
Kwaliteitskader: Indicatoren voor kwaliteit non-formeel met professionals
Hieronder volgen de keuzeopties om op kwaliteit te sturen in het aanbod non-formeel met professionals (non-formeel P). De indicatoren zijn verdeeld over verschillende categorieën. 

1  De landelijke monitor is nog in ontwikkeling.

1 Randvoorwaarden – bij inkoop
 l Visie van organisatie op wat ze doen: 

doelgroep en aansluiting op de behoeften 
van de doelgroep in beleid en uitvoering.

 l Geschiktheid en bereikbaarheid van 
locaties waar aanbod geboden wordt. 
Plaats van de locaties dicht bij de 
doelgroep en indien mogelijk ook in 
de buurt van de context waarin de 
basisvaardigheid nodig is (bijvoorbeeld bij 
de sociale dienst, bij een basisschool, bij 
werkgevers, re-integratiebedrijf, enz.).

 l Geschiktheid en flexibiliteit van de 
lestijden, ook voor werkenden.

 l Tijd tussen de aanmelding, de oproep 
voor een intakegesprek, de intake en 
vervolgens de plaatsing op een passend 
traject (hoe korter hoe beter voor de 
motivatie van de deelnemer).

 l Groepsgrootte (bijvoorbeeld maximaal 
15 deelnemers per professional).

 l Indien relevant: beschikbaarheid 
computers/laptops (en voor digitale 
vaardigheden: gelegenheid om op de 
eigen laptop te werken wat de stap 
naar zelf en thuis doen verkleint).

 l Bekendheid met de sociale kaart, 
bereidheid tot samenwerking met 
partners in een breder lokaal netwerk.

 l Competenties van de professionals en 
kwaliteitsbeleid organisatie (passende 
opleiding docenten, voortdurende aandacht 
voor deskundigheidsbevordering van 
professionals, interne kwaliteitsbewaking 
en zelfevaluatie, PDCA-cyclus, eventueel 
externe kwaliteitsmonitoring).

 l Naleving van de AVG.

 l Wijze van afhandeling van klachten.

 l Ondernemerschap van de aanbieder/
organisatie (zelf aanvullende middelen 
zoeken, creatief zijn, proactief zijn).

2 Didactische kwaliteit – bij inkoop 
en tussentijds te monitoren 

 l Intake:
 - Haalt het de leervraag naar boven?
 - Relateert de intake de leervraag 

aan startniveau en leerbaarheid?
 - Vormt de intake de basis voor 

het uit te zetten leertraject? 
 - Wordt de intake uitgevoerd door 

een professional die de benodigde 
competenties beheerst?

 - Wijze van vastleggen intakegegevens 
en terugkoppeling aan deelnemer.

 l Maatwerk: uitgaan van de interesse, 
leefdomeinen, leerbehoefte, 
-wensen, -ervaringen en capaciteiten 
van de deelnemer.

 l Ondersteuning van het leren: 
praktijkgerichtheid van de leerdoelen 
en de leeractiviteiten, passendheid van 
leermiddelen en activerende werkvormen.

 l Zelfsturing van het leerproces 
door de deelnemer 

 l Eventueel: de inzet van vrijwilligers voor 
maatwerk, de rol van vrijwilligers daarbij, 
de selectie van geschikte vrijwilligers 
daarvoor (op competenties/training) en 
training en begeleiding van vrijwilligers

 l Digitale vaardigheden: naast ‘knoppenkennis’ 
breder aanbod op (meerdere van) de 
vijf domeinen uit de standaarden en 
eindtermen digitale vaardigheden. 

3 Voortgangsbewaking – bij inkoop 
en tussentijds te monitoren 

 l Mate en vorm van cursistbegeleiding.

 l Wijze van voortgangsbewaking 
leeropbrengsten: 
 - Beginmeting.
 - Frequentie en wijze van 

voortgangsbewaking (inzet 
geschikte, leerstof(on)afhankelijke 
instrumenten, portfoliomethodiek).

 - Informatie over presentie/absentie.
 - Terugkoppeling aan deelnemer. 
 - Aan de voortgang verbonden 

consequenties voor leeractiviteiten.
 - Wijze van vastleggen en 

rapporteren aan opdrachtgever.

 l De kwaliteit en transparantie van 
de verschillende administratieve 
processen rond zaken als intake, 
voortgangsmeting en rapportage. 

4 Deelnemerstevredenheid en presentie/uitval
 l Tevredenheid onder deelnemers 

tijdens en na aanbod.

 l Gegevens presentie.

 l Gegevens voortijdige uitval.

5 Output – tussentijds te 
monitoren en te evalueren
De landelijke Output Monitor1 monitort 
en evalueert de volgende output:

 l Bereik in aantallen deelnemers 
per postcode/gemeente. 

 l Leeftijd. 

 l Geslacht. 

 l NT1/NT2.

 l Inhoud cursus (taal/rekenen/digitaal). 

Een gemeente kan desgewenst zelf nog andere 
gegevens monitoren, bijvoorbeeld het type 
cursus (formeel/non-formeel V of non-formeel P). 

6 Doorgeleiding
 l Activiteiten op het gebied 

van nazorg na aanbod.

 l Doorgeleiding naar (en warme 
overdracht aan) andere aanbieders, beter 
passend aanbod of vervolgcursus.

7 Outcome – bij inkoop en te evalueren
 l Vooruitgang in basisvaardigheden volgens 

plan (niveau of kleine stap) en, net als bij 
voortgangsbewaking: wijze waarop dat 
beoordeeld wordt, terugkoppeling aan 
deelnemers, rapportage aan opdrachtgever.

 l Tevredenheidsmeting onder deelnemers 
en de wijze waarop dat gebeurt.

8 Impact – bij inkoop en te evalueren
 l Mate van sociale inclusie, zelfredzaamheid, 

versterkt functioneren in het leefdomein.

 l Behaalde maatschappelijke participatie, 
doorstroom naar ander werk, uitstroom 
naar werk of vervolgcursus.


