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Advies over het opleidingsprofiel NT2 Alfa R1 - 1.1 

1 Samenvatting 

Het traject NT2 Alfa, R1 1.1 is bedoeld om niet-gealfabetiseerde anderstaligen een 
basisniveau Nederlands en een minimaal niveau van geletterdheid te laten verwerven, zodat 
hun maatschappelijke en professionele integratie snel mogelijk wordt. 

De Raad Volwassenenonderwijs adviseert om in de basiseducatie één opleidingsprofiel voor 
de modulaire opleiding NT2 Alfa R1 1.1 te gebruiken dat enkel de ontwikkelingsdoelen bevat. 
In de leerplannen worden ze dan geconcretiseerd op maat van de cursist. 

Volgens de raad volstaat het voorgestelde aantal uren niet om de sleutelvaardigheden en de 
ontwikkelingsdoelstellingen afdoende te realiseren met het doelpubliek van de basiseducatie. 
Modules van 40 of 60 lestijden veroorzaken bovendien een te grote versnippering van het 
programma. Verder stelt de raad voor om de module over technische lees- en 
schrijfvaardigheden in nevenschakeling aan te bieden, zodat men de doelen ook op maat en 
op het tempo van de cursisten, kan integreren in de modules Nederlands als tweede taal. 
Het advies bevat ook enkele reglementaire opmerkingen en de vraag of de combinatie 
alfabetisering en taalverwerving moet verdergaan in een opleiding NT2 Alfa op niveau 1.2. 

2 Situering 

Op 15 juli 2004 vroeg de Afdeling Volwassenenonderwijs van het departement Onderwijs 
een advies over twee uitgewerkte opleidingsprofielen voor de basiseducatie, met name NT2 
Alfa – R1 – 1.1 deel ‘maatschappelijk persoonlijk’ en NT2 Alfa – R1 – 1.1 deel ‘professioneel’ 
in uitvoering van artikel 5 van het decreet1 van 12 juli 1990, gewijzigd bij decreet2 op 7 mei 
2004.  

Dit advies bevat  

- de beoordeling van die opleidingsprofielen; 
- de criteria op basis waarvan de Raad Volwassenenonderwijs de opleidingsprofielen 

heeft beoordeeld; 
- en enkele bemerkingen over het reglementair kader van de modularisering in de 

basiseducatie en over het statuut van deze profielen. 

De Commissie Basiseducatie, aangevuld met deskundigen voor het NT2 Alfa-traject, heeft 
dit advies voorbereid op 18 en 25 oktober, 17 en 24 november 2004. 

                                                 
1 Decreet basiseducatie 
2 Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen (B.S. 

31/08/04) 
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3 Inleiding 

3.1 Reglementair kader van de modularisering 

De overheid verwijst in haar adviesvraag naar artikel 5 van het decreet basiseducatie. Dat 
stelt dat de Vlaamse regering bij besluit het niveau van de opleidingen in de basiseducatie 
kan bepalen. De raad vraagt zich af of dat volstaat als rechtsbasis, vermits de voor advies 
voorliggende modulaire opleidingsprofielen veel verder gaan dan louter het niveau van de 
opleidingen bepalen. De raad wijst er hoe dan ook op dat zolang de Vlaamse regering de 
opleidingsprofielen niet heeft goedgekeurd, de overheid ze niet aan de centra kan opleggen. 

Een bepaling in onderwijsdecreet XIV3 stelt dat de basiseducatie modulair wordt 
aangeboden. De raad wijst er evenwel op dat deze bepaling nog wacht op een beslissing 
van de Vlaamse regering om aan het decreet basiseducatie te worden toegevoegd4. Daarna 
moet de Vlaamse regering de datum van invoering van de modulaire organisatie nog 
vaststellen en de modulaire structuur goedkeuren. 

In voorbereiding hierop werd het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basisedudatie 
(VOCB) in 2001 belast met het formuleren van de doelen, gekoppeld aan het uitschrijven van 
de modules. De Raad Volwassenenonderwijs bracht op 13 mei 2003 een advies uit over de 
modulaire opleidingsprofielen NT2, wiskunde en ICT5. 

Voor de opleiding NT2 Alfa werkte de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) twee 
opleidingsprofielen uit. Zij vormen het voorwerp van dit advies. Deze opleidingsprofielen 
bevatten: 

- een overzicht van de modulaire opleidingenstructuur van de basiseducatie, voor 
zover ze tot op heden is ontwikkeld; 

- het opleidingstraject, met aanduiding van het aantal modules, hun omvang, de 
volgorderelaties tussen de modules en de bijhorende studiebekrachtiging; 

- de instapvereisten zowel voor het traject als voor elke module; 
- per module, de ontwikkelingsdoelen en hun concretiseringen; 
- een bijlage met o.m. de sleutelvaardigheden en een toelichting bij het 

verwerkingsniveau en de contexten. 

Op de wenselijkheid en het statuut van de concretiseringen zal de raad verder ingaan onder 
punt 3.2. 

3.2 Begrippenkader 

In de opleidingsprofielen worden een aantal begrippen gebruikt die niet gedefinieerd zijn in 
het decreet basiseducatie, maar worden overgenomen uit het decreet volwassenenonderwijs 
(bijv. “studiegebied”, “richtgraad”, “lestijd”(!), “module”, enz). De raad vraagt toch de nodige 
omzichtigheid bij het transponeren van begrippen van de ene onderwijssector (O.S.P.) naar 
de andere (basiseducatie). Hanteert men de begrippen steeds met eenzelfde definitie in de 
opleidingsprofielen voor de basiseducatie? De raad vraagt om de definities van die 
begrippen die uit het decreet volwassenenonderwijs zijn overgenomen, ook expliciet op te 
                                                 
3 Decreet betreffende het onderwijs XIV, art. IV.19, 2) d.d. 14/02/2003 (B.S.01/07/2003) 
4 Decreet betreffende het onderwijs XIV, art. IV.21 
5 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over de modulaire opleidingsprofielen basiseducatie voor de opleidingen Nederlands 

tweede taal, wiskunde en informatie- en communicatietechnologie. 13 mei 2003. 
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nemen in de opleidingsprofielen basiseducatie, op voorwaarde dat zij in de basiseducatie 
effectief dezelfde invulling hebben. De raad wijst er in dit verband op dat het begrip “lestijd” in 
de basiseducatie niet overeenstemt met de definitie van het decreet 
Volwassenenonderwijs”6. Voor de basiseducatie gaat het om “uren” (van 60 minuten). De 
raad stelt dan ook voor om in de opleidingsprofielen voor de basiseducatie “lestijd” te 
vervangen door “uur”. 

Het opleidingsprofiel NT2 Alfa bevat ook een aantal begrippen die verwijzen naar de 
referentiekaders waarop de DVO zich baseerde, en die essentieel zijn voor een correcte 
lectuur van het OP. De raad vraagt om een verklarende lijst van de meest fundamentele 
begrippen (bijv. “context”, “didactisch ijkpunt”, enz) toe te voegen ten behoeve van de 
eindgebruikers (leerplanmakers, coördinatoren, lesgevers). 

4 Inhoud van de opleidingsprofielen (OP) en hun statuut  

De opleidingsprofielen bevatten voor elke module ontwikkelingsdoelen en hun 
concretiseringen.  

4.1 Ontwikkelingsdoelen 

Het themadecreet7, dat het begrip “ontwikkelingsdoel” definieert, is niet expliciet van 
toepassing op de basiseducatie. Daardoor is het niet duidelijk welk statuut de 
ontwikkelingsdoelen hebben voor de basiseducatie, welke wettelijke procedure moet gevolgd 
worden voor de goedkeuring van de opleidingsprofielen, noch wat het verband is met de 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de centra, en de juridische gevolgen die 
daaraan verbonden zijn.  

De raad vraagt dat het begrip “ontwikkelingsdoel” ook van toepassing zou zijn op de 
basiseducatie. De raad vraagt evenwel dat de overheid vooraf zou onderzoeken of de 
huidige definitie voldoende ruim is om zonder meer toepasbaar te zijn. 

De opleidingsprofielen kunnen pas aan de centra worden opgelegd nadat de Vlaamse 
regering heeft beslist de modulaire organisatie op te nemen in het decreet basiseducatie 
(door toevoeging van een §2 aan artikel 6) en de nodige uitvoeringsbesluiten heeft genomen. 

De raad vraagt dat de overheid aan de centra zou verduidelijken welk statuut de 
opleidingsprofielen hebben in afwachting dat de Vlaamse regering ze kan goedkeuren. 

4.2 Concretiseringen 

4.2.1 Wat voorligt en de motivatie vanwege de overheid 

De overheid legt voor het traject NT2 Alfa twee verschillende opleidingsprofielen ter advies 
voor, nl. “maatschappelijk persoonlijk” en “professioneel”. De raad heeft beide 
opleidingsprofielen voor het traject NT2 Alfa met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking is 

                                                 
6 Decreet Volwassenenonderwijs (art. 3, 26°): “lestijd: een periode van vijftig minuten die als eenheid voor de bepaling van de 

duur van de onderwijsactiviteiten wordt gebruikt”. 
7 Decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds 

gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. 
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gebleken dat beide OP’s uitsluitend op het vlak van de concretiseringen van elkaar 
verschillen. In het OP “maatschappelijk persoonlijk” krijgen de ontwikkelingsdoelen andere 
concretiseringen dan in het OP “professioneel”.  

De overheid stelt dat deze concretiseringen louter als voorbeelden zijn bedoeld en geen 
enkel juridisch statuut hebben.  

De overheid beoogt met deze benadering een antwoord te bieden op één van de 
voornaamste vragen uit het rapport van het Steunpunt NT2: “Hoe kunnen al de verschillende 
cursisten met verschillende profielen zo snel mogelijk in hun dagelijks leven effect 
ondervinden van wat ze in de alfalessen leren?”. Zij hoopt zo tegemoet te komen aan één 
van de voornaamste aanbevelingen van het rapport: “Om dit effect te bereiken, moet in de 
nieuwe alfastructuur een variatie aan mogelijkheden voorzien worden zodat in functie van 
het cursistprofiel een welbepaald inhoudspakket gekozen kan worden”8. 

4.2.2 Standpunt van de raad en zijn motivatie  

4.2.2.1 Concretiseringen zijn noodzakelijk 

in functie van cursistprofielen 

De raad onderschrijft de aanbevelingen van het Steunpunt NT2, dat van meetaf aan bij een 
taalopleiding, hoe basaal het niveau ook is, best van bij het begin in functie van de doelgroep 
wordt gewerkt, althans wanneer het perspectief gekend is.  

Zo zal de lesgever bijv. van een groep die voorbestemd is voor een opleidingstraject met het 
oog op tewerkstelling in de horeca beter andere concretiseringen gebruiken dan voor een 
verder traject met opleidings- en tewerkstellingsperspectief in de bouwsector, of voor een 
groep allochtone thuiswerkende vrouwen die zich niet op de arbeidsmarkt begeven maar 
voornamelijk opvoeding en huishouden tot taak hebben.  

Hierbij evenwel enkele kanttekeningen: 

1 In de praktijk komen deze verschillende cursistprofielen meestal in één en dezelfde 
klasgroep voor: de instroom voor NT2-Alfa- trajecten is in de meeste centra te 
beperkt om al deze cursistprofielen in verschillende klasgroepen onder te brengen. 

2 Volgens de raad kan het op dit niveau voor de cursist enkel de bedoeling zijn een 
talige maatschappelijke redzaamheid te verwerven en een basis taalrepertoire te 
kunnen toepassen in diverse contexten; en uiteraard; in eerste instantie, in de voor de 
cursist meest relevante contexten. In bepaalde gevallen kan dit reeds een 
professionele context zijn.  

3 In de loop van het traject NT2 Alfa kunnen de perspectieven van cursisten 
veranderen: veel cursisten uit deze doelgroep worden op basis van interim-contracten 
de ene maand tewerkgesteld in de horeca, de andere maand in de verzorgende 
sector of de bouw, enz.  

                                                 
8 Steunpunt NT2, Aanbevelingen eindrapport trajecten Alfa NT2 (2003), blz; 1 
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in functie van evaluatie van de doelen 

De raad is het er ook mee eens dat concretiseringen noodzakelijk zijn met het oog op de 
taak van de inspectie, die moet nagaan of de centra de decretale doelstellingen realiseren of 
nastreven9. Wat niet geconcretiseerd is, is immers niet te meten.  

4.2.2.2 Wie moet (ontwikkelings)doelen concretiseren en wanneer? 

De raad is van mening dat de centra, met de ondersteuning van het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB), het best geplaatst zijn om doelen te 
concretiseren in leerplannen (= “moduleplannen”), en dat deze operatie best plaatsvindt 
nádat het OP is goedgekeurd en vóórdat het wordt geïmplementeerd. Deze leerplannen 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de inspectie.  

De raad acht het dus niet opportuun om op het niveau van het opleidingsprofiel NT2 Alfa, dat 
de overheid in een later stadium zal vastleggen in een besluit en/of bekrachtigen bij decreet, 
de voorgestelde concretiseringen op te nemen. De raad geeft hiervoor verschillende 
redenen: 

1 De concretiseringen hebben een ander statuut dan de ontwikkelingsdoelen: de 
ontwikkelingsdoelen zullen, samen met de leerplannen, voor de inspectie de basis 
vormen voor de evaluatie van de decretale opdracht van de centra basiseducatie. De 
vertegenwoordigers van de overheid die aanwezig waren bij de voorbereiding van dit 
advies, hebben overigens uitdrukkelijk gesteld dat de voorgestelde concretiseringen 
nog geen maatstaf kunnen zijn voor evaluatie, en dat zij hoe dan ook nog verder 
moeten worden uitgewerkt in leerplannen; 

2 De raad is van mening dat het concretiseren van eindtermen of ontwikkelingsdoelen 
geen taak is die éénzijdig door de overheid kan worden opgenomen. 

3 De twee voorgestelde reeksen van concretiseringen (maatschappelijk-persoonlijk /en/ 
professioneel perspectief) zijn niet de enige mogelijke: het rapport van het Steunpunt 
NT2 vermeldt een 10-tal cursistprofielen en beveelt een 7-tal keuzeprogramma’s aan. 
Is het voor de overheid een realistische opgave om a priori alle finaliteiten voor een 
OP te voorzien? 

4.2.3 Conclusie: één opleidingsprofiel, meerdere leerplannen i.f.v. cursistprofielen 

De raad pleit voor één opleidingsprofiel NT2 Alfa R1- 1.1, dat enkel de ontwikkelingsdoelen 
bevat.  

Het concretiseren van ontwikkelingsdoelen in functie van cursistprofielen, wat samengaat 
met het formuleren van concrete en meetbare doelstellingen, is een taak voor de 
leerplanmakers, in casu het VOCB, in samenspraak met de centra voor basiseducatie. Zij 
staan immers veel dichter bij de concrete verwachtingen van hun doelgroepen. Het VOCB 
maakte trouwens ook reeds leerplannen voor de eerder ingevoerde modulaire opleidingen 
Wiskunde, ICT en NT2. 

De raad pleit tegelijkertijd voor de mogelijkheid om voor dit OP, in functie van 
cursistprofielen, meerdere varianten van leerplannen te maken en de mogelijkheid van 
bijkomende varianten op leerplanniveau, ook open te houden in de toekomst. Hij vraagt dit 

                                                 
9 Decreet betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiens ten. 17/07/1991 (B.S. 

31/08/1991) 
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om ervoor te zorgen dat de diversiteit van het doelpubliek niet zou ondergesneeuwd raken 
en opdat via leerplannen voor diverse finaliteiten de flexibiliteit van het OP zou worden 
gegarandeerd. Onder die voorwaarde biedt het OP voldoende ruimte voor inhoudelijke 
differentiatie en individualisering.  

De raad acht het wenselijk dat de leerplanmakers beide finaliteiten (zowel de 
maatschappelijk persoonlijke als de professionele invalshoek) voor NT2Alfa uitwerken, en 
deze toetsen aan de betrokken sectoren. 

De raad is van mening dat deze taak best wordt opgenomen door het VOCB in samenspraak 
met de centra: zij moeten, naast leerplannen, ook lesmateriaal en lessuggesties uitwerken 
zodat de educatieve medewerkers over de nodige tools beschikken om het OP op maat van 
hun cursisten te vertalen.  

4.3 Sleutelvaardigheden 

Het OP vermeldt, in de rubriek “Visie op de opleiding” van de bijlage, een aantal 
sleutelvaardigheden.  
De raad is van mening dat deze sleutelvaardigheden een plaats moeten krijgen in elk van de 
modules, vermits zij in het didactisch proces in de basiseducatie een essentiële plaats 
innemen. Het is evenwel niet wenselijk om deze sleutelvaardigheden te operationaliseren in 
meetbare (leerplan)doelstellingen.  
Leer- en studeervaardigheden moeten evenwel in het agogisch en didactisch handelen in de 
loop van het traject ruime aandacht krijgen. Die ruime aandacht voor het werken aan 
sleutelvaardigheden is wat de basiseducatie onderscheidt van andere opleidingssectoren, en 
is één van de belangrijkste redenen waarom de sector het vooropgestelde aantal uren voor 
het traject als totaal ontoereikend beschouwt voor de meerderheid van het doelpubliek. 
De raad vraagt dat in het opleidingsprofiel NT2 Alfa R1 – 1.1 alle sleutelcompetenties 
zouden worden opgenomen die ook in de andere opleidingsprofielen van de basiseducatie 
aan bod komen, en dat de leerplannen ze verder zouden concretiseren voor het traject NT2-
Alfa R1 -1.1. 

4.4 Referentiemateriaal 

De raad ziet in het hanteren van een gemeenschappelijk referentiekader een meerwaarde 
t.o.v. een situatie waarin verschillende referentiekaders gebruikt worden die niet op elkaar 
zijn afgestemd. 

De voornaamste bekommernis van de raad is evenwel  dat bepaalde doelgroepen uit de 
boot zouden vallen bij de invoering van een nieuw en uniform referentiekader in de 
basiseducatie. 

De raad wijst er ook op dat de centra basiseducatie nog onvoldoende vertrouwd zijn met dit 
nieuwe referentiekader. Een goede definitie van alle begrippen (bijv. “contexten”, 
“leerdomeinen”, enz.), toelichting voor de educatieve medewerkers, en een goede 
pedagogische ondersteuning zijn noodzakelijk voor een succesvolle implementatie.  

Daarenboven meent de raad dat de lees- en schrijfvoorwaarden uit het basisonderwijs voor 
de basiseducatie steeds een valabel referentiekader zijn gebleken, ook al zal de 
methodologie en de agogische benadering voor volwassen laaggeschoolden uiteraard ten 
gronde verschillen. De raad vraagt dat de overheid de doelen uit het OP zou aftoetsen aan 
de relevante doelen uit het kleuter- en basisonderwijs.  
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4.5 Contexten 

De raad stelt vast dat er in de sector heel wat vragen leven over het al dan niet opnemen van 
de contexten in de opleidingsprofielen. 
De raad acht het alleszins wenselijk om alle contexten die relevant zijn voor niveau 1.1 in het 
traject aan bod te laten komen, vermits op het einde van het traject NT2 Alfa R1 - 1.1 een 
deelcertificaat zal worden afgeleverd dat gelijkwaardig is aan het deelcertificaat van het 
basisniveau NT2 (= niveau 1.1 = “breakthrough).  
Anderzijds zullen, op het niveau van de educatieve medewerkers, vooral die contexten aan 
bod moeten komen die de meeste relevantie hebben voor de cursisten. 
Daarom vindt de raad het goed de contexten op te nemen als bijlage bij het OP NT2 Alfa en 
in de verschillende (varianten van) leerplannen, maar ze niet vast te leggen op het niveau 
van de module. Op die manier wordt aan de centra de nodige ruimte geboden om te bepalen 
welke contexten zij in welke modules behandelen.  
Ingevolge het hoger geformuleerd standpunt over.de concretiseringen, zullen het de 
contexten van het maatschappelijk persoonlijk domein zijn, die in de leerplannen op maat 
van de deelnemers verder zullen worden ingekleurd, desgevallend in functie van werk.  

5 Structuur en opbouw van het modulaire traject NT2 Alfa, richtgraad 1, niveau 
1.1 

De raad pleit voor één OP NT2 Alfa dat voldoende flexibiliteit garandeert in functie van de 
beoogde doelgroepen. 

5.1 Totaal aantal uren van het traject 

De raad stelt vast dat de overheid en de sector sterk van mening verschillen over het aantal 
lestijden.  

De raad is van mening dat het vooropgestelde aantal uren voor het traject NT2 Alfa niet 
toelaat de doelstellingen te realiseren voor de overgrote meerderheid van de doelgroep.  

Het traject NT2 Alfa, R1 -1.1 heeft tot doel de cursist een alfabetiseringsniveau te laten 
bereiken dat zich situeert op het didactisch ijkpunt van het Geletterdheidskader van de 
Nederlandse Taalunie; de cursist kan op dat ogenblik nog niet als gealfabetiseerd worden 
beschouwd10.. Verder in dit advies vraagt de raad de opportuniteit van een bijkomend NT2 
Alfa-traject, R1, 1.2 te onderzoeken11. 

De raad vraagt dat de overheid de principes voor de toekenning van het aantal uren voor het 
traject NT2 Alfa zou herzien, rekening houdend met de bekommernissen van de sector, met 
de bevindingen van het Steunpunt NT2 en met de praktijk in de ons omringende landen. Elk 
van deze drie referentiepunten maakt melding van trajecten die schommelen tussen de 700 
à 1200 uren12. De raad stelt dan ook voorop om een vork van minimum 700 uren en 
maximum 1200 uren te hanteren. 

                                                 
10 Zie ook punt 5.1; 
11 Zie ook punt 5.1 en punt 6. 
12 Steunpunt NT2, Eindrapport onderzoek trajecten alfabetisering NT2.Augustus 2003. Blz. 28-29: duur van alfatrajecten in 

Vlaanderen; blz. 61-62: duur van alfatrajecten in het buitenland; blz. 94: vergelijking Vlaanderen-buitenland. 
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5.2 Omvang van de modules 

De raad vraagt om de omvang van de modules opnieuw te bekijken. Om verschillende 
redenen acht de raad modules van amper 40 of 60 lestijden niet wenselijk voor dit OP :  

- In plaats van de positieve tussentijdse bekrachtiging van leerervaringen, die de 
overheid beoogt, houdt een dergelijke verkaveling voor het doelpubliek van de 
basiseducatie veeleer een risico op “faalervaringen” in dan op  succesbeleving. 

- De korte modules leiden tot zeer veel momenten van toetsing en evaluatie; dit staat 
haaks op de nood aan een veilige en stimulerende omgeving, die vooral bij de 
doelgroep van de basiseducatie, uiterst belangrijk is. 

- Hoe meer (kleine) modules, hoe meer organisatorische en administratieve belasting 
voor de centra.  

De raad vraagt een gulden middenweg te zoeken tussen flexibiliteit en organiseerbaarheid 
om een aanbod met verschillende gradaties van intensiteit te verwezenlijken. 

5.3 Opbouw van het leertraject 

In het voorstel van de overheid zijn alle modules strikt sequentieel geordend. 
Door alle modules in een strikte volgorde te zetten , betekent het niet halen van de 
doelstellingen van een module, dat de cursist de module moet hernemen alvorens verder te 
kunnen in het traject. Dit is niet motiverend. 

In het voorgestelde traject verwacht de raad voor module 5 een probleem. Op de plaats waar 
de module zich in het overheidsvoorstel bevindt, dreigt het verwerven van technische lees- 
en schrijfvaardigheden veel cursisten in hun traject nodeloos te blokkeren. Nochtans heeft 
module 5 een duidelijke ondersteunende functie voor de modules 1 t.e.m. 4 en 6 t.e.m. 9, die 
respectievelijk functionele mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beogen. 

Los van het probleem van het aantal uren en het aantal modules ziet de raad ziet als 
mogelijke uitweg voor dit probleem, module 5 in “nevenschakeling” i.p.v. “voorschakeling” te 
plaatsen in het traject. 

Dit levert het volgende alternatief op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT2 Alfa 
5 

60 NT2 Alfa 
Start 

60 

NT2 Alfa 
1 

60 NT2 Alfa 
2 

60 NT2 Alfa 
3 

60 NT2 Alfa 
4 

60 

NT2 Alfa 
6 

40 NT2 Alfa 
7 

40 NT2 Alfa 
8 

40 NT2 Alfa 
9 

40 
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6 De verhouding tussen NT2 Alfa, niv. 1.1 en andere vormen van opleiding, 
vorming of educatie 

6.1 Niveau “NT2 Alfa, niv. 1.1” in verhouding tot functionele geletterdheid 

In de beschrijving van het traject vermeldt de overheid dat de cursist, na het traject NT2 Alfa, 
niv. 1.1,  “een alfabetiseringsniveau heeft bereikt dat zich situeert op het didactisch ijkpunt 
van het Geletterdheidskader van de Nederlandse Taalunie.”  

De vertegenwoordiger van de overheid attendeert erop dat de cursist op dat ogenblik nog 
niet als gealfabetiseerd kan beschouwd worden. 

Hoewel een deel van de doelgroep reeds met een redelijke kans op succes aansluiting zal 
kunnen vinden bij de bestaande trajecten voor gealfabetiseerde cursisten, is het duidelijk dat 
voor een ander deel van de doelgroep een aangepaste opleiding NT2 op het niveau 1.2 
noodzakelijk zal zijn. De raad vraagt de overheid om voor de basiseducatie, de opportuniteit 
van zo een bijkomend traject NT2 Alfa, niveau 1.2 te willen onderzoeken en ze indien nodig 
te ontwikkelen. 

6.2 Situering van het traject NT2 Alfa R1 – 1.1 t.a.v. andere vormen van opleiding, 
vorming en educatie. 

6.2.1 Studiebekrachtiging: reglementaire bepalingen 

In het decreet basiseducatie werd een artikel 6bis toegevoegd dat de centra basiseducatie 
ertoe machtigt erkende studiebewijzen uit te reiken. In afwachting dat de Vlaamse Regering 
een besluit neemt ter uitvoering, geeft de omzendbrief PV/2004/05 alvast een opsomming 
van de mogelijke certificaten en deelcertificaten.  
Op basis van deze regelgeving, meent de raad te kunnen concluderen dat  
- Gezien het traject “NT2 Alfa” door de overheid wordt aangeduid als een modulaire 

opleiding, deze zal worden bekrachtigd door een certificaat” 
- elk van de modules zal worden bekrachtigd door een deelcertificaat 

6.2.2 Civiel effect 

De raad vraagt dat het traject NT2-Alfa R1 -1.1 wordt bekrachtigd met het deelcertificaat 
Basisniveau NT2. Het referentiepunt is immers hetzelfde als dat van richtgraad 1, niveau 1.1 
in de opleiding NT2, dat, zowel in de Centra voor volwassenenonderwijs als in de Centra 
Basiseducatie, eveneens bekrachtigd wordt met het deelcertificaat “Basisniveau NT2”. 

6.2.3 Enkele reflecties m.b.t. doorstroming 

De raad pleit voor een zo snel mogelijke nevenschakeling van opleidingen in de 
basiseducatie enerzijds en participatie aan maatschappelijk en professioneel leven of andere 
vormen van volwasseneneducatie waarvoor de competenties van het “basisniveau NT2” niet 
vereist zijn, anderzijds.  

Recente studies wijzen uit dat de combinatie van (taal-)opleiding en actieve deelname aan 
een maatschappelijk gebeuren zoals school, crèche, werk of ander vormingsaanbod, een 
verhoogd leereffect heeft omdat men daar net de beste leeromgeving aantreft om 
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gemotiveerd en gecontextualiseerd Nederlands te leren. Zolang de cursist het “basisniveau 
NT2” niet heeft bereikt, blijft de verderzetting van de opleiding alfabetisering bij het centrum 
voor basiseducatie en van de opleiding NT2 uiteraard een absolute noodzaak.  

Het Europees referentiekader voor de talen stelt immers dat het bereiken van het 
basisniveau NT2 een conditio sine qua non is voor verdere opleidingstrajecten in het 
professionele of educatieve domein, ook al bevatten deze laatste nog een sterke NT2-
component.  

Een succesvolle doorstroming naar een opleidingsaanbod buiten de basiseducatie zal hoe 
dan ook van die andere opleidingsverstrekkers een verruimde opstelling vergen: ook zij 
moeten zich meer richten op volwassenen met een lager geletterdheidsniveau, die 
doorstromen vanuit de basiseducatie. Zij zullen meer aandacht moeten hebben voor 
begeleiding en ondersteuning van deze cursisten dan tot nu toe het geval is.  

7 Verhouding tegenover de missie van de basiseducatie  en conclusie 

De Raad Volwassenenonderwijs wijst erop dat in de sector het gevoel leeft dat het 
opleidingsprofiel NT2 Alfa, niv. 1.1 veeleer aansluit bij de modulaire opleidingen van de 
centra voor volwassenenonderwijs, dan bij de missie van de basiseducatie. 

De raad is van mening dat de voorstellen niet beantwoorden aan de noden van de 
meerderheid van de doelgroep. Dit heeft voornamelijk te maken met de voorgestelde 
verhouding tussen de beoogde doelen en het aantal lestijden, en met de opbouw van het 
leertraject. 

De raad vraagt dat de overheid bepaalde zaken zou herbekijken vooraleer over te gaan tot 
de goedkeuring van het modulaire traject NT2 Alfa R1 – 1.1 en de implementatie ervan: 

- het totaal aantal uren van het traject, 
- de omvang van de modules, 
- de opbouw van het leertraject, waarbij de mogelijkheden van nevenschakeling 

worden onderzocht, 
- de uitwerking van een bijkomend traject voor de basiseducatie NT2 Alfa, niveau 1.2. 

De raad wijst er tenslotte op dat, voor men met de implementatie van het OP kan beginnen 
er nog leerplannen moeten ontwikkeld en goedgekeurd worden, en dat voor de uitwerking 
van degelijke leerplannen ook een realistisch tijdspad moet voorzien worden. Een goede 
voorbereiding is de sleutel tot een succesvolle implementatie. 

De raad bracht dit advies uit op 30 november 2004 in aanwezigheid van 20 stemgerechtigde 
leden. Het advies werd goedgekeurd met 14 stemmen voor bij 6 onthoudingen.  

 

 

 

 

Monique De Ridder Jozef Blendeman 
secretaris voorzitter 
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Bijlage 1: beoordelingscriteria 

De Raad Volwassenenonderwijs hanteerde, na evaluatie en enige bijstelling, dezelfde 
criteria als voor de beoordeling van de opleidingsprofielen NT2, wiskunde en ICT in 2003. 

1 Vormvereisten 

Vermeldt het opleidingsprofiel het minimale aantal lestijden dat de opleidingen moeten 
tellen? 

Wordt het minimale aantal lestijden van elke module vermeld? Omvat elke module minimum 
40 uren? 

Wordt het beginniveau en eindniveau van elke module vermeld?  

Zijn alle begrippen die voor een correcte lectuur van de opleidingsprofielen onontbeerlijk zijn, 
nauwkeurig gedefinieerd? 

2 Inhoud van het opleidingsprofiel 

Werd het opleidingsprofiel afgeleid van relevant referentiemateriaal? 

Kunnen de cursisten op basis van de inhouden competenties verwerven waarmee zij hun 
professioneel, educatief en/of  maatschappelijk functioneren kunnen verbeteren? 

Bieden de opleidingsprofielen voldoende ruimte voor inhoudelijke differentiatie of 
individualisering? 

3 (H)erkenbaarheid van studiebewijzen en (deel)certificaten 

Is het duidelijk welk studiebewijs en/of certificaat de opleiding zal afleveren? 

Zijn de studiebewijzen en/of deelcertificaten ofwel herkenbaar voor én inzetbaar op de 
arbeidsmarkt, ofwel maatschappelijk herkenbaar ofwel een noodzakelijke opstap voor 
verdere vorming? 

4 Volgorde van de modules 

Is er een logische opbouw in de volgorde van de modules? 

Sluiten de modules inhoudelijk op elkaar aan? Sluiten eindniveau en beginniveau van de 
volgende module op elkaar aan? 

Zijn de instapvrije modules vlot toegankelijk? 
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5 Aansluiting bij opleidingsprofielen van andere aanbieders 

Biedt het opleidingsprofiel vakinhoudelijk aansluitingsmogelijkheden met opleidingen van 
andere opleidingsverstrekkers in het volwassenenonderwijs/de volwasseneneducatie? 

Biedt het opleidingsprofiel qua sleutelcompetenties aansluitingsmogelijkheden met 
opleidingen van opleidingsverstrekkers in de andere sectoren van het 
volwassenenonderwijs/de volwasseneneducatie? 

6 Haalbaarheid van de modules in het opleidingsprofiel 

Zijn alle modules haalbaar in de basiseducatie?  
- naar profiel van de cursist, 
- naar beschikbaar aantal uren, 
- naar moeilijkheidsgraad,… 

7 Verhouding tot de missie van de basiseducatie  

Dekken de nieuwe opleidingsprofielen het reeds bestaande aanbod in de basiseducatie? 

Is er een evaluatie van de modulaire opleidingsprofielen voorzien? 
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