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1.1. Voor wie is dit rapport geschreven? 

Ben jij een beslisser op het gebied van processen of beleid? Of een adviseur van zo’n beslisser? Of een onderzoeker die 

zich bezighoudt met het verbeteren van processen of beleid? Dan is dit rapport voor jou geschreven. Dit rapport verkent 

de begrippen ‘Doenvermogen’ en ‘Basisvaardigheden’ in UWV-context. Daarmee bedoelen we dat we beschrijven wat er 

onder deze begrippen wordt verstaan, welke elementen van deze begrippen belangrijk zijn voor UWV, wat UWV er al 

mee doet en misschien wel het belangrijkste: Wat UWV met deze begrippen zou kunnen doen. Dit biedt handvatten 

voor jou om processen en beleid te verbeteren of te onderzoeken. 

 

Wil je vooral meer weten over de UWV Kennisagenda1 of doenvermogen,2 dan raden we je aan om de URL’s onderaan 

deze pagina te volgen.  

 

1.2. Waarom doenvermogen en basisvaardigheden als kennisthema? 

In de UWV Kennisagenda 2020-2021 is het thema ‘Doenvermogen’ opgenomen. Doenvermogen is een begrip dat de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft geïntroduceerd in het rapport ‘Weten is nog geen doen’.3 

Hierin beschrijft de WRR dat veel mensen over onvoldoende vermogens beschikken om goed gebruik te maken van alle 

dienstverlening van overheden of aan alle bijbehorende plichten te voldoen, zelfs wanneer ze voldoende intelligent zijn 

en voldoende informatie hebben. Specifiek gaat het over het vermogen om een plan te maken, in actie te komen en vol 

te houden (ook bij emoties en tegenslag). Deze vermogens noemt de WRR gezamenlijk het ‘doenvermogen’. Volgens de 

WRR vraagt de (semi-)overheid vaak meer doenvermogen van haar burgers dan dat er realistisch van ze verwacht kan 

worden. Hierdoor missen burgers soms voordelen of zadelen ze zichzelf met extra werk op. Het kan ook erg nare 

gevolgen hebben op het gebied van financiën (schulden), gezondheid of justitie. De WRR stelt dat veel problemen van 

burgers te voorkomen zijn door beleid en processen in te richten met een realistisch perspectief op doenvermogen. 

Echter, hoe dit dient te gebeuren is niet gespecificeerd.  

 

Het gaat in dit kennisthema uit de Kennisagenda specifiek om de vraag hoe UWV de dienstverlening en 
processen beter kan laten aansluiten bij ‘doenvermogen’ van burgers. 

 

Bijzonder kwetsbaar zijn mensen die, naast beperkt doenvermogen, beschikken over onvoldoende basisvaardigheden. 

De uitdaging van voldoende doenvermogen is nog groter bij deze personen. In navolging van overheidsprogramma’s als 

Tel mee met taal, Regionale aanpak laaggeletterdheid en Digitale inclusie Onder verstaan we onder basisvaardigheden 

taal, rekenen en digitale vaardigheden. Mensen die deze basisvaardigheden onvoldoende beheersen hebben een 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en hebben meer moeite om zich te redden in de maatschappij en in de 

dienstverlening van de overheid. UWV heeft als uitvoerder van overheidsbeleid nog geen integraal beleid op het gebied 

van basisvaardigheden, terwijl je dat gezien de aard van de dienstverlening van UWV wel zou verwachten. 

 

Het is van belang om het onderscheid tussen doenvermogen en basisvaardigheden goed voor ogen te houden. 

Basisvaardigheden gaan over kunnen, doenvermogen gaat over de mate waarin burgers op het gewenste moment in 

actie komen en in staat zijn alle acties die nodig zijn tot een goed einde te brengen.  

 

We onderzoeken binnen dit thema in welke mate UWV zicht heeft op hoeveel en welke klanten van UWV 

over onvoldoende basisvaardigheden beschikken en in hoeverre hen dit belemmert om hun weg binnen 
UWV en de weg naar werk te vinden. 

 

 

  

                                                 
1 Voor de hele UWV Kennisagenda 2020-2021, ga naar: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-kennisagenda-2020-2021.pdf 
2 Voor de rapporten over Doenvermogen, ga naar: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen 
3 WRR, 2017. 
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1.3. Waarom basisvaardigheden en doenvermogen verkennen?  

Zowel basisvaardigheden als doenvermogen zijn brede en overkoepelende begrippen en daarom te algemeen om te 

kunnen gebruiken bij het inrichten van UWV-dienstverlening. Onder basisvaardigheden verstaan we taal en rekenen en 

digitale vaardigheden, en afhankelijk van de context soms ook sociale vaardigheden. Doenvermogen is een 

overkoepelend begrip voor verschillende niet-cognitieve mentale vermogens die ervoor zorgen dat we in staat zijn 

dingen te doen en acties uit te voeren. Doenvermogen zou men, volgens de WRR, in het dagelijkse leven ook wel 

kunnen aanduiden als ‘persoonlijkheid’ of ‘karakter’.4 Wil UWV zo goed mogelijk rekening houden met de verschillende 

elementen van doenvermogen en basisvaardigheden, dan is het van belang om deze twee koepelbegrippen uiteen te 

rafelen en te bepalen welke elementen binnen UWV bruikbaar zijn om dienstverlening te verbeteren. 

 

 

1.4. Hoe wordt het kennisthema Doenvermogen uitgevoerd?  

Begin 2020 is een team van UWV-medewerkers aan de slag gegaan met de uitwerking van het kennisthema 

Doenvermogen uit de UWV Kennisagenda.  

 

Dit team richt zich op drie onderdelen: 

1. Komen tot een gedeeld beeld van de begrippen doenvermogen en basisvaardigheden binnen UWV-context, 

2. Ontwikkelen van een doenvermogentoets voor UWV-processen, 

3. Onderzoeken waar het doenvermogen van burgers in de knel kan komen binnen UWV en verbeterinitiatieven testen. 

Deze notitie betreft het eerste onderdeel en legt de basis voor een gedeeld beeld over doenvermogen en 

basisvaardigheden binnen UWV. In hoofdstuk 2 verdiepen we het onderwerp doenvermogen en in hoofdstuk 3 

basisvaardigheden. Wat valt er allemaal onder deze koepelbegrippen? Welke elementen van deze koepelbegrippen zijn 

belangrijk voor UWV? Welke onderdelen kan UWV aangrijpen om de burger te ondersteunen op het gebied van 

doenvermogen en basisvaardigheden?   

 

Aanpak van deze notitie 

Voor doenvermogen is het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ (WRR, 2017) als hoofdbron gebruikt. Het vertrekpunt 

is de daarin gegeven definitie van doenvermogen. Vervolgens is verder uitgediept welke elementen daarvan relevant en 

bruikbaar zijn in UWV-context. Daarnaast zijn ook enkele bronnen van het WRR-rapport geraadpleegd.  

 

Voor basisvaardigheden hebben de onderzoekers in het thema geïnventariseerd welke onderzoeken en bronnen er zijn 

binnen UWV over basisvaardigheden. Daarnaast is gebruik gemaakt van documenten die overheidsprogramma’s voor 

het vergroten van taal, rekenen en digitale vaardigheden beschrijven. Ook is een internetsearch gedaan op zowel 

Google als Google Scholar met de begrippen: ‘basisvaardigheden’, ‘vaardigheden’, ‘skills’, ‘basic skills’, ‘life skills’, 

‘digivaardigheden’, ‘digitale vaardigheden’, ‘rekenvaardigheden’ en ‘taalvaardigheden’.  

 

Een eerdere versie van deze notitie is voorgelegd aan alle UWV-medewerkers in het thema doenvermogen. Na 

verwerking van deze feedback is de notitie opnieuw met hen gedeeld ter informatie. Daarna is de notitie voorgelegd aan 

de stuurgroep UWV Kennisagenda. Hun feedback is vervolgens verwerkt tot de uiteindelijke notitie. Het resultaat is een 

gedragen definitie en onderbouwing van relevante elementen van doenvermogen en basisvaardigheden voor UWV. 

 

Deze notitie is niet bedoeld als een volledige uiteenzetting van wetenschappelijke bevindingen over doenvermogen en 

basisvaardigheden. De notitie geeft een korte en praktische onderbouwing van deze begrippen in UWV-context. Deze 

notitie dient als basis voor onderzoekers, beleidsmakers of beslissers om met dit kennisthema aan de slag te gaan. Om 

die reden geven we ook enkele praktische oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven voor UWV. 

                                                 
4 WRR, 2017: 23. 
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UWV wil bewust rekening houden met doenvermogen. Doenvermogen kan op verschillende niveaus in de 

dienstverlening een rol spelen. Elk van deze niveaus beschrijft andere aspecten van doenvermogen en is van belang 

voor UWV. In zijn geheel verwoorden we de intentie van UWV om rekening te houden met doenvermogen als volgt: 

 

UWV wil het voor zoveel mogelijk burgers zo makkelijk mogelijk maken om op het juiste moment een relevante actie 

te kunnen starten en succesvol te doorlopen. UWV wil bij voorbaat rekening houden met eventuele stressoren of 

omstandigheden die tegelijk bij een burger kunnen spelen en de dienstverlening ook toegankelijk houden voor 

burgers die daardoor (tijdelijk) minder redzaam zijn. 

 

In dit hoofdstuk leggen we uit wat we met bovenstaande statement bedoelen. We bekijken hoe UWV de  

’verzameling eigenschappen’ interpreteert en onderzoekt, die op persoons-, proces- en beleidsniveau van toepassing 

zijn binnen UWV. Hierbij worden ook de stressoren en omstandigheden meegenomen die van invloed kunnen zijn op 

doenvermogen binnen de context van UWV. Vervolgens bespreken we hoe UWV al rekening houdt met (aspecten van) 

doenvermogen en hoe UWV hier verder op kan bouwen. 

 

 

2.1. Wat is doenvermogen? 

Doenvermogen is een overkoepelend begrip voor een aantal specifieke vermogens.5 Dit zijn de vermogens om in actie 

te komen, acties vol te houden, en met tegenslag om te gaan. Om een plan te kunnen maken en uit te voeren gebruikt 

iemand zowel doenvermogen als denkvermogen. Aan de basis van iemands doenvermogen liggen enkele persoonlijke 

eigenschappen die ook wel niet-cognitieve persoonskenmerken worden genoemd. Dit zijn: temperament, zelfcontrole 

en overtuigingen.  

 

Het begrip doenvermogen is door de WRR geïntroduceerd als aanvulling op denkvermogen als belangrijke voorspeller 

van gedrag (zie figuur 1). Dit is relevant omdat de rol van denkvermogen op gedrag van oudsher enorm overschat 

wordt, wat mooi samengevat wordt in de titel van het rapport: ‘Weten is nog geen doen’. Tegelijk is de rol van andere 

mentale vermogens op gedrag vaak onderschat of genegeerd. Door doenvermogen te introduceren hoopt de WRR een 

completer beeld te schetsen van de vermogens die nodig zijn om tot gedrag te komen. 

 

Het begrip denkvermogen beschrijft de vermogens om informatie te verzamelen, te wegen, hier conclusies aan te 

verbinden en te begrijpen wat mogelijke vervolgstappen zijn. Aan de basis van denkvermogen liggen ook persoonlijke 

eigenschappen, deze worden de cognitieve persoonskenmerken genoemd. Dit zijn intelligentie en cognitieve 

vaardigheden (bijv. abstract denken, geheugen, etc.). 

 

Het doen- en denkvermogen tellen op tot het vermogen om het juiste gedrag op het juiste moment te laten zien. Dat 

bepaalt in grote mate de redzaamheid die van belang is om in onze samenleving te kunnen functioneren. Redzaamheid 

die relevant is voor onder andere werk, gezondheid en financiën. Doenvermogen en denkvermogen zijn dus 

overkoepelende begrippen voor mentale vermogens die invloed hebben op redzaamheid. Doenvermogen en 

denkvermogen zijn erg belangrijk om een plan te maken, in actie te komen en vol te houden, ook bij tegenslag. 
  

                                                 
5 WRR, 2017. 
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Figuur 1. Schematische weergave van de begrippen doen- en denkvermogen (bron: WRR, 2017) 

 

 

 
 

 

2.2. Belang van doenvermogen voor UWV  

In de UWV-context heeft doenvermogen vier relevante niveaus:  

1. Het persoonlijk niveau. 

2. Het situatie- of omgevingsniveau. 

3. Het procesniveau. 

4. Het beleidsniveau. 

 

2.2.1. Persoonlijk niveau 

Persoonlijke eigenschappen zijn relevant voor UWV omdat dit verklaart waarom mensen verschillend reageren op 

situaties. Doenvermogen komt voort uit de persoonlijke eigenschappen: temperament, zelfcontrole en overtuigingen 

(figuur 1). Dit zijn redelijk stabiele persoonskenmerken die mede bepalen hoe iemand geneigd is om te gaan met 

verschillende situaties. De WRR licht in het rapport uitgebreid toe hoe dit zit. De geïnteresseerde lezer die meer wil 

weten over hoe deze eigenschappen (temperament, zelfcontrole en overtuigingen) het doenvermogen beïnvloeden 

verwijzen we naar het rapport.  

 

Voor de lezer is het hier vooral belangrijk om te realiseren dat (1) mensen heel verschillend op dezelfde situatie kunnen 

reageren, simpelweg omdat er verschillen zijn in eigenschappen die ze ‘van nature’ hebben. De hoeveelheid 

doenvermogen verschilt dus van nature tussen personen. En (2) dat deze persoonlijke eigenschappen zo robuust zijn, 

dat ze moeilijk te veranderen of trainen zijn. We kunnen het doenvermogen dus moeilijk ‘opkrikken’ bij mensen. 

 

2.2.2. Situatie- of omgevingsniveau 

Niet alleen persoonlijke eigenschappen bepalen hoe mensen ergens mee omgaan, maar ook de situatie of omgeving 

waarin iemand zich bevindt. Het doenvermogen van mensen komt namelijk onder druk te staan in stressvolle situaties.6 

Dit is belangrijk voor UWV omdat stress in veel situaties voor de burger een rol speelt in contact met UWV. Denk hierbij 

aan situaties die van invloed zijn op inkomenszekerheid, verlies van werk of arbeidsvermogen, ziekte en herstel. Dit 

soort omstandigheden worden nog stressvoller als daarnaast nog andere gebeurtenissen optreden in de omgeving van 

de burger, zoals een scheiding, problemen met de opvoeding van kinderen of het hebben van financiële schulden, 

enzovoorts.  

 

Wat betekent dit nu voor UWV? (3) Het is van belang om rekening te houden met de situatie waarin mensen zich 

bevinden als ze gebruikmaken van UWV-dienstverlening. Hoe stressvoller de situatie, en hoe langer deze situatie 

voortduurt, hoe meer hun doenvermogen onder druk komt te staan. En hoe minder acties we realistisch van ze kunnen 

verwachten. (4) UWV speelt vaak zelf ook een rol in het verhogen of verlagen van de stress in een situatie en kan hier 

bewuster mee omgaan. Tot slot (5) is het goed te realiseren dat iedereen een verlaagd doenvermogen kan krijgen. Ook 

mensen die van nature een hoog doenvermogen hebben kunnen onder stress ineens hun slagkracht verliezen. 
  

                                                 
6 Weehuizen, 2006. 
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2.2.3. Procesniveau  

Naast persoonlijke kenmerken of kenmerken van de omgeving, is het proces waar iemand zich in bevindt ook van 

invloed. Kenmerken van processen, zoals het aantal te doorlopen stappen, hebben invloed op de hoeveelheid 

doenvermogen die nodig is om het proces succesvol te doorlopen. Een proces kan zo ingericht worden dat minder 

doenvermogen voor nodig is om het succesvol te doorlopen, maar kan ook (te) veel van het doenvermogen van 

mensen vragen. 

 

Box 2.1.  Voorbeeld: Een uitkering aanvragen 

UWV is vol van processen die van invloed zijn op inkomen en dienstverlening. Het is dus belangrijk om bewust te zijn van hoe deze 
processen zijn ingericht en wat ze vragen van mensen. Een proces waar UWV al uitvoerig over heeft nagedacht is die van de 
uitkeringsuitvraag. Het ontbreken van inkomen is logischerwijs een belangrijke stressor. UWV doet er daarom alles aan om het 
aanvraagproces voor een uitkering zo soepel mogelijk te laten verlopen.  In dat proces van verbeteren is gebleken dat het 
aanvraagproces ook knelpunten kent op het vlak van doenvermogen. Hoewel zaken in het huidige aanvraagproces goed verlopen, 
bijvoorbeeld dat grote groepen mensen die een uitkering aanvragen over het algemeen op tijd helderheid krijgen over de uitkering, zijn 
er nog steeds knelpunten. Bijvoorbeeld omdat voor sommige mensen het aanvraagproces moeilijker te doorlopen is, bijvoorbeeld omdat 
de processtappen onduidelijk zijn, of ze te maken hebben met een samenloop van omstandigheden, ze van nature veel moeite hebben 
om in actie te komen of omdat boosheid over het verlies van werk nog dwarszit en voor veel stress zorgt. De eerdere twee niveaus (i.e. 
persoonlijk en situatieniveau) bepalen hoeveel doenvermogen er is en het proces bepaalt hoeveel doenvermogen er nodig is. Hier moet 

dus een match op zijn voor mensen die een uitkering aanvragen. 

 

Veel processen van UWV doen een beroep op het doenvermogen van de burger. Bij de inrichting van een proces is het 

dus belangrijk om zo goed mogelijk in kaart te brengen welke onderdelen en eigenschappen van het proces veel 

doenvermogen vragen. Het is vervolgens nodig om te kijken hoe hiermee om te gaan om ongewenste situaties te 

voorkomen. Het proces zelf kan wellicht aangepast worden zodat het minder doenvermogen vraagt. Een alternatief is 

bijvoorbeeld een ‘uitweg’ te bieden als iets te veel doenvermogen vraagt, bijvoorbeeld door contact te kunnen opnemen 

met een helpdesk of een chat met UWV te starten.  

 

Door doenvermogen bewust centraler te stellen, is de verwachting dat meer mensen door de UWV standaardprocessen 

kunnen komen dan voorheen. Het betekent dat er al meer rekening wordt gehouden met de burger en zijn situatie op 

een bepaald moment. Dat is fijn voor de burger, en voor UWV. Het zorgt namelijk voor minder noodzaak tot afwijking 

van het standaardproces, wat kostbaar (in tijd of middelen) kan zijn. Aandacht voor doenvermogen heeft dus de 

mogelijkheid om de dienstverlening voor meer mensen toegankelijk(er) te maken en verlaagt het risico op negatieve 

gevolgen (bv. maatregels, boetes, waarschuwingen). Het is daardoor niet alleen klantvriendelijk en rechtvaardig om 

meer rekening te houden met hoeveel doenvermogen er gevraagd wordt in processen, maar het kan ook kosten-

efficiënter zijn om er meer rekening mee te houden. 

 

Concreet voor de lezer is dus belangrijk: (6) het heeft de voorkeur om processen zo doenlijk mogelijk in te richten, en 

waar een proces onvermijdelijk nog steeds veel van iemand vraagt, een uitweg of hulplijn te bieden. (7) Wees je bewust 

van welke onderdelen een proces doenlijk of juist niet doenlijk maken. En (8) buiten de stappen in de processen zelf is 

de context waarbinnen de processen doorlopen moeten worden ook van invloed op hoe de processen ervaren worden: 

de beleidsmatige context, het samenspel met andere partijen en stress in de situatie. 

 

2.2.4. Beleidsniveau 

Tot slot kan naar doenvermogen gekeken worden op beleidsniveau. Met beleid wordt getracht een doelstelling te 
behalen, bijvoorbeeld om werkende ouders financieel te ondersteunen bij de kinderopvang. Vaak met een 

achterliggende gedachte, bijvoorbeeld om te stimuleren dat jonge ouders actief blijven op de arbeidsmarkt.7 Hier 

kunnen al veel keuzes gemaakt worden die de hoeveelheid doenvermogen die nodig is om gebruik te maken van de 

regeling beïnvloeden. Bijvoorbeeld is de benodigde hoeveelheid doenvermogen vele malen groter bij een regeling 
waarbij je zelf veel gegevens moet verzamelen, controleren en doorgeven om er aanspraak op te maken dan wanneer 
die verantwoordelijkheid bij een instantie als een gemeente of bank ligt. De mate van succes van beleid zal in grote 
mate afhangen van de toepassing en het gebruik ervan. Het loont dus om te weten welke aspecten van beleid invloed 
hebben op de hoeveelheid benodigde doenvermogen. 

 

Voor de lezer betekent dit: (9) houd rekening met de hoeveelheid doenvermogen die je vraagt met bepaald beleid. Sluit 

deze aan op het doenvermogen van de doelgroep? (10) Wees je bewust van de eigenschappen die beleid doenlijk of 

juist niet doenlijk maken. (11) Wees je ervan bewust dat een burger met meerdere instanties tegelijk te maken kan 

hebben, waarmee de complexiteit voor de burger enorm kan toenemen. En (12) zorg dat de eisen die UWV aan de 

burger stelt niet conflicteren met eisen van andere instanties waar de burger aan moet voldoen.  

 

Doenvermogen heeft dus een aantal belangrijke raakvlakken met UWV, op het niveau van het individu (persoonlijk 

niveau), de situatie waarin de burger zich bevindt, het proces dat de burger moet doorlopen en het beleid waarbinnen 

het proces tot stand komt. UWV kan vooral veel invloed pakken op processen en beleid. De lezer moet zich dan ook 

bewust zijn dat de gekozen invulling processen en beleid  te doen of juist niet te doen maken. 

 

                                                 
7 SZW, 2015. 
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2.3. Hoe houdt UWV rekening met doenvermogen? 

2.3.1. Doenvermogen in de dienstverlening 

Om burgers efficiënt ondersteuning en dienstverlening te geven, zijn standaardprocessen onvermijdelijk. Alleen doordat 

UWV gebruik maakt van standaardprocessen is het mogelijk om de vele honderdduizenden burgers tegelijkertijd te 

kunnen bedienen. Standaardprocessen zorgen voor gelijkheid voor de burger, omdat iedereen dezelfde behandeling 

krijgt. Ze zijn ook erg efficiënt, want iedereen doorloopt dezelfde paden die leiden tot dezelfde opties, acties en/of 

uitkomsten. Standaardprocessen kunnen ook helpen om routine op te bouwen als een burger processen bij herhaling 

moet doorlopen. Echter, deze standaardprocessen zijn niet voor iedereen passend of gemakkelijk te doorlopen. Op 

dergelijke momenten zijn alternatieven noodzakelijk, bijvoorbeeld ondersteuning tijdens het proces, maatwerk, of een 

passende oplossing voor een klantgroep die tegen hetzelfde probleem aanloopt.  

 

De concepten van standaardisering en het maken van uitzonderingen op de regel maken van oudsher onderdeel uit van 

het beleid en het uitvoeringsproces van UWV en voorgangers. Hierbij hebben toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en 

gebruikerservaring altijd een rol gespeeld. UWV houdt in de praktijk dus al (gedeeltelijk) rekening met doenvermogen, 

maar heeft dit tot dusver niet bewust meegenomen in de overwegingen. Het rekening houden met doenvermogen is 

niet volledig nieuw, maar de focus op doenvermogen en de integraliteit ervan wel.  

 

Een belangrijke stap om deze integrale aanpak van doenvermogen in de dienstverlening te verbeteren is gestart in 

2020 als onderdeel van de UWV kennisagenda: de ontwikkeling van een Doenvermogentoets voor processen. Deze 

toets beschikt over de inhoudelijke factoren die ervoor zorgen dat processen meer of minder doenvermogen vragen. In 

2021 zal deze toets iteratief getest en verbeterd worden, zodat er een gebruiksvriendelijk instrument ontstaat waarmee 

UWV zijn processen en diensten op het gebied van doenvermogen kan beoordelen en eventuele problematische 

onderdelen kan verbeteren. 

 

2.3.2. Signalering en hulp 

Aangezien het concept doenvermogen nog relatief nieuw is, is er ook nog weinig kennis over hoe UWV dit kan 

herkennen en ermee omgaan. Waar voor een aantal vaardigheden (zoals taal- en digivaardigheden, zie hoofdstuk 3) of 

bepaalde situaties (bijvoorbeeld schulden of dakloosheid) de mogelijkheid tot doorverwijzen en ondersteuning is, geldt 

dat niet voor doenvermogen. Er is geen loket, cursus of hulpinstantie die de burger ondersteunt om z’n doenvermogen 

te vergroten. Er zijn wel loketten die de burger kunnen ondersteunen bij het doorlopen van processen, zoals in het 

invullen van formulieren. Er is echter ook doenvermogen nodig om de weg naar die loketten te vinden. Iemand met een 

verminderd doenvermogen kan zich laten bijstaan door mensen uit zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door familie, 

vrienden of bewindvoerders. Deze personen mogen ook mee naar de gesprekken met UWV.  

 

UWV heeft al wel stappen ondernomen om medewerkers bewust te maken van de invloed van doenvermogen op het 

gedrag van mensen. Zo is een videoserie en aanvullende cursus voor Adviseurs Werk waarin zij o.a. leren om 

doenvermogen te herkennen en er op in te spelen.  

 

2.3.3. Bredere aandacht in de beleidsketen 

Zowel het ministerie SZW als UWV onderzoeken hoe doenvermogen van burgers meegenomen kan worden bij het 

ontwerpen van wet- en regelgeving en beleid.8 Doenvermogen moet onderdeel worden van de uitvoeringstoets (of U-

toets), die voorafgaat aan het vaststellen van wet- en regelgeving en beleid.9 Dit gebeurde tot nu toe op experimentele 

basis naar beste weten en vaak met betrokkenheid van deskundigen, maar er moet nog een structurele methode 

ontwikkeld worden om wet- en regelgeving en beleid te toetsen op doenvermogen. 

 

Met deze structurele methode is UWV in 2020 begonnen in een project om een Doenvermogentoets voor beleid te 

ontwikkelen in samenwerking met KPMG. Met deze toets kan straks worden beoordeeld of (nieuw) beleid (te) veel 

doenvermogen van burgers vraagt. Dit project loop parallel met het project Doenvermogentoets voor processen en er 

vindt kruisbestuiving plaats tussen beide projecten. 
  

                                                 
8 E.g. Koolmees, 2020. Overigens gebeurt dergelijk onderzoek ook bij andere organisaties, zoals Belastingdienst en SVB. 
9 E.g. Paling, 2019. 



 

Doenvermogen en Basisvaardigheden    8 

 

2.4. Conclusie doenvermogen UWV 

Doenvermogen is een overkoepelend begrip voor het vermogen om een plan te kunnen maken, in actie te komen, 

acties vol te houden en met tegenslag om te gaan. Je kan er op verschillende niveaus naar kijken:  

 

1. Op het persoonlijk niveau, waarbij individuele verschillen tussen mensen robuust en weinig trainbaar zijn. 

2. Op het situationele niveau, die voor stress kan zorgen, en daarmee het doenvermogen vermindert. 

3. Op het procesniveau, die meer of minder doenvermogen van mensen vraagt om succesvol te doorlopen. 

4. Op het beleidsniveau, die meer of minder doenvermogen van mensen vraagt met regels en voorwaarden. 

Voor UWV zijn de eerste 2 niveaus (persoon en situatie) belangrijk om rekening mee te houden, maar beperkt te 

beïnvloeden. Inzicht in deze niveaus creëert met name begrip voor mensen die ogenschijnlijk prima alle UWV-diensten 

en afspraken zouden kunnen volgen, maar er in de praktijk onvoldoende uitkomen. Tijdige ondersteuning of 

takenverlichting kan het verschil maken tussen een neerwaartse en een opwaartse spiraal in het leven van deze 

mensen. Adviseurs werk worden in 2021 voor het eerst (optioneel) getraind, maar UWV biedt verder nog weinig 

signalerings- of ondersteuningsmogelijkheden voor mensen met een (tijdelijk) te laag doenvermogen. Het is aan 

beleidsadviseurs en onderzoekers om hier passende oplossingen voor te vinden. 

 

De laatste 2 niveaus (proces en beleid) bevinden zich in de invloedsfeer van UWV en vallen daarom ook onder zijn 

verantwoordelijkheid. Er worden momenteel belangrijke stappen gezet in de vorm van een Doenvermogentoets voor 

processen en een Doenvermogentoets voor beleid. Bovendien zijn er al impactvolle processen geselecteerd om als 

eerste te verbeteren op dit gebied. In 2021 zullen deze toetsen in de praktijk getest worden en ten slotte opgeleverd 

worden. Beleidsmakers, de RvB, directeuren en andere leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de borging van 

deze instrumenten binnen UWV. Wanneer UWV zich toelegt op het rekening houden met doenvermogen, is het 

essentieel dat deze doenvermogentoetsen gebruikt worden om processen en beleid doenlijk te maken. 
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Naast doenvermogen kunnen gebrekkige vaardigheden op het gebied van taal en rekenen of digitale vaardigheden een 

belemmering zijn bij het vinden van werk en alles wat daarbij komt kijken.10 In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen 

mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd of laaggecijferd.11 Daardoor hebben zij bijvoorbeeld moeite met overheids-

brieven, veiligheidsvoorschriften en het lezen van bijsluiters bij medicijnen. Zij vinden het lastiger om websites te 

begrijpen, zijn vaker werkloos en hebben meer schulden. Laaggeletterdheid en laaggecijferdheid, maar ook beperkte 

digitale vaardigheden maken mensen kwetsbaarder. Vanuit de overheid zijn diverse programma’s hierop actief, zoals 

‘Tel mee met taal’ en ‘Digitale inclusie’.  

 

Bij UWV zijn deze basisvaardigheden randvoorwaardelijk voor het vinden van werk, medisch gekeurd worden en een 

uitkering aanvragen; de drie kernfuncties van UWV. Gebrek aan deze vaardigheden maakt het ook lastig om gebruik te 

kunnen maken van UWV-dienstverlening. Daarbij is het voor UWV van belang om na te gaan wat er nodig is om deze 

mensen goed te ondersteunen en toe te rusten zodat zij aan het werk komen.12 Deze intentie verwoorden we als volgt: 

 

UWV wil zo goed mogelijk rekening houden met de taal-, reken- en digitale basisvaardigheden van burgers. Mensen 

die hier onvoldoende over beschikken wil UWV maatwerk bieden. Dit maatwerk kan bestaan uit aanpassingen in 

UWV dienstverlening en procesgang, bieden van ondersteuning of dienstverlening om deze vaardigheden te 

verbeteren, en/of doorverwijzing naar andere instanties.  

 

Naast het individueel maatwerk wil UWV zo veel mogelijk bewust stilstaan bij het ontbreken van voldoende 

basisvaardigheden bij: 

1. Het maken van beleid; 

2. Het inrichten en uitvoeren van dienstverlening; 

3. Het contact met de burger. 

 

Zoals in de inleiding van dit rapport al werd benoemd verkent dit hoofdstuk het begrip basisvaardigheden in UWV-

context. Daarmee bedoelen we dat we beschrijven wat er onder dit begrip wordt verstaan, welke elementen van 

basisvaardigheden belangrijk zijn voor UWV, wat UWV er al mee doet en misschien wel het belangrijkste: wat UWV met 

basisvaardigheden zou kunnen doen. Dit biedt handvatten voor jou om processen en beleid te verbeteren of te 

onderzoeken. 

 

 

3.1. Wat zijn basisvaardigheden? 

In de UWV Kennisagenda 2020-2021 is besloten om ons specifiek te richten op taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

Het belang en de urgentie van deze basisvaardigheden wordt sprekend beschreven in het kamerstuk ‘Meerjarenplan 

Alfabetisering’:13 

 

’Mensen hebben te maken met taal, rekenen en digitalisering in allerlei dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als zij 

boodschappen doen, sociale media gebruiken of aan het werk zijn. […] Het tekort aan deze basisvaardigheden vormt 

voor hen een barrière om zelfstandig mee te doen in onze maatschappij, online én offline. […] De eisen die worden 

gesteld aan de vaardigheden van mensen worden steeds hoger en digitalisering maakt de samenleving voor 

sommigen complexer. Een groeiend aantal mensen verliest de aansluiting met deze veranderingen. […] We staan 

voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en 

zonder migratie-achtergrond. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmisbaar’. 

 

Dit citaat laat goed zien dat wanneer we spreken over basisvaardigheden daar een absoluut aspect aanzit: onder een 

bepaalde ondergrens is er sprake van een tekort aan basisvaardigheden en is het voor mensen heel moeilijk om mee te 

doen in onze samenleving. Al snel kan de lezer veronderstellen dat iedereen die de Nederlandse school heeft doorlopen 

over voldoende basisvaardigheden beschikt. Toch blijkt een op de zeven Nederlanders niet over de vereiste 

basisvaardigheden te beschikken.11 Bovendien zit er ook een relatief aspect aan basisvaardigheden, zoals het citaat laat 

zien: de huidige maatschappij stelt hogere eisen aan vaardigheden dan een halve eeuw geleden het geval was. Dat 

relatieve aspect geldt ook voor arbeidsmigranten die zich in hun moedertaal wellicht prima verstaanbaar kunnen 

maken, maar wel een tekort aan Nederlandse taalvaardigheden kunnen hebben. 

                                                 
10 UWV Kennisagenda 2020-2021.  
11 Algemene Rekenkamer, 2016.  
12 UWV Kennisagenda 2020-2021. 
13 Kamerstukken/2019/84/28760 p.1 verkregen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28760-84.html  

3. Basisvaardigheden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28760-84.html
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Om een beter beeld te geven wat precies bedoeld wordt met de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale 

vaardigheden wordt hieronder kort een beschrijving per vaardigheid gegeven. We leggen daarin ook de relatie met 

UWV. 

 

3.1.1.  Taalvaardigheden 

Binnen de taalvaardigheden, specifiek op het gebied van geschreven communicatie, hanteert UWV momenteel al een 

standaard: alle communicatie is op B1-niveau. Dit niveau refereert aan de ERK-niveaus (Europees Referentiekader) in 

het taalonderwijs voor anderstaligen (van meest simpel tot meest complex: A1, A2, B1, B2, C1, C2). Dit referentiekader 

is de standaard voor het NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijs. Deze standaard is specifiek gemaakt voor 

anderstaligen, maar is voor ‘gewone’ teksten gepopulariseerd door Bureau Taal.14 Ondertussen is het de standaard van 

de gehele rijksoverheid.15 

 

Box 3.1.  Een alternatief voor B1 

Voor taalvaardigheden voor Nederlandstaligen heeft het Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie niveau’s uitgewerkt: 
instroomniveau en niveau 1F (opleidingen gericht op alfabetisering) en niveau 2F (opleidingen gericht op het ingangsniveau van het 
beroepsonderwijs). Niveau 1F, precies onder het ingangsniveau van het beroepsonderwijs, komt waarschijnlijk het best overeen met het 

vereiste niveau binnen de UWV-context. 

 

We geven een korte schets van het B1-niveau, aangezien dit de norm is die UWV hanteert. Het UvA talencentrum 

beschrijft het B1 taalniveau als volgt:16  

 

‘Iemand die taalniveau B1 beheerst kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over 

vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste 

situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een 

eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een 

beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en 

verklaringen geven voor meningen en plannen.’ 

 
De Schrijfwijzer UWV hanteert momenteel de volgende regels om B1 niveau te waarborgen:17 

 Vermijd lange zinnen - maximale zinslengte van 12 tot 14 woorden. 

 Gebruik werkwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden. 

 Schrijf actief (waar mogelijk). 

 Gebruik zo weinig mogelijk buitenlandse woorden of jargon. 

 Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen (Uitzonderingen: WIA, WAO, WW, AOW, Wajong). 

 Controleer of woorden op B1-niveau geschreven zijn met: 

• https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl.  

• https://www.ishetb1.nl/.  

 

3.1.2.  Rekenvaardigheden 

Het mag duidelijk zijn dat het bij basis rekenvaardigheden niet om hogere wiskunde gaat, maar wat dan wel? UWV 

hanteert momenteel geen specifieke norm voor rekenvaardigheden. Deze basisvaardigheid is dus minder diep ingebed 

in de UWV-organisatie dan taal.  

 

Voor het bepalen van het niveau kunnen we gebruik maken van de ervaring binnen het onderwijs. Hier gebruikt men 

eindtermen voor het behalen van een diploma. De basisvaardigheid rekenen binnen de UWV context hangt voor een 

groot deel samen met die van het onderwijs. De startkwalificaties uit het onderwijs zijn immers gericht op het kunnen 

werken in Nederland. Dit strookt met de missie en visie van UWV.  

 
Het Steunpunt Taal en Rekenen heeft wettelijk vastgestelde standaarden en eindtermen gemaakt voor 
volwasseneneducatie.18 De standaarden vormen de basis voor de eindtermen en omschrijven het niveau. De 
eindtermen zijn wat iemand moet kunnen bij afronding van een opleiding. Dit hebben zij ook voor rekenen gedaan.  
  

                                                 
14 https://www.bureautaal.nl/profiel-21  
15 https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1  
16 https://www.uvatalen.nl/nl/taalniveaus-europees-referentiekader-voor-de-talen?contentID=9149  
17http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?handboek=26819&daversie=actueel  
18 Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie, 2013.  

https://www.zoekeenvoudigewoorden.nl/
https://www.ishetb1.nl/
https://www.bureautaal.nl/profiel-21
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
https://www.uvatalen.nl/nl/taalniveaus-europees-referentiekader-voor-de-talen?contentID=9149
http://handboeken.info.uwv.nl/index.htm?handboek=26819&daversie=actueel
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Box 3.2.  Eindtermen getallen (rekenen) op niveau 1F 

1. Begrijpt en gebruikt de rekenkundige symbolen en bewerkingen +, -, :, x, =, de relaties < en > en de woorden die hiervoor in het 
 dagelijks leven gebruikt worden 

2. Interpreteert de betekenis, functie en grootte van getallen (genoteerd in cijfers of taal) in een herkenbare situatie op de juiste manier 

3. Maakt in herkenbare situaties gebruik van de tienstructuur en eigenschappen van getallen 

4. Herkent hele getallen, veelvoorkomende eenvoudige breuken en decimale getallen in een herkenbare situatie en gebruikt ze in 
 berekeningen. 

5. Maakt in herkenbare situaties waarin gerekend wordt de juiste keuze tussen precies of globaal uitrekenen en het al dan niet inzetten 

 van de rekenmachine of andere digitale rekenhulpmiddelen en kan daarbij het antwoord kritisch interpreteren en beoordelen 

 

We noemden in box 3.1 onder taalvaardigheden al kort het alternatief voor het B1-niveau binnen volwasseneneducatie. 

Dit is het niveau 1F en valt precies onder het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. Het is logisch om ditzelfde 

alternatieve niveau te nemen voor rekenvaardigheden. Volwasseneneducatie maakt nog de volgende uitsplitsing op 

rekenen: 

 Getallen. 

 Verhoudingen. 

 Verbanden. 

 Meten. 

De eerste drie zijn binnen UWV relevant. De vierde (meten) is dit niet. Om een idee te krijgen de eindtermen, geven we 

in box 3.2 de eindtermen voor getallen op 1F-niveau. De standaarden en eindtermen voor rekenen staan in bijlage 1.  

 

Box 3.2 laat zien dat het bij basisvaardigheden nog niet eens zo zeer om het rekenen hoeft te gaan, maar ook om veel 

gebruikte conventies die in taal en communicatie ingebed zijn om over getallen te spreken. Afgaande op het huidige 

schriftelijke contact met de burger, gaat UWV er eigenlijk vanuit dat een burger alle eindtermen uit het voorbeeld 

beheerst. 

 

3.1.3. Digitale vaardigheden 

Op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie hebben zich de laatste decennia veel veranderingen 

voorgedaan. Digitale basisvaardigheden zagen er twintig jaar geleden heel anders uit dan nu. Denk bijvoorbeeld aan de 

komst van de smartphone die een nieuwe dimensie heeft toegevoegd. UWV maakt in de dienstverlening aan burgers 

gebruik van deze ontwikkelingen, enerzijds om de dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld 24/7 bereikbaarheid), 

anderzijds om de bedrijfsvoering efficiënter te organiseren.19 

 

Het eerste contact tussen burger en UWV verloopt tegenwoordig meestal digitaal, zoals bij het aanvragen van een 

uitkering. Veel van de dienstverlening die daarop volgt verloopt ook digitaal, zoals berichtenverkeer en het aanbieden 

van ondersteuning in de vorm van online selfservice-instrumenten. UWV kiest voor blended dienstverlening en een 

multichannel strategie: Digitaal waar het kan, telefonisch of op locatie als dat nodig is óf het beter aansluit bij de 

behoefte van de burger.  

 

Al vanaf de invoering van de online dienstverlening aan werkzoekende WW’ers onderkent UWV dat niet iedereen ervan 

gebruik kan of wil maken. Daarom biedt UWV ondersteuning bij de online dienstverlening, onder meer in de vorm van 

workshops of van inloopmiddagen. UWV staat met regelmaat stil bij de toegankelijkheid van digitale middelen en 

dienstverlening. Zo maakt UWV steeds meer gebruik van filmpjes in plaats van teksten om uitleg geven. Daarnaast zijn 

er alternatieven voor groepen voor wie het gebruik van het digitale kanaal niet mogelijk is of daar onvoldoende vaardig 

in zijn, zoals de papieren uitkeringsaanvragen. 

 

Ondanks de aandacht en bewustzijn bij UWV, waar veel gesproken wordt over niet-digivaardigen, heeft UWV nog geen 

goed gedefinieerd en breed gedragen beeld over wat digitale basisvaardigheden zijn. Binnen volwasseneducatie is daar 

al een scherper beeld over met wettelijk vastgestelde eindtermen digitale vaardigheden.20 Hierbij onderscheid men drie 

niveaus: instroomniveau, basisniveau 1 en basisniveau 2. Basisniveau 1 staat gelijk aan niveau 1F bij taal en rekenen.  
  

                                                 
19 Door Covid-19 is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. 
20 Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie, 2013. Ondanks dat deze eindtermen en domeinen in 2013 zijn opgesteld, blijven ze nog 

steeds relevant, ook binnen het thema van digitale vaardigheden die snel kunnen veranderen. Zo vormen ze ook een basis voor het in 2017 

uitgebracht Europees raamwerk digitale competenties. Zie Carretero et al., 2017. 
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Digitale vaardigheden zijn de laatste decennia op verschillende manieren ingedeeld. Om de aansluiting te vinden bij 

taal- en rekenvaardigheden heeft men gekozen voor vijf domeinen: 

1. Gebruik van ICT-systemen. 

2. Beveiliging, privacy en ergonomie. 

3. Informatie zoeken. 

4. Informatie verwerken en presenteren. 

5. Communicatie. 

Bijlage 2 geeft de volledige lijst van eindtermen en standaarden op niveau 1F. Onderstaande box 3.3 geeft een 

voorbeeld van de eindtermen in de eerste subcategorie. 

 

Box 3.3.  Eindtermen gebruik ICT-systemen (digitale vaardigheden) op niveau 1F 

1. Kan voorbeelden geven van hard- en software. 

2. Kan een computer starten en afsluiten. 

3. Maakt gebruik van internet. 

4. Printen van bestanden, zoeken naar bestanden in een directory-structuur, verplaatsen van bestanden, kopiëren en plakken van tekst 
of afbeelding. 

5. Maakt gebruik van twee programma’s die tegelijkertijd op een computer actief zijn. 

6. Maakt gebruik van rekenmachine en andere digitale rekenhulpmiddelen. 

 
De eindtermen en standaarden uit volwasseneneducatie zijn een breed gedragen norm in Nederland. Zo is Probiblio in 
opdracht van De Bibliotheek in 2019 een doorlopende leerlijn gestart op het gebied van digitale basisvaardigheden.21 Ze 

specificeren een aantal thema’s waarbij in Nederland vaak een beroep wordt gedaan op digitale vaardigheden. In dit 
rijtje komt naast E-overheid, DigiD, financiën en openbaar vervoer ook expliciet solliciteren en UWV naar voren. Dit 
geeft een indicatie van het gevraagde niveau van verscheidene gedragingen op gebied van digivaardigheden. Zij bieden 
de volgende cursussen aan: 

 

Tabel Thema: solliciteren & UWV 

 

Niveau Programma Aanbieder Inhoud URL 

Basis 1 Op zoek naar 

nieuw werk via 

de Werkmap 

Steffie Video-uitleg over hoe je jouw sollicitatieactiviteiten 

door geeft via je Werkmap en hoe je nieuw werk 

kunt vinden. 

https://uwv.uabc.nl/#!/modules/op-

zoek-naar-nieuw-werk-via-de-

werkmap/15/stap-2.html  

Werk ze! 

Digitaal 

Taal voor het 

Leven 

Deze lessen gaan over werk. Je kunt bijvoorbeeld 

oefenen met een sollicitatiebrief schrijven of een 

cv maken. 

https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-

lesmateriaal/lessen-werk-ze-digitaal/  

Voor jezelf Taal voor het 

Leven 

Deze lessen gaan over een eigen bedrijf starten. 

Je leert bijvoorbeeld een idee uitwerken, wat jouw 

kwaliteiten zijn en netwerken. 

https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-

lesmateriaal/voor-jezelf/  

Basis 2 Werk.nl 

gebruiken 

Digisterker In deze paragraaf gaat u werk.nl gebruiken. 

Hieronder leest u wat werk.nl is, en welke stappen 

u volgt om deze website te kunnen gebruiken. 

Ook leert u om Mijn Werkmap te gebruiken. 

Module 4: Gebruiken – mijn 

omgevingen, paragraaf 4.3 

Digitaal 

solliciteren 

Werk-portal.nl In dit programma leer je meer over het gebruik 

van een digitaal sollicitatieformulier. Ook ontdek je 

hoe je social media (LinkedIn en Facebook) en 

Google Alerts kunt gebruiken in je zoektocht naar 

werk. Tot slot leer je hoe je een videosollicitatie 

kunt maken. 

https://werk-

portal.nl/#/programmas/werk-zoeken-

en-solliciteren/digitaal-solliciteren  

 
 

3.2. Wat weet UWV over basisvaardigheden van klanten? 

Om een beeld te geven van het onderzoek dat UWV en partners uitgevoerd hebben op gebied van basisvaardigheden is 

hieronder een overzicht gemaakt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat UWV wel onderzoek heeft gedaan naar 

verschillende basisvaardigheden, maar vaak verspreid over de organisatie en zonder directe samenhang. Deze 

werkwijze levert behulpzame handvatten voor verbetering, maar ook een versnipperd beeld op. Op basis van deze 

onderzoeken weten we dat de meeste mensen die gebruik maken van de dienstverlening beschikken over 

basisvaardigheden, maar we weten we ook dat er een groep mensen is die gebruik maakt van de dienstverlening en in 

mindere mate beschikt over basisvaardigheden. Wie die laatste groep is, hoe groot die groep is en waar ze precies 

zitten weten we niet precies. 
  

                                                 
21 Probiblio, 2019. 

https://uwv.uabc.nl/#!/modules/op-zoek-naar-nieuw-werk-via-de-werkmap/15/stap-2.html
https://uwv.uabc.nl/#!/modules/op-zoek-naar-nieuw-werk-via-de-werkmap/15/stap-2.html
https://uwv.uabc.nl/#!/modules/op-zoek-naar-nieuw-werk-via-de-werkmap/15/stap-2.html
https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-lesmateriaal/lessen-werk-ze-digitaal/
https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-lesmateriaal/lessen-werk-ze-digitaal/
https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-lesmateriaal/voor-jezelf/
https://www.taalvoorhetleven.nl/digitaal-lesmateriaal/voor-jezelf/
https://werk-portal.nl/#/programmas/werk-zoeken-en-solliciteren/digitaal-solliciteren
https://werk-portal.nl/#/programmas/werk-zoeken-en-solliciteren/digitaal-solliciteren
https://werk-portal.nl/#/programmas/werk-zoeken-en-solliciteren/digitaal-solliciteren
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3.2.1. Onderzoek sociale zekerheidsvaardigheden en informatievoorziening 

Eind 2019 startte een onderzoek naar de sociale zekerheidsvaardigheden van WIA-klanten vanuit de Academische 
Werkplaats (AWP) Noord van UWV en onderzoekers van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG.22 
Hiervoor is een vragenlijst aan klanten voorgelegd met vragen over meerdere domeinen van informatie en 
communicatie. Vervolgens zijn er online gesprekken gevoerd via de klantpanels over onderliggende redenen voor 
problemen met informatie en communicatie. Hierna zijn groepsgesprekken georganiseerd met UWV-medewerkers en 

de cliëntenraad om de ervaringen van deze groepen op te halen. Tot slot vond een documentanalyse plaats op 
communicatiemateriaal die vanuit het UWV aan cliënten wordt aangeboden om in kaart te brengen in welke mate deze 
informatie aansluit bij het gemiddelde vaardighedenniveau van UWV-klanten.  

 

3.2.2. Taalverkenner WW 

Op het gebied van taal heeft UWV Venlo samen met Stichting Lezen en Schrijven een instrument gemaakt om 

gebrekkige leesvaardigheden bij werkzoekenden met een WW-uitkering te herkennen.23 Het instrument, genaamd 

Taalverkenner WW, is als pilot getest. Begeleidend wetenschappelijk onderzoek uit 2019 wees uit dat de taalverkenner 

een betrouwbaar instrument is om gebrek aan leesvaardigheid te kunnen vaststellen. Het instrument hanteert een 

niveau dat vergelijkbaar is met 1F om te indiceren dat basisvaardigheid lezen voldoende dan wel onvoldoende is. De 

taalverkenner zoomt in op taalvaardigheden, is vrij nieuw en is een lokaal product dat (nog) niet landelijk is 

geïmplementeerd. Aangezien het instrument op papier in gesprek met de werkzoekende moet worden afgenomen, 

heeft theoretisch wel iedere UWV-medewerker hier toegang toe. 

 

3.2.3. Werkloosheidsduur en laaggeletterdheid en laaggecijferdheid 

Stichting Lezen en Schrijven heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de spreiding van laaggeletterdheid en gebrek aan 

rekenvaardigheden of ‘gecijferdheid’ naar beroepen, sectoren en naar werkzoekenden.24 Onder die laatste groep 

schaart de stichting alle werkzoekenden, zowel onder verantwoordelijkheid van UWV als gemeente. Het onderzoek laat 

de samenhang zien tussen reken- en cijfervaardigheden en  de (duur van) werkloosheid: vooral bij de laag opgeleide 

werkzoekenden is er sprake van laaggecijferdheid, zowel bij kortdurend als langdurig (langer dan 12 maanden) 

werkzoekenden. Het percentage laaggecijferden is bij beide groepen tussen de 25% en 50%. Bij de middelbaar 

opgeleide werkzoekenden is het percentage laaggecijferdheid tussen 11% en 15%. Bij hoogopgeleide werkzoekenden 

was bij minder dan 5% van de kortdurende werkzoekenden sprake van laagcijferdheid en bij 5 tot 8% van de langdurig 

werkzoekenden sprake van laaggecijferdheid.  

 

3.2.4. Onderzoek toegankelijkheid online dienstverlening 

Onderzoek uit 2012 laat zien dat de online dienstverlening van UWV toegankelijk is voor de meeste WW'ers.25 Ruim 90 
procent van de WW’ers kan met de aangeboden online dienstverlening omgaan. 8% blijkt niet vaardig genoeg om met 
online dienstverlening om te gaan. 26 Dit bleek met name te komen door hoge leeftijd, slechte/matige taalvaardigheden 

in het Nederlands of het niet bezitten van een computer met internetaansluiting. Deel van dit probleem kan dus worden 
aangepakt door te richten op taalvaardigheden. 
 
UWV biedt op verschillende manieren ondersteuning aan werkzoekenden die problemen ondervinden bij de online 
dienstverlening. In 2012 bestond het ‘Team werk.nl’ die werkzoekenden ondersteunde als zij beperkt of niet-digivaardig 
waren. Onderzoeksinstituut ITS heeft de toegankelijkheid onderzocht van de online dienstverlening WW voor  
werkzoekenden die ondersteuning krijgen van team werk.nl.27 De meest opzienbarende conclusie: ook digivaardigen 
blijken behoefte te hebben aan de dienstverlening van Team werk.nl. De verdeling van de klanten die gebruik maakte 
van deze ondersteuning was als volgt:  

 29% blijkt wél digivaardig te zijn, 

 10% werkzoekenden willen hun verhaal kwijt, 

 19% heeft inhoudelijke vragen, 

 daarnaast heeft 13% te maken met ‘online-angst’, 

 en 4% had een aversie tegen online kanalen. 

 

3.2.5. Nalevingsbereidheid en offline klanten 

Uit onderzoek in 2016 van UWV in samenwerking met Panteia komt naar voren dat het niet gebruik maken van de 

online dienstverlening niet leidt tot een verhoogd nalevingsrisico.28 Ontkomen aan verplichtingen is geen motief om 

offline te blijven. Vaak is er bij mensen juist sprake van behoefte aan offline contact om te voorkomen dat zij onbedoeld 

fouten maken. Het onderzoek bracht verschillende gedragsmechanismen in kaart die bij een brede groep offline klanten 

voorkomen. Alleen als deze mechanismen zich zeer sterk manifesteren, leiden zij tot specifieke nalevingsrisico’s. Het is 

aannemelijk dat gedragsmechanismen die bij offline klanten gevonden zijn ook gelden voor een bredere groep klanten 

die wel gebruikmaakt van online dienstverlening. Om gedragsmechanismen en daarmee samenhangende risico’s tijdig 

te herkennen bij offline klanten is regelmatig contact van UWV met deze groep van belang. 

                                                 
22 Opdrachtomschrijving en methode UMCG-project. Hiervoor zal begin 2021 een rapport uitgebracht worden. 
23 Faddegon, 2019. 
24 Stichting Lezen en Schrijven, 2019. 
25 UWV Kennisverslag, 2013-1. 
26 Van Rens et al., 2012.  
27 UWV Kennisverslag, 2015-1. 
28 UWV Kennisverslag, 2017-9.  
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3.2.6. Onderzoek naar rekenvaardigheden 

Opvallend om te zien is dat er nagenoeg geen onderzoek is gedaan naar rekenvaardigheden van UWV-klanten. Behalve 

de algemene cijfers van Stichting Lezen en Schrijven over gecijferdheid onder werkzoekenden hebben we alleen een 

vooronderzoek in de WGA gevonden,29 waarin re-integratiebureaus aangaven dat voor 11% van de WGA’ers 

rekenvaardigheden een belemmering vormden voor re-integratie (en 25% taalvaardigheden en 33% digitale 

vaardigheden). Daarnaast biedt UWV een breed scala van rekenhulpen aan op https://www.uwv.nl/particulieren/ 

rekenhulpen/. Maar ook daar zijn, voor zover wij weten, geen klantonderzoeken mee gedaan. Wellicht komt dit omdat 

UWV (nog) niet expliciet een standaard hanteert met betrekking tot rekenvaardigheden.  

 

3.2.7. Onderzoek naar scholing onder WGA’ers 

Recent verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en inzet van scholing onder WGA’ers laat zien dat professionals 

en WGA’ers het een goed idee vinden dat UWV scholing in basisvaardigheden faciliteert.30 Bijna een kwart van een 

groep van 297 WGA’ers met arbeidsvermogen die deelnamen aan het onderzoek gaf aan dat ze meer kans op een 

betaalde baan zouden hebben als ze de Nederlandse taal beter zouden beheersen. Meer dan de helft van dezelfde groep 

deelnemers zei hetzelfde over hun digitale vaardigheden. Een meerderheid (85%) gaf aan dat het goed zou zijn als 

UWV scholing voor taal en voor digitale vaardigheden zou aanbieden of faciliteren (via andere organisaties). Hoewel 

scholing voor basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) op het moment van het onderzoek geen 

onderdeel was van de dienstverlening die UWV kon inkopen voor klanten met een arbeidsbeperking, zag 27% van 

ondervraagde stafarbeidsdeskundigen wel mogelijkheden om dat via maatwerk te regelen. Vrijwel alle geïnterviewde  

stafarbeidsdeskundigen vinden dat inkoop van scholing op basisvaardigheden voor deze groep een taak van UWV is. 

Daarvoor is het niet alleen van belang dat het onderdeel is van een breder pakket aan scholing/re-

integratiedienstverlening, maar ook dat medewerkers beter in staat zijn om een tekort aan basisvaardigheden te 

herkennen. Ondanks de gerapporteerde behoefte aan scholing en de ervaren meerwaarde die zowel WGA’ers als 

professionals van UWV zien blijft het in het onderzoek onduidelijk hoe groot de groep is die een tekort aan 

basisvaardigheden heeft en op welke gebieden dat is.   

 

 

  

                                                 
29 De Graaf-Zijl, et al., 2020. 
30 De Graaf-Zijl, et al., 2020. 

https://www.uwv.nl/particulieren/%20rekenhulpen/
https://www.uwv.nl/particulieren/%20rekenhulpen/
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3.3. Conclusie basisvaardigheden UWV 

In dit hoofdstuk verkenden we basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen, en digitale vaardigheden binnen 
UWV-context. Met betrekking tot het inzicht van UWV op het gebied van deze basisvaardigheden zien we dat, ondanks 
enkele onderzoeken bij specifieke klantpopulaties van UWV, een integraal beeld ontbreekt. Waar er wel al enkele 
duidelijke handvatten voor ondersteuning bij taal- en digitale vaardigheden voor specifieke populaties zijn gevonden, is 
de ondersteuning voor rekenvaardigheden in het bijzonder onderbelicht. Ook is het onduidelijk of de aanbevelingen uit 
de behandelde onderzoeken daadwerkelijk aansluiting hebben gevonden in nieuw beleid of dienstverlening. Ondanks 
allerlei initiatieven is er (nog) geen overkoepelende visie om mensen met onvoldoende basisvaardigheden binnen UWV 
te ondersteunen. Mede daarom staat dit thema ook in de UWV Kennisagenda 2021. 

 
Tot nog toe is er geen overkoepelend beeld welke klanten waar binnen UWV te kampen hebben met onvoldoende 
basisvaardigheden. De eerste logische vervolgstap is dus om een overkoepelend beeld te krijgen van de hoeveelheid 
klanten met onvoldoende basisvaardigheden én te identificeren waar zij zich binnen UWV bevinden. Vervolgens ook: 
Welke (combinatie van) basisvaardigheden ontbreken? In welke mate? Binnen welke wet? Welke kenmerken hebben 
deze klanten? Hoe herken je ze en hoe kunnen we ze bereiken? Met de al uitgevoerde onderzoeken en klantpopulatie in 
kaart kan een strategie gemaakt worden om deze groepen te ondersteunen en de kwetsbaarheid te verminderen.  
 
Op basis van dergelijk onderzoek kan UWV ook veel beter tot een overkoepelende visie op dit thema komen. Zet UWV 
in op signaleren en doorverwijzen, of toch ook iets doen aan aanbodversterking? Hoe weegt UWV korte termijn 
uitstroom naar werk vergeleken met versterken van basisvaardigheden en daarmee uitstroom op een later moment?  
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We hebben in deze notitie een korte en praktische onderbouwing van doenvermogen en basisvaardigheden in UWV-

context gegeven. Deze notitie vormt wat ons betreft een basis en aanzet om onderzoek en kennis binnen UWV over 

doenvermogen en basisvaardigheden verder uit te bouwen. Dat dient ook een duidelijk doel: het verbeteren van UWV-

dienstverlening, -processen en -beleid zodat burgers niet in de knel komen door een tekort aan basisvaardigheden of 

doenvermogen.  

 

Voor het thema doenvermogen zijn de onderzoekers al gestart met het ontwerpen van doenvermogentoetsen voor 

beleid en processen. Ook zijn al processen in beeld waar doenvermogen onder druk staat. In 2021 zullen deze 

initiatieven verder opgepakt worden. De doenvermogentoetsen worden in en met de praktijk uitgetest. Een aantal 

processen waar het doenvermogen zwaar onder druk staat zal worden doorgelicht, waarbij gekeken wordt welke 

interventies of aanpassingen werken om het proces doenlijker te maken.  

 

Wat betreft de basisvaardigheden blijkt er nu nog te weinig zicht op welke klanten waar te weinig vaardigheden voor 

hebben, of in ieder geval dat er een te versnipperd beeld is. Hoewel er op onderdelen zeker al rekening gehouden wordt 

met basisvaardigheden, bijvoorbeeld als het gaat om ondersteuning aan WW’ers bij een tekort aan digitale 

vaardigheden, zal een completer beeld van de verschillende soorten basisvaardigheden in de verschillende klantgroepen 

zeker helpen voor een overkoepelende visie op dit thema. De conclusie van hoofdstuk 3 laat goed zien welke vragen in 

2021 opgepakt moeten worden.    

 

Een volgende stap binnen dit kennisthema kan aan het eind van 2021 gezet worden. Met een goed beeld van welke 

elementen van doenvermogen een rol spelen in de context van UWV, en daarbij praktische toetsen om dit in kaart te 

brengen, en een goed beeld van hoe het zit met basisvaardigheden binnen UWV, heeft UWV een realistisch perspectief 

op de redzaamheid van burgers die gebruik maken onze dienstverlening. We kunnen processen en dienstverlening zo 

inrichten dat ze goed te doen zijn voor de meeste burgers en beter rekening houden met de bijzondere kwetsbaarheid  

van mensen die basisvaardigheden missen en minder doenvermogen hebben. 

4. Tot slot 
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1.1. Getallen 

Getallen 

A. Notatie, taal en betekenis De uitspraak, schrijfwijze, en betekenis herkennen en gebruiken van gehele getallen, 

eenvoudige breuken en decimale getallen, symbolen en rekenkundige relaties die voorkomen in 

de leer-, werken leefomgeving. 

 

Rekentaal in de context van de leer-, werk- en leefomgeving gebruiken. 

Paraat hebben 

 

 

 

 

 

Functioneel gebruik 

 De betekenis van gelijkwaardigheid, groter dan en kleiner dan. 

 Herkennen van zeer eenvoudige (stam)breuken en de bijbehorendebreukentaal. 

 Veelvoorkomende rekensymbolen voor de hoofdbewerkingen en de symbolen =, %. 

 

 

 

 Uitspraak en schrijfwijze van gehele getallen tot 1000, zeer eenvoudige (stam)breuken en 

decimale getallen. 

B. Met elkaar in verband brengen Getallen en hun structuur en samenhang in de context van de leer-, werk- en leefomgeving 

begrijpen en gebruiken. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 

 

 

Weten waarom 

 De telrij met gehele getallen. 

 

 Vertalen van een eenvoudige situatie naar een berekening. 

 Afronden van gehele getallen op ronde getallen. 

 Globaal beredeneren van uitkomsten. 

 Gehele positieve getallen splitsen en samenstellen. 

 

 Het positiesysteem van gehele positieve getallen. 

C. Gebruiken In de context van de leer-, werken leefomgeving berekeningen uitvoeren en daarbij zo nodig: 

 Gememoriseerde en geautomatiseerde kennis toepassen. 

 Hoofdrekenen waarbij het noteren van tussenresultaten is toegestaan. 

 Hoofdbewerkingen (+, -, x, :) uitvoeren. 

 Rekenmachine of andere digitale rekenhulpmiddelen op adequate manier inzetten. 

Paraat hebben 

 

 

Functioneel gebruik 

 

 

 

 

 

Weten waarom 

 Hoeveelheden tellen (ook met sprongen) tot 1000. 

 Optellen en aftrekken met gehele getallen tot 100. 

 

 Optellen en aftrekken met gehele getallen. 

 Verdubbelen en halveren van gehele getallen. 

 Gehele getallen vermenigvuldigen met en delen door 10. 

 Schattend rekenen met ronde getallen. 

 Eenvoudige berekeningen op de rekenmachine maken. 

 

 Interpreteren van een uitkomst. 

 Efficiënt rekenen met eenvoudige getallen, gebruikmakend van de eigenschappen van 

getallen en bewerkingen. 

 

 

Eindtermen 

1. Begrijpt en gebruikt de rekenkundige symbolen en bewerkingen +, -, :, x, =, de relaties < en > en de woorden die 

hiervoor in het dagelijks leven gebruikt worden. 

2. Interpreteert de betekenis, functie en grootte van getallen (genoteerd in cijfers of taal) in een herkenbare situatie op 

de juiste manier. 

3. Maakt in herkenbare situaties gebruik van de tienstructuur en eigenschappen van getallen. 

4. Herkent hele getallen, veelvoorkomende eenvoudige breuken en decimale getallen in een herkenbare situatie en 

gebruikt ze in berekeningen. 

5. Maakt in herkenbare situaties waarin gerekend wordt de juiste keuze tussen precies of globaal uitrekenen en het al 

dan niet inzetten van de rekenmachine of andere digitale rekenhulpmiddelen en kan daarbij het antwoord kritisch 

interpreteren en beoordelen. 

  

Bijlage I Standaarden en eindtermen rekenvaardigheden 
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1.2. Verhoudingen 

Verhoudingen 

A. Notatie, taal en betekenis In de context van de leer-, werken leefomgeving de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van 

percentages en breuken (als: deel van), verhoudingen en decimale getallen herkennen en 

gebruiken. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 Taal, notatie, betekenis van breuken, procenten, decimale getallen en verhoudingen. 

 

 Verhoudingen herkennen in verschillende dagelijkse situaties taal van verhoudingen kennen 

en gebruiken. 

B. Met elkaar in verband brengen In de context van de leer-, werken leefomgeving percentages, breuk, deling en 'deel van' met 

elkaar in verband brengen. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 Verschillende verschijningsvormen van verhoudingen herkennen. 

 

 Beschrijven van deel geheel met een breuk. 

 Eenvoudige veelvoorkomende breuken omzetten in percentages. 

 Eenvoudige verhoudingen omzetten in procenten. 

C. Gebruiken In de context van de leer-, werken leefomgeving berekeningen uitvoeren met verhoudingen en 

percentages. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 Rekenen met eenvoudige ankerpercentages. 

 

 Eenvoudige verhoudingsproblemen (met mooie getallen) oplossen. 

 Eenvoudige verhoudingen met elka.ar vergelijken. 

 

 

Eindtermen 

1. Herkent en gebruikt in herkenbare situaties de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van verhoudingen, percentages 

en breuken (als deel van). 

2. Kent de relaties tussen 50%, 25%, 75%, 10% en 1% en de bijbehorende breuken, delingen, decimale getallen en 

verhoudingen en rekent hiermee in herkenbare situaties. 

3. Rekent in een herkenbare situatie verhoudingsgewijs met eenvoudige getallen en zet daarbij zo nodig een 

eenvoudige verhouding om in een breuk, percentage of deling. 
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1.3. Verbanden 

Verbanden 

A. Notatie, taal en betekenis In de leer-, werk- en leefomgeving aflezen, analyseren en interpreteren van informatie uit 

veelvoorkomende tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 Informatie uit veelvoorkomende tabellen aflezen en interpreteren. 

 

 Eenvoudige grafieken en diagrammen (beschrijving van een situatie) gebruiken. 

B. Met elkaar in verband brengen In de leer-, werk- en leefomgeving verschillende voorstellingsvormen met elkaar in verband 

brengen, gegevens verzamelen en patronen beschrijven. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 

Weten waarom 

 Eenvoudige tabel gebruiken om informatie uit een situatiebeschrijving te ordenen. 

 

 In een authentieke situatie een patroon, tabel of verloop van grafiek of diagram omschrijven 

met woorden. 

 

 Informatie op verschillende manieren kan worden geordend en weergegeven. 

C. Gebruiken In de leer-, werk- en leefomgeving problemen oplossen door gebruik te maken van tabellen, 

diagrammen en grafieken. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 

Weten waarom 

 Een eenvoudige visuele representatie maken op basis van gegevens. 

 

 Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit 

te voeren. 

 

 Categoriseren van gegevens. 

 

 

Eindtermen 

1. Leest, beschrijft en interpreteert in herkenbare situaties gegevens uit veelvoorkomende tabellen, grafieken en 

diagrammen of andere grafische voorstellingen. 

2. Maakt een eenvoudige analoge of digitale grafische voorstelling bij een herkenbare kwantitatieve situatie. 

3. Gebruikt in herkenbare situaties kwantitatieve informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen om eenvoudige 

berekeningen uit te voeren. 
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1.4. Meten en meetkunde 

Meten en meetkunde 

A. Notatie, taal en betekenis In de context van de leer-, werken leefomgeving kennis hebben van: 

 Lengte, oppervlakte, inhoud. 

 Gewicht, temperatuur, tijd, geld. 

 Meetkundige namen en begrippen. 

Paraat hebben 

 

 

Functioneel gebruik 

 Uitspraak en notatie van veelvoorkomende maten. 

 Veelgebruikte meetkundige namen en begrippen. 

 

 Meetinstrumenten aflezen. 

 Veelvoorkomende eenheden gebruiken. 

 Meetkundige begrippen in zen beschrijving gebruiken. 

 Eigen referentiematen. 

B. Met elkaar in verband brengen In de context van de leer-, werken leefomgeving relaties leggen tussen veelvoorkomende 

maten en 2D-representaties in verband brengen met de werkelijkheid. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 

 

 

Weten waarom 

 Veelvoorkomende eenheden met elkaar in verband brengen; ook: 1 liter is 1 dm3. 

 

 Samenhang tussen enkele veelvoorkomende eenheden in berekeningen gebruiken. 

 Uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en hun plaats in de 

ruimte. 

 Afmetingen bepalen met behulp van schaal, afpassen, rekenen. 

 

 Eenvoudige maten in verband brengen met decimale getallen. 

C. Gebruiken In de context van de dagelijkse leer-, werk- en leefomgeving meet- en meetkunde-activiteiten 

uitvoeren. 

Paraat hebben 

 

Functioneel gebruik 

 

 Schattingen maken over afmetingen en hoeveelheden. 

 

 Veelvoorkomende eenheden omrekenen. 

 Veelvoorkomende meetinstrumenten gebruiken. 

 Oppervlakte bepalen van eenvoudige figuren door schatten, meten of berekenen. 

 Routekaarten, plattegronden en navigatiesystemen gebruiken. 

 

 

Eindtermen 

1. Leest veelvoorkomende meetinstrumenten af en noteert de waarde met bijbehorende eenheid. 

2. Gebruikt in herkenbare situaties relaties tussen eenvoudige, veelvoorkomende eenheden in het metriek stelsel (kilo, 

centi, milli, …) en bij tijd. 

3. Kent en gebruikt de relatie tussen dm3 en liter. 

4. Voert in herkenbare situaties eenvoudige berekeningen uitmet maten en gebruikt daarbij eigen referentiematen. 

5. Bepaalt in herkenbare situaties oppervlakten van eenvoudige figuren door schatten, meten of berekenen. 

6. Bepaalt in herkenbare situaties afmetingen met behulp van schaal, afpassen, schatten of berekenen. 

7. Beschrijft in herkenbare situaties objecten met behulp van eenvoudige meetkundige namen en begrippen. 

8. Gebruikt eenvoudige plattegronden, routekaarten of navigatiesystemen. 
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Meten en meetkunde 

Algemene omschrijving schrijven Kan binnen de alledaagse leef-, werk- en leeromgeving herkenbare digitale toepassingen 

gebruiken en de meest voorkomende handelingen verrichten. 

Domein 1: ICT-systemen gebruiken Eindterm 

 1. Kan voorbeelden geven van hard- en software. 

2. Kan een computer starten en afsluiten. 

3. Maakt gebruik van internet. 

4. Maakt gebruik van interfacemogelijkheden van veelgebruikte ICT-toepassingen: printen van 

bestanden, zoeken naar bestanden in een directory-structuur, verplaatsen van bestanden, 

kopiëren en plakken van tekst of afbeelding. 

5. Maakt gebruik van twee programma’s die tegelijkertijd op een computer actief zijn. 

6. Maakt gebruik van rekenmachine en andere digitale rekenhulpmiddelen. 

Domein 2: Beveiliging, privacy  

en ergonomie 

Eindterm 

 7. Kent de risico’s van het gebruik van digitale informatie en communicatie. 

8. Weet dat het niet is toegestaan om producten van anderen zonder toestemming te kopiëren 

en verspreiden (copyright). 

9. Weet dat er kosten zijn verbonden aan het gebruik van mobiele telefoons en internet. 

Domein 3: Informatie zoeken Eindterm 

 10. Gebruikt webadressen. 

11. Gebruikt de zoekfunctie binnen een programma of toepassing. 

12. Gebruikt een zoekmachine op internet: gebruikt zoektermen; selecteert de meest geschikte 

hyperlink op basis van de beknopte informatie die de zoekmachine geeft; scant een website 

aan de hand van een zoekvraag. 

13. Gebruikt startpagina’s of portals op internet en kiest de juiste trefwoorden om die te 

gebruiken bij een zoekvraag. 

14. Maakt gebruik van e-mail of een internetformulier om informatie te vragen. 

Domein 4: Informatie verwerken  

en presenteren 

Eindterm 

 15. Maakt gebruik van eenvoudige functies van een tekstverwerker. 

16. Zorgt voor een heldere lay-out in een tekst. 

17. Maakt gebruik van speciale lees- en rekentekens. 

18. Maakt gebruik van de spellingscorrectie in programma’s. 

19. Voegt een bestand toe als bijlage bij een bericht. 

20. Verwerkt informatie door digitale standaardformulieren, tabellen of schema’s in te vullen. 

21. Maakt gebruik van een eenvoudig rekenprogramma. 

22. Combineert teksten en afbeeldingen in een tekstverwerker of emailprogramma. 

Domein 5: Communicatie Eindterm 

 23. Ontvangt en stuurt berichten naar één of meerdere personen. 

24. Gebruikt e-mailadressen en telefoonnummers in een digitaal adresboek. 

 

Bijlage II Standaarden en eindtermen digitale vaardigheden 
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