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Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van 
referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie 

1 Situering 

Op 15 juli 2008 vraagt de Entiteit Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en 
Volwassenenonderwijs advies over voorstellen voor nieuwe opleidingsprofielen voor het 
leergebied Wiskunde in de basiseducatie.  

Zij vraagt ook advies over een voorstel van referentiekader voor het leergebied Wiskunde 
van de basiseducatie. 

De adviesvrager wil met deze voorstellen uitvoering geven aan de verdere opvolging van het 
evaluatierapport van de onderwijsinspectie over de eerste fase van de modularisering van de 
basiseducatie. 

Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt in artikel 24 de 
procedure voor de goedkeuring van opleidingsprofielen en de adviesbevoegdheid van de 
Vlor terzake. 

De Vlaamse Regering bepaalde in het besluit van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van 
het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs de procedure en de criteria om tot 
opleidingsprofielen te komen (art. 4-6). 

2 Advies 

2.1 Totstandkoming van het advies 

De commissie Basiseducatie bereidde in opdracht van de Raad Levenslang en Levensbreed 
Leren dit advies voor. De commissie werd daartoe uitgebreid met deskundigen uit de centra 
voor basiseducatie en deskundigen uit de centra voor volwassenenonderwijs met een 
aanbod Algemene Vorming. Deskundigen van de Entiteit Curriculum lichtten de voorstellen 
toe.  

De commissie Basiseducatie vergaderde op 18 september en 1 oktober 2008, onder het 
voorzitterschap van dhr. Christof Vanden Eynde (Federatie Basiseducatie). 

De ter advies voorgelegde voorstellen zijn ontwikkeld in een overgangsfase tussen het 
decreet van 1991 betreffende de basiseducatie en het decreet volwassenenonderwijs van 15 
juni 2007. Vermits de implementatie van de voorgestelde opleidingsprofielen onder het 
toepassingsgebied van het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 valt, heeft de 
raad de voorstellen afgetoetst aan de bepalingen van dit nieuwe decreet. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurde dit advies met eenparigheid van 
stemmen goed op 4 november 2008 in aanwezigheid van 20 stemgerechtigde leden. 
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2.2 Advies over het voorstel van referentiekader 

2.2.1 Totstandkoming en beschrijving van het voorstel 

In 2005 evalueerde de inspectie volwassenenonderwijs de eerste fase van de modularisering 
in de basiseducatie. In de aanbevelingen van de inspectie over het opleidingsprofiel 
wiskunde stonden inhoudelijke en organisatorische flexibiliteit centraal. De overheid startte 
daarom eerst een overleggroep en later een ontwikkelcommissie op, die als opdracht 
hadden om het bestaande opleidingsprofiel wiskunde aan te passen. Binnen die 
overleggroep ontstond de idee om een “matrix” van doelen te ontwikkelen, die als 
referentiekader voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie zou gelden. 

2.2.2 Bemerkingen bij het voorstel van matrix als referentiekader 

De “matrix” waarover de overheid advies vraagt, omvat een opsomming van “eindtermen” en 
“basiscompetenties” voor het leergebied wiskunde van de basiseducatie. De ontwikkeling 
ervan is gebaseerd op de ervaringen van de centra met de huidige ontwikkelingsdoelen 
wiskunde. De voorgestelde “eindtermen” en “basiscompetenties” zijn, op vraag van de 
lesgevers van de basiseducatie, concreet en operationeel geformuleerd. 

Het voorstel om de matrix als referentiekader voor het leergebied wiskunde in de regelgeving 
te verankeren, roept een aantal vragen op m.b.t. de bepalingen van het decreet 
volwassenenonderwijs. 

Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat voor de opleidingen van de leergebieden 
Nederlands, wiskunde, maatschappijoriëntatie, informatie- en communicatietechnologie en 
talen in de basiseducatie, dezelfde eindtermen gelden als die voor de leergebieden in het 
lager onderwijs en eindtermen en ontwikkelingsdoelen in de eerste graad van het voltijds 
secundair onderwijs (art. 11§4). Indien de Vlaamse Regering op basis van de eigenheid van 
de basiseducatie bepaalde eindtermen wil schrappen of aanpassen, dan moet zij deze 
schrappingen of aanpassingen binnen een maand na de goedkeuring ter bekrachtiging 
voorleggen aan het Vlaams Parlement (art. 11§5). 

De raad is van oordeel dat het inderdaad wenselijk is dat de overheid op basis van de 
eigenheid van de basiseducatie en conform art. 11§5, bepaalde eindtermen schrapt of 
aanpast.  

De overheid beschrijft in de voorgestelde matrix voor het leergebied wiskunde van de 
basiseducatie, “eindtermen” en “basiscompetenties”.  

De raad merkt op dat het begrip “basiscompetenties” in het decreet volwassenenonderwijs 
niet van toepassing is op de opleidingen van de leergebieden Nederlands, wiskunde, 
Maatschappijoriëntatie, informatie- en communicatietechnologie en talen in de basiseducatie 
(art. 12§§1-3). De decreetgever maakt een strikt onderscheid tussen eindtermen en 
basiscompetenties: ofwel legt de overheid de eindtermen vast voor een opleiding (of, in het 
geval van de basiseducatie, voor een geheel van opleidingen), ofwel de basiscompetenties.  

De reden waarom de Entiteit Curriculum in de matrix voor het leergebied wiskunde ook 
“basiscompetenties” voorstelt, is ingegeven vanuit de ervaring dat het met het doelpubliek 
van de basiseducatie niet altijd mogelijk is om in één module al een volledige eindterm te 
bereiken. Daarom heeft de Entiteit Curriculum ook “procesdoelen” gedefinieerd, en deze 
procesdoelen in een aantal gevallen geclusterd tot modules. De overheid stelt voor om aan 
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deze procesdoelen het statuut van basiscompetenties toe te kennen. Volgens de Entiteit 
Curriculum is dit de enige mogelijkheid om modules waarin geen “eindtermen” worden 
gerealiseerd, mogelijk te maken en te certificeren. 

Een bijkomende reden waarom de overheid deze doelen in de regelgeving wil verankeren, is 
omdat de overheid deze doelen wil laten gelden als referentiekader voor de in het 
vooruitzicht gestelde “open modules”. In functie van te maken keuzes in het kader van 
flexibilisering is het niet altijd zo dat de selectie van doelen voor een cursist/groep cursisten 
reikt tot aan een eindpunt (= eindterm).  

De deskundigen van de Entiteit Curriculum die bij de besprekingen in de commissie 
Basiseducatie aanwezig waren, deelden mee dat de overheid de intentie heeft om het 
decreet volwassenenonderwijs zó aan te passen dat de overheid voor de opleidingen van 
het leergebied wiskunde in de basiseducatie, zowel eindtermen als basiscompetenties 
bepaalt. 

De raad vindt het alleszins wenselijk dat er modules mogelijk zijn waarin de centra hun 
cursisten stapsgewijs voorbereiden op het bereiken van de eindtermen en dat er ijkpunten 
per module of procesdoelen worden vastgelegd. De raad merkt op dat dit gegeven niet 
nieuw is, alleen behoort het vastleggen van de ijkpunten per module vandaag tot de 
bevoegdheid van de inrichtende machten.  

De raad vraagt dat de overheid de samenhang in het decreet volwassenenonderwijs, wat 
betreft de invulling en het toepassingsgebied van de begrippen “eindtermen” en 
“basiscompetenties”, zou bewaken. 

2.3 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen 

2.3.1 Bemerking vooraf 

Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs bepaalt in artikel 24§1 
dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen (OP) voor het volwassenenonderwijs 
bepaalt, op voordracht van de stuurgroep en na advies van de Vlaamse Onderwijsraad. 

De raad merkt op dat de decretale procedure zoals beschreven in art. 24§1 niet is gevolgd. 

2.3.2 Totstandkoming en beschrijving van de voorstellen 

De voor advies voorgelegde opleidingsprofielen omvatten 

1°  een “kerntraject”, bestaande uit drie certificaatopleidingen die op elkaar 
verderbouwen: wiskunde - maatschappelijk functioneren (4 modules van 90 lestijden), 
wiskunde - maatschappelijk participeren (de 4 modules van de vorige opleiding + 1 
bijkomende module van 90 lestijden) en wiskunde - doorstroom (de 5 modules van de 
vorige opleidingen + 3 bijkomende modules van respectievelijk 90, 50 en 40 
lestijden). 

2°  vier “zwevende modules”: wiskunde - bouw basis (40 lestijden), wiskunde - bouw plus 
(40 lestijden), wiskunde - brugmodule alfa (40 lestijden) en wiskunde - tijd en ruimte 
(20 lestijden). Deze zwevende modules moeten de centra toelaten om in te spelen op 
veel voorkomende functionele vragen voor korte wiskundeopleidingen, bijv. in relatie 
tot een beroepsopleiding, om bepaalde tekorten te remediëren, enz. 
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Een derde denkpiste bij de overheid bestaat erin om “open modules” mogelijk te maken, 
waardoor de centra vrij doelen uit het referentiekader (in het voorstel van de overheid is dit 
de “matrix”) zouden kunnen selecteren en clusteren. Op die manier wil de overheid tegemoet 
komen aan de vraag van de centra basiseducatie om in te spelen op vragen naar maatwerk 
vanwege individuele cursisten. De overheid heeft de intentie om via Onderwijsdecreet XIX de 
regelgeving zodanig aan te passen dat dit mogelijk wordt. Onderwijsdecreet XIX zal later 
voor advies aan de Vlor worden voorgelegd. 

2.3.3 Beschouwingen bij de opportuniteit van de voorgestelde certificaten 

Hoewel de certificaten voor de cursisten geen echt civiel effect opleveren, vindt de raad het 
zinvol om drie certificaten te onderscheiden: 

- Het certificaat Wiskunde - maatschappelijk functioneren legt de eindmeet bewust 
onder het eindniveau wiskunde lager onderwijs. Dit voorstel is ingegeven vanuit de 
vaststelling dat het eindniveau lager onderwijs voor een aantal mensen nu eenmaal 
te hoog gegrepen is. De raad vindt het uitreiken van een certificaat hier een zinvol 
middel om de inspanningen van de cursisten toch te honoreren. 

- Het certificaat Wiskunde - maatschappelijk participeren legt de eindmeet op het 
eindniveau wiskunde van het lager onderwijs. De raad vindt dit een goede manier om 
de samenhang met het leerplichtonderwijs zichtbaar te maken. 

- Het certificaat Wiskunde - doorstroom attesteert dat het eindniveau van het vak 
wiskunde in de eerste graad SO is bereikt. Deze informatie is alleszins zinvol met het 
oog op doorstroom naar het tweedekansonderwijs. 

De raad wijst erop dat de drie opleidingen wellicht niet door alle CBE zullen aangeboden 
worden. In dat verband vraagt de raad dat in het decreet volwassenenonderwijs art. 62§1, 1° 
“De CBE zijn ertoe gehouden de onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen van o.m. het 
leergebied wiskunde, daadwerkelijk uit te oefenen” zó zou worden aangepast dat de centra 
er slechts toe gehouden zijn minstens één opleiding van elk van de betrokken leergebieden 
daadwerkelijk aan te bieden. 

2.3.4 Beschouwingen bij het aantal lestijden per module 

Het decreet volwassenenonderwijs laat toe dat de Vlaamse Regering voor bijzondere 
doelgroepen afwijkt van het minimale aantal lestijden van een opleiding (art. 24§1). De raad 
vraagt dat de centra alle modules van 90 lestijden ook in 45 lestijden zouden kunnen 
organiseren, zodat bepaalde doelgroepen van de basiseducatie de trajecten in een (veel) 
kortere tijd kunnen doorlopen, bijv. bij wijze van opfris, of omdat men voor een deel al 
voorkennis heeft. De verkorte modules creëren ook meer mogelijkheden voor de organisatie 
van een aanbod op vraag van derden (bijv. VDAB,…).  

2.3.5 Instapvereisten van de modules 

Uit de schematische voorstelling van de verschillende opleidingstrajecten, blijkt dat er geen 
verplichte volgorderelaties zijn tussen de 4 modules van de opleiding Wiskunde - 
maatschappelijk functioneren. In de situering van deze modules suggereert de tekst wel een 
zekere volgorde. De commissie vraagt om de formulering van de situering in 
overeenstemming te brengen met de trajecten.  
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2.3.6 Beschouwingen bij de zwevende modules 

De raad vindt het principe van de zwevende modules een zeer goede zaak voor de 
basiseducatie en meent dat het zinvol is om ook naar andere sectoren toe zwevende 
modules wiskunde uit te werken (bijv. voor de horeca, voor de metaalsector, voor 
elektriciens, voor de verzorgende sector, enz.). Syntra-Vlaanderen suggereert om voor de 
basiseducatie ook een zwevende module uit te werken die toelaat de rekenvaardigheden 
van cursisten bedrijfsbeheer bij te werken. 

2.3.7 Beschouwingen bij de aansluiting bij het secundair volwassenenonderwijs 

De raad is van oordeel dat de voorgestelde eindtermen van de opleiding Wiskunde-
doorstroom inhoudelijk een goede voorbereiding vormen op de modules wiskunde die 
voorkomen in een opleiding Algemene vorming van de tweede graad SVO. 

 

 
 
 
 
 
 
Monique De Ridder       Gunther Degroote 
secretaris        voorzitter 
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