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Raamwerk voor de competenties van docent basisvaardigheden 
 
 
Samenvatting 
 
 
 
Name / Project 
title 
 

Raamwerk docent basisvaardigheden 

Contact Person  
 

Naam : Frederike Bos 
Adres : Postbus 7001, 6710 CB  EDE 
Telefoon : 0318 – 648 559 
Mail : info@steunpuntve.nl 
Website : www.steunpuntve.nl 
 

Country Nederland 
 

Website www.steunpuntve.nl 
 

Lead organisation Steunpunt taal en rekenen ve 
Main partners CINOP Advies 

ITTA 
Freudenthal Instituut 

Period of activity De ontwikkeling van het Raamwerk docent basisvaardigheden is van start gegaan 
in het voorjaar van 2015. In het najaar is het Raamwerk gelanceerd. Toepassing en 
gebruik van het Raamwerk door de beoogde doelgroepen zal de komende jaren 
verder vorm gaan krijgen.  

Language Nederlands 
Objectives Het Raamwerk docent basisvaardigheden kent verschillende doelen: 

- Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van 
een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de 
volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.  
- Het Raamwerk docent basisvaardigheden is een instrument dat gemeenten 
kunnen benutten om te sturen op de kwaliteit van docenten en daarmee op de 
kwaliteit van het onderwijs van de aanbieders van volwasseneducatie.  
- Het Raamwerk biedt aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de 
werving en selectie van docenten. 
 
Medio 2015 bestaat er in Nederland geen door de overheid erkende opleiding of 
nascholing tot docent basisvaardigheden in de volwasseneneducatie. Er zijn wel 
competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking 
hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1). Voor NT2 bieden 
enkele universiteiten en HBO scholen wel opleidingen aan. Voor docenten 
rekenen zijn er ook competentieprofielen, echter niet voor docenten in de 
volwasseneneducatie.  
De bestaande competentieprofielen zijn echter niet op elkaar afgestemd, terwijl 
een docent basisvaardigheden in de praktijk met leerders te maken heeft die vaak 
leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden. Het 
Raamwerk voorziet daarom in een samenhangende presentatie van de benodigde 
competenties, gegroepeerd in verschillende bouwstenen:  
- professionele basis van de docent basisvaardigheden; 
- vakinhoud en vakdidactiek van Nederlands voor Nederlandssprekenden; 
- vakinhoud en vakdidactiek van Nederlands als tweede taal voor laagopgeleide 
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volwassenen; 
- vakinhoud en vakdidactiek van rekenen voor laagopgeleide volwassenen. 
Competentieprofielen beschrijven alleen wat een docent moet kennen en kunnen, 
het Raamwerk biedt bouwstenen voor aanbieders van opleidingen en trainingen 
om hun curriculum vorm te geven.  

Target group  
 

Doelgroepen op wie het Raamwerk docent basisvaardigheden zich richt: 
- Lerarenopleiders die mogelijk scholingsaanbod organiseren voor docenten 
basisvaardigheden;  
- Gemeenten in de rol van opdrachtgever van aanbieders van scholing aan 
laagopgeleide volwassenen; 
- Aanbieders van scholing in basisvaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. 

Number of people 
involved 

Het is niet bekend door hoeveel mensen en organisaties het Raamwerk docent 
basisvaardigheden momenteel wordt benut. De publicatie is actief gedeeld met de 
doelgroepen zoals hierboven benoemd.  Verschillende gemeenten verwijzen naar 
het Raamwerk in hun aanbesteding volwasseneneducatie als het gaat om de eisen 
die worden gesteld aan de kwaliteit van docenten. 

Main activities Bij de totstandkoming van het Raamwerk is allereerst desk research verricht 
waarbij verschillende bestaande competentieprofielen vanuit internationaal 
onderzoek en de Nederlandse praktijk zijn vergeleken. Het betrof onder meer 
competentieprofielen voor docenten NT1, NT2 en basic skills. Deze profielen zijn 
met elkaar vergeleken waarbij de volgende vragen leidend waren: welke 
competenties komen voor? Hoe is inhoud en vorm gegeven aan de competenties? 
Hoe zijn de competenties ingedeeld?  
 
Vervolgens zijn een viertal veldraadplegingen georganiseerd, waarbij de 
uitkomsten van het vergelijkend onderzoek aan de betrokkenen zijn voorgelegd. 
De betrokkenen hebben input geleverd over inhoud, vorm en draagvlak van het te 
ontwikkelen Raamwerk. Bij de veldraadplegingen is gewerkt met verschillende 
doelgroepen: 
- beleidsmedewerkers educatie van gemeenten 
- opleiders van docentenopleidingen taal en rekenen voor volwassen 
- experts basisvaardigheden 
- aanbieders en docenten volwasseneneducatie 
Verdere activiteiten bij de totstandkoming van het Raamwerk bestonden met 
name uit ontwikkelwerk door de projectgroep en het verwerken van feedback uit 
de veldraadplegingen. 
 
In het proces van ontwikkeling van het Raamwerk is specifiek aandacht uitgegaan 
naar niveaus van taal- en rekenvaardigheid van de doelgroep. Het Raamwerk is 
specifiek gericht op docentvaardigheden die nodig zijn voor het lesgeven aan 
laagopgeleide leerders. De onderdelen van een opleiding die zich specifiek 
bezighouden met het geven van onderwijs aan hoogopgeleide leerders vormen  
daarom geen onderdeel van de opleiding of het nascholingsaanbod voor docent 
basisvaardigheden en zijn derhalve niet opgenomen in dit Raamwerk. Concreet 
betekent dit dat dit Raamwerk gaat over docentcompetenties nodig voor het 
onderwijs aan de doelgroep laagopgeleiden, functionerend tot en met niveau 2F 
van de Standaarden en Eindtermen ve of niveau B1 van het Raamwerk NT2. 
 
Ook is nadrukkelijk aandacht uitgegaan naar de indeling van het Raamwerk in 
vier blokken: één blok waar in de professionele basis van de docent 
basisvaardigheden staat beschreven en drie blokken met vakinhoudelijke 
onderdelen met vakspecifieke vaardigheden:  

• Nederlands voor Nederlandssprekenden, 
• NT2 en 
• rekenen.  
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In het blok Professionele basis van de docent basisvaardigheden is nadrukkelijk 
aandacht voor andragogiek en didactiek aangaande het leren van laagopgeleide 
volwassenen. De kern van een opleidings- en nascholingsaanbod voor docent 
basisvaardigheden moet immers zijn dat alle aspecten van het onderwijs in 
basisvaardigheden benaderd worden vanuit het werken met laagopgeleide 
volwassenen en hun specifieke leerkenmerken.  
 
Na voltooiing van het Raamwerk docent basisvaardigheden is de publicatie 
geplaatst op diverse websites en middels nieuwsbrieven en andere mailingen is er 
bekendheid gegeven aan doelen, doelgroepen en inhouden van het Raamwerk. 
Andere activiteiten na lancering van het Raamwerk docent basisvaardigheden zijn 
nog niet uitgevoerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er docentenopleiders 
zijn die op basis van het Raamwerk komen tot nieuw opleidingsaanbod voor 
docenten die zich willen verbreden naar de gebieden Nederlands voor 
Nederlandssprekenden en rekenen voor laagopgeleide volwassenen. Voor het 
gebied Nederlands als tweede taal voor laagopgeleiden bestaat al wel 
opleidingsaanbod voor docenten. Een andere activiteit zou kunnen zijn dat 
aanbieders van en docenten in de volwasseneneducatie als gevolg van lancering 
van het Raamwerk gaan inzetten op verdere professionaliseringsactiviteiten. 
Gemeenten zouden kunnen inzetten op activiteiten als het sturen op kwaliteit van 
docenten van de aanbieders van volwasseneneducatie met wie zij contracten 
hebben of willen gaan afsluiten.  

Methods for 
recruiting 
participants 

Bij het Raamwerk docent basisvaardigheden is geen sprake van deelnemers, maar 
wel van organisaties en individuen die de inhouden van het Raamwerk kunnen 
benutten om de kwaliteit van docenten in de volwasseneneducatie verder te 
verbreden en versterken.  

Professionals 
involved 

Bij de totstandkoming van het Raamwerk is een projectgroep betrokken geweest 
van zeven personen van vier organisaties: het Steunpunt taal en rekenen ve, ITTA, 
CINOP Advies en het Freudenthal Instituut. 
 
De projectgroep heeft bij de ontwikkeling van het Raamwerk veldraadplegingen 
georganiseerd en daarmee gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van 
experts op het gebied van basisvaardigheden, onderzoekers, opleiders van NT2 
docentopleidingen, aanbieders van taal- en rekenscholing, docenten werkzaam in 
de volwasseneneducatie en beleidsmedewerkers educatie van gemeenten. 

Role of each 
professional 

Het Steunpunt taal en rekenen ve was betrokken in de rol van opdrachtgever van 
het project. 
ITTA was betrokken als uitvoerder van het project en heeft zich inhoudelijk met 
name gericht op de componenten m.b.t. Nederlands als tweede taal voor 
laagopgeleide volwassenen en onderdelen van de Professionele basis van de 
docent basisvaardigheden. 
CINOP Advies was betrokken als uitvoerder van het project en heeft zich 
inhoudelijk met name gericht op de componenten m.b.t. Nederlands voor 
Nederlandssprekenden en de Professionele basis van de docent basisvaardigheden. 
Freudenthal Instituut was betrokken als uitvoerder van het project en heeft zich 
inhoudelijk met name gericht op de componenten m.b.t. rekenen voor 
laagopgeleide volwassenen. 
 
De betrokkenen bij de veldraadplegingen zijn actief geweest met kritisch 
meedenken over inhoud van en draagvlak voor het Raamwerk en hebben 
bijgedragen aan de aansluiting van het Raamwerk met de praktijk van de 
volwasseneneducatie en het scholingsaanbod basisvaardigheden. 

Conceptual basis 
of the good 
practice examples 

Volwasseneneducatie is een ander vak dan initieel onderwijs, wat impliceert dat er 
andere competenties van docenten in het volwassenonderwijs worden verwacht 
dan van docenten in het initieel onderwijs. Een voorbeeld van het verschil tussen 
volwassenenonderwijs en initieel onderwijs is dat docenten beschikken over 
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competenties op het gebied van andragogiek in plaats van pedagogiek. 
Andragogiek betreft het vormen en van volwassenen, pedagogiek het opvoeden en 
ontwikkelen van een kind tot aan zijn volwassenheid. Competenties specifiek 
gericht op het leren, vormen en ontwikkelen van volwassenen zijn dan ook 
nadrukkelijk benoemd in het Raamwerk docent basisvaardigheden, en vormen 
wellicht nog een belangrijker onderdeel ervan dan de vakinhoudelijke 
competenties.  

Resources and 
Materials List 

• Ast, M. van, Ballering, F., Bruinsma, E., Konings, T., Krabbendam, H. & 
Staal, H. (2010). Een beschrijving van de vakdidactische kennisbasis voor 
een startbekwame wiskundeleraar: Onderdeel van de kennisbasis wiskunde. 
Arnhem: SLW/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In maart 2015 
ontleend aan 
http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/20100207_vakdidactische_kennisba
sis_wiskunde.pdf  

• Bakx, J., Halewijn, E. & Voort, C. van der (2014). Kwaliteitscriteria 
Kwaliteitsgroep Educatie Taal (KET). Amsterdam/Nijmegen: interne 
publicatie Kwaliteitsgroep Educatie Taal. 

• Bernhardsson, N., Lattke, S. (eds), (2009). Core Competencies of Adult 
Learning Facilitators in Europe: Findings from a Transnational Delphi Survey 
Conducted by the Project ‘Qualified to teach'. 

• Bohnenn, E. et al. (2009). Handboek NT1, voor docenten en opleiders. 
Rotterdam: Stichting Expertisecentrum ETV.nl. 

• Buiskool, J., Broek, S., Lakerveld, J. van, Zarifis, J., Osborne, M. (2010). 
Key Competences for Adult Learning Professionals: Contribution to the 
development of a reference framework of key competences for adult learning 
professionals. Zoetermeer: Research voor Beleid. 

• Buisman, M., Allen, J., Fourage, D., Houtkoop, W. & Velden, R. van der 
(2013). PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven: Resultaten van de 
Nederlandse survey 2012. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum 
Beroepsonderwijs. 

• EU-Speak 2 International Study Circle (2013). Teaching Adult Immigrants 
and Training their Teachers: Skills, Knowledge, Understanding and Attitudes 
that Teachers and Administrators working with LESLLA learners want to 
have and believe are important for their professional/in-service development. 
In januari 2015 ontleend aan http://research.ncl.ac.uk/eu-
speak/surveysandresults  

• Groenestijn, M. van & Jonker, V. (red.) (2014). Raamwerk scholing en 
nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig 
rekenonderwijs. Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR. 
In maart 2015 ontleend aan: 
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28256/,  
https://seabasicskills.files.wordpress.com/2014/03/definitions-of-volunteers-
andprofessionals-in-adult-learning.pdf, 
https://seabasicskills.files.wordpress.com/2014/03/competences-
professionals-and-nonprofessionals.pdf. 

• Janssen-van Dieten, A., Valk, A. (2010). Competentieprofiel Docent 
Nederlands als Tweede Taal (NT2). Amsterdam: Beroepsvereniging van 
docenten Nederlands als Tweede Taal. In januari 2015 ontleend aan 
http://www.bvnt2.org/test/competentieprofiel  

• Jonker, V., Lambriex, M., Veen, N. van der & Wijers, M. (2008). WiVa. 
Wiskundeleraar Vakbekwaam. Utrecht: Nederlandse Vereniging van 
Wiskundeleraren in samenwerking met SBL en het Freudenthal Instituut. In 
maart 2015 ontleend aan 
http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/odm_16_wiskundeleraar_vakbekwa
am.pdf  
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• Kurvers, J., Dalderop, K. & Stockmann, W. (2013). Cursistprofielen 
Laaggeletterdheid NT1 & NT2: Cursisten in Lees- en schrijfcursussen en hun 
onderwijs. Tilburg: in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen ve. In 
februari 2015 ontleend aan http://www.steunpuntve.nl/?p=1223  

• Onderwijscoöperatie (2006). Bekwaamheidseisen vo en bve. Den Haag: 
Onderwijscoöperatie. In maart 2015 ontleend aan: 
https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/bekwaamheid/bekwaamheids
eisen/bekwaamheidseisen-2006  

• Spoelstra-van Dijk, C., Janssen-de Goede, M., Adrichem, R. van (2009). 
Competentieprofiel docent volwasseneneducatie/NT1. ’s-Hertogenbosch: 
Kenniskring NT1, Aanvalsplan Laaggeletterdheid. In juni 2015 ontleend aan: 
http://www.basisvaardigheden.nl/kenniskring/kenniskring-
nt1/producten/competentieprofiel-nt1.html  

 
Andere bronnen: 
https://seabasicskills.wordpress.com/  
www.onderwijscooperatie.nl  

Financing De ontwikkeling van het Raamwerk docent basisvaardigheden is bekostigd door 
het Steunpunt taal en rekenen volwasseneneducatie. Dit steunpunt wordt 
gefinancierd door het ministerie van OCW.  

Evaluation  
 

Het Raamwerk docent basisvaardigheden is gelanceerd in september 2015 en is 
tot op heden nog niet geëvalueerd of bijgesteld. Mogelijk dat dit in een van de 
komende jaren alsnog gebeurt. 

Political impact 
and policies 

De Nederlandse centrale overheid beslist niet over de inhoud van 
docentenopleidingen voor de volwasseneneducatie en laat over aan het veld welke 
opleidingen worden aangeboden. Hier speelt de vrije marktwerking en de 
regiefunctie van arbeidsmarktregio’s en gemeenten een rol. Uiteindelijk zijn zij 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de ve. 
Gemeenten en arbeidsmarktregio’s kunnen, doordat zij aanbieders van 
volwasseneneducatie contracteren, in hun aanbestedings- of subsidiebeleid eisen 
stellen aan de opleiding van docenten conform het Raamwerk. Hierdoor zal vraag 
ontstaan en zullen lerarenopleidingen hun onderwijs voor docenten 
basisvaardigheden gaan inrichten op basis van het Raamwerk. Het gaat hier dus 
om een vorm van indirecte sturing.  
Het Raamwerk docent basisvaardigheden is dus een instrument dat gemeenten 
kunnen benutten om te sturen op de kwaliteit van docenten en daarmee het 
onderwijs van de aanbieders van volwasseneducatie. Eveneens biedt het 
aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van 
docenten. Een voorbeeld van de politieke impact van het Raamwerk docent 
basisvaardigheden blijkt uit de aanbesteding voor de inkoop van 
volwasseneneducatie van de gemeente Amsterdam. Een van de eisen die de 
gemeente stelt aan te contracteren taalaanbieders is dat de taalaanbieder voor 
nascholing van docenten die laagopgeleide volwassenen lesgeven zoveel mogelijk 
aansluit bij dit Raamwerk. 

Transferability Het concept van een Raamwerk docent basisvaardigheden is te vertalen in een 
nationaal Raamwerk, met invulling naar gelang de situatie en wensen in het 
betreffende land, voor ieder land met een aanbod van volwasseneneducatie en nog 
geen Raamwerk dat de competenties van docenten basisvaardigheden in de 
breedte beschrijft.  

Reference List 
 

Zie “resources and materials list’. 
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