Leeractiviteiten
vaststellen, waarnemen, speuren, te weten komen, ontdekken, onthullen,
onderzoeken, vragen, zoeken, ondervragen, observeren, bekijken,
identificeren, indelen, analyseren, ordenen,…

Informatie
verwerken

herinneren, onthouden, bewaren, beveiligen, een dossier aanleggen,
verzamelen, een lijst opstellen, doen, terugdenken aan, oproepen uit
geheugen, opbergen, opslaan, wegbergen, registreren, vastleggen,
opnemen, in bewaring houden, bijhouden classificeren categoriseren,
rubriceren, in volgorde plaatsen, een overzicht geven van, illustreren,
voorbeelden geven, (schematisch) weergeven, verbanden leggen,
vergelijken, (hoofd- en bijzaken kunnen) aangeven, verschillen en
overeenkomsten aangeven, ontleden, uitzoeken, onderzoeken, vergelijken,
contrasteren, splitsen, afleiden, samenvatten, generaliseren, relateren, zich
documenteren,…
verbeelding gebruiken, zich inbeelden, zich voorstellen, iets nieuws maken,
creëren, creatieve dingen doen, ontdekken, verkennen, onderzoeken,
omvormen, veranderen, omzetten, omtoveren, herscheppen, hervormen,
uitvinden, uitdenken, bedenken, verzinnen, verantwoorden
vertegenwoordigen, bedingen, conceptualiseren, bedenken voorbereiden,
aangeven van grenzen / hiaten e.d, voorstel doen, alternatieven voorleggen,
op lange termijn plannen,…

Taakanalyse

Analysevaardigheden

Strategisch handelen

Kritisch denken

Plannen

plannen, plan maken, organiseren, ordenen, regelen, voorbereiden, voorzien
wat nodig is, instructie geven, verbanden leggen, vooruitzien, anticiperen,
programma opstellen, een project opstellen, voorspellen, rangschikken,
schikken, inzicht hebben, overzicht op het geheel hebben, faseren, procedure
kiezen

Ondernemen

bouwen, opbouwen, uitvoeren, maken, vervaardigen, vorm geven, schrijven,
tekenen, tot stand brengen, voltooien, produceren, voortbrengen, realiseren,
tot uitvoering brengen, actief aan het werk gaan, toepassen, signaleren,
vertegenwoordigen, gebruiken, hanteren, uitvoeren, motiveren, oorzaken
opsporen, oplossen, aandeel leveren,behandelen, procedure volgen,
implementeren, genereren, initiëren, adviseren
het proces opvolgen, op de monitor volgen, sturen, signaal geven als het fout
loopt, opletten voor, op de uitkijk staan, inspecteren, permanent evalueren,
toezicht houden op, vaststellen, onthullen, opmerken, waarnemen, doen
opvallen, de aandacht trekken op, alarmeren, waarschuwen, veranderen,
verbeteren, creëren, uitvinden, vernieuwen

Bijsturing,
flexibiliteit en
creativiteit

(Zelf)reflectie

Kwaliteit

Zelfreflectie

evalueren, bespreken, nakijken, samenvatten, herhalen, kritisch beoordelen,
beoordelen, geschiktheid beoordelen, waardering uitspreken, meten,
opmeten, opmerken, wegen, afwegen, bevragen, toetsen, verbeteren,
corrigeren, bijwerken, verbeteren, op een hoger niveau brengen, afkeuren,
becommentariëren, ,…
afstemmen, coördineren, motiveren, bijeenbrengen, sturen, beheren,
opdrachten geven, gidsen, oriënteren besturen, superviseren, instrueren,
ontleden, reflecteren, introspecteren,…

Bronnen : Gagné & Longpre (2009) en Bloom (1956)
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