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Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs 
Leuvenseplein 4 Dinsdag, 13 mei 2003 
1000 Brussel RVOL/PCA/ADV/006 

Advies over de modulaire opleidingsprofielen basiseducatie voor de opleidingen 
Nederlands tweede taal, wiskunde en informatie- en communicatietechnologie 

1 Situering 

Op 21 februari vroeg de afdeling Volwassenenonderwijs van het departement Onderwijs in 
uitvoering van artikel IV.19 van onderwijsdecreet XIV een advies over de uitgewerkte 
modulaire structuur voor de basiseducatie voor de opleidingen Nederlands tweede taal, 
wiskunde en informatie- en communicatietechnologie. 

Dit advies bevat naast de beoordeling van die opleidingsprofielen ook de criteria op basis 
waarvan de Vlor de opleidingsprofielen voor de basiseducatie heeft beoordeeld en een korte 
inleiding met een beknopte beschrijving en enkele bemerkingen over de context van de 
implementatie van deze modulaire opleidingsprofielen. 

De commissie Basiseducatie heeft dit advies voorbereid op 23 april en op 6 mei 2003. 

De Raad Volwassenenonderwijs bracht advies uit op dinsdag 13 mei 2003. Hij keurde dit 
advies goed met 4 stemmen voor en 18 onthoudingen. 

2 Inleiding 

2.1 Missie van de basiseducatie 

Artikel 5 van het decreet basiseducatie omschrijft de missie van de basiseducatie: 

“§1 Basiseducatie omvat een samenhangend geheel van educatieve activiteiten ten 
voordele van laaggeschoolde volwassenen en is gericht op het verwerven van elementaire 
taal- en rekenvaardigheid, het verruimen van sociale vaardigheden en het verbreden van de 
algemene maatschappelijke oriëntatie en integratie van de deelnemers. 

§2 Basiseducatie omvat tevens de nodige activering- en keuzebegeleidingactiviteiten die 
de deelnemers vanuit hun reële mogelijkheden de bekwaamheid aanbrengen door te 
stromen naar andere educatieve voorzieningen, onder meer met het oog op hun verdere 
integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt”. 

2.2 Reglementair kader van de modularisering 

Onderwijsdecreet XIV (1) bepaalt dat de basiseducatie voortaan modulair wordt aangeboden. 
De voorliggende opleidingsprofielen zijn een stap in het proces dat aan de modularisering 
van de basiseducatie voorafgaat.   

De omzendbrief van september 2002 “over de invoering van de modulaire structuur in de 
centra voor basiseducatie” beschrijft dat proces uitvoerig. De omzendbrief bevat “een 
implementatieplan gebaseerd op duidelijke, concrete doelen, binnen een welomschreven 
beleidskader (samenhang met het volwassenenonderwijs), met goedgekeurde leerplannen 
en met een tijdsschema waarbij de volledige invoering van de modulaire structuur op vrij 
korte termijn gebeurt. Concreet wordt geopteerd voor de opmaak van een globale 
opleidingsstructuur voor het geheel van de basiseducatie met einddoelen voor 1 september 
2003. De stapsgewijze invoering van de modulaire opleidingen in alle centra vanaf 
september 2003 voor wat betreft de opleidingen NT2, wiskunde en ICT. In het 
daaropvolgende werkjaar zijn Nederlands moedertaal, de opstapcursussen Frans en Engels, 
                                                
1  Decreet betreffende het onderrwijs XIV, Art. IV.19, 2) 
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alfa NT2 en maatschappelijke oriëntatie aan de beurt.”(2) 

Dit advies gaat over de eerste reeks opleidingsprofielen die de centra zullen implementeren 
vanaf 1 september 2003: NT2, wiskunde en ICT. 

2.3 Doel van de modularisering 

Met modularisering wil de overheid komen tot: 

1 einddoelen per opleiding en per niveau; 

2 zinvolle clustering van einddoelen in modules en  

3 een structuur van verticale leertrajecten met een zinvolle volgorde van modules. Een 
cursist kan doorheen deze leertrajecten een volledige opleiding beëindigen.(3) 

2.4 Doelgroepen 

Modulair onderwijs biedt een groot deel van de volwassenen die behoren tot de doelgroepen 
van de basiseducatie meer kansen om hun leren toe te snijden op maat van hun persoonlijke 
ambities en leefsituaties. Binnen een modulaire organisatie van het aanbod moet de 
mogelijkheid voor een specifiek aanbod voor de meest kansarme groepen mogelijk blijven en 
verbeteren. Projecten voor specifieke doelgroepen moeten in overleg met de overheid in de 
toekomst mogelijk blijven. 

2.5 Evaluatie van de resultaten  

Modulair werken biedt voordelen. Maar de omvang van het werk en de beperkte educatieve 
tijd die hiervoor beschikbaar was, lieten naar de smaak van de sector te weinig ruimte voor 
diepgaande discussie. Om die reden vraagt de Vlor voldoende ruimte om de resultaten in 
samenspraak met de sector te evalueren en bij te sturen. Evaluatie en bijsturing horen 
trouwens bij elk implementatieproces. Om evaluatie en bijsturing op termijn mogelijk te 
maken is er nu behoefte aan een systematische verzameling van kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens over de feitelijke situatie vandaag. Er zijn ook instrumenten nodig om 
de tevredenheid van de cursisten te toetsen. De haalbaarheid van de verschillende modules 
moet een belangrijk aandachtspunt zijn. De Vlor vraagt concrete afspraken tussen de 
overheid en de sector over concrete criteria en instrumenten die zij zullen gebruiken bij die 
evaluatie en bijsturing. 

2.6 Organisatorische problemen 

Bij het implementatieproces horen duidelijke afspraken tussen de overheid en de sector om 
de organisatorische problemen tot een minimum te beperken. (4)  

Zo moeten er goede afspraken komen over de verdeling van de voorziene uren voor de 
realisatie van de einddoelen per module over een schooljaar.   

De Vlor vraagt in de nieuwe omzendbrief ook een verduidelijking bij het begrippenkader dat 
de overheid hanteert.   

2.7 Verhouding met andere sectoren van het volwassenenonderwijs 

In zijn advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie voor het schooljaar 2002-

                                                
2  Omzendbrief over de invoering van de modularisering in de centra voor basiseducatie, zonder datum,  blz. 3 en 4  
3  Eindrapport ‘Modularisering’, VOCB, januari 2002, blz. 7 
4  Zie ook 4.1.2, 4.4 en 5.1. 
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2003 pleit de Vlor (5) voor een zeer zorgvuldige aanpak van de onderwijskundige integratie 
van de basiseducatie in het volwassenenonderwijs.  

De Vlor aanvaardt de invoering van een modulaire structuur in de basiseducatie omwille van 
die onderwijskundige integratie in het volwassenenonderwijs. Zo krijgt de basiseducatie 
aansluiting bij de hele modulariseringsbeweging in het volwassenenonderwijs en in de brede 
sector van de volwasseneneducatie. De onderwijskundige integratie van de basiseducatie in 
het geheel van het volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie gaat echter over meer 
dan alleen de modularisering van de basiseducatie. Het gaat ook over een verruimde 
opstelling van die andere sectoren. Ook zij moeten zich meer richten op volwassenen met 
beperktere leervermogens die doorstromen vanuit de basiseducatie.  Daarbij benadrukt de 
Vlor het belang van de erkenning van certificaten die cursisten behaalden in de 
basiseducatie in het geheel van het volwassenenonderwijs. Een certificaat van de 
basiseducatie geeft een cursist automatisch toegang tot een volgend opleidingsniveau bij de 
andere opleidingsverstrekkers. 

De aarzeling van de sector van de basiseducatie ten aanzien van een organisatorische en 
structurele integratie in het volwassenenonderwijs heeft te maken met de waarde die zij 
hechten aan de specifieke pedagogische en didactische aanpak en het pluralistisch karakter 
van de basiseducatie. 

3 Criteria 

3.1 Vormvereisten 

1 Wordt het minimale aantal lestijden dat de opleidingen moeten tellen, vermeld? 

2 Wordt het minimale aantal lestijden van elke module vermeld? Omvat elke module 40 
of 60 lestijden, of een veelvoud van 40 lestijden en maximaal 240 lestijden? 

3 Wordt het beginniveau en eindniveau van elke module vermeld? 

3.2 Inhoud van het opleidingsprofiel 

4 Werd het opleidingsprofiel afgeleid van relevant referentiemateriaal? 

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

6 Is de modulaire structuur zinvol en inhoudelijk relevant voor de opleiding? 

7 Bieden de opleidingsprofielen voldoende ruimte voor inhoudelijke differentiatie of 
individualisering? 

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

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

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

3.4 Volgorde van de modules 

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

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

                                                
5  Vlaamse Onderwijsraad, Advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie schooljaar 2002-2003, 

RVOL/PCA/ADV/008, Brussel, 25 juni 2002, blz. 3 
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de volgende module op elkaar aan? 

12 Zijn de instapvrije modules vlot toegankelijk? 

3.5 Aansluiting bij opleidingsprofielen van andere aanbieders 

13 Biedt het opleidingsprofiel aansluitingsmogelijkheden met opleidingen van andere 
opleidingsverstrekkers in het volwassenenonderwijs? 

14 Biedt het opleidingsprofiel aansluitingsmogelijkheden met opleidingen van 
opleidingsverstrekkers in de andere sectoren van de volwasseneneducatie? 

3.6 Haalbaarheid van de modules in het opleidingsprofiel 

15 Zijn alle modules haalbaar in de basiseducatie?  

- naar profiel van de cursist, 

- naar beschikbaar aantal uren, 

- naar moeilijkheidsgraad,… 

16 Zijn de modules voldoende beperkt in omvang zodat ze de nodige flexibiliteit kunnen 
bieden? 

3.7 Verhouding tot de missie van de basiseducatie 

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

3.8 Begrippen 

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

4 Opleidingsprofiel Nederlands tweede taal (NT2) 

4.1 Vormvereisten 

4.1.1 Duur van de opleiding 

Het traject van 240 uur voor het niveau ‘Breakthrough’  (A1), zoals uitgetekend voor niet-
inburgering sluit aan bij de bevindingen uit de praktijk. Het traject van 180 uur voor de 
inburgeraars is onvoldoende om het niveau ‘Breakthrough’ te verwerven. De Vlor vraagt één 
opleidingsprofiel voor NT2 in de basiseducatie met een duurtijd op basis van een redelijke 
inschatting van de nodige onderwijstijd en die voor alle cursisten dezelfde is. 

4.1.2 Aantal lestijden per module 

De vier modules in het eerste jaar duren 60 uren. In het tweede jaar zijn er drie modules van 
telkens 80 uren. Dit verschil in duur bemoeilijkt organisatorisch de invoering van deze 
modulaire structuur en hypothekeert de doorzichtigheid van de opleiding.   

4.2 Inhoud van het opleidingsprofiel 

Door de wijze waarop de modules zijn ingedeeld blijven er in het opleidingsprofiel 
inconsequenties in de clustering van de doelen per module. 

4.3 Volgorde van de modules 

De verdeling van de modules van het niveau A1 vertoont vooral voor de vaardigheden 
luisteren en spreken inhoudelijk tekorten. 

De instapmodule houdt geen rekening met de situatie van anders-gealfabetiseerden. Voor 
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de opleiding NT2 moet de instapvereiste voor de beginmodules aangepast worden in de zin 
van ‘mensen die gealfabetiseerd zijn in het Latijns schrift’. 

4.4 Haalbaarheid van de modules in het opleidingsprofiel 

De sector vraagt een fasering van de invoering van de modules NT2.  De modularisering van 
NT2 is een omvangrijke operatie.  Zij heeft gevolgen voor een zeer grote groep cursisten.  
Nu kunnen cursisten ongeveer 600 uur NT2 volgen in de basiseducatie. De centra moeten 
dit nu terugbrengen tot 420 of 480 uur. Het is niet mogelijk dit gelijktijdig te doen voor de 
nieuwe cursisten en voor cursisten die al een deel van de vroegere opleiding doorlopen 
hebben. De Vlor vraagt om de overgang naar de modulaire opleidingsstructuur over twee 
jaar te spreiden: het niveau A1 vanaf 1 september 2003 en het niveau A2 vanaf 1 september 
2004.  Zoniet zullen bepaalde doelen niet meer haalbaar blijken voor de cursisten die reeds 
een schooljaar NT2 achter de rug hebben.   

De instapmodule voor het niveau A1 houdt geen rekening met de situatie van mensen die 
niet gealfabetiseerd zijn in het Latijns schrift.   

De haalbaarheid van dit opleidingsprofiel moet een belangrijk aandachtspunt zijn bij de 
evaluatie van de modularisering van de basiseducatie. 

4.5 Verhouding tot de missie van de basiseducatie 

Voorliggend opleidingsprofiel dekt het bestaande aanbod niet.  Het beperkt het niveau tot 
‘Waystage’ (A2), het eerste niveau.  Cursisten kunnen nadien in een centrum voor 
volwassenenonderwijs verder werken aan hun taalvaardigheid in het Nederlands. Het niveau 
‘Waystage’ alleen biedt cursisten echter onvoldoende redzaamheid in een Nederlandstalige 
context.   
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5 Opleidingsprofiel informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

5.1 Vormvereisten 

De duur van 60 uur van 60 minuten stelt organisatorische problemen.  De centra kunnen 
geen twee modules organiseren in één schooljaar.     

5.2 Inhoud van het opleidingsprofiel 

De sector is voorstander van een hergroepering van de verschillende doelen in 3 modules 
van 40 uur.  Zo’n herverkaveling stelt de centra in staat om voor een grotere groep een 
relevant en afgewerkt geheel van doelen te realiseren.  De Vlor vraagt aan de overheid om 
bij de evaluatie uitdrukkelijk na te gaan of 3 modules van 40 uur niet beter aansluit bij de 
doelgroep van de basiseducatie  

 

6 Opleidingsprofiel wiskunde 

6.1 Aansluiting bij opleidingsprofielen van andere opleidingsverstrekkers 

Het voorstel voorziet na module 5 een module beroepsgerichte vaardigheden voor 
nevenschakeling naar beroepsopleidingen.  Uit de praktijk in de centra blijkt dat voor 
aansluiting op beroepsopleidingen gelijkaardige modules ook relevant kunnen zijn na module 
3 en module vier.  De Vlor vraagt om bij de evaluatie te peilen naar de relevantie van 
bijkomende modules met beroepsgerichte vaardigheden na module 3 en na module 4.   
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