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Vaardigheden voor een veranderende
wereld

In Klaar voor de 21e eeuw onderscheiden Marzano en Heflebower twee groepen
vaardigheden die we in de 21e eeuw zonder meer nodig hebben. Het gaat om cognitieve en
conatieve vaardigheden.
Binnen de PLG Talent willen wij ons focussen op de conatieve vaardigheden. Een wellicht
niet voor iedereen direct inzichtelijke term. Spinoza gebruikte de term conatus om dat
streven aan te geven waardoor alles en iedereen in stand blijft. Waarom valt materie niet uit
elkaar? Waarom proberen levende wezens in leven te blijven en zich voort te planten?
Allemaal conatus, de kracht die ons als het ware op de been houdt en voortdrijft.
Marzano en Heflebower bespreken in hun studie nu juist die vaardigheden die dit doorgaan
mogelijk maken. In een aantal thema’s bespreken zij vaardigheden waarvan wij denken dat
deze voor ieder talent, klein of groot, noodzakelijk zijn. Hoe ga je om met tegenslag? Zie je
iets als een uitdaging? Of denk je: dat kan ik tocht niet?
Er worden twee groepen vaardigheden onderscheiden:
•

•

Jezelf kennen & beheersen (wat te doe als je ergens niet aan begint omdat het te moeilijk
is?)
• Bewustzijn van hoe interpretatie werkt (misvattingen, culturele interpretatie)
• Ontwikkelen van nuttige manieren van denken
• Vermijden van negatieve manieren van denken
• Daarna versterken van de zelfredzaamheid door het versterken van
• De mindset (growth en fixed mindset)
• De weerbaarheid, het vermogen tegenslagen te overwinnen
• Een positief zelfbeeld en positief toekomstbeeld
• Optimisme, hoe verklaar je waarom iets gebeurt?
Begrijpen van & interactie met anderen
• Perspectief nemen (analyseren van de gezichtshoek, er anders naar leren kijken)
• Verantwoordelijkheid nemen voor interactie (wel of geen assertiviteit)
• Omgaan met meningsverschillen en conflicten (wel of geen productief
meningsverschil)

Ons streven is een gezamenlijke taal te ontwikkelen waarmee we in gesprek gaan over deze
vaardigheden, zodat leerlingen van PO en VO weten waarover het gaat.
Daarnaast kun je door op de diverse onderdelen te klikken materiaal vinden dat bij het
aanleren van de conatieve vaardigheden gebruikt kan worden.

