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Van harte welkom!

Sonia Sjollema
NSvP

Sacha van Tongeren
OBA | Maakplaats 021
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Programma!

14.15 – 15.15

15.30 – 17.00

13.00 – 14.00



Leven Lang Leren (LLL)
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Langzaam….ebt het draagvlak weg



21st Century Skills: welke dan?
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Maar waar leer je ze?

Hoe wordt het gewoon?
Hoe dan? 

Van / met wie dan?



Relatie Skills en Leven Lang Leren

Hoe shape-baar is 
iedereen?

En als ik nu een 
Q wil zijn?

Lynda Gratton, Serial Mastery
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LLL: Welk belang?

Economische belang
“Hoe kunnen werk-

gerelateerde vaardigheden 
en kennis ontwikkeld 

worden?”

Persoonlijke belang
“Hoe kan ik mijn eigen 
potentieel en talenten 

ontwikkelen?”

Democratische belang
“Hoe kan ik een democratisch, 
rechtvaardig en inclusief leven 

leven?” 
“Wat doe ik met mijn talent?

Hoe leidt ik een 
waardevol leven?”
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Te veel nadruk op economische belang?

• Studiesucces legt nadruk op meetbare, harde skills, 
sterk ingegeven vanuit economisch belang

• Te weinig aandacht voor persoonsvorming, 
burgerschap/ democratisch belang

• Risico van onvoldoende aandacht voor gelijke
kansen/bestrijden van ongelijkheid

• Docenten, studenten en de praktijk onvoldoende
betrokken in discussie en onderzoek
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Stel we vragen
het MBO professionals
én MBO studenten…

SCP, 2017
#OmkeerEvent



Wat wordt 
belangrijk
gevonden
voor de 

toekomst?

De mix
van 

hardere
en softere

skills!



Waar leer 
je de skills

voor de 
toekomst?

Op een 
mix van
plekken 
binnen

en buiten
school!
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Daarom vandaag…
• 2 ervaren sprekers met bredere kijk op skills-ontwikkeling, in 

samenwerking met meerdere partners

• 10 skill-tafels met praktijkexperts 
• Die waardevolle praktijk ervaring hebben met skills-ontwikkeling ook 

buiten onderwijs omgeving. 
• Aandacht hebben voor groepen die nu weinig leren, uitgesloten zijn van 

leren en ontwikkelen of daar weinig toegang tot hebben. 

• 100 deelnemers die meedenken en meedoen in het streven om…
• Waardevolle initiatieven te verbinden met beleid, onderwijs, wetenschap 

en praktijk
• Te leren van nieuwe manieren van skills-ontwikkeling die al plaatsvinden



Annelies SporkSacha van Tongeren
House of SkillsOBA | Maakplaats 021

De toekomst van skills-ontwikkeling:
Nieuwe plekken, nieuwe partnerschappen
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Sterke skills-initiatieven uit het hele land



NU: naar de Skill-tafels op de 1e etage! 

10 tafels met 
diverse experts om
- van te leren
- aan te vullen
- te komen tot een 

skills-boodschap

WRAP-UP WEER IN 
DEZE ZAAL  
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Levenslange leer-Skills
in het MBO 

(Hossam/Jorim)

Boundary Crossing Skills
(José/Vincent)

Maker Skills
(Sacha/Frank)

Human Skills
(Marloes)

Over-Leven-Skills
(Johan)

Flex-bestendigheid
(Jessie)

Waar kun je aanschuiven (max. 10 p/tafel)?

Ontwikkel-skills (Werk)Leven-skills Loopbaan-skills

Adaptieve Skills voor
mens & organisatie

(Pieter)

Betekenisvol 
Ondernemerschap

(Manon)

Ondernemend 
Werkzoekerschap

(Erik/Iris)

Werken in Netwerken
Skills (André)


