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Wettelijke kaders  
Het beoogde Ad-niveau van de opleiding educatief 
professional beroepsonderwijs is allereerst beschreven als 
niveau 5 in het European Qualification Framework6 (EQF), 
vervolgens vastgesteld voor het Nederlandse onderwijs 
in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) en hierna 
concreter en praktijkgerichter gemaakt en vervolgens op 
15 februari 2019 vastgesteld door de Algemene Verga-
dering van de Vereniging Hogescholen. “Een Associate 
degree afgestudeerde staat met zijn voeten in de praktijk, 
bewaart met zijn hoofd het overzicht, verbindt mensen  
en koppelt daarmee denken aan doen”.1 In de door het 
Landelijk Overlegplatform Associate degrees gepubliceerde 
niveau 5 beschrijving worden deze leerresultaten  

1  http://www.deassociatedegree.nl/wp-content/uploads/190215-Beschrijving-niveau-5-2-.pdf
2 hoofdstuk 3 van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2018-08-01#Hoofdstuk3
3 https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf
4  https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo-13-181-Addendum-generieke-kennisbasis-tweedegraads-lerarenopleidingen.pdf
5 https://www.bvmbo.nl/2016_02_18/wp-content/uploads/2019/03/Maart-2019-Beroepsbeeld-MBO-docent.pdf
6 https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/kwalificatiedossier_docent_mbo_def.pdf
7 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.pdf

STANDAARD 1:
BEOOGDE LEERRESULTATEN

In dit hoofdstuk wordt het beroepsprofiel van de Ad educatief professional 
beroepsonderwijs gepresenteerd. Allereerst beschrijven we de wettelijke kaders 
die van toepassing zijn op beide opleidingen. Vervolgens zetten we uiteen wat 
een afgestudeerde Ad educatief professional beroepsonderwijs moet kennen en 
kunnen, dit vergelijken we ook met wat een mbo 4 student kent en kan en wat 
een bachelordocent kent en kan.  

gekoppeld aan de Dublin Descriptoren voor de Short 
Cycle Higher Education, het European Qualifications 
Framework (EQF) en de Nederlandse uitwerking hiervan 
het NLQF.

Ook de bekwaamheidseisen, zoals opgenomen in de 
Wet op Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) zijn leidend 
geweest bij het ontwerp van de Ad educatief professional 
beroepsonderwijs. In tabel 1 zijn de leidende wettelijke 
kaders benoemd, waarbij genoemd moet worden dat 
er een nieuw kader moet ontstaan om te komen tot de 
beschrijving van niveau 5 gericht op de brede educatief 
professional.

Opleiding Croho Kader EQF-niveau Kaders beroepsgerichtheid Kaders vakinhoud 

Ad educatief 
professional   
beroepsonderwijs

… DD (5) *  Uitwerking bekwaamheidseisen 
onderwijsondersteuner 2

*  Generieke Kennisbasis 3   
+ addendum 4   
(Focus beroepsgericht onderwijs) 

*  Beroepsbeeld mbo-docent 5 
*  Kwalificatiedossier mbo-docent 6 
*  bekwaamheidseisen docenten 7 

* Bachelor Kennisbases vakken:
   - Consumptieve techniek
   - Economie
   - Gezondheidszorg en welzijn
   -  Technische beroepsonderwijs-

opleidingen
   - Mens en technologie
   -  Educatie en kennismanagement 

groene sector

*  Kennisbasis vakdidactiek docent 
technische beroepen 

Tabel 1. Wettelijke kaders. 
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De lerarenopleidingen van Windesheim (W), Hogeschool 
van Amsterdam (HvA), Hogeschool Rotterdam (HR), Fontys 
(F) en Aeres (A) hebben verschillende Associate Degree- 
opleidingen (Ad) onderwijsondersteuner, te weten: 

Ad educatief professional… ISAT Aanbieder

Consumptieve Technologie I en II 80052 A, HvA en F

Educatie en Kennismanagement 
groene sector

80064 A

Gezondheidszorg en Welzijn 80045 HvA en HR

Techniek 80051 HvA

Technisch Beroepsonderwijs 80098 F, W en HR

De voorgenoemde opleidingen worden door middel  
van een planningsneutrale conversie (HvA, HR, Fontys en 
Aeres) en een toets nieuwe opleidingen (Windesheim) 
vervangen door een brede Ad educatief professional  
beroepsonderwijs. In tabel 1 zijn de kaders weergegeven.

Doorlopende leerlijn
Elke educatief professional beroepsonderwijs beschikt 
over een brede pedagogisch-didactische basis. Daarnaast 
beschikt hij over vakinhoudelijke basiskennis en vaardig-
heden in het beroepsgerichte domein en weet hij hoe hij 
deze kennis en vaardigheden opdoet en actueel houdt. 
Deze pedagogische, (vak)didactische en vakinhoudelijke 
kennis zorgen er voor dat de student versneld de bachelor 
van zijn uitstroomprofiel kan doorlopen, indien hij dit na 
het behalen van zijn Ad-opleiding wenst. Om deze reden 
is hebben afgestudeerde educatief professionals het zelfde 
niveau, onafhankelijk van waar hij zijn opleiding heeft 
gevolgd. Voor de generieke vaardigheden geldt dat met 
een gezamenlijk kennisbasis wordt gewerkt waardoor ook 
deze vaardigheden van gelijk niveau zijn. 

Bij het ontwerp van het beroepsbeeld is daarnaast de 
doorlopende leerlijn, zoals afgesproken tussen de MBO 
raad, ADEF en de Vereniging Hogescholen leidend 
geweest (zie figuur 1). Om deze reden heeft er overleg 
en kennisdeling plaatsgevonden met de instructeurs-
opleiding mbo 4 van Deltion Academy en met de bachelor 
docentenopleidingen van de eerder genoemde hoge-
scholen. Daarnaast is het kwalificatiedossier instructeurs-
opleiding ‘Instructie vaardigheden’ mbo niveau 4  en 
de bekwaamheidseisen en kennisbases van de bachelor 
lerarenopleidingen (niveau 6) bestudeerd. 

Bekwaamheidseisen 
De Beroepsvereniging ‘opleider mbo’ (BVMBO) heeft in 
2016 met ondersteuning van ECBO en op verzoek van het 
ministerie van OCW bekwaamheidseisen voor instructeurs 
opgesteld. De MBO-raad stelde in 2018 deze eisen vast.8  
De raad acht de kwaliteitseisen van belang in het kader 
van het verantwoord invullen van de begeleide onderwijs-
tijd waarbij de instructeur zelfstandig delen van het onder-
wijs verzorgt. Het ministerie van OCW heeft het voorstel 
overgenomen en verwerkt in een Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB). Met deze AMvB zijn de bekwaam-
heidseisen voor instructeurs in hoofdstuk 3 wettelijk 
vastgelegd.9 Per 1 augustus 2018 gelden deze wettelijke 
bekwaamheidseisen voor instructeurs. 

Kennisbases
Bij de inrichting van het curriculum wordt gebruikt van 
verschillende kennisbases. De kennisbases zijn veelal 
gericht op niveau 6 en om deze reden wordt steeds een 
vertaalslag naar niveau 5 gemaakt, waarbij uiteraard de 
doorlopende leerlijn werd geborgd.

De generieke kennisbasis (+addendum) voor de tweede-
graads lerarenopleidingen beslaat het beroepsgerichte 
deel: de onderwijskundige en pedagogische kennis 
alsmede het onderwijskundige en pedagogische han-
delingsrepertoire om het beroep van leraar goed uit te 
kunnen oefenen. Het betreft onder andere kennis over 
leren en ontwikkelen, het Nederlands onderwijssysteem, 
communicatie, de ontwikkeling van jongvolwassenen en 
diversiteit. In het addendum is uitgewerkt wat dit voor het 
beroepsonderwijs betekent. 
 
De kennisbases van Leraar Technisch Beroepsonderwijs, 
Gezondheidszorg & Welzijn, Consumptieve Technologie, 
Economie en Mens en Technologie zijn tot stand ge-
komen in de landelijke (vak)overleggen, waarna deze  
zijn gelegitimeerd door deskundigen uit het werkveld.  
In deze vakkennisbasis worden de vakinhoudelijke 
bekwaam heden beschreven. 
  
Positionering van de Ad educatief  
professional beroepsonderwijs
Het beroepsonderwijs vormt de context waarin de Ad 
educatief professional zijn of haar werk uitvoert.  
Door vergrijzing en een veranderende samenleving, 
waarin (beroeps)kennis al snel verouderd is, is de behoefte 
aan hoger opgeleiden groot.10 Om aan de behoefte van 
deze veranderende arbeidsmarkt te voldoen is er meer 
gekwalificeerd onderwijspersoneel nodig.

Al jaren wordt er genoemd dat een functiedifferentiatie 
het beroep van docent aantrekkelijker kan maken,11  

Instructeur
MBO niveau 4

Figuur 1 Afbeelding uit Meer samen – Gezamenlijke agenda mbo raad – ADEF – Vereniging Hogescholen 2018-2021

Senior
instructeur
AD-niveau

Docent
Bachelorniveau

Senior docent
Masterniveau

wat de toestroom van nieuwe docenten kan verhogen. 
Daarnaast is er een landelijke groei te zien in inschrijvin-
gen in Ad- opleidingen van 27% tussen 2017 en 201812  
die mogelijk kan worden verklaard doordat Ad opleidin-
gen beter aansluiten bij de interesses van mbo-door-
stromers of de kortere studieduur ten opzichte van een 
vierjarig bachelortraject. Een opleiding gepositioneerd 
tussen niveau 4 en niveau 6 vormt de verbinding. Ener-
zijds maakt een niveau 5 opleiding het werken in het 
onderwijs aantrekkelijker en anderzijds maakt dit het 
mogelijk om met een tussenstap (niveau 5) stapsgewijs 
van niveau 4 naar niveau 6 te klimmen. Hierdoor wordt 
het onderwijsuitvoerende palet uitgebreid.
 
In Nederland zijn met de invoering van de Associate 
degree (Ad) al diverse lerarenopleidingen gestart met een 
opleiding tot onderwijsondersteuner. Deze Ad opleidingen 
maakten deel uit van de lerarenopleiding en spitsten zich 
toe op de vakgebieden techniek, gezondheidszorg en 
welzijn, educatie en kennismanagement, omgangskunde en 
consumptieve techniek. 13 In de praktijk kwam het bij veel 
Ad-opleidingen neer op het volgen van de eerste 2 jaar van 
de bachelor, waarbij er weinig oog was voor het specifieke 
karakter van de Ad-student en de specifieke beroeps-
context van onderwijsondersteuner. Bovendien richtte 
de Ad zich sterk op de vakinhoud. Sinds de wetswijziging 
‘invoering Associate degree opleiding’ die op 1 januari 
2018 van kracht is geworden, is de Ad-opleiding een eigen-
standige opleiding binnen het hoger beroepsonderwijs.

Beeld van het beroep Ad educatief professional
Studenten in het beroepsonderwijs leren kennis en 
vaardigheden die hen in staat stelt om een beroep uit 
te oefenen. In het vmbo geldt daarbij dat leerlingen de 
kennis en vaardigheden worden aangeleerd die hen later 
in staat stelt om binnen het mbo zich verder te ontwikkelen 
tot gekwalificeerde vakmensen. Studenten binnen het 
beroepsonderwijs krijgen onderwijs aangeboden in een 
zeer diverse context: van meer schools naar meer werk-
plek georiënteerd. Het leren vindt meer en meer plaats 
binnen en hybride leeromgeving, waarbij schools leren  
en werkplekleren met elkaar zijn verbonden. 14

Bij het ontbreken van een formeel vastgesteld beroeps-
profiel van een educatief professional op niveau 5 zijn  
wij tot onderstaande beschrijving gekomen op basis  
van onderzoek van het ECBO15 uit 2016 over wat instruc-
teurs niveau 4 moeten kennen en kunnen, de generieke 
kennisbasis,16 de publicatie uit 2008 van SBL en Calibris 
over het onderscheid tussen een onderwijsondersteuner 
niveau 1 en 2,17 de beschrijving van de bekwaamheden 
voor docenten,18 het beroepsbeeld van de mbo-docent19 
en het kwalificatiedossier van de mbo-docent:20

Een Ad educatief professional verzorgt lessen waarbij  
de eindverantwoordelijkheid van de lessen bij de docent 
ligt, hij geeft instructie en begeleiding aan een groep 
studenten in één van deze omgevingen. Dit zijn niet 
alleen theoretische lessen, het zijn ook lessen waarbij 
een vaardigheid wordt aangeleerd in bijvoorbeeld een 
werkplaats of praktijkruimte. Lessen en de inhoud daarvan 
staan niet vast maar worden in grote mate ontworpen 
door docenten en in mindere mate door de Ad educatief 
professionals. Het beroep van leraar is, zo stellen Snoek et 
al. (2017) dynamisch en leraren ontwikkelen zich continu. 
Het beroep van educatief professional vormt dan ook een 
mogelijkheid voor instructeurs op niveau 4 om zich verder 
te kwalificeren in het verzorgen van instructie waarbij 
een educatief professional op niveau 5 al meer nadenkt 
over hoe zijn onderwijs meer betekenisvol, efficiënter en 
effectiever kan, maar waarvan niet wordt verlangd dat de 
educatief professional zicht heeft op hoe diverse factoren 
(maatschappij/politiek etc) invloed hebben op de inhoud 
van het onderwijs. Het ontwerpen van actueel en modern 
onderwijs op curriculumniveau is de verantwoordelijkheid 
van de docent op niveau 6 (bachelor) of de expertdocent  
op niveau 7 (master). De Ad educatief professional 
ontwerpt actueel en modern onderwijs op les(senserie)- 
niveau. Van de educatief professional wordt verlangd dat 
deze kennis heeft van het beroepenveld waar hij voor 
opleidt: hij of zij kent de bedrijven en instellingen waar 
studenten later werken of stage lopen. Deze contacten 
benut de educatief professional om zijn onderwijs binnen 
vorm te geven, uit te voeren en hierover te evalueren.  
Dit in overleg met de (expert)docent, die de eind-
verantwoordelijkheid heeft.

8  MBO-raad (2018), Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs.
9  https://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2018-08-01
10  adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, 2014
11  Onderwijsraad: ruim baan voor leraren, 2018, maar ook ‘LeerKracht’ van Rinnooy Kan, 2007
12  https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hbo/studenten-hbo/aantallen-deelnemers-associate-degree
13  https://apps.duo.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf
14  Zitter en Hoever, 2012. Via: https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo-12-144-Hybride-leeromgevingen-OECD-publicatie.pdf
15  Brouwer, Lams, Thomsen en van den Berg, 2016. Educatief professionals in het mbo: afbakening, lokalisering en toerusting. Via: https://www.mboraad.nl/sites/default/files/

documents/ecbo_educatief professionals_mbo_publieke_versie.pdf
16  https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf
17  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-74329.pdf
18  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.pdf
19  https://www.bvmbo.nl/2016_02_18/wp-content/uploads/2019/03/Maart-2019-Beroepsbeeld-MBO-docent.pdf
20  https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/kwalificatiedossier_docent_mbo_def.pdf
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BEROEPSPROFIEL

In de praktijk wordt gezien dat het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van on-
derwijs en het begeleiden van studenten zowel door instructeurs, educatief pro-
fessionals als docenten plaatsvindt. Om deze functies te vervullen zijn wet telijke 
kaders vastgesteld. Zo is er voor instructeurs in 2018 vastgesteld dat instructeurs 
vakinhoudelijk op het niveau waarop zij werkzaam zijn en pedagogisch-didactisch 
op niveau 4 bekwaam moeten zijn.21 Voor docenten op bachelor niveau zijn in 2017 
de bekwaam heidseisen22 en generieke kennisbasis vastgesteld. In de bekwaam-
heidseisen staan benoemd welke werkzaamheden een docent als ‘dagelijks werk’ 
doet, ‘door het jaar heen’ en in de context van de school organisatie. 

HET DAGELIJKS WERK DOOR HET JAAR HEEN

lessen uitvoeren,  
leerlingen begeleiden

programma  
samenstellen

uitleg en  
verantwoorden

afstemmen op leerling

afstemmen  
met collega’s

evalueren

afstemmen met  
de omgeving van  

de school

bijstellen, verbeteren

bijdrage aan  
onderwijskundige 

ontwikkeling

CONTEXT  
SCHOOLORGANISATIE

21  zie Kwaliteitskader bekwaamheidseisen voor instructeurs, vastgesteld op de algemene Vergadering van de MBO Raad op 17-4-2018
22  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-148.pdf
23  https://www.leraar24.nl/app/uploads/Voorstel_bekwaamheidseisen_2012.pdf

Figuur 2: de inhoud van het beroep23

evalueren beoordelenlessen maken

voortgang plannen
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De overeenkomsten zijn groot: ongeacht het niveau  
(4, 5, 6 of 7) gaat het om professionals die in toenemende 
mate beslissingen nemen over onderwijsleerproces binnen 
het beroepsonderwijs. Oplopend kan gesteld worden 
dat vanaf niveau 4, onderwijs wordt verzorgd binnen één 
bepaald type leeromgeving en dat bij niveau 5, onderwijs 
wordt verzorgd in meerdere hybride typen leeromgevin-
gen. Zo kan een educatief professional beroepsonderwijs 
werkzaam zijn in de praktijkruimten, theorielokalen, open 
leercentra, maar ook kan hij BPV-bezoeken doen. De 
verbinding en de kwaliteit van het onderwijs zijn onder 
eindverantwoordelijkheid van de docent op niveau 6 of 7.  
De educatief professional mag zelf beslissingen nemen, 
mits deze passen binnen de afspraken die gelden in  
het team. 

Op basis van het kwalificatiedossier voor instructeur 
mbo niveau 4 24 en de bekwaamheidseisen en generieke 
kennis basis 25 (2017) voor docenten zijn de bekwaam-
heidseisen van de educatief professional verder geduid. 
Daarbij hebben wij de cirkel met de bekwaamheidseisen 
voor de docent als uitgangspunt genomen voor het kader 
van de bekwaamheden van de Ad Educatief professional  
(Figuur 3). De Ad educatief professional moet zowel vak-
inhoudelijk, pedagogisch als vakdidactisch bekwaam zijn 
en dit doe hij vanuit de brede professionele basis. In de 
brede professionele basis staan de vaardigheden organi-
seren, plannen, communiceren, reflectief, onder zoekend, 
resultaat en ontwikkelingsgericht, samenwerkend en 
samen lerend genoemd. 
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vakinhoudelijk 
bekwaam

vakdidactisch 
bekwaam

pedagogisch  
bekwaam

Figuur 3: bekwaamheden 26

Domein 1 - Vakdidactisch
Op Ad niveau zijn educatief professionals verantwoordelijk 
voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van delen 
van onderwijs in praktijk- en in theoriesituaties waarin 
basisbegrippen en basisvaardigheden worden aange-
leerd. De inhoud en vorm van het onderwijs staan daarbij 
niet vast: de educatief professional kan in overleg met de 
docent onderwijs uitvoeren aan zowel kleine groepen als 
grote groepen en in zowel een praktijk- als theoriesetting. 
In tegenstelling tot de instructeur, wordt daarbij verlangd 
dat de educatief professional zijn keuzes kan onderbouwen. 
Deze onderbouwing is gebaseerd op kennis over leren, 
ontwikkelen in het beroepsonderwijs en bijvoorbeeld  
het onderwijsconcept van zijn onderwijsinstelling. 

De Ad educatief professional is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van begeleiding in de praktijk en het geven van 
instructies in theorielessen. Een educatief professional 
fungeert als schakel tussen de praktijk- en de theorie-
lessen. Waar een instructeur met name begeleidt, zal een 
Ad educatief professional meer uitleg geven en praktisch 
toepasbare theorie aan handelingen koppelen. Daarnaast 
beheerst de Ad educatief professional meer begeleidings-
vaardigheden om de student zelf met oplossingen te laten 
komen. Ook kan de educatief professional kleinschalige 
(delen van) projecten opzetten om studenten in een zo  
authentiek mogelijke context te laten leren. Dit alles doet 
hij in overleg met zowel de instructeur als de docent, 
waarbij hij werkt onder verantwoordelijkheid van de 
docent (niveau 6). De educatief professional onderzoekt 
proactief hoe zijn onderwijs past binnen de onderwijsvisie 
van de organisatie, waarbij hij verantwoording aan de  
docent kan afleggen over het onderwijsdeel dat hij  
voorbereidt en/of uitvoert.

De kennis en kunde van de educatief professional is gericht 
op het geven van instructie aan heterogene groepen,  
passend onderwijs, opleiden in de beroepscontext,  
evaluatie van onderwijsactiviteiten en formatief toetsen  
in het beroepsonderwijs. Dit uit zich bijvoorbeeld in 
het weten wat een kwalificatiedossier inhoudt en het in 
staat zijn om een beeld te vormen van of een student 
al dan niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het 
kwalificatie dossier. De educatief professional overlegt 
hierbij regelmatig met de docent en geeft input in over-
leggen zodat onder eindverantwoordelijkheid van een 
docent uiteindelijk de kwalificatie van de student wordt 
beoordeeld. 

Domein 2 - Pedagogisch
Op pedagogisch vlak heeft de educatief professional 
een signalerende functie. In de diversiteit aan onderwijs-
settings binnen het beroepsonderwijs kent de educatief 
professional zijn doelgroep (studenten/ leerlingen) en 
heeft hij weet van hun achtergrond. Hij kan hierop  
inspelen, kan een stimulerend en veilig pedagogisch 
klimaat bewerkstelligen, maar kan ook waar nodig bij 
studenten/leerlingen door coaching problemen  
achterhalen in samenspraak met de studieloopbaan-
begeleider/mentor. Dit laatste gebeurt vaak in (in)formele 

gesprekken. De uitkomst van deze gesprekken worden 
door de educatief professional doorgegeven aan de  
docent en eventueel zorgteam. In vergelijking met een  
instructeur heeft de educatief professional beschikking 
over meer gesprekstechnieken en kennis van veelvoor-
komende leerproblemen en gedragsstoornissen.  
In vergelijking met een docent staat de educatief  
professional vaak net wat dichter bij de studenten,  
door de context van zijn werk, maar zal hij niet de student 
systematisch observeren en volgen in zijn ontwikkeling.  
De educatief professional zal geen LOB-onderwijs  
ontwerpen, maar kan wel een aantal LOB-gerichte taken  
uitvoeren, zoals loopbaanoriëntatie of burgerschapsvorming.

De educatief professional kan zijn eigen pedagogisch 
handelen verklaren en verantwoorden. Hij stimuleert het 
zelfvertrouwen van zijn studenten en motiveert hen om te 
leren. Hij kan aan de docent -onder wiens verantwoorde-
lijk hij valt- duidelijk maken waarom hij een aanpak kiest, 
maar is ook in staat om kritisch naar het effect van zijn 
handelen te kijken en zo nodig gefundeerd een andere 
aanpak te kiezen.

In het kader van passend onderwijs heeft de educatief 
professional een signalerende functie. Hij deelt inzichten 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
en studenten die hij van belang acht. In overleg met de 
docent wordt vervolgens een passend onderwijsaanbod 
ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. De educatief 
professional neemt bij de uitvoering hiervan een deel voor 
zijn rekening: bijvoorbeeld in het bieden van remediëring 
bij leerproblemen van leerlingen met minder complexe 
leerbehoeften. Hij maakt daarbij bijvoorbeeld aanpas-
singen in opdrachten, inhoud of instructie. 

Domein 3 - Vakinhoudelijk
Om vakbekwaam te zijn moet een educatief professional 
beschikken over benodigde kennis en kwalificaties om  
het beroep uit te oefenen. Tijdens zijn studie zal de  
educatief professional een brede basis ontwikkelen.  
Op pedagogisch- didactisch vlak, maar ook vakinhoudelijk. 
Hij kan vakinhoudelijke en vakoverstijgende problemen 
onderzoeken vanuit meerdere invalshoeken. Hij werkt 
hiervoor samen met medestudenten en/of collega’s met 
verschillende vakinhoudelijke achtergronden en kan zaken 
interdisciplinair oppakken. Dit is een kenmerkend verschil 
met een niveau 4-instructeur en iets waarmee de Ad  
educatief professional zich kan profileren. 

Waar een instructeur zich puur bezighoudt met het vak-
gebied waarin hij lesgeeft, zal de Ad educatief profes sional 
ook contacten leggen binnen zijn school met andere 
domeinen/profielen. Door deze vakoverstijging (waarvoor 
kennis heeft van andere profielen nodig is) kan hij de 
samenwerking binnen de school opzoeken, maar ook beter 
omschrijven waar de kracht van de opleiding waarvoor hij 
werkt ligt. Bovendien kan hij zijn eigen beroeps interesse 
beter onderbouwen, maar ook kan hij een student die 
twijfelt over zijn studiekeuze in samen werking met de  
studieloopbaanbegeleider/mentor begeleiden. 

24  hoofdstuk 3 van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2018-08-01#Hoofdstuk3
25  https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf en https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo-13-181-Addendum- 

generieke-kennisbasis-tweedegraads-lerarenopleidingen.pdf
26  https://www.leraar24.nl/app/uploads/Voorstel_bekwaamheidseisen_2012.pdf
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Naast de brede vakinhoudelijke basis verdiept de student 
zich in zijn vakgebied. De afgestudeerde Ad educatief 
professional bezit ruime, gespecialiseerde kennis van 
een domein en heeft hij begrip van een beperkte reeks 
van basis theorieën, principes en concepten. Hij bezit 
beperkte kennis en begrip van enkele belangrijke actuele 
onderwerpen en specialismen binnen zijn uitstroom-
richting. Hij reproduceert en analyseert de kennis en past 
deze toe, ook in andere contexten, om een antwoord te 
geven op problemen die gerelateerd zijn aan een beroep 
en kennisdomein. Hij gebruikt procedures flexibel en 
inventief en signaleert beperkingen van bestaande kennis 
in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en onder-
neemt actie.27 In Tabel 2 is deze niveaubeschrijving van de 
ad afgezet tegen niveau 4 en niveau 6. De vakinhoudelijke 
kennis helpt de Ad educatief professional in de uitvoering 
van zijn taak en biedt ook doorstroommogelijkheden naar 
de bachelor lerarenopleiding waarop zijn uitstroomprofiel 
aansluit. De borging van de kennisbasis op vakniveau 
gebeurt door het landelijk vakgroepoverleg middels  
peer review.

27  BLz 12, niveau 5, via: https://www.nlqf.nl/images/downloads/NLQF/e_Beschrijving_leerresultaten_gereguleerde_kwalificaties.pdf
28  https://www.nlqf.nl/images/downloads/NLQF/e_Beschrijving_leerresultaten_gereguleerde_kwalificaties.pdf

Niveau 4, mbo Niveau 5, Ad Niveau 6, Bachelor

C
o

nt
ex

t Een herkenbare, wisselende leef- en 
werkomgeving, ook internationaal.

Een onbekende, wisselende leef- en 
werkomgeving, ook internationaal. 

Een onbekende, wisselende leef- en 
werkomgeving, ook internationaal.

K
en

ni
s Bezit brede of specialistische kennis 

van materialen, middelen, feiten, 
abstracte begrippen, theorieën, 
ideeën, methoden en processen van 
en gerelateerd aan een beroep en 
kennisdomein.

Bezit ruime, gespecialiseerde kennis 
van een beroep en kennisdomein. 

Bezit gedetailleerde kennis van enkele 
beroep- of kennisdomeinen en begrip 
van een beperkte reeks van basis 
theorieën, principes en concepten. 
 
Bezit beperkte kennis en begrip van 
enkele belangrijke actuele onderwer-
pen en specialismen.

Bezit een gevorderde gespecialiseerde 
kennis en kritisch inzicht in theorieën 
en beginselen van een beroep of 
kennisdomein. 

Bezit brede, geïntegreerde kennis en 
begrip van de omvang, de belang-
rijkste gebieden en grenzen van een 
beroep en kennisdomein. 

Bezit kennis en begrip van enkele 
belangrijke actuele onderwerpen en 
specialismen gerelateerd aan een 
beroep en kennisdomein.

V
aa

rd
ig

he
d

en
 (T

o
ep

as
se

n 
va

n 
ke

nn
is

) Reproduceert en analyseert de ken-
nis en past deze toe. 

Evalueert en integreert gegevens 
en ontwikkelt strategieën voor het 
uitvoeren van diverse (beroeps)taken. 

Signaleert beperkingen van bestaande 
kennis in de beroepspraktijk en in het 
kennisdomein en onderneemt actie. 

Analyseert redelijk complexe  
(beroeps)taken en voert deze uit.

Reproduceert en analyseert de kennis 
en past deze toe, ook in andere con-
texten, om een antwoord te geven 
op problemen die gerelateerd zijn 
aan een beroep en kennisdomein. 

Gebruikt procedures flexibel en 
inventief. 

Signaleert beperkingen van bestaan-
de kennis in de beroepspraktijk en 
in het kennisdomein en onderneemt 
actie. 

Analyseert complexe (beroeps)taken 
en voert deze uit.

Reproduceert en analyseert de ken-
nis en past deze toe, ook in andere 
contexten, zodanig dat dit een pro-
fessionele benadering in het beroep 
laat zien. 

Past complexe gespecialiseerde 
vaardigheden toe op de uitkomsten 
van onderzoek. 

Brengt met begeleiding op basis van 
beperkte methodologische kennis 
een praktijkgericht onderzoek tot een 
goed einde. 

Stelt argumentaties op en verdiept 
deze.  Evalueert en combineert 
kennis en inzichten uit een specifiek 
domein kritisch. 

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
he

id
 e

n 
ze

lf
st

an
d

ig
he

id Werkt samen met gelijken,  
leidinggevenden en cliënten. 

Draagt verantwoordelijkheid voor 
resultaten van eigen werk en studie. 

Draagt gedeelde verantwoordelijk-
heid voor het resultaat van het werk 
van anderen.

Werkt samen met gelijken,  
leidinggevenden en cliënten. 

Draagt verantwoordelijkheid voor 
resultaten van eigen werk en studie. 

Draagt gedeelde verantwoordelijk-
heid voor het resultaat van het werk 
van anderen en voor het aansturen 
van processen.

Werkt samen met gelijken, specialisten 
en niet-specialisten, leiding gevenden 
en cliënten.

Draagt verantwoordelijkheid voor 
resultaten van eigen werk en studie 
en het resultaat van het werk van 
anderen.
 
Draagt gedeelde verantwoordelijk-
heid voor het aansturen van processen 
en de professionele ontwikkeling van 
personen en groepen. 

Verzamelt en interpreteert relevante 
gegevens met het doel een oordeel 
te vormen dat mede gebaseerd is op 
het afwegen van relevante sociaal- 
maatschappelijke, beroepsmatige  
of ethische aspecten.

Tabel 2: vergelijking niveau 4,5 en 6.28
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Bachelor  
‘Is een vakman in een 
 bredere context’

Associate degree  
‘ Verbindt vakmanschap met  
operatie en strategie

+

mbo-4  
‘Verstaat zijn vak’ + +

De beginnend beroepsbeoefenaar De beginnend beroepsbeoefenaar De beginnend beroepsbeoefenaar

Die volgens standaardprocedures en 
methodes werkt en deze toepast in 
het dagelijks werk.

Die theorieën uit zijn vakgebied toe-
past op een praktisch vraagstuk.

Die methodisch werkt en theorieën 
kan vertalen naar toepassingen voor 
praktijkvraagstukken.

Die vrijwel zelfstandig werkt aan  
standaardtaken en samenwerkt in  
zijn eigen team.

Die onder begeleiding werkt aan 
complexe taken en een operationeel 
team aanstuurt.

Die vrijwel zelfstandig aan complexe 
taken werkt en samenwerkt in een 
omgeving met meerdere actoren  
en belangen.

Die communiceert over zijn eigen 
taken in het team.

Die doelgericht communiceert over 
taken in het team t.o.v. de doelen 
van de organisatie.

Die met meerdere partijen  
communiceert en de verschillende 
belangen overziet.

Die problemen signaleert. Die de (onderzoeks) vraag  
formuleert.

Die de vraag onderzoekt.

Die de aangedragen oplossing 
toepast.

Die de aangedragen oplossing  
implementeert.

Die de oplossingsstrategie  
formuleert.

Die zijn eigen leervraag onder  
begeleiding kan formuleren.

Die zijn eigen leervraag zelfstandig 
kan formuleren.

Die zin eigen leervraag kan  
regisseren.

Tabel 3: De Ad in perspectief  
(overgenomen van www.deassociatedegree.nl/wp-content/uploads/190215-Beschrijving-niveau-5-2-.pdf)

Domein 4 - Professionele basis
Naast de specifieke bekwaamheden voor het beroep van 
educatief professional zijn ook de landelijk vastgestelde 
meer generieke bekwaamheden omschreven door de 
onderwijscoöperatie. Deze generieke bekwaamheden 
sluiten goed aan bij het landelijk beschreven Ad-niveau 
5. 29 In onderstaand figuur wordt duidelijk waar het verschil 
met niveau 4 en 6 zit en dit is meegenomen in de beschrij-
ving van de professionele basis die hieronder volgt. 

Hieronder volgt een weergave van deze generieke 
bekwaam heden (tabel 3: De Ad in perspectief)  
toegespitst op het beroep van educatief professional.

Organiseren en plannen  
(Probleemoplossend vermogen)
Problemen in het onderwijs zijn vaak complex van aard. 
Praktische problemen zoals het inrichten van de leer-
omgeving, het voorbereiden van praktijksituaties en  
het beoordelen op de werkplek vergen vermogen om  
te organiseren. De educatief professional is bekend  
met deze praktijken en kan hiervoor concreet materiaal 
verzorgen. Verder kan de educatief professional oplos-
singen aandragen voor praktijkproblemen. Wanneer een 
oplossing is bedacht kan hij deze uitvoeren en is in staat 

om te communiceren over het resultaat van deze uitvoe-
ring. Het verschil met een instructeur is dat de educatief 
professional over meer overzicht beschikt om oplossingen 
te implementeren en meer initiatief neemt om problemen 
op te lossen. De problemen die hij oplost zijn praktisch 
van aard en op micro-niveau (klasniveau), voor meer  
complexe problemen op meso-niveau schakelt de  
educatief professional een docent in. 

mbo 4 Ad bachelor

Die de aan-
gedragen  
oplossing  
toepast.

Die de aan-
gedragen  
oplossing  
implementeert.

Die de 
oplossings-
strategie  
formuleert.

Communiceren
De Ad educatief professional initieert en neemt deel aan 
overleggen binnen teams in het beroepsonderwijs. Hij 
stemt zijn taken en rollen af met de docent. Daarbij kan 
hij helder verwoorden (op papier of mondeling) wat zijn 
verantwoordelijkheden zijn en welke taken hij uitvoert en 
hoe dit bijdraagt aan de doelen die de onderwijsgevende 
instantie heeft. 

mbo 4 Ad bachelor

Die communi-
ceert over zijn 
eigen taken in 
het team.

Die doelgericht 
communiceert 
over taken in het 
team t.o.v. de 
doelen van de 
organisatie.

Die met meer-
dere partijen 
communiceert 
en de verschil-
lende belangen 
overziet.

Reflectief
De Ad educatief professional leert op basis van feed-
back, transfer, reflectie(modellen) en metacognitie.30  
Hij kan met behulp van reflectie zelf zijn leren sturen.  
De Ad educatief professional beschikt over zelfkennis  
en is in staat is tot kritische reflectie op zichzelf in het 
professionele handelen.31 Hij kan zijn professionele  
handelen uitleggen en verantwoorden. 

Onderzoekend vermogen
De Ad educatief professional heeft een kritische en  
reflectieve houding. Hij kan zelfstandig leervragen  
formuleren, doordat hij reflecteert, leest en luistert naar 
ervaringen van anderen, zoals studenten of collega’s.  
Met zijn leervragen gaat de Ad educatief professional 
proactief op kleinschalig onderzoek uit, wat zich met  
name richt op zijn eigen beroepspraktijk (micro-niveau).  
Denk hierbij een aan analyse van een lessencyclus met 
een voorstel gebaseerd op theorie hoe deze lessemcyclus 
beter kan. Hij gebruikt hiervoor zijn directe collega’s,  
veelal aangereikte, praktische literatuur en zijn studenten. 
Op deze wijze komt hij met concrete aanbevelingen voor 
zichzelf en directe collega’s. Verschil met het onderzoek 
van een bachelor-docent is dat het onderzoek van de 
docent zich veel meer op schoolniveau afspeelt en dat 
literatuur (semi-)wetenschappelijk is. 

mbo 4 Ad bachelor

Die problemen 
signaleert.

Die de (onder-
zoeks) vraag 
formuleert.

Die de vraag 
onderzoekt.

Die volgens 
standaard-
procedures en 
methodes werkt 
en deze toepast 
in het dagelijks 
werk.

Die theorieën  
uit zijn vak-
gebied toepast 
op een praktisch 
vraagstuk.

Die metho-
disch werkt en 
theorieën kan 
vertalen naar 
toepassingen 
voor praktijk-
vraagstukken.

29  www.deassociatedegree.nl/wp-content/uploads/190215-Beschrijving-niveau-5-2-.pdf 
30  https://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_bachelor/kb-generiek.pdf
31  https://www.leraar24.nl/app/uploads/Voorstel_bekwaamheidseisen_2012.pdf

Resultaat en ontwikkelingsgericht 
De context van het beroepsonderwijs verandert continu. 
De Ad educatief professional is bekend met diverse prak-
tijken waarvoor hij opleidt. Hij kent trends in vraagstukken 
die in deze praktijken spelen en kan zijn eigen kennis binnen 
deze trends ontwikkelen wanneer dat nodig is. Dit kan 
bijvoorbeeld binnen het technisch domein door nieuwe 
kennis op te doen in een bedrijf dat meer gespecialiseerd 
is of binnen het domein GW door praktijkervaring op te 
doen in een verpleeghuis. Hij neemt deel aan vergaderin-
gen, bezoekt beurzen, conferenties op het gebied van de 
thema’s in de inhoud van het onderwijs dat hij verzorgt.  
De beroeps opgeleide student dient in het onderwijs 
binnen de opleiding hier voldoende mee in aanraking 
komen. Dat vormt een uitdaging, want het vraagt vermo-
gen te selecteren en te zien wat mogelijk is en prioriteit 
heeft. In de praktijk betekent dit dat de Ad educatief 
professional zijn leervraag zelfstandig kan formuleren. 
Met ondersteuning van de docent of een leidinggevende 
worden vervolgens acties uitgezet om te voldoen aan de 
leervraag. Op deze wijze bouwt de Ad educatief professi-
onal zelf ook aan zijn eigen kennisbasis. 

mbo 4 Ad bachelor

Die zijn eigen 
leervraag onder 
begeleiding kan 
formuleren.

Die zijn eigen 
leervraag 
zelfstandig kan 
formuleren.

Die zijn eigen 
leervraag kan 
regisseren.

Samenwerkend en samen lerend
De educatief professional beroepsonderwijs werkt profes-
sioneel samen met instructeurs, indien deze ook werkzaam 
zijn op zijn werkplek. Indien wenselijk delegeert hij taken 
op gebied van inrichten van het (praktijk)lokaal of voor-
bereiden van eenvoudige onderwijs en daarnaast durft  
hij zijn collega’s van feedforward te voorzien. Dit doet  
de educatief professional steeds onder begeleiding van 
een docent. Zowel instructeur als educatief professional 
dragen verantwoordelijkheid af over hun handelen aan  
de docent. 

Binnen het beroepsonderwijs vindt samenwerking met de 
omgeving plaats, dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de rol 
van begeleider tijdens stage. De educatief professional 
voert stagebezoeken uit en gaat in gesprek met studenten 
over de vorderingen op de stage. Daaraan gelinkt over-
legt de educatief professional met de werkplek over de 
vorderingen in de ontwikkeling van de student die stage-
loopt. Waar knelpunten ontstaan signaleert de educatief 
professional deze en doet een voorstel naar de verant-
woordelijk docent. Mocht dit nodig zijn geeft hij input 
over de beoordeling van de student in de werkpraktijk.  
Dit doet hij niet zelfstandig maar onder verantwoord-
elijkheid van de examinerend docent: deze laatste kan 
advies inwinnen bij de educatief professional beroeps-
onderwijs. 
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Samenwerking met de omgeving komt ook tot uiting in  
de contacten die de educatief professional heeft in zijn 
professionele netwerk. Hij kent bijvoorbeeld binnen de 
sector werkgevers en levert een positieve bijdrage aan 
overleggen tussen deze werkgevers en collega’s van de 
school waar hij werkt, in samenspraak met de docent. 
Als laatste ontstaat samenwerking doordat de ad-onder-
steuner in samenspraak met de docent ook afstemming 
heeft met bijvoorbeeld zorgverleners, studiecoaches, 
loopbaanbegeleiders en anderen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van de student tot vakbekwaam beroeps-
beoefenaar. De educatief professional heeft daarbij een 
uitvoerende taak; hij vertaalt onder leiding van de docent 
de inzichten en adviezen van anderen naar zijn eigen 
handelen.

De educatief professional leert van het samenwerken  
met collega’s, ouders en anderen. Hij spreekt anderen  
zo nodig aan en is aanspreekbaar.

mbo 4 Ad bachelor

Die vrijwel zelf-
standig werkt 
aan standaard 
taken en samen-
werkt in zijn 
eigen team.

die onder  
begeleiding 
werkt aan  
complexe  
taken en een 
operationeel 
team aanstuurt.

Die vrijwel 
zelfstandig 
aan complexe 
taken werkt en 
samenwerkt in 
een omgeving 
met meerdere 
actoren en 
belangen.

Die communi-
ceert over zijn 
eigen taken in 
het team.

Die doelgericht 
communiceert 
over taken in het 
team t.o.v. de 
doelen van de 
organisatie.

Die vrijwel 
zelfstandig 
aan complexe 
taken werkt en 
samenwerkt in 
een omgeving 
met meerdere 
actoren en 
belangen.




