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Leren <-> kwalificatiestructuur (KS)?

KS is wel geschikt
• als eindtermen voor basisopleiding
• voor beschrijving instapniveau

KS (nog) niet geschikt
• voor differentiatie tussen junior, medior en expert
• voor ontwikkeling op de werkvloer
• voor inschatting mogelijkheden zij-instromers

Mogelijke sleutel:
• competenties
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Competenties

• Competenties zijn clusters van kennis, vaardigheden en
houdingsaspecten die nodig zijn voor het verrichten van taken,
het oplossen van problemen, en, meer in het algemeen, het
kunnen functioneren in een bepaald beroep, een bepaalde
functie of een bepaalde rol (Veldhuis, et al, 2002).

• Kerncompetenties zijn die competenties die gelden als essentieel
voor een bepaalde taak of functie (Case, 2003; Miller et al.,
2003).
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Competenties en leren

Generieke competenties
• voor vergelijking tussen verschillende groepen en beroepen

Specifieke competenties
• voor bepaling beheersingsniveaus (junior t/m expert)
• voor unieke kerncompetenties in een beroep
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Matching en monitoring van competenties

case: Koninklijke Landmacht (KL), functiegebied Modelling&
Simulation

• Competenties identificeren
• specifiek binnen M&S,
• generiek voor de verschillende functies
• generiek over 2 ervaringsniveau’s

• functionaris ten minste 1 jaar op functie
• functionaris die solliciteert op functie

• Competentieprofielen
• Opleidingsmogelijkheden
• Loopbaanopbouw
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Matching en monitoring - Opzet onderzoek

1. Interviewen van betrokkenen functiegebied M&S
2. Selecteren van functies: observer/trainer, instructeur/bedienaar,

analist, scenarioschrijver
3. Opstellen 65 competentiestellingen
4. Kaart sorteringsmethode pilot (expert)
5. Kaart sorteringsmethode met 28 deelnemers
6. Analyseren van gegevens
7. Opstellen competentieprofielen,
8. Loopbaanopbouw
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Uitvoeren kaart sorteringsmethode



5

9

Matching en monitoring - Kerncompetenties
M&S

10

Matching en monitoring - Competentieprofiel
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Matching en monitoring - case KL

• Competenties identificeren √
• specifiek binnen M&S, √
• generiek voor de verschillende functies √
• generiek over 2 ervaringsniveau’s √

• functionaris ten minste 1 jaar op functie X
• functionaris die solliciteert op functie X

• Competentieprofielen √
• Opleidingsmogelijkheden √
• Loopbaanopbouw √

• 3 loopbaandifferentiaties:
• coaching / begeleiding
• ontwikkeling / voorbereiding oefeningen
• (technische) bediening / ondersteuning
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Matching en monitoring - ICT
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Matching en monitoring - ICT
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Flexibiliteit

1. van de persoon in relatie tot KS
2. van de KS in relatie tot veranderende maatschappij
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Flexibiliteit persoon
- Competenties voor zelfsturend leren

1. Je bent in staat zelf de regie te nemen over je eigen leerproces:
waar, wanneer, wat, hoe en met wie.

2. Je gebruikt leerstrategieën: denkt na over een persoonlijk
leerdoel en plant de weg ernaartoe.

3. Je reflecteert, zowel op je taakuitvoering als op je leer- en
ontwikkelproces.

4. Je doet een beroep op je sociale omgeving, die kan bestaan uit
o.a. collega’s of coaches.

5. Je relateert het leren aan de praktijk omdat je een sense of
urgency voelt om beter te worden in je werk.
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Flexibiliteit persoon - ICT
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Flexibiliteit kwalificatie structuur
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