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PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN 

• Activering van de deelnemers 
• Een stimulerend werkklimaat 
• Aandacht voor intercultureel klimaat 
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DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN 
• Doelgericht werken 
• Praktijkgericht leren 
• Materiaalgebruik 
• Structuur 
• Time management 
• Instructie 
• Werkvormen 
• Maatwerk en differentiatie 
• Sturing 
• Feedback 
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DOELGERICHT WERKEN 
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PRAKTIJKGERICHT LEREN 
• De leerder kan een foto van een kind doorsturen naar een 

vriendin via een app 
 

• Deelvaardigheden: wat moet je hiervoor allemaal kunnen? 
• Strategieën: hoe pak je het aan?  

 
• Wat doet de docent, wat doet de leerder? 
• Wat doe je in de les en wat doe je thuis? 
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WERKVORMEN 

• Gevarieerde, afwisselende en activerende werk- en 
oefenvormen  

• Uiteenlopende groeperingsvormen 
 

Wat wil je leren? Daar gaan we samen mee aan de slag! 
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COACHING EN FEEDBACK 
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• Zelfstandig leren leren 
 

• Leerder in de regie zetten 
 

• (Ongebruikt) potentieel 
 

• Gerichte feedback op vorm, inhoud en aanpak 
 
 



VOORBEELDEN VAN VRAGEN EN FEEDBACK 
• Wat is je doel? 
• Waarom wil je dat bereiken? 
• Hoe kun je dat bereiken?  
• Wat houd je tegen?  

 
• Hoe heb je het aangepakt? 
• Wat ging goed? Waar ben je tevreden over? (vorm, inhoudelijk, 

praktische uitvoering) 
• Wat ga je de volgende keer anders doen?  
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SAMEN AAN DE SLAG! 

• Drie profielen 
• Formuleer per profiel… 

o … een leerdoel 
o … een praktijkgerichte opdracht 
o … een coachende vraag 

• Pitch resultaat aan de groep 
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VOORBEELD 
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Gregory  

Gregory zit in de schuldhulpverlening. Gefrustreerd vertelt hij wat hij allemaal via 
de computer moet regelen: “Mijn Waternet, mijn NUON, mijn ING, mijn Zilveren 
Kruis, mijn budget, mijn alles en dan ook nog die belastingdienst!”. Hij krijgt veel 
formulieren digitaal toegestuurd en moet deze dan ondertekend retourneren. Dit 
betekent dat hij keer op keer naar het buurthuis moet om de formulieren te 
printen en te scannen. Hij vindt het lastig dat alles thuis alleen nog maar online 
gaat; het geeft hem het gevoel dat hij de controle kwijt is. hij vindt de websites 
ingewikkeld en weet niet goed wat er met zijn informatie gebeurt. Gregory: “Ik wil 
de brieven kunnen begrijpen, wat moet ik doen?”  



PITCHEN 
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• Welke leerdoelen, praktijkgerichte 

opdracht en coachvraag hebben 

jullie geformuleerd? 

• Wat is er nodig om dit in uw eigen 

praktijk uit te voeren?  



COMPETENTIES DOCENT BASISVAARDIGHEDEN 

 
Zie: Raamwerk Docent Basisvaardigheden 
 
En: Opleiding docent basisvaardigheden 
http://www.fi.uu.nl/nl/modulesbasisvaardigheden 
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ITTA UVA  
KENNISINSTITUUT VOOR TAALONTWIKKELING 
 
 
info@itta.uva.nl 
 
Plantage Muidergracht 24 
1018 TV Amsterdam 
020 – 525 3844 
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MEER WETEN? 
Neem een kijkje op www.itta.uva.nl voor meer informatie over onze projecten, bijvoorbeeld:  
• De post-hbo-opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden voor rekenen, NT1, digitale 

vaardigheden en meer. Zie ook: de website van het Freudenthal instituut. 
http://www.fi.uu.nl/nl/modulesbasisvaardigheden/ 

• Handreiking en toolbox voor coaches om laaggeletterden te ondersteunen en begeleiden bij 
de omslag naar de Digitale Overheid, vanuit ons project DOEN?! – Digitale Overheid, En Nu?! 

• Informatie, handreikingen en training voor taalvrijwilligers die volwassen laagtaalvaardigen 
en laaggeletterden ondersteunen, vanuit het internationale project VIME – Volunteers in 
Migrant Education.  

• Informatie over onze projecten voor Taal en Ouderbetrokkenheid, zoals de Scan Educatief 
Partnerschap voor scholen die álle ouders willen bereiken. De scan is ontwikkeld in opdracht 
van de gemeente Amsterdam. 

• De Begrippenlijst Volwasseneneducatie, om spraakverwarring in de volwasseneneducatie te 
voorkomen! 
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