
V L A A M S E  O N D E R W I J S R A AD , L E U V E N S E P L E I N  4 , 1000  B R U S S E L 
www.vlor .be 

 

Advies over de gewenste ontwikkelingen in de 
basiseducatie voor het schooljaar 2005-2006 

 
 

ADVIES 

 Raad Volwassenenonderwijs 

 28 juni 2005 

 RVOL/MDR/ADV/016 

 



 

1 

Advies over de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie voor het 
schooljaar 2005-2006  

1 Situering en opzet van het advies 

De Raad Volwassenenonderwijs van de Vlor1 brengt elk schooljaar in juni een advies uit over 
de gewenste ontwikkelingen in de basiseducatie voor het volgend schooljaar. Omdat er bij 
de Vlor ook een vraag voor advies voorligt over de conceptnota voor een geïntegreerd 
decreet volwassenenonderwijs, acht de raad het aangewezen om over de werking van de 
centra basiseducatie voor volgend schooljaar, slechts een beperkt advies te formuleren. 
De Commissie Basiseducatie bereidde dit advies voor tijdens zijn vergaderingen van 2 en 16 
juni 2005.  

Het advies van de raad bestaat hoofdzakelijk uit een aantal bemerkingen over een “ontwerp 
van besluit tot uitvoering van enkele bepalingen van het decreet basiseducatie van 12 juli 
1990”, dat verder vorm geeft aan het reglementair kader voor de implementatie van de 
modulaire opleidingen in de basiseducatie. Het besluit bepaalt onder meer: 

- de datum van invoering van de modulaire organisatie; 
- de definitie van enkele fundamentele begrippen in de modulaire organisatie (bijv. 

“ontwikkelingsdoel” en “module”); 
- de studiebekrachtiging in de modulaire organisatie (certificaten en deelcertificaten) en 

de modaliteiten voor evaluatie en uitreiking van de studiebewijzen; 
- de modellen van studiebewijzen; 
- de bekrachtiging van de opleidingsprofielen NT2 Alfa R1 -1.1, Wiskunde, NT2, 

Informatie- en communicatietechnologie. 

Wat de “maartdossiers” betreft, die formeel de basis vormen voor het formuleren van een 
advies, kon de Commissie Basiseducatie op 16 juni kennis nemen van de cijfergegevens van 
het afgelopen schooljaar. 

2 Advies 

2.1 Over het ontwerp van besluit  

De raad is tevreden dat de overheid de bestaande lacunes in de regelgeving opvult en 
daarmee gevolg geeft aan de adviezen van de raad over de modulaire opleidingsprofielen 
voor de basiseducatie. 

                                                 
1  Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet houdende de regeling van de basiseducatie voor 

laaggeschoolde volwassenen, art. 11 (B.S. 04/10/1990) 
‘§1 De Vlaamse regering stelt het aantal deelnemersuren waarop de Centra voor Basiseducatie in een kalenderjaar voor 
subsidiëring aanspraak kunnen maken, vast volgens de hierna beschreven procedure. 
De bevoegde administratie verwerkt de gegevens van die Centra voor Basiseducatie conf orm de bepalingen van artikel 8 
hebben ingediend, en bezorgt ze voor 1 juni aan de Raad voor de Basiseducatie (lees Raad Volwassenenonderwijs). De 
Raad voor de Basiseducatie (lees Raad Volwassenenonderwijs) brengt voor 1 juli van hetzelfde jaar op grond van deze 
gegevens en van het evaluatierapport opgemaakt door het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de basiseducatie een advies 
uit over de werking van de centra. De Vlaamse regering beslist voor 1 oktober over de toekenning van het aantal 
deelnemersuren voor het volgende kalenderjaar.’ 
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De raad wenst over een aantal bepalingen nog deze overwegingen onder de aandacht van 
de overheid te brengen. 

2.1.1 De definities 

De meeste definities zijn overgenomen uit bestaande decreten (decreet 
volwassenenonderwijs, themadecreet) of zijn er rechtstreeks van afgeleid. De raad vindt het 
principe van deze heldere benadering goed, maar wenst nog de volgende beschouwingen 
aan de overheid mee te geven. 

De definities van “deelcertificaat” en “module” (art. 1, resp. 3° en 7°) zijn overgenomen 
uit het decreet volwassenenonderwijs. De raad vraagt zich evenwel af of het opportuun is om 
voor alle modules in de basiseducatie afzonderlijk een deelcertificaat uit te reiken, vooral 
wanneer modules zeer beperkt van omvang zijn. De raad formuleerde eerder al gelijkaardige 
bemerkingen in zijn advies over de nieuwe modulaire opleidingen voor het OSP2.  De raad 
stelt daarom voor de definitie van “deelcertificaat” te wijzigen in “een door de Vlaamse 
Gemeenschap erkend bewijs waarmee wordt vastgesteld dat een cursist met goed gevolg 
één of meerdere modules heeft doorlopen”.  

De raad is tevreden met de correcte definitie van het begrip “lestijd” in de basiseducatie, 
maar vraagt zich af hoe de afstemming er zal uitzien wanneer basiseducatie en OSP met 
één en hetzelfde decreet zullen werken. Zal er een herberekening van het aantal lestijden 
per module komen voor de basiseducatie of voor het OSP? 

Ook de definitie van “opleiding” is overgenomen uit het decreet volwassenenonderwijs. 
De raad vraagt zich in hoeverre het onderscheid “basisvorming” / “specifiek gedeelte” 
relevant is voor de basiseducatie.  

Wat de definitie van “ontwikkelingsdoelen basiseducatie” betreft, waardeert de raad de 
samenhang met de definities van dit begrip in andere onderwijsniveaus. De voorgestelde 
definitie vindt de raad dan ook goed, op voorwaarde dat ze integraal wordt getransponeerd: 
“ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes die de onderwijsoverheid wenselijk acht voor die cursistenpopulatie en die de 
school (à  het centrum basiseducatie) bij haar leerlingen (à  cursisten) moet 
nastreven.” 

De raad stelt immers vast dat het ontwerp van besluit, verder onder artikel 5, aan de 
ontwikkelingsdoelen in de basiseducatie, een tweeledig statuut toekent: 

- Op het niveau van het centrum, zijn het doelen die de centra moeten nastreven met 
alle cursisten. De raad stelt vast dat dit spoort met wat voor andere onderwijsniveaus 
is bepaald en onderschrijft dit ook voor de basiseducatie. 

- Op het niveau van de cursist, zijn het doelen die de cursist moet bereiken om in 
aanmerking te komen voor deelcertificaten en certificaten. De raad stelt vast dat dit 
voor andere onderwijsniveaus niet is bepaald, en ziet op dit ogenblik geen enkele 
reden waarom ontwikkelingsdoelen in de basiseducatie dit bijkomend statuut zouden 
hebben. 

                                                 
2 De raad wees o.m. op de wenselijkheid van een deelcertificaat “Basisniveau NT2”, dat in totaal 2 modules omvat en dat van 

belang is in het kader van het inburgeringsdecreet (Advies over de nieuwe structuurschema’s voor het volwassenenonderwijs 
in de studiegebieden Talen en Nederlands Tweede Taal, alsook voor de opleidingen Vlaamse Gebarentaal, d.d. 23/10/2003. 
Blz. 9). Ook in het Advies over nieuwe modulaire structuurschema’s voor het studiegebied Mechanica-Elektriciteit van het 
secundair OSP – rubriek lassen, op blz. 6, wijst de raad op de problemen die zich kunnen stellen m.b.t. het civiel effect van de 
deelcertificaten. 
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2.1.2 De toelatingsvoorwaarden 

De raad onderschrijft de bepalingen van art. 2 & 3, maar vraagt om consequent de nieuwe 
opleidingsbenaming “Nederlands” door te trekken, ook in het decreet basiseducatie zelf, 
waar nu nog sprake is van “Nederlands moedertaal” (art. 5, §3). 

De raad geeft er de voorkeur aan dat de toelating gebeurt op basis van een gecoördineerde 
en geobjectiveerde intake, waarvan de studievaardigheidstoets (art. 4) voor bepaalde 
cursisten een verplicht onderdeel kan zijn. Voor bijv. cursisten die niet kunnen lezen of 
schrijven, en cursisten met een zeer beperkte schoolloopbaan, acht de raad het evenwel niet 
aangewezen een studievaardigheidstoets af te nemen. 

2.1.3 De modulaire structuur 

Over art. 5, §1, merkt de raad op dat er naast de modulaire structuur ruimte moet zijn voor 
maatwerk: binnen het doelenkader van de opleidingen basiseducatie moet de mogelijkheid 
bestaan om onderwijsprogramma’s aan te bieden met een selectie van opleidingsdoelen die 
voor de betrokken deelnemers of doelgroepen relevant zijn. De basiseducatie wordt frequent 
geconfronteerd met de nood aan maatwerk, zowel op vraag van cursisten als op vraag van 
organisaties. De raad meent dat de mogelijkheid tot maatwerk belangrijk is om vorm te 
geven aan het gelijkekansenbeleid in het volwassenenonderwijs en dringt erop om in het 
debat over de criteria waaraan dat “maatwerk” moet beantwoorden, betrokken te worden in 
het kader van een decretale vormgeving ervan. 

Over art. 5, §2 stelt de raad voor de tweede zin te schrappen, vermits het toekennen van de 
(onderwijs)certificering tot de beoordelingsbevoegdheid van de instelling behoort. Zij zal 
nagaan of de mate waarin een cursist bepaalde ontwikkelingsdoelen (OD) heeft bereikt, al 
dan niet aanleiding geeft tot het uitreiken van het overeenkomstige (deel)certificaat.  

Indien men de definitie van ontwikkelingsdoelen basiseducatie afstemt op de definities die in 
andere onderwijsniveaus gangbaar zijn (zie hierboven), dan volgt daaruit dat 
ontwikkelingsdoelen bedoeld zijn als een normerend instrument op het niveau van de 
(onderwijs)instelling, niet op het niveau van de individuele leerling of cursist. à 
“minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid 
wenselijk acht voor die cursistenpopulatie en die het centrum bij zijn cursisten moet 
nastreven”.  

Over de invoeringsdata (art. 6) merkt de raad op dat het implementeren van de tweede 
groep van modulaire opleidingen op een ogenblik dat de eerste implementatiebeweging nog 
moet geëvalueerd worden, een probleem stelt. Zo mist men de kans om de ervaringen uit de 
“eerste ronde” mee te nemen. De raad wil vermijden dat de implementatie van de tweede 
groep modulaire opleidingen te weinig onderbouwd gebeurt, terwijl men relatief binnenkort 
over elementen beschikt om de “tweede fase” op een oordeelkundiger en zorgvuldiger 
manier te laten verlopen. De raad denkt o.m. aan het inspectierapport over de modulaire 
opleidingen in de basiseducatie, het DVO-rapport over de dekkingsgraad, de analyse van het 
VOCB en de ervaringen van de centra. 

De raad meent verder dat een verplichte implementatie halverwege het schooljaar (per 1 
februari) inschalings- en overgangsproblemen veroorzaakt voor alle cursisten die enkele 
maanden voordien op 1 september in een “jaaraanbod” zijn gestapt.  

De raad vraagt om de datum voor verplichte implementatie van de modulaire opleidingen 
Nederlands, Maatschappij-oriëntatie en Opstap Frans en Engels, te verschuiven naar 
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1/09/2006. Maar centra die er eerder klaar voor zijn, zouden de kans moeten krijgen om al 
eerder, op vrijwillige basis, met de modulaire opleidingen te starten. De raad verzoekt de 
administratie om de centra duidelijk te informeren over wat in die tussenperiode de 
modaliteiten zijn. 

2.1.4 Nieuwe modulaire opleidingen bij wijze van experiment 

Over art. 7 vraagt de raad dat de basiseducatie ook onder het toepassingsgebied van het op 
komst zijnde “decreet proeftuinen” (off.: voorontwerp van decreet betreffende de organisatie 
van tijdelijke projecten in het onderwijs) zou vallen. In dat geval zal het “decreet proeftuinen” 
het reglementair kader leveren, ook voor de basiseducatie, en dan moet het voorliggend 
besluit beschouwd worden als een uitvoeringsbesluit van het decreet proeftuinen3. De raad 
vindt het belangrijk dat ook in de basiseducatie met “proeftuinen” kan gewerkt worden.  

2.1.5 De studiebekrachtiging 

De raad onderschrijft de bepalingen van art. 8 & 9. Hij suggereert wel om op de modellen 
van studiebewijzen waarvan sprake in art. 10 te vermelden dat het om het minimum aantal 
lestijden gaat. (“De module/de opleiding omvat in totaal minimum  …  lestijden en maakt deel 
uit van de opleiding…”) 

2.1.6 Activerings- en keuzebegeleidingsactiviteiten 

De raad gaat ervan uit dat artikel 11 de concretisering van de activeringsactiviteiten regelt en 
dat er daarnaast ruimte blijft om ook keuzebegeleidingsactiviteiten te organiseren, vermits 
het decreet basiseducatie die mogelijkheid ook voorziet (art. 5, §1). 

2.2 Over de “maartdossiers” 

Uit de cijfers van de ‘maatdossiers’ kan men niet eenduidig afleiden op welke manier 
additionele middelen prestaties genereren of kunnen beïnvloeden. Als de overheid nadenkt 
over een nieuw financieringsmechanisme voor de basiseducatie, dan vraagt de raad om de 
cijfergegevens over de decretale en de additionele middelen met de nodige omzichtigheid en 
zin voor nuance te analyseren. Hij vraagt eveneens dat men de extra middelen NT2 zou 
beschouwen als een onderdeel van de basisfinanciering van de centra en niet langer als 
additionele middelen. 

De Raad Volwassenenonderwijs brengt dit advies op 28 juni 2005 met eenparigheid van 
stemmen uit (bij twee onthoudingen) in aanwezigheid van 20 stemgerechtigde leden. 

 

 

 

Monique De Ridder, Jos Blendeman, 
secretaris voorzitter 
                                                 
3 Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs. Art. 3 § 2:” De Vlaamse Regering 

omschrijft de inhoud en de doelstellingen van de projecten, bepaalt de tijdsduur ervan, alsook de voorwaarden waaronder de 
projecten kunnen worden verlengd. Een verlenging kan niet langer duren dan de oorspronkelijke tijdsduur van het tijdelijke 
project. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden scholen en centra kunnen deelnemen aan de projecten en 
vergewist er zich van dat toetreding tot projecten in de bevoegde participatieorganen is overlegd”. 


