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Advies over nieuwe modulaire structuurschema’s in het OSP – 
studiegebied Algemene vorming 

Samenvatting 

Dit is het eerste dossier waar eindtermen/specifieke eindtermen ingepast worden in de 
modulaire structuur van het onderwijs voor sociale promotie, in uitvoering van art. 15 van het 
decreet. De Raad Volwassenenonderwijs vraagt dat de juridische context voor de 
verkaveling van eindtermen/specifieke eindtermen over modules zou worden op punt 
gesteld. De raad vindt ook dat het concretiseren van eindtermen geen taak is die éénzijdig 
door de overheid kan worden opgenomen, en dat concretiseringen behoren tot de 
bevoegdheid van de leerplanmakers. Voor de raad vormen de eindtermen/specifieke 
eindtermen, samen met de leerplannen, de basis voor de certificering. Wat de 
vakoverschrijdende eindtermen betreft, adviseert de raad om voor het studiegebied 
Algemene vorming, de vakoverschrijdende eindtermen die betrekking hebben op leren leren 
en sociale vaardigheden, integraal voor het volwassenenonderwijs te weerhouden, en voor 
de andere aan de Vlaamse regering een voorstel tot schrapping voor te leggen.  
De raad onderschrijft het voorstel voor optionele opfrismodules tweede graad, en vraagt aan 
de overheid om gelijkaardige modules te voorzien voor de derde graad. Deze modules 
bevatten niet de eindtermen van de bedoelde graad, maar andere doelstellingen die voor 
bepaalde cursisten nodig zijn als opfrissing, om met succes de eindtermen van de beoogde 
graad te kunnen bereiken. 
De raad formuleert verder een aantal aanbevelingen over de door de overheid voorgestelde 
leertrajecten. Zo pleit de raad ervoor dat de module “onderzoekscompetentie” in 
nevenschakeling met andere modules van het specifiek gedeelte kan worden aangeboden. 
Over de instapvereisten stelt de raad voor om géén specifiekere instapvereisten te 
formuleren voor de niet-sequentiële modules van de derde graad van de basisvorming ASO 
en TSO dan wat in het decreet volwassenenonderwijs is bepaald. 
De raad vraagt duidelijkheid omtrent de studiebewijzen die in het OSP voor opleidingen en 
opleidingsonderdelen moeten worden uitgereikt: een aantal van de voorgestelde certificaten 
sporen niet met de bepalingen van het decreet volwassenenonderwijs. 
De raad stelt tenslotte voor een aantal modules bijkomende of andere vakkenconcordanties 
voor. 

1 Situering 

Op 3 februari 2004 vraagt de Afdeling Volwassenenonderwijs advies over nieuwe modulaire 
structuurschema’s voor het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet van 2 
maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, en 
uitgewerkt door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. 
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De adviesvraag had betrekking op volgende structuurschema’s van het studiegebied 
Algemene vorming1: 

Basisvorming TSO2 
Basisvorming TSO3 
Basisvorming  ASO2 
Basisvorming ASO3 
Economie ASO2 
Humane wetenschappen ASO2 
Wetenschappen ASO2 
Economie-Moderne talen ASO3 
Economie-wiskunde ASO3 
Humane wetenschappen ASO3 
Moderne talen-wetenschappen ASO3 
Moderne talen-wiskunde ASO3 
Wetenschappen-wiskunde ASO3 

 

Deze adviesvraag werd op 15/12/04 nog aangevuld voor wat betreft de opleiding “Opfris 
tweede graad” in het studiegebied Algemene vorming. 

Conform de bepalingen van art. 15, §1, zal de Vlor, per afdeling, opleiding of optie, advies 
uitbrengen over: 

1 het minimale aantal lestijden dat de afdelingen, opleidingen of opties moeten tellen;  
2 of een module van deze afdeling, opleiding of optie 40 of 60 lestijden, of een 

veelvoud van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden omvat;  
3 het minimale aantal lestijden praktische vakken dat een module moet bevatten;  
4 de basiscompetenties van elke module;  
5 het vak of de vakken waarmee elke module gelijkgesteld wordt. 

Artikel 15 werd door het decreet op de RTC van 7 mei 2004 gewijzigd: “het begin- en 
eindniveau van elke module” werd vervangen door “de basiscompetenties van elke module”, 
en er werd een paragraaf 2 toegevoegd. Die stelt dat, in afwijking van §1, 2°, de regering 
voor bijzondere doelgroepen kan afwijken van het vastgestelde minimum aantal lestijden”.  

De raad formuleerde met betrekking tot deze wijzigingen, in een ander advies2  reeds een 
aantal bemerkingen, maar mocht tot op heden niet vernemen welk gevolg hieraan wordt 
verleend. De raad herneemt daarom deze aandachtspunten: 

- De criteria voor het bepalen van “bijzondere doelgroepen” zijn niet decretaal 
vastgelegd; de raad herhaalt zijn wens om voor de toepassing van paragraaf 2 
minstens gehoord te worden.  

- Het principe van het minimum aantal lestijden per module is verdwenen; de raad 
vraagt wat de motivering hiertoe is geweest. 

                                                
1 De raad bracht op 11 mei 2004 een advies uit over de voorstellen die betrekking hadden op de studiegebieden Talen 

(opleidingen Latijns schrift RG1, Professioneel juridisch RG3) en NT2 (Latijns schrift RG1, Socio-culturele integratie RG1 en 

RG2, NT2 professioneel juridisch RG3, NT2 verkort RG1 en RG2, NT2 verlengd RG2). 

2 Raad Volwassenenonderwijs, Advies over nieuwe modulaire structuurschema’s voor de studiegebieden Talen en NT2. 11 mei 

2004 (RVOL/MDR/ADV/011). 
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- De term ‘basiscompetenties’, die hier opnieuw wordt ingevoerd, is niet gedefinieerd. 
De raad vraagt dat dit begrip zou worden gedefinieerd, en dat in de definitie, de 
relatie tot eindtermen/specifieke eindtermen zou worden geëxpliciteerd. 

2 Totstandkoming van het advies 

Een werkgroep heeft in opdracht van de Raad Volwassenenonderwijs de structuurschema’s 
in het studiegebied Algemene vorming beoordeeld. De werkgroep kwam hiervoor 4 keer 
samen, waarna het bureau van de Raad Volwassenenonderwijs op 10 juni 2004 kennis nam 
van de stand van zaken. Het bureau van de Raad Volwassenenonderwijs en een 
vertegenwoordiging van de Federatie Tweedekansonderwijs hadden op 9 november een 
overlegvergadering, waarna de werkgroep op 16 december 2004 en 10 januari 2005 
opnieuw is samengekomen voor de verdere bespreking van het advies.  

De vertegenwoordigers van de overheid lichtten de voorstellen toe. 

Het advies heeft betrekking op de aangepaste voorstellen zoals opgenomen in de bijlagen 1 
t.e.m. 11. Op een aantal punten wijken de in het advies opgenomen voorstellen af van de 
initiële overheidsvoorstellen. In onderstaand advies motiveert de raad deze wijzigingen. 

De raad vestigt er de aandacht op dat de benamingen van de opleidingen die door de 
minister worden goedgekeurd, ook moeten worden toegevoegd aan het structuurbesluit. 

3 Advies 

3.1 Algemene bemerkingen over de verhouding eindtermen (ET)/specifieke 
eindtermen (SET) en de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs 

De overheidsvoorstellen voor modulaire opleidingen in het studiegebied Algemene vorming 
vormen het eerste dossier van het analoge aanbod, waar eindtermen (basisvorming ASO en 
TSO) of specifieke eindtermen (specifieke gedeelten ASO) gekoppeld worden aan de 
modulaire structuur van het volwassenenonderwijs. 

De overheid heeft voor het volwassenenonderwijs de eindtermen (ET)/specifieke eindtermen 
(SET) verkaveld in modules. Elke module krijgt een inhoud vanuit de eindtermen. Daar waar 
het niet mogelijk was één eindterm in één module te realiseren, heeft de overheid de 
eindterm enigszins geconcretiseerd en over meerdere modules gespreid. 

De Raad Volwassenenonderwijs wijst erop dat de overheid, voor wat het 
volwassenenonderwijs betreft, veel verder gaat dan wat decretaal is bepaald, en dit op twee 
vlakken: 

- op het vlak van de toekenning van eindtermen/specifieke eindtermen aan modules; 
- op het vlak van concretiseringen. 
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3.1.1 De toekenning van ET/SET aan modules 

Decretaal3 is bepaald dat eindtermen worden vastgelegd per graad en per onderwijsvorm4, 
en dat specifieke eindtermen worden vastgelegd voor het tweede leerjaar van de derde 
graad van het ASO, BSO, KSO en TSO5. 

Decretaal is niets bepaald over de toekenning van ET/SET aan modules. De raad aanvaardt 
dat de overheid deze taak opneemt, op voorwaarde dat deze procedure ook juridisch op punt 
wordt gesteld. 

3.1.2 Concretisering van ET/SET 

De raad is van oordeel dat het concretiseren van ET/SET geen taak is die eenzijdig door de 
overheid kan worden opgenomen. De raad vindt dat het de leerplanmakers toekomt ET/SET 
te concretiseren.  

De raad heeft daarom de concretiseringen van de ET/SET niet opgenomen in de als bijlage 
gevoegde modulaire opleidingen. De raad is van mening dat de opleidingen zoals ze 
uiteindelijk voor het volwassenenonderwijs bij BVR zullen worden vastgelegd, zich moeten 
beperken tot de verkaveling van ET/SET over modules.  

De raad wijst er evenwel op dat de leerplanmakers bij het concretiseren van de eindtermen 
de transparantie van het aanbod en de uitwisselbaarheid van de modules (deelcertificaten) 
moeten bewaken. 

3.2 Algemene bemerkingen over de basis voor de certificering 

Voor de overheid zijn, voor het analoge aanbod, enkel de ET/SET - die opgenomen zijn in 
modules – de basis voor de certificering.  

De raad is het met deze zienswijze niet eens. Voor de raad vormen niet alléén de ET/SET –, 
maar ook de leerplannen, de basis voor de certificering.  

Dit betekent dat opleidingen, dus ook modulaire opleidingen, in het volwassenenonderwijs 
evenzeer als in het leerplichtonderwijs, naast de ET/SET desgevallend nog andere 
doelstellingen kunnen bevatten. Deze “andere doelstellingen” zijn evenzeer voorwaarde voor 
certificering als ET/SET.  

De raad vindt dan ook dat het principieel mogelijk moet zijn – zowel in het analoge als in het 
niet-analoge aanbod – modules te creëren die énkel “andere doelstellingen” dan ET/SET 
bevatten, en dat deze modules ook kunnen gecertificeerd worden. 

3.3 Algemene bemerkingen over vakoverschrijdende eindtermen 

Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) moeten worden nagestreefd, maar zijn niet 
noodzakelijk voor de opleiding.  
                                                
3 Decreet volwassenenonderwijs, art. 3, 17° (2/3/1999) en decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de 

specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, art. 3 §1 (18/01/2002). 
4 “(…) behoudens in de derde graad van het beroepssecundair onderwijs waar afzonderlijke eindtermen worden vastgelegd 

voor de eerste twee jaren enerzijds en voor het derde jaar anderzijds.” 
5 “(….) en voor het derde leerjaar van de derde graad BSO en voor het laatste leerjaar van de vierde graad BSO” (decreet van 

18/2/2002 art. 6). 
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3.3.1 VOET en certificering 

- De overheid verbindt hieraan de conclusie dat VOET geen aanleiding kunnen geven 
tot certificering. De raad is het met deze zienswijze niet eens. De raad meent dat 
VOET even goed aanleiding kunnen geven tot certificering, indien ze daadwerkelijk 
worden bereikt. 

3.3.2 Welke VOET zijn relevant voor het volwassenenonderwijs? 

De raad is ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van VOET zinvol is voor het 
volwassenenonderwijs. De raad wil de centra evenwel behoeden voor nodeloos formalisme 
(formalisme dat voortvloeit uit de verplichting om aan te tonen dat men VOET nastreeft). De 
raad wil ook vermijden dat VOET aanleiding zouden geven tot de programmatie van een 
groot aantal extra lestijden om, bijv. via extra projecten, bepaalde VOET bij de cursisten na 
te streven. 

De raad ging daarom over tot een screening van alle VOET om te komen tot een voorstel dat 
gedragen wordt door alle betrokken centra.  

De raad hanteerde twee criteria om VOET te weerhouden: 

- VOET die relevant zijn voor de doelgroep (alle volwassen cursisten die een opleiding 
uit het studiegebied Algemene vorming volgen); 

- de mate waarin die VOET nog niet voorkomt in de ET zelf: bepaalde ET, voornamelijk 
attitudinale ET, beogen hetzelfde als VOET. Deze ET zijn weliswaar gekoppeld aan 
bepaalde modules, en zullen dan ook enkel worden bereikt bij die cursisten die voor 
die opleiding gekozen hebben. De raad vindt dit voldoende: de keuze voor een 
bepaalde opleiding ligt immers bij de cursist zelf. 

Op basis van deze criteria weerhoudt de raad, zowel voor de tweede als de derde graad: 

- alle VOET “leren leren”; 
- alle VOET “sociale vaardigheden”. 

De raad voegt deze VOET dan ook toe aan de modulaire opleidingen uit het studiegebied 
Algemene vorming (zie bijlage 11). De raad wijst erop dat deze VOET gelden voor alle 
centra voor volwassenenonderwijs die de betrokken opleidingen aanbieden, m.a.w. dat al 
deze centra de maatschappelijke opdracht hebben deze VOET bij de cursisten na te streven. 
Deze centra zijn ertoe gehouden aan te tonen dat ze met een eigen planning aan de VOET 
werken6. 

De raad adviseert dat aan de Vlaamse regering zou worden gevraagd de overige VOET voor 
het OSP te schrappen, conform art. 12 van het decreet volwassenenonderwijs. 

3.4 Modulebenamingen 

De raad pleit voor duidelijke modulebenamingen, die meer zijn dan enkel de codes van de 
modules. Op de structuurschema’s in bijlage zijn de volledige modulebenamingen 
opgenomen. 

                                                
6 Decreet van 18/2/2002; art. 4 §3. 
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3.5 Studiebekrachtiging 

De raad signaleert een onduidelijkheid over de uit te reiken studiebewijzen voor de 
respectieve onderdelen van ASO-opleidingen (basisvorming en specifiek gedeelte), zowel 
voor tweede als derde graad. De in de voorstellen opgenomen certificaten zouden krachtens 
art. 41 § 2 en §3 van het decreet volwassenenonderwijs niet van toepassing zijn.  

De raad wijst ook op de samenhang tussen de uit te reiken studiebewijzen, en de 
studiebewijzen die toegang geven tot de derde graad, zoals deze in de artikels 30 en 31 van 
het decreet zijn vermeld. Deze onduidelijkheid geldt zowel voor de studiebekrachtiging in de 
tweede graad ASO als TSO. 

De raad vraagt dat de overheid dit verder zou uitklaren en desgevallend de nodige vormelijke 
aanpassingen zou doen voor wat de studiebekrachtiging betreft.  

3.6 Beoordeling van de voorstellen over de basisvorming ASO en TSO 

3.6.1 Het concept “voorschakelmodules” 

3.6.1.1 Doelstellingen 

Dit zijn modules die een “opfrissing” van voorafgaandelijke leerstof beogen, zonder daarom  
reeds ET/SET van de eigenlijke graad en opleiding te bevatten. De centra 
tweedekansonderwijs hebben in de loop der jaren heel wat ervaring opgebouwd met de 
doelgroep laaggeschoolden, en zijn op basis daarvan tot de bevinding gekomen dat 
“voorschakelmodules” voor deze doelgroep zeer zinvol zijn. De raad onderschrijft het 
concept “voorschakelmodules”, en koppelt hieraan de volgende beschouwingen: 
- Dankzij “voorschakelmodules”, kunnen trajecten tot hun absolute minimumduur en  

-volume worden beperkt. Indien een cursist immers integrale structuuronderdelen uit 
een lagere graad of onderwijsniveau zou moeten overdoen, zou dit voor hem veel 
méér tijd in beslag nemen. 

- Voorschakelmodules laten een zekere vorm van maatwerk toe: het zijn enkel die 
cursisten die wat extra inlooptijd nodig hebben, die een voorschakelprogramma 
aangeboden krijgen.  

- Beide voorgaande overwegingen garanderen de meest efficiënte en de meest 
optimale aanwending van de beschikbare middelen; 

- De raad is van mening, om de in punt 3.2 vermelde redenen, dat ook “andere” 
doelstellingen dan ET/SET een module kunnen vormen en aanleiding kunnen geven 
tot certificering. 

- De raad wijst tenslotte op het feit dat in het leerplichtonderwijs, waar het studiegebied 
Algemene vorming van het OSP toch volledig tracht op af te stemmen, de scholen 
ook een zekere “ruimte” hebben in hun uurrooster via het “complementair gedeelte”. 
De raad pleit ervoor deze ruimte ook in het volwassenenonderwijs te bieden via 
“optionele” modules, indien de specificiteit van de doelgroep dit vereist.  

3.6.1.2 Basisvorming 2de graad ASO en TSO 

De Dienst voor Onderwijsontwikkeling werkte een concept “Opfris 2de graad” uit, dat tot doel 
heeft cursisten voor te bereiden op een opleiding basisvorming in het studiegebied 
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Algemene vorming. Over deze bijkomende opleiding, vroeg de Administratie Permanente 
vorming op 15/12/04 de raad om advies. 
De raad is van mening dat dit concept tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de sector.  
Ten aanzien van de concrete uitwerking van deze opleiding, wenst de raad een aantal 
bemerkingen te formuleren. Deze bemerkingen zijn opgenomen in punt 3.7 hieronder. 

3.6.1.3 Basisvorming 3de graad ASO en TSO 

De raad vraagt dat de overheid, naar analogie met de opleiding “Opfris 2de graad” ook een 
voorstel “Opfris 3de graad” voor het studiegebied Algemene vorming, zou ontwikkelen. 

3.6.2 Instapvoorwaarden basisvorming derde graad ASO en TSO 

De raad is van mening dat de beginvoorwaarden voor de derde graad voor iedere “eerste” 
module te rigide geformuleerd zijn. De raad vindt dat het mogelijk moet zijn dat de centra 
mensen toelaten op basis van een algemene toelatingsproef, en niet per vak een 
toelatingsproef moeten organiseren, zoals het initieel overheidsvoorstel suggereert. De raad 
vindt het belangrijk te testen of iemand een redelijke kans op succes heeft in de leerweg die 
wordt aangevat – wat niet noodzakelijk betekent dat alle voorafgaandelijke kennis uit de 
overeenkomstige modules van de tweede graad voorhanden moet zijn. 

Concreet stelt de raad voor om géén specifieke instapvereisten te formuleren voor de niet-
sequentiële modules van de derde graad van de basisvorming ASO en TSO. De raad geeft 
hiervoor nog de volgende bijkomende argumenten: 

- ook zonder instapvereisten per module te omschrijven, zullen de centra en de 
cursisten automatisch terugvallen op de decretale bepalingen inzake 
toelatingsvoorwaarden derde graad van het studiegebied Algemene vorming;7 

- het tweedekansonderwijs vindt zijn oorsprong in het voorbereiden van volwassenen 
op de examens van de centrale examencommissie. Deze laatste legt ook geen 
enkele toelatingsvoorwaarde op aan mensen die zich inschrijven voor examens van 
de derde graad. 

- Conform artikel 33 van het decreet volwassenenonderwijs8 zal de directeur van een 
centrum een toelatingsexamen inrichten voor de cursisten die niet aan de 
toelatingsvoorwaarden van art. 30, 31 of 32 beantwoorden. De raad wijst op de 
autonomie van de directeur van het centrum voor wat betreft het concept en de 
organisatie van de toelatingsexamens, en verwijst naar de opdracht van de inspectie 
inzake kwaliteitscontrole. 

3.6.3 De modules Frans en Engels in de basisvorming ASO en TSO 

3.6.3.1 Europees Referentiekader voor de talen 

De raad stelt vast dat de ET/SET geen link vertonen met het ERK voor de talen, terwijl dat 
voor de opleidingsprofielen moderne talen in het OSP wel als referentiekader is gebruikt.  

                                                
7 Decreet volwassenenonderwijs, art. 30 en 31. 
8 Indien een kandidaat niet op basis van de artikelen 30, 31 of 32 kan worden toegelaten, richt de directeur van het centrum een 

toelatingsexamen in (…) Dit examen gaat na of de vereiste kennis en vaardigheden voor het starten in een module of leerjaar 

bereikt zijn. De directeur van het centrum oordeelt op basis van het examen of de cursist aan de voorwaarden voldoet. (…) 
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De raad concludeert dat de ET/SET voor het studiegebied Algemene vorming het enige 
referentiekader vormen. De raad wijst erop dat dit met zich meebrengt dat een cursist die 
binnen het volwassenenonderwijs, van het ene studiegebied naar het andere studiegebied 
overstapt, via een intakeprocedure en eventuele niveautest zal moeten toegeleid worden tot 
het voor hem meest aangewezen niveau.  

3.6.3.2 Aantal lestijden & modules Frans 2de en 3de graad ASO 

In de loop van de voorbereidende besprekingen is een discussie ontstaan over de 
opportuniteit om een vierde module Frans van 80 lt toe te voegen aan de basisvorming in de 
tweede en derde graad ASO. 

Na een grondige afweging van de argumenten pro en contra, ging de raad over tot de 
stemming over dit punt. 7 raadsleden stemden voor de toevoeging van een module, 9 
raadsleden stemden tegen, 5 leden onthielden zich.  

Het standpunt van de raad bestaat er dus in het aantal lestijden dat door de overheid is 
voorgesteld, met name 3 x 80 lt Frans in de basisvorming tweede graad en 3x 80 lt in de 
basisvorming derde graad, niet uit te breiden. 

3.6.4 Overige bemerkingen bij het voorstel Basisvorming TSO2 

3.6.4.1 Modules Natuurwetenschappen 

De raad heeft 2 bemerkingen, één over het aantal lestijden en één over de voorgestelde 
volgorderelaties. 

De raad vindt het aantal voorgestelde lestijden te hoog, zeker in vergelijking met het SOVL, 
waar dit vak in de basisvorming amper 1 lestijd per week omvat. De raad acht het haalbaar 
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken in 2x60 lt i.p.v. 2x 80 lt. 

De raad pleit ervoor géén strikte volgorderelatie vast te leggen tussen beide modules. De 
raad is van mening dat een cursist, met de voorgestelde verkaveling van eindtermen over 
beide modules, perfect de tweede module kan volgen zonder voorkennis van de eerste. 

De raad vraagt, naar analogie met het overheidsvoorstel voor de modules Geschiedenis uit 
hetzelfde schema, voor Natuurwetenschappen twee niet-sequentiële modules van 60 
lestijden. 

3.6.4.2 Modules Aardrijkskunde 

De raad merkt op dat de eerste module “Aardrijkskunde 1” instapvrij is, en er dus geen 
instroomeisen kunnen worden opgelegd. 

3.6.4.3 Modules Wiskunde 

De raad merkt op dat de modules Wiskunde 1 en Wiskunde 4 niet-sequentieel, en dus 
instapvrij zijn; er kunnen dan ook geen instroomeisen worden opgelegd. 
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3.6.4.4 Totaal aantal lestijden Basisvorming TSO2 

Door de vermindering van het aantal lestijden Natuurwetenschappen, komt het totaal aantal 
lestijden op 1080 (i.p.v. de voorgestelde 1120) lt. 

3.6.5 Overige bemerkingen bij het voorstel Basisvorming TSO3 

3.6.5.1 Modules Geschiedenis 

De raad pleit voor 2 modules van 60 lestijden i.p.v. de voorgestelde 4 modules van 40 
lestijden, en dit om de volgende redenen: 

- de raad acht het haalbaar de vooropgestelde doelstellingen te bereiken in 2x60 lt 
i.p.v. 160 lt; 

- modules van 60 lt bieden meer mogelijkheden om de eindtermen op een 
geïntegreerde en flexibele manier aan te bieden; een versnippering over modules van 
40 lt is niet wenselijk; 

- de structuur van de modules geschiedenis in de derde graad loopt op die manier 
volledig gelijk met de structuur van de gelijknamige modules in de basisvorming 2de 
graad, hetgeen de transparantie van de structuren ten goede komt. 

De raad pleit ervoor géén strikte volgorderelatie vast te leggen tussen de twee modules. De 
raad is van mening dat een cursist, met de voorgestelde verkaveling van eindtermen over 
beide modules, perfect de tweede module kan volgen zonder voorkennis van de eerste. 

De raad vraagt, naar analogie met het overheidsvoorstel voor de modules Geschiedenis in 
de Basisvorming TSO2, twee niet-sequentiële modules van 60 lestijden. 

3.6.5.2 Modules Aardrijkskunde 

De raad pleit ervoor géén specifieke instroomvereisten op te leggen voor de module 
Aardrijkskunde 1 (zie punt 3.5.2 hierboven). 

3.6.5.3 Modules Nederlands 

De raad pleit ervoor géén specifieke instroomvereisten op te leggen voor de module 
Nederlands1 (zie punt 3.5.2 hierboven). 

3.6.5.4 Totaal aantal lestijden Basisvorming TSO3 

Door de vermindering van het aantal lestijden geschiedenis, komt het totaal aantal lestijden 
op 720 (i.p.v. de voorgestelde 760) lt. 

3.6.6 Overige bemerkingen bij het voorstel Basisvorming ASO2 

3.6.6.1 Modules Geschiedenis 

De raad pleit voor 2 modules van 80 lestijden i.p.v. de voorgestelde 4 modules van 40 
lestijden, en dit om de volgende redenen: 
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- modules van 80 lt bieden meer mogelijkheden om de eindtermen op een 
geïntegreerde en flexibele manier aan te bieden; een versnippering over modules van 
40 lt is niet wenselijk; 

- de structuur van de modules geschiedenis in de derde graad loopt op die manier 
volledig gelijk met de structuur van de gelijknamige modules in de basisvorming 2de 
graad, hetgeen de transparantie van de structuren ten goede komt. 

De raad pleit ervoor géén strikte volgorderelatie vast te leggen tussen de twee modules. De 
raad is van mening dat een cursist, met de voorgestelde verkaveling van eindtermen over 
beide modules, perfect de tweede module kan volgen zonder voorkennis van de eerste. 

De raad vraagt, naar analogie met het overheidsvoorstel voor de modules Geschiedenis in 
de Basisvorming TSO2, twee niet-sequentiële modules van 80 lestijden. 

3.6.6.2 Modules Aardrijkskunde 

De raad merkt op dat de eerste module “Aardrijkskunde 1” instapvrij is, en er dus geen 
instroomeisen kunnen worden opgelegd. 

3.6.6.3 Modules Biologie 

De raad merkt op dat de module “Biologie 2” niet-sequentieel, en dus instapvrij is. Er kunnen 
dan ook geen instroomeisen worden opgelegd. 

3.6.6.4 Totaal aantal lestijden “BasisvormingASO2” 

Het totaal aantal lestijden Basisvorming ASO2 bedraagt 1640 lestijden. 

3.6.7 Overige bemerkingen bij het voorstel Basisvorming ASO3 

3.6.7.1 Modules Geschiedenis 

De raad pleit voor 2 modules van 80 lestijden i.p.v. de voorgestelde 4 modules van 40 
lestijden, en dit om volgende redenen: 

- modules van 80 lt bieden meer mogelijkheden om de eindtermen op een 
geïntegreerde en flexibele manier aan te bieden; een versnippering over modules van 
40 lt is niet wenselijk; 

- de structuur van de modules geschiedenis in de derde graad loopt op die manier 
volledig gelijk met de structuur van de gelijknamige modules in de basisvorming 2de 
graad, hetgeen de transparantie van de structuren ten goede komt. 

De raad pleit ervoor géén strikte volgorderelatie vast te leggen tussen de twee modules. De 
raad is van mening dat een cursist, met de voorgestelde verkaveling van eindtermen over 
beide modules, perfect de tweede module kan volgen zonder voorkennis van de eerste. 

De raad vraagt, naar analogie met het overheidsvoorstel voor de modules Geschiedenis in 
de Basisvorming TSO2, twee niet-sequentiële modules van 80 lestijden. 
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3.6.7.2  Modules Aardrijkskunde 

De raad vraagt een omzetting van de 3 voorgestelde modules van 40 lt naar 2 modules van 
60 lt, teneinde de eindtermen op een meer geïntegreerde en flexibeler manier te kunnen 
aanbieden.  

3.6.7.3 Module Biologie 

De raad pleit ervoor géén specifieke instroomvereisten op te leggen voor de module Biologie 
(zie punt 3.5.2 hierboven). 

3.6.7.4 Modules Wiskunde 

De raad is van mening dat de eindtermen niet haalbaar zijn in het voorgestelde aantal 
lestijden. De raad pleit ervoor om aan de modules Wiskunde 3 en Wiskunde 4 met 20 extra 
lestijden toe te kennen (2x 60 lt i.p.v. 2x40 lt). 

3.6.7.5 Totaal aantal lestijden Basisvorming ASO3 

Door de uitbreiding van het aantal lestijden wiskunde, komt het totaal aantal lestijden op 
1380 i.p.v. 1340 lt. 

3.7 Beoordeling van de opleiding “Opfris tweede graad” 

3.7.1 Niveau en onderwijsvorm 

Het overheidsvoorstel kent aan deze opleiding geen onderwijsvorm toe. De raad is van 
mening dat het toekennen van een onderwijsvorm aan een opleiding een essentieel kenmerk 
is van onderwijs, en stelt daarom voor om zowel een opleiding “Opfris tweede graad TSO” 
als een opleiding “Opfris tweede graad ASO” te maken.  

De raad onderschrijft wél het principe dat op één na alle modules tussen beide opleidingen 
gemeenschappelijk zijn, zowel naar doelstellingen als naar aantal lestijden. 

3.7.2 Aantal lestijden van de modules 

De raad vraagt een herschikking van het aantal lestijden van de modules Opfris Frans en 
Opfris Engels. De raad bepleit 80 lestijden voor de module Opfris Frans, en stelt voor het 
aantal lestijden van “Opfris Engels” te herleiden tot 40 lestijden. Voor de module Opfris 
Nederlands vraagt de raad 60 lestijden (i.p.v. de voorgestelde 40 lestijden), dit voornamelijk 
met het oog op de belangrijke instroom van kandidaat-cursisten voor wie het Nederlands de 
tweede taal is. 

3.7.3 Overzicht van de opleidingen in het studiegebied Algemene vorming 

De raad wijst erop dat de opleidingen Handel-talen TSO2, Secretariaat-talen TSO3 en 
Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3 niet thuishoren in het studiegebied 
Algemene vorming, maar behoren tot het studiegebied Handel. In de bijlage heeft de raad ze 
dan ook uit het overzicht weggelaten. 
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3.8 Beoordeling van de specifieke gedeelten Economie ASO2, Humane 
wetenschappen ASO2 en Wetenschappen ASO2 

3.8.1 Plaats van de module “Onderzoekscompetentie” 

De vertegenwoordigers van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling lichtten het concept toe: 
de doelstelling van deze module is “leren onderzoeken”, niet te verwarren met “lerend 
onderzoeken”, wat een methodologische aangelegenheid is.  

In het overheidsvoorstel wordt de module “Onderzoekscompetentie” helemaal op het einde 
van het leertraject geplaatst.  

De raad wijst erop dat de plaats van de module in het traject in het overheidsvoorstel, toch 
een aantal ongewenste organisatorische en didactische consequenties inhoudt voor de 
centra. Een cursist kan zich voor deze module pas inschrijven nádat hij de deelcertificaten 
van de drie vorige modules heeft behaald; een cvo kan deze module slechts inrichten op 
voorwaarde dat er cursisten zijn die zich voor deze module hebben ingeschreven. Dit vormt 
een zeer strak keurslijf, niet alleen organisatorisch, maar ook didactisch, vermits het 
onmogelijk is in de voorgaande modules reeds te werken aan bepaalde deelvaardigheden 
van de module “onderzoekscompetentie”. 

De raad wijst er ook op, dat de door de overheid voorgestelde plaats van de module in het 
traject, ook voor de cursist een aantal onwenselijke neveneffecten inhoudt: 

- het traject wordt in duur behoorlijk langer (minstens één semester, indien men ervan 
uitgaat dat een module doorgaans over een semester wordt gespreid); 

- een cursist die stempelgerechtigd is, geniet pas vrijstelling van stempelcontrole op 
voorwaarde dat het aantal lestijden per week dat hij les volgt, de 8 uren overschrijdt. 
Indien de module Onderzoekscompetentie helemaal op het einde van het traject 
komt, kan deze met geen enkele andere module uit het traject meer gecombineerd 
worden, en komt de cursist slechts aan 4 lestijden per week (bij een semestriële 
organisatie van 80 lestijden gespreid over 20 lesweken); 

- om zijn recht op kinderbijslag te behouden, moet een cursist minimum 15u/week les 
volgen. 

De raad stelt daarom voor de volgorderelatie voor de module “Onderzoekscompetentie” te 
schrappen.  
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3.8.2 Vakkenconcordanties 

De raad vraagt bijkomende vakkenconcordanties voor de volgende modules: 

Specifiek 
gedeelte 

module Voorstel (AV-vak) Gevraagde bijkomende 
vakkenconcordanties 

(AV-vakken) 

Humane 
Wetenschappen 
ASO2 

Organisatie en 
samenhang 

Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Communicatie en 
expressie 

Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Identiteit en normering Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Ondezoekscompetentie 
Humane wetenschappen 
ASO2 

Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

Wetenschappen 
ASO2 

Alle modules Natuurwetenschappen Aardrijkskunde 

Chemie 

Fysica 

Biologie 

 

Voor personeelsleden die reeds in dienst zijn in deze afdelingen op basis van andere 
bekwaamheidsbewijzen, vraagt de raad de nodige overgangsmaatregelen, teneinde hun ook 
in de overeenkomstige nieuwe modulaire opleidingen te kunnen tewerkstellen. 
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3.9 Beoordeling van de specifieke gedeelten ASO3 

3.9.1 De module “Onderzoekscompetentie” in de verschillende specifieke gedeelten 

3.9.1.1 Plaats van de module in het traject 

De vertegenwoordigers van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling lichtten het concept toe: 
de doelstelling van deze module is “leren onderzoeken”, niet te verwarren met “lerend 
onderzoeken”, wat een methodologische aangelegenheid is.  

In het overheidsvoorstel wordt de module “Onderzoekscompetentie” helemaal op het einde 
van het leertraject geplaatst.  

De raad wijst erop dat de plaats van de module in het traject in het overheidsvoorstel, toch 
een aantal ongewenste organisatorische en didactische consequenties inhoudt voor de 
centra. Een cursist kan zich voor deze module pas inschrijven nádat hij de deelcertificaten 
van de drie vorige modules heeft behaald; een cvo kan deze module slechts inrichten op 
voorwaarde dat er cursisten zijn die zich voor deze module hebben ingeschreven. Dit vormt 
een zeer strak keurslijf, niet alleen organisatorisch, maar ook didactisch, vermits het 
onmogelijk is in de voorgaande modules reeds te werken aan bepaalde deelvaardigheden 
van de module “onderzoekscompetentie”. 

De raad wijst er ook op, dat de door de overheid voorgestelde plaats van de module in het 
traject, ook voor de cursist een aantal onwenselijke neveneffecten inhoudt: 

- het traject wordt in duur behoorlijk langer (minstens één semester, indien men ervan 
uitgaat dat een module doorgaans over een semester wordt gespreid); 

- een cursist die stempelgerechtigd is, geniet pas vrijstelling van stempelcontrole op 
voorwaarde dat het aantal lestijden per week dat hij les volgt, de 8 uren overschrijdt. 
Indien de module Onderzoekscompetentie helemaal op het einde van het traject 
komt, kan deze met geen enkele andere module uit het traject meer gecombineerd 
worden, en komt de cursist slechts aan 4 lestijden per week (bij een semestriële 
organisatie van 80 lestijden gespreid over 20 lesweken); 

- om zijn recht op kinderbijslag te behouden, moet een cursist minimum 15u/week les 
volgen. 

De raad stelt daarom voor de volgorderelatie voor de module “Onderzoekscompetentie” te 
schrappen.  

3.9.1.2 Volume van de module “Onderzoekscompetentie Humane wetenschappen 
ASO3” 

De raad vindt de 200 voorgestelde lestijden zeer ruim! De raad stelt voor het aantal lestijden 
voor deze module te verminderen tot 160 lestijden, naar analogie met het aantal lestijden dat 
voor het verwerven van de eindtermen voor onderzoekscompetentie in de meeste andere 
specifieke gedeelten ASO 3de graad is voorzien. 

3.9.2 Vakkenconcordanties 

De raad vraagt andere vakkenconcordanties voor alle modules van de pool Moderne talen: 
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Specifiek gedeelte module Voorstel (AV-vak) Gevraagde 
vakkenconcordanties

(AV-vakken) 

Economie-Moderne talen 
ASO3, Moderne talen-
Wetenschappen ASO3 en 
Moderne talen-Wiskunde 
ASO3 

Moderne talen 1 

Moderne talen 2 

Moderne talen 3 

Onderzoekscompetentie 
Moderne talen 

Expressie Nederlands 

Frans 

Engels 

Duits 

Spaans 

 

De raad vraagt bijkomende vakkenconcordanties voor alle modules van de pool 
Wetenschappen: 

Specifiek gedeelte module Voorstel (AV-vak) Gevraagde 
vakkenconcordanties

(AV-vakken) 

Moderne talen-
Wetenschappen ASO3 en 
Wetenschappen-
Wiskunde ASO3 

Wetenschappen 1 

Wetenschappen 2 

Wetenschappen 2 

Onderzoekscompetentie 
wetenschappen 

Natuurwetenschappen Aardrijkskunde 

Chemie 

Fysica 

Biologie 

 

De raad vraagt tenslotte bijkomende vakkenconcordanties voor alle modules van de pool 
Humane wetenschappen: 

Specifiek 
gedeelte 

module Voorstel (AV-vak) Gevraagde bijkomende 
vakkenconcordanties 

(AV-vakken) 

Humane 
Wetenschappen 
ASO3 

Organisatie en 
samenhang 

Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Communicatie en 
expressie 

Gedragswetenschappen Cultuurwetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Identiteit en normering Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen 
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Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 Onderzoekscompetentie 
Humane wetenschappen 
ASO3 

Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen 

Sociologie 

Media 

Maatschappelijke vorming 

Psychologie 

 

Voor personeelsleden die reeds in dienst zijn in deze afdelingen op basis van andere 
bekwaamheidsbewijzen, vraagt de raad de nodige overgangsmaatregelen, teneinde hun ook 
in de overeenkomstige nieuwe modulaire opleidingen te kunnen tewerkstellen. 

4 Slotbeschouwingen 

4.1 Erkenning van de certificaten en de deelcertificaten  

De overheidsvoorstellen vermelden dat behaalde (deel)certificaten niet alleen geldig zijn in 
het volwassenenonderwijs, maar ook bij andere onderwijsverstrekkers. 

De raad wijst erop dat bijv. de centrale examencommissie, de deelcertificaten nu niet 
aanvaardt. De raad adviseert de overheid acties te ondernemen om de erkenning van de 
studiebewijzen door alle onderwijsverstrekkers te bewerkstelligen. 

4.2 Implementatie 

De raad vraagt dat de nieuwe schema’s 2de en 3de graad TSO en ASO, zouden kunnen 
geïmplementeerd worden vanaf september 2005, teneinde gelijke tred te houden met de 
implementatie van de ET/SET in het SOVL. 

Niettemin vraagt de raad een overgangsperiode van twee schooljaren voor de voorlopige 
structuurschema’s die nu in de centra worden gehanteerd, dit ten behoeve van de cursisten 
die met een opleiding bezig zijn. 

4.3 Lacunes 

De raad betreurt dat in de modulaire structuur geen ruimte is ingebouwd voor intake en 
oriëntatie. 
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4.4 Leeswijzer 

De raad apprecieert de leeswijzer die de overheid heeft gevoegd bij de structuurschema’s. 
De raad stelt evenwel vast dat in deze leeswijzer, begrippen worden geïntroduceerd die 
nergens zijn gedefinieerd. 

Eén van deze begrippen is “basiscompetenties” (zie vroegere opmerkingen van de raad 
terzake).  De Raad Volwassenenonderwijs blijft vragen naar een decretale definitie van dit 
begrip, en wijst op de samenhang met de beleidslijnen die in de beleidsnota Onderwijs 
worden uitgezet en waarover de Vlor op 20 januari 2005 een advies uitbracht9. 

De raad vraagt ook verduidelijking bij het onderscheid tussen “diplomaopleidingen”, 
“beroepsopleidingen” en “algemene opleidingen”, de definitie ervan en de criteria die maken 
dat een opleiding resp. als “beroepsopleiding”, “diplomaopleiding” of “algemene opleiding” 
wordt gecatalogeerd. De raad kan zich onmogelijk uitspreken over een rubricering van het 
opleidingsaanbod zolang deze begrippen niet gedefinieerd zijn. 

 

Na bespreking op 25 januari 2005 keurt de raad dit advies met éénparigheid van stemmen 
goed, in aanwezigheid van 21 stemgerechtigde leden.  

 

 

 

 

 

Monique De Ridder Jozef Blendeman 
secretaris voorzitter 

 

                                                
9 Algemene Raad, Advies over de beleidsnota Onderwijs. 20 januari 2005. Blzn. 5-7, punt 4.2 


