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Jaarlijks advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie 
voor het schooljaar 2006-2007 

1 Situering 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren, voorheen de Raad Volwassenenonderwijs, van 
de Vlor1 brengt elk jaar in juni een advies uit over de gewenste ontwikkelingen in de 
basiseducatie voor het volgende schooljaar. 

In afwachting van een nieuw decreet over het volwassenenonderwijs, opteert de raad dit jaar 
voor een beperkt advies. 

De Commissie Basiseducatie bereidde dit advies voor tijdens zijn vergaderingen van 3 mei 
en 1 juni. De Raad Levenslang en Levensbreed leren keurde het goed op 20 juni 2006 in 
aanwezigheid van 25 stemgerechtigde leden, met 20 stemmen voor, en 5 onthoudingen. 

2 Invloed van de modularisering op de cursistenpopulatie 

De basiseducatie geeft aan laaggeschoolde volwassenen de mogelijkheid hun 
competentieniveau en hun handelingsbekwaamheid te verhogen. De zorg van de 
basiseducatie voor haar doelpubliek leidt tot de mogelijkheid van permanente instroom van 
deelnemers in de loop van een module. Deze vorm van flexibiliteit wil de Vlaamse 
Onderwijsraad behouden. Voor sommige segmenten van de doelgroep is het uitermate 
belangrijk om een direct antwoord te krijgen op hun bereidheid tot leren. 

De modulaire structuur met zijn doelenkader en modules met bepaalde duur is in eerste 
instantie uitgetekend voor de modale leerder in een open aanbod formule. Nogal wat 
cursisten in de basiseducatie wijken af van het profiel van ‘modale leerder’. Voor hen is er 
meestal geen andere voorziening die aan hun leerwensen tegemoet kan komen. De 
doelgroepen die het moeilijkst aanspreekbaar zijn met een strak aanbod mogen niet het 
slachtoffer worden van de modulaire structuur. 

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de overheid om de invloed van de modularisering op 
de cursistenpopulatie te onderzoeken. 

3 Flexibilisering modulaire structuur 

In het schooljaar 2006-2007 zullen alle opleidingen in de basiseducatie modulair worden 
aangeboden. Uit de eerste evaluatieronde bleek een positieve houding van de centra ten 
aanzien van de modulaire structuur. De modulaire structuur verhoogt de transparantie van 
de basiseducatie en de certificering leidt tot een positieve erkenning van de leerinspanningen 
van de cursisten.  

Maar de eerste evaluatieronde toonde ook aan dat de modulaire structuur onvoldoende 
flexibel is om in te spelen op de leervragen van de verschillende doelgroepen die aan de 
basiseducatie wensen te participeren. 
                                                 
1  Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 1990 ter uitvoering van het decreet houdende de regeling van de 

basiseducatie voor volwassenen (B.S. 04/10/1990), art. 11§1  
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De DVO kreeg van de minister de opdracht om een flexibelere opleidingsstructuur voor 
wiskunde en NT2 uit te werken.  

De Vlor vindt het uitermate belangrijk om goed af te toetsen of de nieuwe voorstellen van de 
DVO, beantwoorden aan de knelpunten en verwachtingen uit de evaluaties en vraagt 
daarvoor voldoende tijd. 

De centra moeten ook voldoende tijd krijgen om daarna de gewijzigde opleidingsstructuren 
te implementeren. Zij moeten zich zowel inhoudelijk en methodisch als organisatorisch en 
administratief op deze nieuwe modulaire structuur kunnen voorbereiden. 

De Vlor pleit voor een invoering van gewijzigde opleidingsstructuren op basis van een 
goedgekeurd besluit dat voor de centra een overgangsperiode voorziet van bijvoorbeeld één 
jaar om zich te conformeren aan het besluit. 

Er is niet gewacht op de evaluatie van de eerste modulaire opleidingen, om de andere 
opleidingen in de basiseducatie modulair uit te werken. Het is dus te verwachten dat ook 
voor deze tweede groep modulaire opleidingen snel de vraag naar meer flexibiliteit komt. De 
Vlaamse Onderwijsraad vraagt om de tweede groep modulaire opleidingen te beoordelen 
met de nodige soepelheid en met veel aandacht voor de problemen die de centra in de 
praktijk ondervinden. 

De Vlaamse Onderwijsraad onderstreept het belang van overleg bij elk voorstel tot bijsturing 
van een modulaire opleiding. 

De overheid voorziet een procedure om vanuit de centra de opleidingsprofielen op korte 
termijn aan te passen. De Vlor vindt dit een goede zaak, maar vraagt dat het VOCB vorming 
zou voorzien om de centra vertrouwd te maken met deze werkwijze. 

4 Maatwerk 

In afwachting van het nieuwe decreet, heeft de overheid in een omzendbrief (2) een 
procedure uitgewerkt die maatwerk reeds in beperkte mate mogelijk maakt. Maar de criteria 
in de omzendbrief blijven vrij algemeen en voor interpretatie vatbaar.  

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt om de concretisering van maatwerk in overleg met de 
sector uit te werken.  

De omschrijving van maatwerk in het nieuwe decreet volwassenenonderwijs moet maximaal 
rekening houden met de ervaringen van de centra en inspelen op de reële vraag en 
behoeften van de doelgroepen waarvoor zij maatwerk moeten organiseren. 

                                                 
2 Omzendbrief “organisatie van het onderwijs in de CBE’s” van 1/07/2005 
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5 Strategisch Plan Geletterdheid  

Het Strategisch Plan Geletterdheid is een positieve beleidskeuze vanuit de Vlaamse 
Regering om initiatieven te ondersteunen en mogelijkheden te creëren in verschillende 
levensdomeinen en sectoren om de laaggeletterdheid terug te dringen. De initiatieven van de 
Vlaamse Regering op dit vlak geven een nieuw elan aan het belang van levenslang en 
levensbreed leren. 

De centra voor basiseducatie zijn, vanuit hun missie, de ideale partner om het beoogde 
doelpubliek, de kortgeschoolde volwassenen, te ondersteunen in hun stappen naar leren. Dit 
plan intensifieert vooral de samenwerking met en de betrokkenheid van andere partners bij 
toekomstige acties. Momenteel zijn initiatieven in ontwikkeling om, zowel in het milieu van de 
kansengroepen als in de sectoren waar kortgeschoolde volwassenen tewerkgesteld zijn, 
mogelijkheden te creëren voor een ruimer aanbod op het vlak van taalvaardigheden, 
rekenvaardigheden en ICT. 

Wil dit plan slagen dan moet de basiseducatie ruimte krijgen om in te spelen op en mee te 
werken aan de acties die uit dit plan moeten voortvloeien. Dit betekent dat ze niet enkel moet 
instaan voor de organisatie van educatieve activiteiten. Zij moet ook veel tijd investeren in 
netwerking, in participatie aan diverse overlegorganen en in de uitwerking van programma’s 
op maat. Deze tijdsinvestering is niet in lesuren te vertalen. In het nieuwe decreet op het 
volwassenenonderwijs wordt voor de basiseducatie een nieuw financieringssysteem 
voorzien. Het is belangrijk om in deze nieuwe regeling voldoende rekening te houden met 
deze opdrachten uit het plan geletterdheid. 

5.1 De basiseducatie als partner in de strijd tegen armoede 

Armoede is complex. Laaggeschooldheid en armoede gaan vaak hand in hand en worden 
vaak overgedragen van de ene generatie op de volgende generatie. 

Het plan geletterdheid voorziet terecht acties die de netwerkvorming tussen de organisaties 
van armen en de centra voor basiseducatie stimuleren. Basiseducatie moet in staat zijn om 
leerkansen te creëren voor deze doelgroep. Basiseducatie moet leeractiviteiten kunnen 
aanreiken met een lage drempel, gericht op mensen die de stap naar de basiseducatie (nog) 
niet zetten.  

De basiseducatie verwacht van de organisaties van armen dat zij leervragen detecteren. Het 
is aan de basiseducatie om met een specifieke vorm van maatwerk hierop in te spelen. 
Maatwerk waarbij mensen leren leren en dat inspeelt op de directe vragen of problemen van 
deze doelgroep. Een antwoord dat aantoont dat leren oplossingen kan bieden. Daarvoor is 
een soepele decretale regeling nodig, die de uitwerking van programma’s op maat 
ondersteunt.  

De ervaringen van de sector kunnen ingebracht worden om deze vorm van maatwerk, 
samen met de overheid te concretiseren.  
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5.2 De basiseducatie als partner van scholen 

De basiseducatie moet deel kunnen uitmaken van het netwerk dat scholen uitbouwen. Zij 
moet samen met de school kunnen zoeken naar manieren om kortgeschoolde ouders actief 
te betrekken bij de school. Hier is alweer een specifieke vorm van maatwerk nodig. 
Maatwerk dat er op gericht is ouders te ondersteunen bij de leerondersteuning van hun 
kinderen en bij hun participatie op de school. Basiseducatie kan kortgeschoolde ouders de 
vaardigheden en competenties aanreiken om dit waar te maken.  

De centra die hierin reeds expertise hebben, kunnen input leveren om deze samenwerking 
met de scholen verder te concretiseren.  

5.3 De basiseducatie als partner in werk en ondernemen 

De basiseducatie moet een veel prominentere plaats en erkenning krijgen als 
aanbodverstrekker in het kader van professionele redzaamheid. Het is belangrijk dat VDAB, 
SYNTRA, sectorfondsen, bedrijven en tewerkstellingsinitiatieven de basiseducatie kennen en 
erkennen als gespecialiseerde organisatie voor de verbetering van de geletterdheid bij 
kortgeschoolde werkzoekenden en werkenden. Het plan geletterdheid kan hiertoe een 
belangrijke bijdrage leveren.  

Basiseducatie moet vlot kunnen inspelen op vragen en doorverwijzingen van VDAB of 
bedrijven, hetzij met decretale middelen, hetzij met middelen uit contracten met partners. 
Een flexibelere modulaire structuur en maatwerk moeten hiervoor garanties bieden.  

In vele gevallen gaat het hier niet om groepen, maar om individuen die worden 
doorverwezen naar de basiseducatie. In dit kader vraagt de Vlor om een permanente 
instroom van cursisten, ook in modulair aangeboden cursussen, niet uit te sluiten. 

6 Deskundigheidsontwikkeling 

De basiseducatie moet heel wat uitdagingen omzetten in concrete acties en instrumenten.  

Daarvoor is in de centra heel wat ervaring en deskundigheid aanwezig. Van deze 
deskundigheid moet gebruik worden gemaakt. Omdat de basiseducatie een kleine sector is, 
komen vragen voor ondersteuning en ontwikkelwerk bij een kleine groep terecht en is dit een 
zware investering voor de deelnemende centra. 

De Vlaamse Onderwijsraad vraagt bijkomende financiële middelen om deze deskundige 
inbreng mogelijk te maken, opdat centra hiervoor niet zouden moeten beknibbelen op de 
eigen werking. Alleen op die manier kunnen de centra garanderen dat waardevolle 
ervaringen en deskundigheid, opengetrokken kunnen worden naar de hele sector, zonder 
dat dit ten koste gaat van andere activiteiten of keuzes in de centra.  
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7 Groeipad voor een evenwichtig aanbod in de basiseducatie  

Met het groeipad van 5% van de decretale enveloppe is er dit jaar is al een belangrijke stap 
gezet in de goede richting. Die inspanning moet nu verder gezet worden. Door de toename 
van de middelen voor NT2 werd ook de druk op de gesloten enveloppe verminderd. Behalve 
voor NT2 zijn er immers nog andere wachtlijsten. De toename van de middelen geeft de 
centra ruimte om ook deze opleidingen verder uit te bouwen.  

De Vlor vindt dat de financiering aan de centra moet toelaten om hun opdracht in zijn volle 
breedte uit te voeren.  

De Vlor vraagt aan de overheid om een onderzoek op te zetten naar de regiospecifieke 
noden om een behoeftedekkend aanbod basiseducatie te realiseren. 

8 Invloed van andere reglementeringen op de basiseducatie  

De ontwikkelingen in het Volwassenenonderwijs veronderstellen op vele vlakken een 
wijziging in het administratief en organisatorisch denken en hebben andere en nieuwe 
administratieve taken voor gevolg. Zo bracht de modularisering een aanzienlijke toename 
van de administratieve taken met zich mee. De Vlaamse Onderwijsraad vraagt aan de 
overheid om bij de integratie van de basiseducatie in het decreet volwassenenonderwijs, ook 
voldoende zorg en aandacht te besteden aan de eigenheid van de basiseducatie op dit vlak. 

De Vlaamse Onderwijsraad ondersteunt de groeiende samenwerking tussen de centra voor 
basiseducatie en andere partners. Maar daardoor hebben ook regelingen in andere decreten 
belangrijke consequenties voor de opdrachten en de administratieve taken van de centra. De 
toename van de planlast die daarvan een gevolg is, vindt de Vlaamse Onderwijsraad wel 
een knelpunt. Hij vraagt een overleg tussen de verschillende overheden en de centra om de 
vragen aan de centra op elkaar af te stemmen. Hij vraagt om administratieve wijzigingen zo 
veel als mogelijk uit te werken in overleg met de sector en ze af te toetsen aan de 
specificiteit van de doelgroep en de werking van de basiseducatie. 

Niet alleen het volume, maar ook de complexiteit van de administratieve taken in de centra 
neemt toe. De Vlor vraagt daarvoor een ruimere en meer gespecialiseerde administratieve 
omkadering in de centra. 

 

 

 

 


