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Wat moeten hbo-studenten kennen en kunnen 

om competent te kunnen communiceren in het 

Nederlands als ze na hun opleiding de arbeidsmarkt 

betreden? Wat betekent dat voor de invulling van 

een onderwijsprogramma? Dat zijn vragen die bij 

menige opleiding spelen. In deze bijdrage wordt een 

model gepresenteerd dat als basis kan dienen voor het 

opstellen van een doorlopende leerlijn van de com-

municatieve competentie in het Nederlands. 

De aanleiding van het onderzoek
 

In de pers, maar ook door collega’s wordt 
volop gediscussieerd over het gebrekkige 
niveau van het Nederlands van hbo-studen-
ten. Binnen de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) gingen al langere tijd gelui-
den op dat dit niveau te wensen overliet. Die 
vermoedens vormden de aanleiding voor een 
onderzoek door de HAN hoe het werkveld, 
de docenten en studenten van de Faculteit 
Economie & Management en de Faculteit 
Educatie aankeken tegen het behaalde eindni-
veau van studenten (Kral, Van der Pool & Van 
de Ven, 2006).

Uit dit onderzoek bleek dat het merendeel 

van het werkveld en de docenten Nederlands 
vond dat een aanzienlijk deel van de studen-
ten onvoldoende communicatief competent 
was bij het afronden van de studie. Ook bleek 
sprake van een grote discrepantie tussen het 
belang dat docenten hechtten aan de com-
municatieve competentie en de daadwerke-
lijke aandacht die ze eraan besteedden. Verder 
bleek dat de communicatieve competentie 
erg verschillend werd geïnterpreteerd, sterk 
vaardigheidsgericht was en dat metacommu-
nicatie nauwelijks een plaats had.

Deze resultaten vormden de aanleiding 
om, in opdracht van de Faculteitsdirecties, 
een model te ontwikkelen voor de communi-
catieve competentie Nederlands. Het model 
beoogt opleidingen houvast te bieden bij het 
bepalen van een samenhangend en onder-
bouwd onderwijsaanbod dat gericht is op het 
te behalen eindniveau. 

 

Conceptueel kader  
 

Belangrijke begrippen in ons model voor 
communicatieve competentie zijn uit-
stroomniveau, competentie en communica-
tieve inhoud. In het hbo is het uitstroom-
niveau beschreven in de vorm van Dublin 
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descriptoren (Nedermeijer & Pilot, 2000) 
en algemene hbo-kwalificaties. Ze gelden 
voor alle opleidingen op bachelorniveau. Ze 
geven een indicatie, maar zijn weinig con-
creet. Dat geldt ook voor de communicatieve 
vaardigheid.

Dublin descriptor communicatieve vaardigheid:
De student is in staat om informatie, idee-
en en oplossingen over te brengen op een 
publiek bestaande uit specialisten of niet-
specialisten. 

Algemene hbo-kwalificatie communicatieve vaar-
digheid:
De student kan intern en extern communice-
ren, teamgericht samenwerken, en leiding-
geven aan projecten in een multidisciplinaire, 

multiculturele en internationale arbeidsom-
geving. 

Per opleiding zijn er verdere specifica-
ties, maar het onderdeel communicatie wordt 
daarbij slechts beperkt uitgewerkt. Een func-
tie van ons model is om deze eindtermen 
systematisch te operationaliseren.

Voor het begrip competentie hebben we 
gebruik gemaakt van een aanpak die het 
begrip competentie opsplitst in een aantal 
componenten (Bos, 2007) en dit gecom-
bineerd met een model voor competentie-
ontwikkeling. Omdat het ons gaat om een 
kader voor een leercyclus hebben we gebruik 
gemaakt van een algemeen model voor com-
petentieontwikkeling (Geerding & Jongepier 
2002). Figuur 1 toont dit model voor compe-
tentieontwikkeling.
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Figuur 1: Model voor competentieontwikkeling (naar Geerding & Jongepier, 2002)

Een competentie bestaat uit een combi-
natie van kennis, vaardigheden en houding 
die door handelen tot uitdrukking komt in 
een situatie en leidt tot een product. De mate 
waarin de student competent is, blijkt uit het 
product dat kan worden beoordeeld aan de 
hand van criteria. De communicatieve inhoud 
is bepaald voor verschillende leerniveaus: 
beginners, gevorderden en beginnende pro-
fessionals (zie Figuur 2).

We hebben voor de invulling van deze 
niveaus geput uit literatuur die aansluit bij 
de onderwijspraktijk, uitgaat van het begrip 
competentie en de niveaus daarvan plus lite-
ratuur die aandacht besteedt aan het intercul-
turele karakter van communiceren. Dat laatste 
is van belang aangezien dit expliciet genoemd 
wordt in de generieke hbo-kwalificatie. 

Zo hebben wij de drie niveaus uit het 
Europees Referentie Kader (Nederlandse 
Taalunie, 2006) in ons conceptueel kader ver-
taald als beginner (1), gevorderde (2), begin-

nend professional (3). Daarnaast vormden de 
niveaus een inspiratiebron voor de invulling 
van de kolommen kennis en vaardigheden. 

Ons kader maakt verder gebruik van 
de ideeën van Canale & Swain (1980) en 
Brinkman & Van der Geest (2003). Canale 
& Swain onderscheiden grammaticale com-
petentie, sociolinguïstische competentie en 
strategische competentie. Brinkman & Van 
der Geest formuleren vier niveaus die relevant 
zijn binnen een academische setting: tekst-
vakmanschap (spreken, schrijven volgens de 
taalregels), genre-competentie (bekend zijn 
met diverse tekstsoorten, zoals verslagen, 
advies- en onderzoeksrapporten), strategi-
sche competentie (bewust, effectief commu-
niceren met behulp van retorische middelen, 
het schrijven voor een bepaalde doelgroep), 
terugkoppeling (feedback geven en ontvan-
gen als belangrijk onderdeel van teamwork).

Wij hebben overigens feedback niet als 
apart niveau opgenomen, maar als vaardig-

Competentie-
niveau

Kennis Vaardig-
heden

Houding Communicatieve 
situatie

Communicatief 
handelen

Product van 
communicatief 
handelen in een 
communicatieve 

situatie

1. Beginner

2. Gevorderde

3.  Beginnende 
professional

Figuur 2: Het conceptueel kader samengevat
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INSTROOM (instaptoets)

COMPETENTIE-
NIVEAU 

KENNIs
(mondeling, schriftelijk en 

digitaal)

VAArdIGhEdEN
(mondeling, schriftelijk en 

digitaal)

hOUdING 
(psycho-sociale attitude)

NIVEAU 1
BEGINNEr

Tekstvakmanschap (gram-
matica, spelling, standaard 
gebruik; taalgebruik en tekst-
structuur) 

Beperkte genre competentie

Technisch- praktisch

Feedback ontvangen en ver-
werken

Product-georiënteerd

Operationeel
(pragmatisch)

↓ ↓ ↓

NIVEAU 2
GEVOrdErdE

Genre-competentie  

sociaal-cultureel, aangepast 
taalgebruik aan werkomge-
ving

 Methodisch

Feedback geven (plus niveau 1)

Product- en proces-
georiënteerd

Tactisch
(naast uitvoeren; met aan-
dacht voor reflectie)

↓ ↓ ↓

NIVEAU 3
BEGINNENdE 
PrOFEssIONAL

ruime genre- competentie
 
Beperkte strategische com-
petentie 

specialistisch

Feedback geven en ontvangen 
in professionele settings (plus 
niveaus 1 en 2)

hoofdzakelijk proces-
georiënteerd

strategisch 
(metahandelen en reflectie)

UITSTROOM (Dublin descriptoren, hbo-kwalificaties, opleidingsspecifieke beroepscompetenties) 

Figuur 3: Het ingevulde model voor de communicatieve competentie

INSTROOM (instaptoets)

COMMUNICATIEVE 
(LEEr-) sITUATIE

COMMUNICATIEF hANdELEN COMMUNICATIEF 
PrOdUCT / rEsULTAAT

kritische successen (instroom):

docentgestuurd communica-
tief handelen in vooraf bepaal-
de situaties 

Context: school, (project in 
onderwijsorganisatie)

Teamwork, groep biedt houvast

Uitvoeren (ervaren) Kleine handelingsgerichte 
casus, werkstukken en pre-
sentaties

kritische successen (doorstroom):

Gedeeltelijk docentgestuurd 
communicatief handelen in 
complexere (interculturele) 
situaties 

Context: complexe school- en 
praktijksituaties (stage) 

Individueel onder begeleiding 
van een docent en een profes-
sional

Aansturen
(verdieping door ervaring)

simulaties,
uitgebreide casus

kritische successen (doorstroom)

studentgestuurd strategisch 
communicatief handelen in 
complexe (interculturele) 
situaties

Context: bedrijf (werkplek); 

Zelfstandig binnen een orga-
nisatie

Ontwikkelen (denken en kri-
tisch beschouwen in steeds 
complexere situaties)

Casus in reële werksituatie(s)
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heid binnen elk van de drie niveaus. Dit om 
metacommunicatie te verankeren en daar-
mee tegemoet te komen aan de in het HAN-
onderzoek gesignaleerde tekortkomingen 
van de opleidingsprogramma’s.

Tot slot hebben we gebruik gemaakt van 
Shadid (2000) die duidelijke ideeën heeft 
over hoe communicatief competent handelen 
vorm gegeven kan worden met in achtneming 
van de interculturele aspecten. In het model 
vindt communicatief handelen plaats in een 
(inter)culturele setting. 

Het ingevulde model voor communicatieve 
competentie

De hier boven beschreven literatuurstudie 
leidt tot een ingevuld model voor communi-
catief competent handelen (Figuur 3). In de 
eerste kolom staan van boven naar beneden 
de drie niveaus beschreven. In de bovenste 
rij staan de elementen van een competentie 
(kennis, vaardigheden, attitude) en de onder-
delen van de leercyclus (situatie, handelen, 
product). Per niveau staat in de cellen een 
indicatie voor de vereiste kennis, vaardigheid, 
houding en een indicatie voor passende situa-
ties, handelingen en beroepsproducten. Deze 
zijn in abstracte termen weergegeven om aan 
te duiden hoe de leerlijn verloopt. De niveaus 
worden gescheiden door ‘kritische (toets)
momenten’: instroom, doorstroom (tussen 
1-2 en tussen 2-3) en uitstroom. Uitstroom 
is het eindniveau zoals gedefinieerd in de 
Dublin descriptoren en de algemene hbo-
kwalificaties. Bij de instroom kan een instap-
toets plaatsvinden. 

 

Een praktijkvoorbeeld 
 

In het model voor communicatieve compe-
tentie is de invulling van de cellen enigs-
zins abstract gehouden opdat het model voor 

diverse opleidingen gebruikt kan worden. Ter 
aanvulling geven we daarom een praktijkvoor-
beeld van de opleiding Logistiek en Economie 
(Figuur 4). Startpunt vormden de vereiste 
beroepsproducten per niveau. Bekeken is wat 
een beginnende professional communicatief 
gezien moet kennen bij het betreden van de 
arbeidsmarkt. We beperken ons hier tot de 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands en daarbinnen tot één beroeps-
product, het adviesrapport. In de uiteindelijke 
leerlijn wordt hier op verschillende niveaus 
aan gewerkt. 

Per niveau zijn specifieke beoordelingscri-
teria opgesteld waaraan het beroepsproduct 
moet voldoen. Een dergelijke explicitering 
draagt bij aan een eenduidige beoordeling. Zo 
wordt voorkomen dat studenten van niveau 1 
worden beoordeeld op basis van de criteria 
voor een adviesrapport op niveau 3. Voor alle 
relevante communicatieve beroepsproducten 
(presentaties, brieven, offertes enzovoort) 
kunnen de kolommen worden ingevuld en 
het onderwijsaanbod worden bepaald.

 
De onderwijspraktijk

Het model beoogt een bijdrage te leveren aan 
het bepalen of aanpassen van een specifiek 
onderwijsprogramma waarbij de focus ligt 
op het ontwikkelen van een doorlopende 
leerlijn (zie ook Expertgroep Doorlopende 
Leerlijnen, 2008). 

Bij de Faculteit Economie en Management 
worden momenteel de opleidingen doorge-
licht aan de hand van dit model. Voor een 
aantal opleidingen wordt gewerkt aan een 
advies voor verbetering. Daarbij wordt steeds 
uitgegaan van de vereiste beroepsproducten 
en de te behalen eindtermen. 

Het model wordt dus van rechts naar links 
en van onder naar boven ingevuld. Deze werk-
wijze wijkt soms af van de huidige praktijk. 
Soms zijn er wel eindtermen geformuleerd, 

 KENNIS & 
VAARDIGHEDEN

HOUDING SITUATIE HANDELEN PRODUCT

NIVEAU 1

BEGINNER
de student heeft 
kennis van en han-
teert de regels van 
de Nederlandse 
taal en heeft 
beperkte kennis 
van tekstgenres. 

de student is ope-
rationeel gericht

Een project over 
een eenvoudige 
fictieve logistieke 
situatie uitgevoerd 
in groepsver-band 
op school met 
begeleiding door 
docent.

de student oefent 
tekstvakmanschap 
en beperkte genre 
competentie. hij/
zij past spelling- 
en grammatica-
regels correct toe 
en zorgt voor een 
adequate tekst-
structuur, werkt 
samen in een 
team. 

Begrijpelijk en 
verzorgd advies-
rapport.

NIVEAU 2

GEVORDERDE
de student bouwt 
voort op niveau 1; 
hij kan een uitge-
breid scala aan 
tekstgenres han-
teren. 

de student werkt 
tactisch en heeft 
aandacht voor 
reflectie. 

Een stageop-
dracht; adviseren 
over een duidelijk 
afgebakend logis-
tiek knelpunt. 
de student werkt 
individueel; 
begeleiding door 
docent is minder 
frequent en op 
eigen verzoek.

de student laat - 
naast de aspecten 
van niveau 1- ook 
zien dat hij/zij 
rekening houdt 
met de diverse, 
veelal logistiek 
georiënteerde 
lezersgroepen die 
hij bedient.

Begrijpelijk en 
verzorgd advies-
rapport gepast 
voor de beoogde 
doelgroep.

NIVEAU  3

BEGINNENDE

PROFESSIONAL 

de student bouwt 
voort op niveau 2; 
hij hanteert retori-
sche middelen om 
bewust effectief 
te communiceren 
met een speci-
fieke doelgroep.

de student werkt 
zelfstandig en 
strategisch. de 
student kan zich-
zelf aansturen en 
reflecteren. 

Binnen een orga-
nisatie een logis-
tiek probleem on-
derzoeken in een 
complexe context 
en daarover advi-
seren. het advies-
rapport is onder-
deel van een af-
studeeropdracht. 
de student werkt 
zelfstandig en 
krijgt feedback op 
verzoek.

de student toont 
dat hij/zij op 
onderbouwde 
wijze de vertaal-
slag kan maken 
van onderzoek 
naar advies. 
dat vereist o.a. 
omgaan met 
dilemma’s en het 
maken van stra-
tegische keuzes 
die hij/zij kan ver-
antwoorden.

Begrijpelijk, 
verzorgd, gepast 
en overtuigend. 
adviesrapport 
voor de beoogde 
doelgroep.

Figuur 4: Een praktijkvoorbeeld: het model ingevuld voor het beroepsproduct ‘adviesrapport’  

Els van der Pool & Frank Vonk  Communicatieve competentie van hbo-studenten



28 29

Levende Talen Tijdschrift  Jaargang 9, nummer 3, 2008 Els van der Pool & Frank Vonk  Communicatieve competentie van hbo-studenten

language teaching and testing. Applied 
Linguistics, 1, 1-47.

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen 
(2008). Over de drempels met taal. De niveaus van 
taalvaardigheid. Onderdeel van de eindrapportage 
van de expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen. Enschede: Expertgroep.

Geerding, A.,& P. Jongepier (2002). Naar 
een hanteerbaar competentiebegrip. Nijmegen: 
KUN (IOWO).

HBO-Raad (2008). www.hbo-raad.
nl/?i=1628&t=press .

Houtkoop, H.,& T. Koole (2000). Taal in 
actie. Hoe mensen communiceren met taal. Bussum: 
Coutinho.

Jansen, E., Heine, B. ter., Geerdink, G., 
Pool, E. van der, de Beer, J. de.,& Pauwelussen, 
J. (2008). ‘Onderzoek doen’ als competen-
tie van een hogeschool. Onderwijsinnovatie, 
10(2),10-13.

Kral, M.,& E. van der Pool, P. H. van 
de Ven (2006). De wenselijkheid van een ‘HAN 
communicatiestudio’. Advies- en onderzoeksrapport. 
Arnhem-Nijmegen: HAN [interne notitie].

Nederlandse Taalunie (2006). 
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, 
Beoordelen.

Nedermeijer, J.,& Pilot, A. (2000). 
Beroepscompetenties en academische vorming 
in het hoger onderwijs. Groningen: Wolters-
Noordhoff.

Onderwijsraad (2002). Competenties: 
van complicaties tot compromis. Den Haag: 
Onderwijsraad.

Onderwijsraad (2006). Het Europees 
Kwalificatiekader en leren in Nederland. Den Haag: 
Onderwijsraad.

Shadid, W. (2000). Interculturele com-
municatieve competentie. Psychologie en 
Maatschappij, 24(1), 5-14.

Noten 
1.   Met dank aan Elisabeth Brand (HAN), Gert 

Brinkman (Universiteit Twente), Thea van 
der Geest (Universiteit Twente) en Monique 
van Wijk (Hogeschool Utrecht) voor hun 
constructieve bijdragen aan de invulling en 
praktische toepassing van het model.

2.  Naast dit model zijn een taaltoets en een 
deficiëntieprogramma ontwikkeld voor 
propedeusestudenten.
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maar wordt de invulling van het onderwijs-
programma - mede - bepaald door praktische 
zaken als specialisaties (stokpaardjes) van 
docenten, en een - beperkt - aantal uren dat 
beschikbaar is voor Nederlands.

Het model vraagt om vanuit de beroepspro-
ducten terug te redeneren naar de benodigde 
kennis en vaardigheden en de onderwijssitu-
aties en -handelingen en verschaft daarmee 
houvast bij discussies over de inhoud van een 
programma. 

Alhoewel wij ons beperkt hebben tot 
de communicatieve competentie in het 
Nederlands, kan het model ook ondersteunen 
bij het vormgeven en/of aanpassen van curri-
cula voor de hbo-opleidingen in de Moderne 
Vreemde Talen. Het model is niet taalgebon-
den. 

Het model biedt de mogelijkheid om dis-
cussies over communicatieve vaardigheden 
op een hoger plan te tillen. Bijvoorbeeld bij 
interne discussies met niet-communicatie-
docenten of leden van een curriculumcom-
missie, of bij externe discussies in het kader 
van een accreditatie. Wat is wel en niet zinvol 
om op te nemen per leerjaar en in het totale 
programma, met als uitgangspunt steeds het 
te behalen eindniveau (kritische toetsmomen-
ten, producten)? Wat is de samenhang van de 
programmaonderdelen over de jaren heen. 
Wanneer moet wat aan bod komen (kennis-
vaardigheden-houding) en in welke vorm (situ-
atie en handelen)?

Een ingevuld model biedt ook de moge-
lijkheid om onderbouwd aan te geven wat in 
een deficiëntietraject hoort en wat in het regu-
liere programma. Uitgangspunt is immers 
het eindniveau en van daaruit wordt terug-
geredeneerd. Op die manier wordt de kloof 
zichtbaar in de aansluiting van het voortgezet 
en hoger beroepsonderwijs. Die kloof bepaalt 
dan de inhoud van het deficiëntieprogramma. 
Ons inziens is dat een essentieel punt in de 
bewaking van het hbo-niveau van het regu-
liere programma. Cruciaal is hier de bepa-

ling van het instroomniveau, bijvoorbeeld 
door middel van een instaptoets, zoals deze 
momenteel wordt gehanteerd bij de pabo’s. 

 

Discussie
 

We hebben onszelf in een aantal opzichten 
beperkt bij de opzet van het model. Zo betreft 
het model het bachelorniveau (het masterni-
veau is in ontwikkeling). Verder hebben we 
ons voor de invulling van het begrip commu-
nicatieve inhoud gebaseerd op literatuur die 
expliciet uitgaat van het begrip communica-
tieve competentie. 

Het model wordt inmiddels gebruikt bin-
nen de Faculteit Economie & Management als 
blauwdruk om de huidige inrichting van het 
communicatieonderwijs Nederlands gestruc-
tureerd en onderbouwd door te lichten. Dit 
model is onderdeel van een nog lopend breder 
project gebaseerd op het uitgevoerde HAN-
onderzoek: het betreft work in progress. 2

We willen gezien de maatschappelijke aan-
dacht voor het onderwerp onze ervaringen 
delen en op deze manier bijdragen aan één 
van de adviezen van de Onderwijsraad (2006): 
de systematiek verbeteren voor het vaststellen 
van onderwijsleerinhouden op communica-
tief gebied. Dit model beoogt aan die ontwik-
keling en zeker aan de discussie daarover een 
bijdrage te leveren. 
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