAARDIGHEDEN

Dit is het vermogen om te streven naar en te volharden in het leren, het zelf leren te
organiseren door middel van doeltreffend tijd- en informatiebeheer, zowel individueel
als in groepsverband. Dit vermogen omvat het bewustzijn van zelfleerprocessen en -
behoeften, het onderkennen van beschikbare mogelijkheden en het vermogen om
obstakels te overwinnen teneinde met succes te leren. Het omvat de verwerving,
productie en assimilatie van nieuwe kennis en vaardigheden, alsook het gebruik van
begeleiding.

Deze categorie omvat persoonlijke, interpersoonlijke en interculturele vaardigheden.
Alle soorten interacties zijn van belang om het individu de mogelijkheid te geven deel
te nemen aan het sociale leven, op het werk en in een groot deel van de bedrijven, en
de mogelijkheid te bieden om, indien nodig, conflicten op te lossen.
Burgerschapsvaardigheden stellen het individu in staat actief deel te nemen aan het
maatschappelijk leven, op basis van kennis van sociale en politieke begrippen en
structuren, en inzet voor democratische en actieve participatie.

Deze vaardigheid heeft betrekking op doelgericht denken en stelt u in staat te
handelen in situaties waarin er geen standaardoplossing bestaat.

Het betekent de moed hebben om de huidige situatie te onderzoeken, fouten te
herkennen wanneer deze aan het licht komen, en het nodige te doen om deze te
corrigeren.

Regelmaat, nauwgezetheid bij het volbrengen van een taak door efficiënt gebruik te
maken van de beschikbare tijd.

Aandacht voor details verwijst naar het vermogen om uw inspanningen te richten
op het met precisie voltooien van taken. Door dit vermogen te ontwikkelen wordt
u efficiënter in wat u doet, verhoogt u uw productiviteit en minimaliseert u de
kans op fouten. Aandacht voor details wordt vaak in verband gebracht met een
betere kwaliteit van het werk. Het is dus een vaardigheid die veel kan bijdragen
aan uw werkdoelstellingen.
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BASISVAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN WISKUNDE,
EXACTE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Het gaat om het vermogen om concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen
zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en schrijven) uit te drukken
en te interpreteren en om in alle culturele en sociale contexten op een correcte en
creatieve manier taalkundig met elkaar om te gaan.

Het komt in het algemeen overeen met de belangrijkste communicatieve
vaardigheden in de officiële taal: deze communicatie is gebaseerd op het vermogen
om concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen te begrijpen, uit te drukken
en te interpreteren, zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en
schrijven) in passende sociale en culturele contexten (in het onderwijs en de
beroepsopleiding, op het werk, in de vrije tijd en in de vrije tijd), naar gelang van de
wensen en behoeften van de betrokkene. Het vereist vaardigheden zoals bemiddeling
en intercultureel begrip. De vaardigheden van een individu op hoger niveau variëren
tussen vier dimensies (luisteren, spreken, lezen, schrijven) en tussen verschillende
talen, afhankelijk van de sociale en culturele achtergrond waaruit hij/zij afkomstig is,
de omgeving, zijn/haar behoeften en/of interesses.

Wiskundige vaardigheid is het vermogen om wiskundig denken te ontwikkelen en toe
te passen met het oog op het oplossen van een reeks problemen in dagelijkse situaties.
Het omvat, in uiteenlopende mate, het vermogen en de bereidheid om typen
wiskundig denken (logisch en ruimtelijk denken) en presentatiewijzen (formules,
modellen, constructies, grafieken, diagrammen) te gebruiken. De competentie op het
gebied van exacte wetenschappen heeft betrekking op het vermogen en de
bereidheid om kennis en methodologieën te gebruiken teneinde de natuurlijke wereld
te verklaren, vragen te identificeren en op basis van feiten conclusies te trekken. De
competentie op het gebied van technologie wordt beschouwd als een toepassing van
deze kennis en methodologieën als een antwoord op menselijke behoeften of
verlangens.



COMPUTER- EN DIGITALE VAARDIGHEDEN

ONDERNEMERSCHAP EN INITIATIEF

CULTURELE UITDRUKKING

Digitale geletterdheid heeft betrekking op het veilige en kritische gebruik van
informatiemaatschappijtechnologieën (IMT) in de wereld van werk, vrije tijd en
communicatie. Deze vaardigheden houden verband met het vermogen om logisch en
kritisch te denken, grote vaardigheid in informatiebeheer en goede communicatieve
vaardigheden. Tot de meest elementaire IST-vaardigheden behoren het gebruik van
multimediatechnologie om informatie te verkrijgen, te evalueren, op te slaan, te
produceren, te presenteren en uit te wisselen, en deel te nemen aan netwerken door
te communiceren via het Internet.

Deze vaardigheden hebben betrekking op het vermogen van een individu om ideeën
in praktijk te brengen: creativiteit, innovatie, het nemen van risico's, alsmede het
vermogen om projecten te plannen en te beheren met het oog op het bereiken van
de doelstellingen. Dit helpt individuen niet alleen in hun dagelijks leven, maar ook op
het werk, door hen bewust te maken van de context van hun werk, waardoor zij in
staat zijn kansen te benutten. Zij vormt ook de basis voor meer specifieke
vaardigheden die vereist zijn voor degenen die sociale of commerciële activiteiten
opzetten of daaraan deelnemen. Deze competentie moet het bewustzijn van
ethische waarden omvatten en goed bestuur bevorderen.

De vaardigheid staat voor de waardering van het belang van de creatieve expressie
van ideeën, ervaringen en emoties, via diverse middelen, waaronder muziek, artistieke
interpretatie, literatuur en beeldende kunsten.
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RUIMTELIJK BEWUSTZIJN / ORIËNTATIE

GEHEUGEN
Het geheugen verwijst naar de processen die worden gebruikt om informatie te
verwerven, op te slaan, vast te houden en later terug te halen. Er zijn drie belangrijke
processen betrokken bij het geheugen: coderen, opslaan en ophalen. Hierdoor
kunnen mensen informatie gedurende een korte tijd opslaan en deze informatie
manipuleren om actie te ondernemen, zoals taken voltooien, problemen oplossen en
vragen beantwoorden. Het menselijk geheugen is ook betrokken bij het vermogen om
eerder geleerde, of ervaren, informatie terug te halen. Deze competentie kan zeer
gewaardeerd worden op de werkplek, aangezien het helpt om geconcentreerd te
blijven op een taak, afleiding te blokkeren en u op de hoogte te houden en bewust te
blijven van wat er om u heen gebeurt.

Het is een geheel van cognitieve vaardigheden, waaronder kritische analyse,
zelfstandig denken, relativering op basis van context en omgeving, decentrering en
distantiëring.

Het is het vermogen van een individu om op een gedisciplineerde manier te denken
of zijn/haar gedachten te baseren op feiten en bewijzen. Logisch denkvermogen
houdt in dat logica in het denkproces wordt geïntegreerd wanneer een probleem
wordt geanalyseerd om tot een oplossing te komen. Zij vereisen en impliceren een
geleidelijke analyse, bijvoorbeeld door het afwegen van alle beschikbare opties, het
gebruik van feiten en cijfers, en het nemen van belangrijke beslissingen op basis van
de voors en tegens. Dit soort informatieverwerking kan in elke werkomgeving nuttig
en gezond zijn, omdat het helpt bij de besluitvorming en bij de creativiteit.

Het is het vermogen om de omgeving om je heen te begrijpen en er interactief mee
om te gaan. Dit stelt mensen in staat zich te verplaatsen zonder tegen obstakels op te
lopen en op de juiste manier voorwerpen aan te raken. Deze vaardigheid kan van
belang zijn in sociale contexten omdat zij van invloed is op sociale functies zoals het
handhaven van de persoonlijke ruimte. Zij is ook nodig voor lezen en schrijven, twee
cruciale vaardigheden voor informatie-uitwisseling op het werk.

Het vermogen om effectieve strategische planning toe te passen zorgt voor focus en
maakt betere beslissingen mogelijk. Dit wordt bereikt door kleine realistische doelen
te stellen op basis van tijdmanagement, prioriteiten te stellen en de huidige
prestaties te analyseren. Deze competentie omvat het vermogen om doelen te
helpen stellen, te beslissen welke acties moeten worden ondernomen, en te helpen
die doelen te bereiken.

Het staat voor het vermogen doeltreffend met anderen van gedachten te wisselen,
onder meer door aandachtig te luisteren, te spreken en te lezen.

COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN

Deze competentie wordt gedefinieerd als het vermogen om met stress om te gaan en
gezonde reacties te ontwikkelen op wat de stressvolle situatie veroorzaakt. Grenzen
stellen, eerlijke verwachtingen ontwikkelen, of leren hoe te handelen in situaties van
interpersoonlijke conflicten zijn enkele sleutelpunten om met stress om te gaan. Een
gebrek aan copingvaardigheden kan leiden tot geestelijke en lichamelijke
gezondheidsproblemen die verband houden met angst. Aan de andere kant zullen
goede en ontwikkelde copingvaardigheden de werknemer in staat stellen om elk
obstakel het hoofd te bieden, wat enorm gewaardeerd wordt op de werkplek.


