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Vanuit welke verschillende perspectieven wordt er naar het competentiebegrip gekeken?
Competenties worden vanuit verschillende perspectieven gedefinieerd. Zo worden er
een internationaal, een theoretisch en een functioneel perspectief onderscheiden. De
begripsverwarring over het competentiebegrip wordt deels veroorzaakt door de verschillende
perspectieven van waaruit het gedefinieerd wordt.
Het internationale perspectief illustreert dat het begrip competentie in verschillende
landen op een andere manier wordt gehanteerd. In het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken
over ‘competences’, waarmee het presteren conform standaarden bedoeld wordt. In de
Verenigde Staten wordt het begrip ‘competencies’ gehanteerd, waarmee wordt gedoeld op de
persoons- en gedragskenmerken die ten grondslag liggen aan de (excellente) performance van
werknemers. In Duitsland wordt gesproken over ‘Kompetenz’, waarmee het
handelingsvermogen van een individu om bepaalde arbeidsopgaven te verrichten wordt
bedoeld. Dit impliceert dat er bij de discussie over het competentiebegrip rekening gehouden
dient te worden met de geografische herkomst van de gehanteerde begrippen.
De theoretische invalshoek van waaruit een perspectief wordt geformuleerd, speelt
eveneens een rol. In formuleringen die zijn afgeleid van het behaviorisme wordt de nadruk
gelegd op het kopiëren van excellent gedrag door het aanleren van deelvaardigheden. Naast
deze invulling van competenties vanuit een behavioristische leertheorie zijn ook invullingen
vanuit het cognitivisme en het sociaal-constructivisme denkbaar. In formuleringen gebaseerd
op het cognitivisme worden subjectieve elementen, zoals normen, waarden en motieven,
doorgaans niet tot de definitie van competenties gerekend, terwijl deze in sociaalconstructivistische omschrijvingen van competenties juist een belangrijke plaats innemen.
Daarnaast worden vanuit de optiek van competentiemanagement ook weer andere accenten in
de definitie van competenties gelegd dan vanuit de optiek van competentieontwikkeling.
Opvattingen over competentiemanagement gaan er van uit dat competenties vast te leggen
zijn in systemen en toegankelijk zijn voor anderen. Subjectieve elementen komen in definities
die vanuit deze invalshoek geformuleerd worden nauwelijks aan de orde. De optiek van de
competentieontwikkeling gaat er echter vanuit dat een competentie een persoonlijke
bekwaamheid is die door leer- en ontwikkelingsprocessen kan worden verworven. Subjectieve
elementen, zoals motivatie en ambitie, spelen in definities die voortkomen uit dit perspectief
dan ook een belangrijke rol.
Ten slotte kunnen competenties vanuit een functioneel perspectief worden
gedefinieerd. In het kader van wervings- en selectiepraktijken worden competenties deels als
ontwikkelbare potenties beschouwd. Kenmerkend voor definities die in het kader van
opleidingen worden gehanteerd, is dat competenties worden opgevat als iets dat door
leeractiviteiten aangeleerd dan wel verder ontwikkeld kan worden. In het kader van
functiebeoordeling verwijzen competenties naar beschrijvingen van specifieke handelingen
binnen één bepaalde functie. Wanneer competenties worden gedefinieerd in termen van
prestatiebeloning wordt er vooral de nadruk gelegd op de gewenste output van een functie.
Wat zijn mogelijke definities van het begrip ‘competentie’? Vanuit welk perspectief of
welke perspectieven wordt een specifieke definitie geformuleerd?
Er zijn vele definities en indelingen van het begrip ‘competentie’. Het inventariseren van in
omloop zijnde definities is dan ook een heikele onderneming. In het hoofdstuk van Van
Merriënboer, van der Klink en Hendriks (2002) worden een aantal definities gepresenteerd die
representatief zijn voor de verschillende competentiebenaderingen. Deze definities zijn:
 Bunk: competentie als geïntegreerd handelingsvermogen (Duitse opvatting,
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handelingstheorie, opleiden in beroepsonderwijs);
ACOA: kerncompetentie als opvolger van sleutelkwalificatie (Duitse opvatting,
handelingstheorie / constructivisme, opleiden in beroepsonderwijs);
Weinert: competentie als complex begrip (constructivisme);
Kessels: competentie als persoonlijke bekwaamheid (constructivisme, leren en
opleiden in onderwijs en arbeidsorganisaties);
Spencer en Spencer: competentie als waargenomen gedrag (Amerikaanse opvatting,
cognitivisme / behaviorisme, diverse functionele perspectieven);
Mulder: competentie als keuze uit scala aan mogelijkheden (cognitivisme, leren en
opleiden in onderwijs en arbeidsorganisaties);
Ellström: competentie als potentiële capaciteit (Duitse opvatting, constructivisme,
opleiden in beroepsonderwijs);
Thijssen: competentie als instrument voor brede inzetbaarheid (leren en opleiden in
onderwijs en arbeidsorganisaties);
Mansfield: competentie als interactie tussen uiteenlopende vereisten (Britse opvatting,
handelingstheorie, leren en opleiden in onderwijs en arbeidsorganisaties);
Everwijn: competentie als switch van kennis naar kunde (cognitivisme, opleiden in
hoger onderwijs);
Barnett: competentie als (on)bruikbaar construct voor hoger onderwijs (opleiden in
universitair onderwijs).

Welke gemeenschappelijke kenmerken kunnen er op basis van de verschillende
definities worden onderscheiden?
Er zijn 6 kenmerken die regelmatig terugkeren in de verschillende definities van het
competentiebegrip. Deze gemeenschappelijke kenmerken zijn:
1) competenties zijn contextgebonden;
2) competenties zijn ondeelbaar. Het zijn clusters van vaardigheden, kennis, attituden,
eigenschappen en inzichten;
3) competenties zijn veranderlijk in de tijd;
4) competenties zijn verbonden met activiteiten / taken;
5) leer- en ontwikkelingsprocessen zijn voorwaardelijk voor het verwerven van
competenties;
6) competenties staan in een bepaalde relatie tot elkaar. De verwerving van een
competentie vereist vaak de aanwezigheid van andere competenties.
Het kenmerk met betrekking tot de ondeelbaarheid van een competentie wordt breed
onderschreven en als kern van het competentiebegrip beschouwd. Daarnaast worden de
kenmerken met betrekking tot de contextgebondenheid, veranderlijkheid in de tijd en
verbondenheid met taken en activiteiten eveneens als elementair beschouwd. De kenmerken
‘leer- en ontwikkelingsprocessen’ en ‘relatie tot elkaar’ worden daarentegen wel van belang
geacht, maar van een andere orde dan de overige kenmerken. Deze kenmerken lijken meer te
wijzen op wenselijke condities voor het ontwikkelen van competenties dan dat ze refereren
aan inhoudelijke kenmerken van het competentiebegrip.
In welke mate vertoont het competentiebegrip verwantschap met andere begrippen?
Het competentiebegrip vertoont verwantschap met de begrippen leerdoel, kwalificatie,
sleutelkwalificatie, kernprobleem / kernopgave, expertise, performance, vermogen en
subordinate begrippen als kennis, vaardigheden en attituden.
Leerdoelen kunnen worden opgevat als instrumenten die richtinggevend zijn voor de
ontwikkeling van curricula en dan met name de toetsing. Leerdoelen kunnen betrekking
hebben op competenties, maar ook op afzonderlijke elementen van een competentie.
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Het begrip ‘kwalificatie’ is een onhelder begrip. Er is dan ook niet altijd een
inhoudelijk verschil aan te geven tussen competentie en kwalificatie. In theorie kunnen
kwalificaties gedefinieerd zijn op het niveau van competenties, maar het is aannemelijker dat
ze elementen van competenties representeren.
Het begrip ‘sleutelkwalificatie’ is op te vatten als een specifiek soort bekwaamheid dat
betrekking heeft op de kern van een beroep en dat de flexibiliteit van werknemers bevordert.
Dit type kwalificatie is niet los te zien van het beroep en dient ook niet afzonderlijk maar
geïntegreerd met beroepsvaardigheden te worden aangeleerd. Om de samenhang met
beroepsvaardigheden sterker te benadrukken, is het begrip ‘competentie’ geïntroduceerd.
Kernproblemen, tegenwoordig aangeduid als kernopgaven, representeren de essentie
van een beroep en maken het mogelijk om op basis daarvan de competenties te traceren die
noodzakelijk zijn voor het adequaat hanteren daarvan. Kernopgaven zijn dan ook gebonden
aan beroepen, terwijl competenties duiden op menselijke bekwaamheden.
Het begrip ‘expertise’ is het meest verwant aan het competentiebegrip. Expertise heeft
een sterkere connotatie met excellent gedrag dan competentie, maar verder is er geen helder
onderscheid tussen beide begrippen te maken.
Het begrip ‘performance’ wordt voornamelijk gebruikt om te refereren aan de
opbrengsten of resultaten van werknemers, processen en organisaties. Performance heeft
daarmee betrekking op meer niveaus dan competenties die zich richten op bekwaamheden van
individuen.
Het begrip ‘vermogen’ wordt beschouwd als een set van relatief stabiele capaciteiten.
Het vermogen is medebepalend voor de mate waarin en de snelheid waarmee een individu in
staat is competenties te verwerven.
Subordinate begrippen, zoals kennis, vaardigheden en attituden, worden soms
gelijkgesteld met competentie. Deze subordinate begrippen worden meestal echter beschouwd
als elementen die in zichzelf onvoldoende zijn om als synoniem van competentie te fungeren.
Wat is de meerwaarde van het competentiebegrip? Heeft het bestaansrecht? En welke
problemen brengt dit begrip met zich mee?
Er is de nodige begripsverwarring rondom het competentiebegrip. Definities van
competenties verschillen qua inhoud als gevolg van de geografische context waarin ze zijn
ontstaan, de leertheoretische opvattingen en het doel waarvoor ze worden gebruikt. Naast
verschillen bestaan er echter ook overeenkomsten. Zo kunnen de ondeelbaarheid van een
competentie, de contextgebondenheid, de veranderlijkheid in de tijd en de verbondenheid met
activiteiten en taken tot de essentiële kenmerken van een competentie gerekend worden.
Hoewel er sprake is van een sterke overlap met de begrippen ‘expertise’ en
‘sleutelkwalificatie’ wordt de inhoud van het competentiebegrip niet (volledig) door andere
begrippen afgedekt. Dit geeft het competentiebegrip volgens Van Merriënboer et al. (2002)
bestaansrecht.
Westera (2001) trekt deze conclusie echter weer in twijfel. Volgens hem vormen
competenties een subcategorie van cognitieve vaardigheden. Zo kunnen complexiteit en het
bestaan van subcompetenties niet gezien worden als onderscheidende criteria tussen
vaardigheden en competenties. Daarmee kan het standpunt dat competenties verschillend zijn
van cognitieve vaardigheden niet worden gehandhaafd. Een ander problematisch aspect van
het competentiebegrip is dat het cognitieve standaarden probeert te zetten op gedragingen die
niet gestandaardiseerd kunnen worden. Competenties worden immers geassocieerd met
succesvolle gedragingen in niet-gestandaardiseerde situaties. Dit maakt het ook lastig om
competenties goed te toetsen. Westera ziet het begrip ‘competentie’ dan ook als een
onduidelijk label zonder verklarende en predictieve power.
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