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Spoedadvies over de modularisering van het volwassenenonderwijs 

1 Situering en opzet van het spoedadvies 

De Raad Volwassenenonderwijs wenst met dit spoedadvies op eigen initiatief de ruimere 
context te schetsen waarin de modularisering van het volwassenenonderwijs zich afspeelt. 
Er lopen momenteel initiatieven op meerdere plaatsen, er zijn zoveel verschillende signalen 
en er leven over de modularisering van het volwassenenonderwijs zoveel vragen, dat de 
hele operatie zich lijkt vast te rijden. De Raad Volwassenenonderwijs hoopt als antwoord op 
dit advies van de minister te mogen vernemen waar het beleid met de modularisering van 
het volwassenenonderwijs heen wil. Tegelijk wil de raad met dit spoedadvies aan de minister 
vragen om hem de kans te geven om zelf een voorstel te formuleren om dit 
modulariseringsproces OSP uit de impasse te halen waarin het is verzeild geraakt. 

2 De context van de modularisering van het OSP 

2.1 Afstemming binnen onderwijs 

1 Voor het analoge aanbod vertrekken de modulaire opleidingen voor het OSP van de 
trajecten van het experiment modularisering in het beroepsonderwijs van het 
leerplichtonderwijs. Het is niet duidelijk wat er in het leerplichtonderwijs zal gebeuren 
na afloop van het experiment. Kan de modulaire vormgeving van de trajecten in het 
experiment nog een referentiekader zijn voor het OSP? In het regeerakkoord vinden 
we over modularisering van het leerplichtonderwijs niets terug. 

2 In het voornemen van het regeerakkoord om de eindtermen te herdefiniëren, hoe 
verhouden de “basiscompetenties” zich tot de decretale specifieke eindtermen?  

1 De modularisering van het OSP in uitvoering van artikel 15 van het decreet 
volwassenenonderwijs, behelst de toekenning van basiscompetenties aan 
modules. De term “basiscompetenties” is echter niet gedefinieerd in het 
decreet volwassenenonderwijs. Het RTC-decreet wijzigde dat art. 15 door de 
term “begin- en eindniveau” van de module te vervangen door 
“basiscompetenties”. Maar hoe verhoudt zich dat tot OD XIV dat in het decreet 
volwassenenonderwijs het mechanisme van de eindtermen/specifieke 
eindtermen invoert? 

2 Volgens de informatie op de website van de Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling, worden de basiscompetenties, na het doorlopen van 
een proces van legitimatie, “eindtermen” of “specifieke eindtermen”. Elders op 
de website wordt gesteld dat de “opleidingsprofielen” (nu) al de specifieke 
eindtermen bevatten, ook voor de beroepsgerichte opleidingen die de Dienst 
voor Beroepsopleiding heeft ontwikkeld – en waarvan er een heel aantal 
betrekking hebben op aanbod dat analoog is met dat van het 
leerplichtonderwijs. 

3 Wat is het statuut van de “opleidingsprofielen” die op de website van de Dienst 
voor Onderwijsontwikkeling staan? 
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3 Wat zijn de consequenties van het verkavelen van eindtermen in modules? De basis 
voor de certificering wordt in het onderwijs gevormd door de eindtermen en de 
leerplannen. Het decreet van 2 maart 1999 legt de principes voor het modulair 
georganiseerd volwassenenonderwijs vast. Naarmate er eindtermen (specifieke 
eindtermen) zijn goedgekeurd conform de procedures zoals voorzien in het 
themadecreet (18/01/2002), zullen deze eindtermen moeten gekoppeld worden aan 
de modulaire structuur. Modules moeten naast eindtermen, ook andere doelstellingen 
kunnen bevatten. Wat zijn de consequenties voor de financiering/subsidiëring van het 
onderwijsaanbod?  

4 De beroepsprofielen, die de SERV ontwikkelt en legitimeert, vormen het uitgangspunt 
voor het totstandkomen van opleidingen. Zij bevatten het bronmateriaal dat onderwijs 
moet toelaten specifieke eindtermen af te leiden, conform de procedure van het 
themadecreet. Wat mag men verwachten over de beschikbaarheid van 
beroepsprofielen? Er ontbreken er nog. Moet onderwijs terugvallen op de alternatieve 
procedure die het themadecreet voorziet? 

2.2 Afstemming tussen onderwijs en andere opleidingsverstrekkers 

1 Het regeerakkoord vraagt om te zorgen voor de afstemming tussen opleidingen in 
OSP en andere opleidingen, enerzijds binnen onderwijs, anderzijds tussen onderwijs 
en de andere DIVA-partners. De Raad Volwassenenonderwijs blijft geloven in een 
systematische aanpak om te komen tot de globale en coherente benadering van de 
volwassenenvorming en -educatie waarop de raad in vroegere adviezen reeds heeft 
aangedrongen. 

2 Het regeerakkoord situeert volwassenenonderwijs en -educatie in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid en wijst op het belang van alternerende formules. Zal dit 
concrete gevolgen hebben voor de modularisering van het OSP? 

3 Voor studiegebieden zoals Bouw, Hout en Meubelrestauratie en houtsnijden werden 
alle werkzaamheden in het kader van de modularisering van het 
volwassenenonderwijs bij de Dienst voor Beroepsopleiding opgeschort. Deze 
studiegebieden zouden, voor de formulering van specifieke eindtermen, het voorwerp 
vormen van een ‘proeftuin’ in het kader van DIVA. Wat moeten de centra intussen 
doen met hun opleidingen in die studiegebieden, waarin nu al sedert 2002 geen 
initiatieven meer mogelijk zijn o.w.v. het moratorium? 

4 De voorbereidingen voor het uitwerken van een overkoepelende kwalificatiestructuur 
zijn, weliswaar slechts gedeeltelijk, aan de gang binnen DIVA. De positie van DIVA is 
momenteel onduidelijk in het kader van het decreet Beter Bestuurlijk Beleid. De 
onderwijsverstrekkers zijn echter niet vertegenwoordigd in de DIVA-kerngroep en 
blijven aandringen op een rechtstreekse participatie in de DIVA-kerngroep. 

2.3 Moratorium 

Conform een besluit van de Vlaamse regering, kunnen centra voorstellen voor voorlopige 
modulaire structuurschema’s ter goedkeuring aan de overheid voorleggen.  

In 2002 werd voor 19 studiegebieden een moratorium afgekondigd.  

Voor de meeste van die studiegebieden liep het uitwerken van de modulaire structuur echter 
heel wat vertraging op, waardoor tot op vandaag nog maar een beperkt aantal opleidingen 
konden geadviseerd worden. Voor een aantal studiegebieden wenst de overheid de 
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werkzaamheden ten gronde te herbekijken, dit was eerder al aangekondigd voor de 
studiegebieden Bouw en Hout, nu ook voor het studiegebied Voeding. 

Dit brengt met zich mee dat in al deze studiegebieden, de centra sedert het schooljaar 2001-
2002, hun opleidingsaanbod niet meer hebben kunnen actualiseren.  

Aangezien de overheid dat moratorium zelf niet naleefde, en in de betrokken studiegebieden 
toch voorstellen voor voorlopige structuurschema’s van bepaalde centra goedkeurde – 
éénzijdig ontwikkelde voorstellen, zonder advies van de Vlor- , brengt dat rechtsongelijkheid 
met zich mee. De Raad Volwassenenonderwijs wenst het feit dat de centra initiatief nemen 
niet tegen te gaan, wel integendeel, maar dringt aan op rechtsgelijkheid voor de centra en op 
een duidelijke en consequente besluitvorming. 

2.4 Procedures 

Blijft een tweedelige procedure, met een strikte scheiding tussen ontwikkeling en advies, nog 
houdbaar? Is dit de meest efficiënte procedure gezien het beperkte personeelsbestand in het 
volwassenenonderwijs, zowel in het veld als in de overheidsdiensten? De raad is 
voorstander van een consensusmodel, waarbij de onderwijsoverheid er zich toe engageert 
om opleidingen die bij consensus tot stand zijn gekomen niet meer te wijzigen in de fase van 
besluitvorming. 

3 Conclusie 

De omschrijving van de context maakt duidelijk dat er heel veel vragen en onduidelijkheden 
bestaan die het modulariseringsproces dreigen te paralyseren. De raad dringt aan op een 
globale, eenvoudige en coherente oplossing voor de hierboven geschetste problematiek.  

In afwachting beveelt de raad de minister aan bepaalde opleidingen toch al kansen op 
actualisering te geven: een aantal door de raad geadviseerde overheidsvoorstellen wachten 
momenteel op goedkeuring via een besluit van de Vlaamse regering. De raad vraagt om aan 
centra die één of meerdere van die overheidsvoorstellen willen overnemen, de mogelijkheid 
te bieden om de geadviseerde versies bij de Administratie in te dienen vóór 31 januari 2005 
of 31/1/2006 volgens de bepalingen van het besluit op de voorlopige structuurschema’s, om 
ze reeds als voorlopig structuurschema te kunnen te implementeren op respectievelijk 
1/09/2005 of 1/09/2006. 

De raad bracht dit spoedadvies uit op 21 oktober 2004 met eenparigheid van stemmen in 
aanwezigheid van 17 stemgerechtigde leden. 
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