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Competenties inzake duurzaamheid 

De tiende decretale sleutelcompetentie ‘Competenties inzake duurzaamheid’ komt niet als 

zodanig voor in de Europese sleutelcompetenties. Toch verwijzen de Europese 

sleutelcompetenties naar het belang van competenties inzake duurzaamheid. 

Competenties inzake duurzaamheid komen aan bod in de Europese sleutelcompetenties 

‘Burgerschapscompetentie’: “Burgerschapscompetentie is het vermogen om te handelen als 

verantwoordelijke burger en ten volle deel te nemen aan het burgerlijke en sociale leven, op 

basis van inzicht in de sociale, economische, juridische en politieke begrippen en structuren, 

alsook in mondiale ontwikkelingen en in duurzaamheid.”. 

In de Europese sleutelcompetentie ‘Wiskundige competentie en competentie in 

wetenschappen, technologie en techniek’ wordt eveneens gewezen op het belang van 

duurzaamheid: “De competentie omvat een kritische en nieuwsgierige attitude, 

belangstelling voor ethische vraagstukken en zorg voor veiligheid en ecologische 

duurzaamheid - in het bijzonder met betrekking tot de wetenschappelijke en technologische 

vooruitgang met betrekking tot de eigen persoon, het gezin, de gemeenschap en de wereld.”. 

Tot slot wordt duurzaamheid ook vermeld in de Europese sleutelcompetentie 

‘Ondernemerscompetentie’: “Ondernemerscompetentie behelst het besef dat er verschillende 

contexten en mogelijkheden zijn om ideeën in daden om te zetten in persoonlijke, sociale en 

professionele activiteiten, alsook inzicht in de manier waarop zij ontstaan. Iedereen moet 

kennis hebben van benaderingen voor het plannen en in goede banen leiden van projecten en 

deze begrijpen. Dit heeft zowel betrekking op processen als op middelen. Iedereen moet 

economisch inzicht hebben, en inzicht in de sociale en economische kansen en uitdagingen 

waarmee een werkgever, een organisatie of de samenleving te maken krijgt. Iedereen moet 

zich ook bewust zijn van de ethische beginselen en de uitdagingen van duurzame 

ontwikkeling, en van eigen sterke en zwakke punten.”. 

Omwille van de grote inhoudelijke samenhang van deze sleutelcompetentie met andere 

sleutelcompetenties verwijzen we naar volgende sleutelcompetenties: − ontwikkeling van 

initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties; 

− burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven; 

− competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie; 

− competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn;  

− economische en financiële competenties. 

 


