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Advies over de modularisering in het secundair onderwijs 

1 Situering 

Op 28 augustus 2000 vaardigde de Vlaamse Regering een besluit uit tot invoering van het 
experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. Dit besluit werd op 1 maart 
2002 vervangen door een volledig bijgestuurd besluit1. Het experiment loopt van 1 
september 2001 tot en met 30 juni 2007 in een aantal Vlaamse scholen en richt zich op de 
tweede, derde en vierde graad BSO, het BuSO OV 3 en het DBSO. Tijdens het schooljaar 
2004-2005 namen in totaal 52 scholen en centra deel aan het experiment en waren er 
ongeveer 8500 leerlingen bij betrokken. 

Met het oog op een beslissing van de overheid of, zo ja, hoe dit experiment na 30 juni 2007 
opvolging zal kennen, brengt de Raad Secundair Onderwijs dit advies uit. Hij steunt daarvoor 
vooral op de ervaringen van de geledingen die het experiment hebben opgevolgd en op de 
evaluaties die gebeurden in het kader van het OBPWO-onderzoek van K. Pelleriaux (UA) en 
K. De Rick (HIVA-KULeuven) en door de Stuurgroep Experiment Modularisering van het 
departement. 

2 Algemene bedenkingen 

1 In de hoofdstukken 3 en 4 van dit advies somt de raad een aantal voor- en nadelen 
op die hij in het huidige experiment vaststelt. Hij heeft daarbij in rekening gebracht dat 
bepaalde vaststellingen weliswaar slaan op de modularisering zoals die thans in het 
experiment wordt toegepast, maar dat ze daarom niet noodzakelijk inherent zijn aan 
modularisering op zich. De raad bedoelt hiermee dat men modularisering ook onder 
andere vormen kan organiseren dan nu in het experiment gebeurt en dat men 
bepaalde elementen van het experiment ook in een lineaire organisatie van het 
onderwijs kan toepassen. 

2 De raad is van oordeel dat de vooropgezette doelstellingen van het experiment over 
het algemeen te ruim en onvoldoende operationeel waren. Daardoor kan men geen 
indicatoren ontwikkelen om het al dan niet bereiken ervan vast te stellen. Zo is het 
niet duidelijk of de invoering van het modulair systeem heeft bijgedragen tot een 
verhoging van het welbevinden van jongeren. Het motiverende effect van een 
deelcertificaat blijkt van korte duur te zijn en af te nemen naarmate de leerling vordert 
in zijn opleiding, waardoor het afsluiten van een module met een deelcertificaat aan 
betekenis verliest. Het toetsen van een betere afstemming onderwijs – arbeidsmarkt 
was, wat de effecten op de arbeidsmarkt betrof,  helemaal onmogelijk gezien de te 
korte focus van het onderzoek. 

                                                 
1 BVR van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. De 

concrete uitwerking van het experiment wordt beschreven in de omzendbrief SO 76 van 26 juli 2001 over het 
experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel. 
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3 De raad gaat ervan uit dat de overheid drie opties heeft na het beëindigen van een 
experiment: 

- het experiment stopzetten; 
- het verlengen (met of zonder bijsturingen); 
- het experiment (in zijn totaliteit of gedeeltelijk) in de regelgeving opnemen. 

De raad vindt dat, ongeacht welke optie de overheid kiest met betrekking tot het 
experiment modularisering, er alleszins tijdig moet worden gedacht aan 
overgangsmaatregelen voor de betrokken scholen en aan de rechten van de 
jongeren die deel uitmaken van het huidige experiment. Hij wijst in dit verband in het 
huidige experiment op een aantal effecten waarmee de betrokken jongeren kunnen 
worden geconfronteerd (zie hoofdstukken 3 en 4). 

4 De raad stelt vast dat het experiment modularisering in de deelnemende scholen een 
taakbelasting met zich meebracht. Die kan meerdere oorzaken hebben:  

- het kan een taakverzwaring zijn die gepaard gaat met het invoeren van een 
onderwijsvernieuwing en die afneemt naarmate de vernieuwing gerealiseerd 
wordt; 

- het kan om een subjectieve ervaring van taakverzwaring gaan als gevolg van 
een gewijzigd takenpakket waardoor bepaalde personeelsleden nieuwe taken 
moeten uitvoeren of bepaalde aspecten van hun taak op een andere manier 
moeten uitvoeren; 

- het betreft elementen die specifiek verbonden zijn aan de uitvoering van 
modularisering en/of van het gekozen concept van modularisering. 

Omdat deze drie oorzaken op basis van de beschikbare gegevens niet altijd duidelijk 
van elkaar te onderscheiden zijn, is het voor de raad moeilijk om in te schatten welke 
van deze drie effecten in onderstaande aspecten van taakbelasting spelen2: 

- In het experiment wordt de aanwending van het urenpakket module per 
module bekeken. Leerkrachten die tewerkgesteld zijn in 1 module kennen 
momenten van overbelasting en momenten van weinig werk. Leerkrachten die 
tewerkgesteld zijn in verschillende modules kennen zware piekmomenten en 
doen soms overuren. Vaste lessen- en uurroosters per jaar zijn vrijwel 
onmogelijk geworden. Er wordt van het personeel op dat vlak veel soepelheid 
verwacht (onregelmatige werktijden). 

- Van leraars wordt ook een grotere flexibele inzetbaarheid gevraagd, vooral 
voor begeleiding en veel extra vergaderingen (zoals wekelijkse 
modulevergaderingen, overlegvergadering, klassenraden, vergaderingen voor 
het organiseren van activiteiten). Bovendien is het niet duidelijk onder welke 
prestatienoemer de leerkrachten voor deze taken functioneren. 

- De nieuwe manier van evalueren en rapporteren is voor de leraar een 
verhoging van de werkdruk. 

- Na elke module zijn er deliberaties. 
- Leraars moeten de leerstof van een module in een korte tijdsspanne geven. 

Een paar verlofdagen gedurende deze periode doet de lesdruk/werkdruk 
stijgen. 

                                                 
2 Elementen die volgens de raad duidelijk wel het gevolg zijn van de modularisering in het experiment, worden 

opgesomd in hoofdstuk 4. 
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De raad vraagt alleszins dat de overheid bij een beslissing over de opvolging van het 
experiment modularisering er terdege rekening mee houdt dat de hogere 
taakbelasting voor de personeelsleden en vooral de toenemende administratie in de 
experimentscholen een knelpunt vormen. 

5 Het ontbreken van een beroepenstructuur in sommige sectoren en van een 
kwalificatiestructuur bemoeilijkt een goede afstemming tussen de leertrajecten en de 
erkenning op de arbeidsmarkt. 

3 Pluspunten 

- De klemtoon ligt sterk op individuele flexibele leertrajecten en individuele begeleiding. 
- Soms kunnen studenten zich heroriënteren in de loop van een jaar. Dan hebben ze 

toch al de sanctionering van de beëindigde module(s) op zak. 
- Geen opgelegde moduleduur (ervaring in DBSO en BuSO). 
- Het semestersysteem zoals ervaren in Verpleegkunde sluit aan bij de 

organisatievorm van hoger onderwijs en andere opleidingen voor volwassenen. Het 
biedt de mogelijkheid om de studie flexibel aan te passen aan persoonlijke 
omstandigheden wat het welbevinden van de studenten verhoogt. De halfjaarlijkse 
uitstroom van afgestudeerden die daardoor mogelijk wordt, is een pluspunt voor de 
arbeidsmarkt (ervaring in Verpleegkunde). 

- Het experiment sluit aan op de talrijke modulaire leersituaties buiten het 
leerplichtonderwijs. Deelcertificaten zetten aan tot levenslang leren. Het feit dat 
dezelfde modules via verschillende opleidingswegen kunnen gevolgd worden met 
dezelfde certificering, komt het principe van levenslang leren ten goede. 

- Het loskoppelen van de certificaten en het getuigschrift/diploma heeft het voordeel 
dat jongeren dankzij het behaalde certificaat toch op de arbeidsmarkt aan de slag 
kunnen. 

- De mogelijkheid die de regelgeving biedt om in het modulair onderwijs voor 
Verpleegkunde een attest van vrijstelling te geven, opent perspectieven om elders 
verworven competenties en kwalificaties te valoriseren. Leerlingen moeten op die 
manier niet nodeloos van 'nul' herbeginnen. 

- De mogelijke flexibele inzetbaarheid van leraars bevordert de mogelijkheid van 
onderwijsvernieuwing en van de teamwerking daarin. De modularisering van het 
experiment draagt bij tot teamwerk en overleg waardoor men de collega’s beter leert 
kennen. 

- De interactie met de leerlingen is groter. 
- Door de integratie van theorie en praktijk kunnen de leerlingen het theoretische 

aspect van hun opleiding beter situeren, waardoor ook het welbevinden van de leraar 
AV kan verhogen. 

- De gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA) bieden de mogelijkheid om in te 
spelen op individuele noden van de leerlingen. 

- Er bestaat een betere afstemming tussen de opleiding op school en de werkplek. 
- Het project werkte als een katalysator om andere onderwijsvernieuwingen sneller 

ingang te laten vinden. Bijvoorbeeld: 

- men zoekt naar een grotere variatie van werkvormen, 
- men werkt aan een grondige actualisering van de leerinhouden, 
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- van een jaarlijkse eindevaluatie over de kennis van de leerling groeit het 
evalueren uit tot een permanent nagaan van de integratie van theorie en 
praktijk, 

- de klemtoon ligt op attitudes, vaardigheden en inzichten, 
- door functioneringsgesprekken, portfolio’s, self-assessment en allerhande 

fiches kan de vooruitgang van de individuele leerling op de voet worden 
gevolgd. 

- De leraar is niet langer uitsluitend een kennisoverdrager, maar krijgt ook de rol van 
coach. 

- Ervaringen in de klas leren dat leerlingen actiever leren en dat ze het graag doen. 

4 Minpunten 

- Traject en de opbouw ervan lagen van bij het begin van het experiment vast zodat er 
weinig experimenteerruimte overbleef. 

- Bepaalde modules en trajecten werden niet adequaat uitgewerkt (voorbeelden:, 
(papier) snijden (6 weken), buisbewerking (36 weken). 

- Het modulair systeem van het experiment is onverzoenbaar met het gehanteerde 
jaarklassensysteem. Bovendien belemmeren de vaste duurtijd van de modules in het 
voltijds gewoon SO en de verplichte volgorde van de modules zonder de mogelijkheid 
ze parallel te organiseren, de flexibele werking van het systeem. De beoogde 
flexibiliteit voor leerlingen kan in het experiment vaak niet worden gerealiseerd als 
gevolg van de combinatie van de factoren leerplicht, concept van de module en 
beperkte grootte van de school. Niet alle scholen zijn in staat om genoeg leertrajecten 
en individuele leerwegen aan te bieden. Het opnieuw organiseren van dezelfde 
module tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld voor leerlingen die niet in de module 
geslaagd zijn) is moeilijk te organiseren (vooral in de tweede en derde graad BSO). 
Scholen moeten dikwijls creatieve oplossingen zoeken om te voorkomen dat 
leerlingen zouden vastlopen. 

- Overstappen tussen trajecten binnen het modulair onderwijs is moeilijk, evenals 
overstappen van het modulair naar het lineair systeem. 

- De basisvorming koppelen aan de module zoals in het concept van het experiment 
uitgedacht werd, werkt niet. Wie een nieuw traject aanvat, wordt mogelijks opnieuw 
met dezelfde elementen van de basisvorming geconfronteerd. 

- De beslissing na de evaluatie van de module is louter retrospectief (is de leerling 
geslaagd in de betrokken module?) terwijl de delibererende klassenraad proactief 
oordeelt (kan de leerling slagen in de vervolgstudie?). 

- Er zijn problemen rond de invulling van de ondersteunende basisvorming (= AV 
binnen de module). Het opdelen van onderdelen van de opleiding binnen en buiten 
de modules sluit de integratie ervan uit. Zo is het ook niet duidelijk waar bepaalde 
eindtermen voor PAV gerealiseerd moeten worden. 

- De organisatie/regelgeving van modulair onderwijs en lineair onderwijs binnen 
dezelfde school is verwarrend. 

- Het experiment veroorzaakt een aantal elementen van taakverzwaring die specifiek 
verbonden zijn met het concept van modularisering dat in het experiment werd 
toegepast: 

- Daar vaste lessenroosters per schooljaar onmogelijk zijn, moet er meermaals 
veel tijd worden besteed aan het opmaken van nieuwe lessenroosters. Een 
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bijkomend probleem is het inroosteren van leraars die tijdens piekmomenten 
in verschillende scholen tewerkgesteld zijn. 

- Het organiseren van modules in de loop van het schooljaar vergt telkens 
administratieve verplichtingen (inschrijven van leerlingen in de modules, 
aanmaken van getuigschriften …) waardoor de taakbelasting voor 
administratieve aangelegenheden toeneemt. 

§ Een ander probleem is het regelen van vervangingen. Het kan immers gebeuren dat 
een leraar vervangen moet worden op een piek- of een dalmoment. Hoe wordt dit 
verrekend ten aanzien van de vervangende leraar ? 

§ Er is heel wat onduidelijkheid op het vlak van bekwaamheidsbewijzen, concordanties 
en de verschillende noemers voor opdrachten bij integratie van TV en PV. 

§ De raad is ook van oordeel dat modularisering een meerkost met zich meebrengt op 
het vlak van personeelsomkadering, administratie en infrastructuur, hetgeen een 
implementatie van modularisering natuurlijk zwaar belast. 

5 Advies 

Enerzijds stelt de raad vast dat er in het huidige experiment modularisering te veel nadelen 
zijn om het experiment hetzij in deze vorm verder te zetten, hetzij te veralgemenen. 

Anderzijds vindt de raad dat er in het experiment een aantal positieve elementen naar voor 
komen die niet verloren mogen gaan. Daarom vraagt de raad aan de overheid om samen 
met alle partners na te denken over een concept voor een modulair systeem dat de 
voordelen van het experiment behoudt, de nadelen ervan wegwerkt en dat voor al de 
betrokken partners een meerwaarde biedt. Belangrijke elementen daarbij zijn onder meer de 
rechten, het welbevinden en de belangen van de leerlingen en de ouders, de taakbelasting 
en het welbevinden van het personeel en de mogelijkheden die alle scholen moeten hebben 
om volwaardig aan het systeem deel te nemen. 

De raad adviseert ook om op basis van dit concept een implementatieplan op te stellen en 
om over concept en implementatieplan een brede consultatieronde te organiseren. 

De raad vraagt om bij deze werkzaamheden betrokken te worden. 

De Raad Secundair Onderwijs keurde dit advies goed op 21 februari 2006. Er waren op het 
ogenblik van de stemming 17 raadsleden aanwezig; 14 leden stemden voor het advies en 3 
leden onthielden zich. 
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