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WOORD VOORAF 
 
 
Het voorliggende opleidingsprofiel NT2 Alfa R1 valt uiteen in 2 delen: 
 
Traject NT2 Alfa R1 – 1.1  Breakthrough/Basisniveau 
Traject NT2 Alfa R1 – 1.2  Waystage 
 
Tussen de ontwikkeling van beide trajecten ligt niet alleen enige tijd, maar er werd ook meer ervaring 
opgebouwd met de ontwikkeling van opleidingen voor de basiseducatie. Het was dus zaak beide 
trajecten harmonisch op elkaar te laten aansluiten en toch bepaalde evoluties in het opleidingsprofiel 
op te nemen. De ontwikkelgroep van het traject NT2 Alfa R1 – 1.2 heeft enerzijds duidelijk gekozen 
voor continuïteit in de structuur en anderzijds toch enige versoepeling aangebracht. 
 
De trajecten NT2 Alfa R1 – 1.1 en NT2 Alfa R1 – 1.2 vormen samen één opleiding en leiden tot een 
certificaat. Aangezien het ontwikkelingsproces van beide trajecten in de tijd verspreid verliep, werden 
ze als zelfstandige publicaties ontwikkeld, aan de Vlor voorgelegd en door de minister goedgekeurd.   
 
Beide documenten zijn ongewijzigd in dit opleidingsprofiel opgenomen. 
 
Na evaluatie van de trajecten NT2 Alfa R1 – 1.1 en NT2 Alfa R1 – 1.2 uiterlijk twee jaar na 
implementatie, zullen beide trajecten tot één opleiding worden herwerkt. 
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1  Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
Volgende referentiekaders werden gebruikt: 
 
1. De Opleidingsprofielen Moderne Talen van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling1;  
2. Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: leren, onderwijzen, beoordelen van 
de Raad van Europa2 waarop de Opleidingsprofielen Moderne Talen, het kader 1, zijn geënt;  
3. Het opleidingsprofiel Latijns Schrift3 gebruikt in de Centra voor Volwassenenonderwijs; 
4. Het Geletterdheidkader van de Nederlandse Taalunie4; 
5. De niveaus van geletterdheid van de International Adult Literacy Survey van de Organisatie voor 
Europese Samenwerking en Ontwikkeling5 waar het Geletterdheidkader van de Nederlandse 
Taalunie, het kader 4, naar verwijst en gebruik van maakt.  
 
Het dient ook vermeld dat tijdens de ontwikkeling van het Opleidingsprofiel NT2 Alfa R 1-1.1 rekening 
werd gehouden met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs, respectievelijk van 
het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. De belangrijkste - d. w. z. de voor de volwassen 
doelgroep meest relevante - eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs, zijn gedekt 
door de ontwikkelingsdoelen voor de alfabetisering op niveau 1.1 (A1) via het Nederlands als tweede 
taal (NT2) van analfabete of zeer laaggeschoolde anderstalige volwassenen. 

1.2 Inhoud 
Het traject 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ hoort thuis in de Basiseducatie. NT2-
opleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet volwassenenonderwijs 'richtgraad' 
genoemd. 
Een richtgraad is "een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor 
studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld 
kunnen worden." (art. 3,42°) 6 
 
Met het traject 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau ’ bestaat een NT2-aanbod voor 
anderstalige cursisten die ongeletterd zijn of zeer laaggeschoold en die bijgevolg de trajecten van R1, 
niveau A1, niveau 1.1 van de Basiseducatie, m.n. 180 (inburgering) of 240 (niet-inburgering) lestijden, 
niet kunnen doorlopen.  
 
Het traject werkt aan twee facetten van geletterdheid m.n. PROZAGELETTERDHEID en 
DOCUMENTGELETTERDHEID. 
 
Na het traject heeft de cursist een alfabetiseringsniveau bereikt dat zich situeert op het Didactisch 
IJkpunt van het Geletterdheidskader7 van de Nederlandse Taalunie.  
De taalgebruiker kan dan communiceren in een anderstalige samenleving met zeer beperkte talige 
middelen om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving, d.w.z. dat 
hij/zij vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen kan gebruiken. Hij/zij kan 
zichzelf of iemand anders voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot 
persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. De 

                                                      
1 Brussel, juli 2001, maart 2003 verbeterde versie: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/index.htm  
2 Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment, Council of Europe, 
http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/ 
3 Zie website Dienst voor onderwijsontwikkeling: 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/inhouden/sosp/NT2/latijnsschrift/indexlatijnsschrift.htm 
4 BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004. 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, the Minister of Industry, Canada, 2000. 
6 Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs (2 maart 1999). 
7 BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004. 
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taalgebruiker is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de 
gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. 
‘De taalleerder heeft ook de technische beginselen van het lezen en schrijven onder de knie. Hij/zij 
kan bijvoorbeeld (ver)eenvoudig(d)e teksten lezen en beheerst het beginnend schrijven. Hij heeft ook 
inzicht in functies en gebruik van geschreven taal. Hij/zij herkent bijvoorbeeld belangrijke documenten 
en kan zich een idee vormen van de inhoud van informatieve teksten. Het Didactisch IJkpunt biedt de 
taalleerder binnen het maatschappelijk-persoonlijk domein een persoonlijk perspectief.’ 8. 
 
Meer concreet kan de taalleerder na het volgen van het traject 'NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau’ o.a. volgende leeshandelingen uitvoeren: 
 
� hij/zij leest eigen naam en adres;  
� hij/zij herkent belangrijke documenten en formulieren (brieven, kaarten, rijbewijs, 

betalingsdocumenten); 
� hij/zij begrijpt vertrouwde woorden, zeer eenvoudige zinnen en een kort, eenvoudig voor hem/haar 

geschreven bericht; 
� hij/zij kan letterlijk gevraagde informatie halen uit standaardteksten; 
hij/zij kan zich een idee vormen van de inhoud van niet voor hem/haar geschreven informatieve 
teksten mede op basis van illustraties, koppen en bekende woorden. 
 
Wat de schrijfhandelingen betreft, kan de cursist op dit niveau o.a. 
 
� eigen personalia invullen in een formulier; 
� een kaartje schrijven; 
� een bericht of informatieve tekst schrijven van een paar eenvoudige zinnen; 
� gegevens in trefwoorden noteren. 
 
Het traject ' NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ bestaat uit 10 modules van telkens 60 lt. Het 
totale traject omvat 600 lt.  
De modules zijn: 
 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start” 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1";  
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 2"; 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 3"; 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 4"; 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 5"; 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 6"; 
"NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 7”; 
”NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 8”; 
”NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9”. 

1.3 Certificering 
Tijdens het traject ' NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ behaalt de cursist deelcertificaten 
voor die modules waarvoor hij slaagt. Dit traject leidt niet tot een certificaat. 

1.4 Niveau  
Het modulaire traject 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ situeert zich op het niveau R1.  

1.5 Duur 
600 lt. 

                                                      
8 Volgens BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den 
Haag, 2004, p17. 
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1.6 Plaats van de opleiding in de basiseducatie  
 
Nr. Leergebied Opleiding Code Lestijden Niveau 
1 Informatie- en 

communicatietechnologie 
Informatie- en 
communicatietechnologie 
(ICT) 

AO BE 001 120  

2 Nederlands Nederlands (NT1)  AO BE 002 600  SO 1 
3 Nederlands tweede taal Nederlands voor 

anderstaligen (NT2) AO BE 003 420/480 R 1 

4 Alfabetisering in het 
Nederlands voor 
anderstaligen (NT2 Alfa) 

AO BE 004  R 1 

15 

Alfabetisering 
Nederlands tweede taal 

Latijns schrift R 1 - BE AO BE 015 180 R 1 
5  Wiskunde Wiskunde AO BE 005 600 SO 1 
6 Maatschappij-oriëntatie: 

maatschappelijk 
functioneren 

AO BE 006 200 BaO 

7 Maatschappij-oriëntatie: 
maatschappelijk participeren AO BE 007 240 SO 1 

8 Maatschappij-oriëntatie: 
opstap TKO AO BE 008 120 SO 1 

9 Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 1 AO BE 009 80 BaO 

10 

Maatschappij-oriëntatie 

Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 2 AO BE 010 80 SO 1 

11 Frans: opstap talen AO BE 011 80 R 1 
12 Frans: opstap TKO AO BE 012 120 SO 1 
13 Engels: opstap talen AO BE 013 80 R 1 
14 

Talen 

Engels: opstap TKO AO BE 014 120 SO 1 
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1.7 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 
Start 

M BE 055 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 1 

M BE 056 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 2 

M BE 057 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 3 

M BE 058 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 4 

M BE 059 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 5 

M BE 060 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 6 

M BE 061 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 7 

M BE 062 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 8 

M BE 063 60 Lt  Niet van toepassing 

NT2 Alfa - 
1.1/Breakthrough/Basis-niveau 9 

M BE 064 60 Lt  Niet van toepassing 
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1.8 Leertraject 
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2 Modules 

2.1 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau Start (055) 

2.1.1 Situering van de module in het traject 
In de module "NT2 Alfa R1-1.1/Breakthrough/Basisniveau Start" leert de ongeletterde of 
laaggeletterde taalbehoeftige in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen 
hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan de mogelijkheid om het volledige 
traject ‘NT2 Alfa R1-1.1’ te volgen. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden 
luisteren en spreken binnen het educatieve domein en dan meer bepaald binnen de context van het 
opleidingscentrum en de taalles. Om in dit domein binnen deze contexten te kunnen functioneren, 
leert hij/zij ook al vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen te gebruiken en 
begrijpen, gericht op de bevrediging van de allereerste concrete maatschappelijke behoeften zoals 
zichzelf voorstellen. Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de 
gesprekspartner heel langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. 
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren 
bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn om de vaardigheden schrijven en lezen te 
verwerven. 
 
De module is gesitueerd in het EDUCATIEVE DOMEIN. Het taalaanbod van het traject bestaat uit een 
keuze van geschikt taalmateriaal uit de volgende met een * aangeduide contexten uit dit domein9:  
 
 CONTEXT CONCRETISERING 
1 *Locaties  zoals school/*centrum, *klaslokaal, *open ruimte, *gangen, 

cursistenvereniging, *open leerruimte, *kantine … . 
2 *Instellingen  zoals het* centrum voor volwassenenopleiding … . 
3 *Personen  zoals de * cursist zelf (personalia), *de lesgever, *het team van lesgevers, 

*collega’s cursisten, bibliotheekpersoneel, *kantinepersoneel, 
*secretariaatsmensen … . 

4 *Voorwerpen  zoals *schrijfmateriaal, *lesmateriaal, *voedsel (te verkrijgen in het 
opleidingscentrum), *audio-visueel materiaal/toestellen, *bord, *krijt, 
*stiften, computers, boekentas … . 

5 *Evenementen en/of centrum- en 
klassengroepactiviteiten en/of 
organisatie van het lesgebeuren 

zoals *inschrijfmomenten, *lesmomenten (dagen van de week, uren), * 
pauzemomenten, *bezoeken en uitstappen, *huiswerk, gesprek, discussie, 
*groepswerk, examens, evaluatie, rollenspel … . 

6 *Teksten en documenten  *zoals inschrijfformulieren, *tekstboeken, *handboeken, lezers, 
referentiewerken, geprojecteerde tekst (met OHP/via beamer), 
computerschermtekst, *oefenboeken, *oefenbladen, artikels uit kranten en 
tijdschriften, woordenboeken … . 

 

2.1.2 Instapvereisten 
De cursist is anderstalig en niet- of laaggeletterd. D.w.z. hij/zij functioneert op niveau 1 van de IALS-
studie10 en onder het Didactische IJkpunt van het Geletterdheidskader11. 

2.1.3 Studieduur 
60 lt.  

                                                      
9 Vrij vertaald uit: ’Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment’, Council of 
Europe, p48-49,  
http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/ 
10 IALS = International Adult Literacy Survey, OESO, 2000. 
11 BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004. 
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2.1.4 Ontwikkelingsdoelen 
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisnivau Start M BE 055 
  
Spreken   
De cursist kan  
in een gesprekssituatie en op kopiërend12 niveau  
gericht naar een bekende informatie geven door te reageren op herkenbare 
vragen (informatieve teksten); 

M BE 055 OD S01 

aan een bekende informatie vragen door eenvoudige en gestandaardiseerde 
vragen te stellen (informatieve teksten); 

M BE 055 OD S02 

gericht naar een bekende een mededeling (informatieve teksten) formuleren; M BE 055 OD S03 
gericht naar een bekende op een mededeling (informatieve teksten) 
reageren; 

M BE 055 OD S04 

gericht naar een bekende een uitnodiging formuleren (persuasieve teksten); M BE 055 OD S05 
gericht naar een bekende op een uitnodiging reageren; M BE 055 OD S06 
gericht naar een bekende een afspraak maken (informatieve teksten); M BE 055 OD S07 
gericht naar een bekende een afspraak afzeggen (informatieve teksten); M BE 055 OD S08 
gericht naar een bekende een eenvoudige instructie formuleren 
(prescriptieve teksten); 

M BE 055 OD S09 

gericht naar een bekende een beleving (informatieve teksten) formuleren; M BE 055 OD S10 
bij een bekende informeren naar een beleving door eenvoudige en 
gestandaardiseerde vragen te stellen (informatieve teksten); 

M BE 055 OD S11 

gericht naar een bekende een mening formuleren (informatieve teksten); M BE 055 OD S12 
gericht naar een bekende een klacht formuleren(informatieve teksten); M BE 055 OD S13 
gericht naar een bekende een probleem (informatieve teksten) formuleren; M BE 055 OD S14 
bij een bekende informeren naar een probleem door eenvoudige en 
gestandaardiseerde vragen te stellen (informatieve teksten). 

M BE 055 OD S15 

  
Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 
vertrouwde inhouden; 

M BE 055 ST 01 

� ze zijn ultra kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 055 ST 02 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 055 ST 03 
� ze worden in een zeer laag spreektempo uitgesproken; M BE 055 ST 04 
� ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner; M BE 055 ST 05 
� ze kunnen uitspraakfouten bevatten;  M BE 055 ST 06 
� foutief taalgebruik komt voor. M BE 055 ST 07 
  
De cursist   
kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
spreektaak uit te voeren: 
 
� woordenschat, grammatica; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister: informele situaties; 
� de socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

M BE 055 OD S16 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� informatie verzamelen en ordenen; 
� een beroep doen op het eerder geleerde; 

M BE 055 OD S17 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende M BE 055 OD S18 

                                                      
12 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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communicatiestrategieën aanwenden: 
� gebruik maken van niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid);  
� compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, 

vragen om trager te spreken en vragen om uitleg). 
geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van 
� spreekdurf;  
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 055 OD S19 

 
 
Luisteren  
De cursist kan  
op beschrijvend niveau  
relevante gegevens selecteren uit herkenbare vragen, (informatieve teksten); M BE 055 OD L01 
relevante gegevens selecteren uit antwoorden op herkenbare vragen; M BE 055 OD L02 
relevante gegevens selecteren uit een mededeling (informatieve teksten); M BE 055 OD L03 
relevante gegevens selecteren uit een uitnodiging (persuasieve teksten); M BE 055 OD L04 
relevante gegevens selecteren uit een afspraak die gemaakt wordt; M BE 055 OD L05 
relevante gegevens selecteren uit een afspraak die wordt afgezegd; M BE 055 OD L06 
alle relevante gegevens begrijpen in een enkelvoudige instructie 
(prescriptieve teksten); 

M BE 055 OD L07 

relevante gegevens selecteren uit een beleving (informatieve teksten); M BE 055 OD L08 
relevante gegevens selecteren uit een mening (informatieve teksten); M BE 055 OD L09 
relevante gegevens selecteren uit een klacht (informatieve teksten); M BE 055 OD L10 
relevante gegevens selecteren uit de melding van een probleem. M BE 055 OD L11 
  
Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek;  M BE 055 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden;  
M BE 055 LT 02 

� ze zijn ultra kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 055 LT 03 
� ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd;  M BE 055 LT 04 
� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 055 LT 05 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
luistertaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister (enkel informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 055 OD L12 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
 
� het luisterdoel bepalen;  
� het eerder geleerde oproepen en gebruiken;  
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen); 

M BE 055 OD L13 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben 

voor niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid); 
� in een luistersituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager te 

spreken. 

M BE 055 OD L14 

De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid: 
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt;  

M BE 055 OD L15 
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� zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 
 
Schrijf- en leesvoorwaarden  
De cursist  
ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, 
lineaire schrijfbewegingen uit te voeren;  

M BE 055 OD C01 

kan zich oriënteren in de tijd; M BE 055 OD C02 
kan zich oriënteren in de ruimte; M BE 055 OD C03 
kan visueel discrimineren; M BE 055 OD C04 
kan visueel lezen; M BE 055 OD C05 
kan klankverschillen visueel discrimineren; M BE 055 OD C06 
kan klanken en woorden auditief discrimineren.  M BE 055 OD C07 
  
De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:  
� ze zijn ultra kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord; M BE 055 RWT 01 
� ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo. M BE 055 RWT 02 
  
De cursist kan   
de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en 
leesvoorwaarden: 
� woordenschat; 
� uitspraak en intonatie; 
� lees- en schrijfrichting; 

M BE 055 OD C08 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën 
toepassen: 
� voorkennis oproepen en gebruiken;  
� het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel; 

M BE 055 OD C09 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën 
aanwenden: in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen. 

M BE 055 OD C10 

De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van  
� lees- en schrijfbereidheid; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 055 OD C11 
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2.2 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1 (056) 

2.2.1 Situering van de module in het traject 
In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1" leert de anderstalige ongeletterde en 
laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen 
hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar 
onmiddellijke omgeving. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en 
luisteren binnen het maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren 
leert de cursist eenvoudige elementaire taaluitingen als instructies en voorstellen verwoorden aan 
bekenden en onbekenden uit zijn/haar nabije omgeving. Hij/zij leert ook ze te begrijpen en ernaar te 
handelen of er mondeling op te reageren. De cursist leert het globale onderwerp begrijpen in 
mededelingen en gesprekken. 
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel 
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.  
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren 
bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn voor de verwerving van de vaardigheden 
schrijven en lezen.  
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten13 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.2.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 ALFA R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau Start”. 

2.2.3 Studieduur  
60 lt. 

2.2.4 Ontwikkelingsdoelen 
 
MODULE NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/Basisniveau 1 M BE 056 
  
Spreken  
De cursist kan  
in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau:  
een instructie geven aan een bekende taalgebruiker; M BE 056 OD S01 
een voorstel verwoorden; M BE 056 OD S02 
op een voorstel reageren.  M BE 056 OD S03 
  
Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige inhouden en op inhouden 
die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die 
met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd maken; 

M BE 056 ST 01 

                                                      
13 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;       M BE 056 ST 02 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 056 ST 03 
� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken; M BE 056 ST 04 
� ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;  M BE 056 ST 05 
� ze kunnen uitspraakfouten bevatten;  M BE 056 ST 06 
� ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten. M BE 056 ST 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
spreektaak uit te voeren: 
 
� woordenschat, grammatica; 
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister: informeel, informeel;  
� de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;  

M BE 056 OD S04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst 
volgende cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� informatie verzamelen en ordenen;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 056 OD S05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende 
communicatiestrategieën aanwenden: 
� gebruik maken van niet-verbaal gedrag (mimiek, gebaren, geluid);  
� compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, 

vragen om trager te spreken en vragen om uitleg); 

M BE 056 OD S06 

bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst 
reflecteren op taal en taalgebruik. 

M BE 056 OD S07 

De cursist geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van 
� spreekdurf;  
� communicatiebereidheid;  
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 056 OD S08 

 
 
Luisteren   
De cursist kan  
op beschrijvend niveau  
het globale onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals een mededeling; M BE 056 OD L01 
het globale onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals een gesprek. M BE 056 OD L02 
  
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek; M BE 056 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige inhouden en op inhouden 

die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die 
met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd maken; 

M BE 056 LT 02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 056 LT 03 
� ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd; M BE 056 LT 04 
� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 056 LT 05 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
luistertaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 056 OD L03 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende (cognitieve 
en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 

M BE 056 OD L04 
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� het luisterdoel bepalen;  
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen); 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist 
volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende strategieën) 
aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben 

voor niet-verbaal gedrag;  
� in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en 

trager te spreken. 

M BE 056 OD L05 

De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:  
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 056 OD L06 

 
 
Schrijf- en leesvoorwaarden  
De cursist  
ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, 
lineaire schrijfbewegingen uit te voeren;  

M BE 056 OD C01 

kan zich oriënteren in de tijd; M BE 056 OD C02 
kan zich oriënteren in de ruimte; M BE 056 OD C03 
kan visueel discrimineren; M BE 056 OD C04 
kan visueel lezen; M BE 056 OD C05 
kan klankverschillen visueel discrimineren;   M BE 056 OD C06 
kan klanken en woorden auditief discrimineren.  M BE 056 OD C07 
  
De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:  
� ze zijn ultra kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord; M BE 056 RWT 01 
� ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo. M BE 056 RWT 02 
  
De cursist kan   
de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en 
leesvoorwaarden:  
� woordenschat;  
� uitspraak en intonatie;  
� lees- en schrijfrichting;  

M BE 056 OD C08 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën 
toepassen: 
� voorkennis oproepen en gebruiken;  
� het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel; 

M BE 056 OD C09 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën 
aanwenden: in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen. 

M BE 056 OD C10 

De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van  
� lees- en schrijfbereidheid; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 056 OD C11 
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2.3 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 2 (057) 

2.3.1 Situering van de module in het traject 
In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 2" leert de anderstalige ongeletterde en 
laaggeletterde taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen 
hoofdzakelijk mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar 
onmiddellijke omgeving. De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en 
luisteren binnen het maatschappelijk persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren 
leert hij/zij eenvoudige elementaire taaluitingen zoals uitnodigingen en oproepen verwoorden aan 
onbekenden uit zijn nabije omgeving en leert ook ze te begrijpen en ernaar te handelen en/of er ook 
mondeling op te reageren. De cursist leert het globale onderwerp begrijpen in een eenvoudig advies 
en in de beleving van een spreker. 
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel 
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.  
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren 
bereidt hij/zij ook de voorwaarden voor die nodig zijn voor de verwerving van de vaardigheden 
schrijven en lezen.  
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten14 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.3.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau 1”. 

2.3.3 Studieduur  
60 lt.  

2.3.4 Ontwikkelingsdoelen 
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau mp2 M BE 057 
  
Spreken  
De cursist kan  
in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau:  
een uitnodiging verwoorden;  M BE 057 OD S01 
op een uitnodiging reageren; M BE 057 OD S02 
een oproep verwoorden; M BE 057 OD S03 
op een oproep reageren. M BE 057 OD S04 
  
Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige inhouden en op inhouden 
die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die 

M BE 057 ST 01 

                                                      
14 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd maken;  
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 057 ST 02 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 057 ST 03 
� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken; M BE 057 ST 04 
� ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;  M BE 057 ST 05 
� ze kunnen uitspraakfouten bevatten;  M BE 057 ST 06 
� ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten. M BE 057 ST 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
spreektaak uit te voeren: 
 
� woordenschat, grammatica; 
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister: informeel en formeel;  
� de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;  

M BE 057 OD S05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst 
volgende cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� informatie verzamelen en ordenen;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 057 OD S06 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende 
communicatiestrategieën aanwenden: 
� gebruik maken van niet-verbaal gedrag;  
� compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, 

vragen om trager te spreken en vragen om uitleg); 

M BE 057 OD S07 

bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst 
reflecteren op taal en taalgebruik. 

M BE 057 OD S08 

De cursist geef bij de uitvoering van de spreektaak geeft de cursist blijk van 
� spreekdurf;  
� communicatiebereidheid;  
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 057 OD S09 

 
 
Luisteren   
De cursist kan  
op beschrijvend niveau  
het globale onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals een advies; M BE 057 OD L01 
het globale onderwerp bepalen in de beleving (d.i. de wensen, noden en 
gevoelens) van een spreker. 

M BE 057 OD L02 

  
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek;  M BE 057 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige inhouden en op inhouden 

die afhankelijk van de doelgroep voorspelbaar en vertrouwd zijn of die 
met de omgeving en de cultuur ervan vertrouwd maken;  

M BE 057 LT 02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 057 LT 03 
� ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd; M BE 057 LT 04 
� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 057 LT 05 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
luistertaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 057 OD L03 
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bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën 
toepassen: 
� het luisterdoel bepalen;  
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen); 

M BE 057 OD L04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben 

voor niet-verbaal gedrag;  
� in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en 

trager te spreken. 

M BE 057 OD L05 

De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:  
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 057 OD L06 

 
 
Schrijf- en leesvoorwaarden  
De cursist  
ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, 
lineaire schrijfbewegingen uit te voeren;  

M BE 057 OD C01 

kan zich oriënteren in de tijd; M BE 057 OD C02 
kan zich oriënteren in de ruimte; M BE 057 OD C03 
kan visueel discrimineren; M BE 057 OD C04 
kan visueel lezen; M BE 057 OD C05 
kan klankverschillen visueel discrimineren; M BE 057 OD C06 
kan klanken en woorden auditief discrimineren.  M BE 057 OD C07 
  
De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:  
� ze zijn kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord, zin; M BE 057 RWT 01 
� ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo. M BE 057 RWT 02 
  
De cursist kan   
de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en 
leesvoorwaarden:  
� woordenschat;  
� uitspraak en intonatie;  
� lees- en schrijfrichting;  

M BE 057 OD C08 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën 
toepassen: 
� voorkennis oproepen en gebruiken;  
� het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel; 

M BE 057 OD C09 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën 
aanwenden: in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen. 

M BE 057 OD C10 

De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van  
� lees- en schrijfbereidheid; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 057 OD C11 
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2.4 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 3 (058) 

2.4.1 Situering van de module in het traject 
In de module "NT2 Alfa R1 – 1.1/Breakthrough/ Basisniveau 3" leert de anderstalige laaggeletterde 
taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk mondeling 
communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. 
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het 
maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert hij/zij eenvoudige 
elementaire taaluitingen richten aan onbekenden uit zijn/haar nabije omgeving zoals het verwoorden 
van belevingen en ernaar vragen, het maken en afzeggen van afspraken en het formuleren van 
problemen. Hij/zij leert ook een uiting van een klacht globaal begrijpen en alle gegevens uit 
eenvoudige instructies. 
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel 
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.  
Terwijl de cursist in deze module werkt aan de verwerving van de vaardigheden spreken en luisteren 
bereidt hij/zij ook verder de voorwaarden voor die nodig zijn voor de verwerving van de vaardigheden 
schrijven en lezen.  
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten15 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 *Vrije tijd 
2 Leefomstandigheden 8 *Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 *Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie 10 *Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 *Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 *Klimaat  

2.4.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/basisniveau 2”. 

2.4.3 Studieduur  
60 lt.  

2.4.4 Ontwikkelingsdoelen 
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 3 M BE 058 
  
Spreken  
De cursist kan  
in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau:  
zijn beleving (d.i. zijn wensen, noden en gevoelens) verwoorden; M BE 058 OD S01 
vragen naar de beleving van de gesprekspartner; M BE 058 OD S02 
een afspraak maken; M BE 058 OD S03 
een afspraak afzeggen; M BE 058 OD S04 
een probleem formuleren. M BE 058 OD S05 
  
Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 
vertrouwde inhouden; 

M BE 058 ST 01 

                                                      
15 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 058 ST 02 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; M BE 058 ST 03 
� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken; M BE 058 ST 04 
� ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner; M BE 058 ST 05 
� ze kunnen uitspraakfouten bevatten; M BE 058 ST 06 
� ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten. M BE 058 ST 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
spreektaak uit te voeren: 
 
� woordenschat, grammatica; 
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister: informeel en formeel;  
� de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;  

M BE 058 OD S06 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst 
volgende cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� informatie verzamelen en ordenen;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 058 OD S07 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende 
communicatiestrategieën aanwenden: 
� gebruik maken van niet-verbaal gedrag;  
� compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, 

vragen om trager te spreken en vragen om uitleg); 

M BE 058 OD S08 

bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst 
reflecteren op taal en taalgebruik. 

M BE 058 OD S09 

De cursist geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van 
� spreekdurf;  
� communicatiebereidheid;  
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 058 OD S10 

 
 
Luisteren   
De cursist kan:  
op beschrijvend niveau  
het globale onderwerp bepalen in een klacht; M BE 058 OD L01 
alle gegevens in een eenvoudige instructie begrijpen. M BE 058 OD L02 
  
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek;  M BE 058 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden;  
M BE 058 LT 02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 058 LT 03 
� ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd;  M BE 058 LT 04 
� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 058 LT 05 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
luistertaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister (enkel formeel en informeel); 
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 058 OD L03 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën 
toepassen: 

M BE 058 OD L04 
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� het luisterdoel bepalen; 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen); 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben 

voor niet-verbaal gedrag;  
� in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en 

trager te spreken. 

M BE 058 OD L05 

De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:  
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 058 OD L06 

 
 
Schrijf- en leesvoorwaarden  
De cursist  
ontwikkelt een fijne schrijfmotoriek, d.w.z. dat hij/zij in staat is cirkelvormige, 
lineaire schrijfbewegingen uit te voeren; 

M BE 058 OD C01 

kan zich oriënteren in de tijd; M BE 058 OD C02 
kan zich oriënteren in de ruimte; M BE 058 OD C03 
kan visueel discrimineren; M BE 058 OD C04 
kan visueel lezen; M BE 058 OD C05 
kan klankverschillen visueel discrimineren; M BE 058 OD C06 
kan klanken en woorden auditief discrimineren. M BE 058 OD C07 
  
De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:  
� ze zijn kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord, zin; M BE 058 RWT 01 
� ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo. M BE 058 RWT 02 
  
De cursist kan   
de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en 
leesvoorwaarden:  
� woordenschat;  
� uitspraak en intonatie;  
� lees- en schrijfrichting;  

M BE 058 OD C08 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën 
toepassen: 
� voorkennis oproepen en gebruiken;  
� het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel; 

M BE 058 OD C09 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën 
aanwenden: in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen. 

M BE 058 OD C10 

De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van  
� lees- en schrijfbereidheid; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 058 OD C11 
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2.5 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 4 (059) 

2.5.1 Situering van de module in het traject 
In de module "NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 4" leert de laaggeletterde anderstalige 
taalleerder in een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk mondeling 
communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. 
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het 
maatschappelijk-persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert hij/zij eenvoudige 
elementaire taaluitingen verwoorden zoals klachten gericht naar aan onbekenden uit zijn nabije 
omgeving. Hij/zij leert ook informatie zelfstandig vragen en geven. De cursist leert de informatie in 
uitnodigingen en afspraken zelfstandig begrijpen. 
Hij/zij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner heel 
langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.  
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten16 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

2.5.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau 3”. 

2.5.3 Studieduur  
60 lt. 

2.5.4 Ontwikkelingsdoelen 
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 4 M BE 059 
  
Spreken  
De cursist kan  
in een gesprekssituatie en op beschrijvend niveau:  
een klacht formuleren. M BE 059 OD S01 
in een gesprekssituatie en op structurerend niveau:  
informatie vragen; M BE 059 OD S02 
informatie geven. M BE 059 OD S03 
  
Tekstkenmerken voor spreken 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 
vertrouwde inhouden;  

M BE 059 ST 01 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;       M BE 059 ST 02 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 059 ST 03 
� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken; M BE 059 ST 04 
� ze worden geproduceerd met de medewerking van een gesprekspartner;  M BE 059 ST 05 
� ze kunnen uitspraakfouten bevatten;  M BE 059 ST 06 

                                                      
16 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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� ze kunnen een zekere mate van foutief taalgebruik bevatten. M BE 059 ST 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
spreektaak uit te voeren: 
 
� woordenschat, grammatica; 
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister: informeel en formeel;  
� de socioculturele aspecten :sociale conventies en gebruiken;  

M BE 059 OD S04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak desgewenst 
volgende cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� informatie verzamelen en ordenen;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 059 OD S05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak volgende 
communicatiestrategieën aanwenden: 
� gebruik maken van niet-verbaal gedrag;  
� compenserende strategieën gebruiken (o.m. vragen om iets te herhalen, 

vragen om trager te spreken en vragen om uitleg); 

M BE 059 OD S06 

bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak desgewenst 
reflecteren op taal en taalgebruik. 

M BE 059 OD S07 

De cursist geeft bij de uitvoering van de spreektaak blijk van 
� spreekdurf;  
� communicatiebereidheid;  
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 059 OD S08 

 
 
Luisteren   
De cursist kan  
op structurerend niveau  
de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen in een 
uitnodiging; 

M BE 059 OD L01 

de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen in een afspraak. M BE 059 OD L02 
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk semi-authentiek of authentiek;  M BE 059 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden;  
M BE 059 LT 02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 059 LT 03 
� ze worden duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd;  M BE 059 LT 04 
� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 059 LT 05 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
luistertaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� uitspraak en intonatie;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 059 OD L03 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën 
toepassen: 
� het luisterdoel bepalen;  
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (skimmen en scannen); 

M BE 059 OD L04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 

M BE 059 OD L05 
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strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben 

voor niet-verbaal gedrag;  
� in een gesprekssituatie om uitleg vragen, vragen om te herhalen en trager 

te spreken. 
De cursist is bij de uitvoering van de luistertaak bereid:  
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de gesprekspartner;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 059 OD L06 

 
 
Schrijf- en leesvoorwaarden  
De cursist  
kan zich oriënteren in de tijd; M BE 059 OD C01 
kan zich oriënteren in de ruimte; M BE 059 OD C02 
kan visueel discrimineren; M BE 059 OD C03 
kan visueel lezen; M BE 059 OD C04 
kan klankverschillen visueel discrimineren;   M BE 059 OD C05 
kan klanken en woorden auditief discrimineren.  M BE 059 OD C06 
desgewenst de visuele, auditieve en motorische vaardigheden combineren bij 
het analyseren en synthetiseren nodig om de schrijf-/leestaak uit te voeren. 

M BE 059 OD C07 

  
De kenmerken van de te lezen en te schrijven teksten zijn als volgt:  
� ze zijn kort, ze bestaan meestal op niveau van letter/cijfer, woord, zin; M BE 059 RWT 01 
� ze worden geproduceerd zonder eisen te stellen aan het tempo. M BE 059 RWT 02 
  
De cursist kan   
de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is voor de schrijf- en 
leesvoorwaarden:  
� woordenschat;  
� uitspraak en intonatie; 

M BE 059 OD C08 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden desgewenst volgende leerstrategieën 
toepassen: 
� voorkennis oproepen en gebruiken;  
� het lees- en schrijfgedrag afstemmen op het aangegeven doel; 

M BE 059 OD C09 

voor de schrijf- en leesvoorwaarden volgende communicatiestrategieën 
aanwenden: in de schrijf- en leessituatie om uitleg vragen. 

M BE 059 OD C10 

De cursist geeft bij het werken aan de schrijf- en leesvoorwaarden blijk van  
� lees en schrijfbereidheid; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 059 OD C11 
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2.6 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 5 (060) 

2.6.1 Situering van de module in het traject 
In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 5” leert de cursist de vorm van de letters 
van het schrift reproduceren in druk – en koordschrift en de klanken van het Nederlands omzetten 
naar die letters. Hij/zij leert de letters van het druk- en koordschrift omzetten naar klanken en hij/zij kan 
veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen herkennen en begrijpen. Hij/zij leert ook cijfers 
schrijven. De cursist is na de module in staat tot auditieve discriminatie en beschikt over 
uitspraakvaardigheden. Met andere woorden, hij/zij leert (voor hem/haar al dan niet-vertrouwde) 
klanken onderscheiden en produceren, hij/zij leert (voor hem/haar niet-vertrouwde) klanksequenties 
waarnemen, vatten en aan mekaar schakelen om het Nederlands technisch te kunnen lezen en 
schrijven.  
 
De module is gesitueerd in het EDUCATIEVE DOMEIN. Het taalaanbod van de module bestaat uit 
een keuze van geschikt taalmateriaal uit de volgende met een * aangeduide contexten17  uit dit 
domein:  
 
 CONTEXT CONCRETISERING 
1 *Locaties  zoals school/*centrum, *klaslokaal, *open ruimte, *gangen, 

cursistenvereniging, *open leerruimte, *kantine … . 
2 *Instellingen  zoals het* centrum voor volwassenenopleiding … . 
3 *Personen  zoals de * cursist zelf (personalia), *de lesgever, *het team van 

lesgevers, *collega’s cursisten, bibliotheekpersoneel, 
*kantinepersoneel, *secretariaatsmensen … . 

4 *Voorwerpen  zoals *schrijfmateriaal, *lesmateriaal, *voedsel (te verkrijgen in het 
opleidingscentrum), *audio-visueel materiaal/toestellen, *bord, *krijt, 
*stiften, computers, boekentas … . 

5 *Evenementen en/of centrum- en 
klassengroepactiviteiten en/of organisatie 
van het lesgebeuren 

zoals *inschrijfmomenten, *lesmomenten (dagen van de week, uren),* 
pauzemomenten, *bezoeken en uitstappen, *huiswerk, gesprek, 
discussie, *groepswerk, examens, evaluatie, rollenspel … . 

6 *Teksten en documenten  *zoals inschrijfformulieren, *tekstboeken, *handboeken, lezers, 
referentiewerken, geprojecteerde tekst (met OHP/via beamer), 
computerschermtekst, *oefenboeken, *oefenbladen, artikels uit 
kranten en tijdschriften, woordenboeken … . 

 

2.6.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau START”. 

2.6.3 Studieduur  
60 lt. 

2.6.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 5 M BE 060 
  
Technisch Schrijven  
De cursist kan  
op kopiërend niveau voor een bekende  
alle morfemen correct vormgeven in druk- en koordschrift in kleine letters op M BE 060 OD W01 

                                                      
17 Vrij vertaald uit: ’Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment’, Council of 
Europe, p48-49, http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/ 
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letter-, woord- en zinniveau; 
cijfers correct vormgeven. M BE 060 OD W02 
op beschrijvend niveau  
eenvoudig mondeling taalaanbod op woord- en zinniveau omzetten in 
schriftelijke taal; 

M BE 060 OD W03 

aanbod van eenvoudige cijfers omzetten in hun schriftbeeld. M BE 060 OD W04 
  
De te schrijven teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn kort en zeer eenvoudig, de zinnen zijn kort; de teksten bestaan 

vooral uit geïsoleerde woorden/cijfers en woordgroepen/cijferreeksen; 
M BE 060 WT 01 

� ze bevatten alledaagse woorden, stereotiepe formuleringen en 
standaarduitdrukkingen en zoveel mogelijk internationaal-transparante 
woorden; 

M BE 060 WT 02 

� ze worden in grote mate nog fonetische gespeld, foutief taalgebruik komt 
geregeld voor; 

M BE 060 WT 03 

� ze worden in een zeer laag schrijftempo geproduceerd. M BE 060 WT 04 
  
De cursist kan   
om de schrijftaak uit te voeren desgewenst de visuele, auditieve en 
motorische vaardigheden combineren bij het analyseren en synthetiseren; 

M BE 060 OD W05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 060 OD W06 

bij de uitvoering van de schrijftaak blijk geven van volgende attitudes: 
� bereidheid om enige correctheid na te streven; 
� schrijfdurf; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 060 OD W07 

 
 
Technisch Lezen  
De cursist kan  
op kopiërend niveau   
alle morfemen in druk – en koordschrift min of meer correct omzetten naar 
overeenkomstige klanken op letter- en woordniveau. Er kunnen nog 
verkeerde klankletterkoppelingen voorkomen vooral bij die klanken die in de 
taal van de cursist niet onderscheiden worden; 

M BE 060 OD R01 

cijfers min of meer correct lezen. M BE 060 OD R02 
op beschrijvend niveau direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en 
zinnen automatiseren en herkennen. 

M BE 060 OD R03 

  
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de cursist; M BE 060 RT 01 
� ze zijn concreet, eenvoudig en voorspelbaar; M BE 060 RT 02 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd, de zinnen zijn kort, de 

teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden/cijfers, 
woordgroepen/cijferreeksen en zinnen;  

M BE 060 RT 03 

� ze bevatten alledaagse en internationaal –doorzichtige woorden, 
stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; 

M BE 060 RT 04 

� ze kunnen visueel ondersteund zijn; M BE 060 RT 05 
� ze worden in een traag tempo gelezen. M BE 060 RT 06 
  
De cursist kan  
bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak de analyse-
syntheseleesstrategie desgewenst toepassen;  

M BE 060 OD R04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst volgende M BE 060 OD R05 
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(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak volgende 
communicatiestrategieën toepassen: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; 
� om hulp en verduidelijking vragen. 

M BE 060 OD R06 

De cursist is bereid bij de uitvoering van de leestaak : 
� zich te concentreren op de leestaak; 
� zich niet te laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt. 

M BE 060 OD R07 

 
 
Ondersteunend Luisteren   
De cursist kan  
op kopiërend niveau alle fonemen (consonanten, vocalen en diftongen) 
correct discrimineren en identificeren op letter-, woord- en zinniveau. 

M BE 060 OD L01 

op beschrijvend niveau direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en 
zinnen automatiseren en herkennen; 

M BE 060 OD L02 

  
Tekstkenmerken voor luisteren: 
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de cursist; M BE 060 LT 01 
� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en voorspelbare 

inhouden;  
M BE 060 LT 02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; de zinnen zijn kort; de 
teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen en 
zinnen; 

M BE 060 LT 03 

� ze bevatten alledaagse en internationaal-doorzichtige woorden, 
stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; 

M BE 060 LT 04 

� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken. M BE 060 LT 05 
  
De cursist kan bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak om 
hulp en verduidelijking vragen (communicatiestrategie). 

M BE 060 OD L04 

De cursist is bereid bij de uitvoering van de luistertaak: 
� grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner 

zegt; 
� zich niet te laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 060 OD L05 

 
 
Ondersteunend Spreken  
De cursist kan  
op kopiërend niveau alle fonemen (consonanten, vocalen en diftongen) min 
of meer correct imiteren op klank-,woord- en zinniveau; 

M BE 060 OD S01 

  
Tekstkenmerken voor spreken: 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; de zinnen zijn kort; de 
teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen en 
zinnen; 

M BE 060 ST01 

� ze bevatten alledaagse en internationaal-doorzichtige woorden, stereo-
tiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; 

M BE 060 ST02 

� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken; M BE 060 ST03 
� ze kunnen worden geproduceerd met de medewerking van een ge-

sprekspartner; 
M BE 060 ST04 

� ze kunnen uitspraakfouten bevatten, vooral bij die klanken die in de 
moedertaal niet voorkomen. 

M BE 060 ST05 
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De cursist kan  
bij de voorbereiding en uitvoering van de spreektaak desgewenst een beroep 
doen op eerdere leerervaring (leerstrategie). 

M BE 060 OD S02 
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2.7 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 6 (061) 

2.7.1 Situering van de module in het traject 
In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau/ 6” leert de laaggeletterde taalleerder in 
een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren 
om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent 
zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappelijk-
persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de cursist eenvoudige elementaire 
taaluitingen als het invullen van een formulier en een document met personalia. Hij/zij leert ook 
informatie herkennen in alledaagse formulieren. 
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten18 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.7.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/basisniveau Start”. 

2.7.3 Studieduur  
60 lt. 

2.7.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 6 M BE 061 
  
Schrijven  
De cursist kan  
op beschrijvend niveau een formulier en een document met betrekking tot 
personalia invullen. 

M BE 061 OD W01 

  
De te schrijven teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze bevatten alledaagse, eenvoudige woorden, korte zinnen en zinnen 

met stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  
M BE 061 WT 01 

� ze hebben betrekking op concrete en op eenvoudige inhouden en op 
inhouden die van persoonlijk belang zijn en vertrouwd; 

M BE 061 WT 02 

� foutief taalgebruik komt geregeld voor; M BE 061 WT 03 
� ze worden in een zeer laag schrijftempo geproduceerd. M BE 061 WT 04 
  
De cursist kan   
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
schrijftaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions; 
� taalregister (enkel formeel en informeel); 
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken). 

M BE 061 OD W02 

                                                      
18 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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om de schrijftaak uit te voeren de visuele, auditieve en motorische 
vaardigheden combineren bij het analyseren en synthetiseren; 

M BE 061 OD WO3 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende 
leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 061 OD W04 

bij de uitvoering van de schrijftaak desgewenst compenserende strategieën 
gebruiken om zich in zeer eenvoudige taal uit de slag te 
trekken. 

M BE 061 OD W05 

De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende 
attitudes: 
� bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven; 
� schrijfdurf; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 061 OD W06 

 
 
Lezen  
De cursist kan  
op beschrijvend niveau de informatie herkennen in teksten zoals belangrijke 
formulieren, documenten en alledaagse papieren (onder meer rijbewijs en 
identiteitskaart). 

M BE 061 OD R01 

  
Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek; M BE 061 RT01 
� ze hebben betrekking op de directe leefsituatie van de cursist; M BE 061 RT02 
� de inhouden zijn concreet, eenvoudig en vertrouwd; M BE 061 RT03 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; M BE 061 RT04 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; M BE 061 RT05 
� ze kunnen visueel ondersteund zijn; M BE 061 RT06 
� ze worden in een traag tempo gelezen. M BE 061 RT07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
leestaken uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� spelling/interpunctie;  
� taalregister (beperkt tot formeel en informeel); 
� de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken); 

M BE 061 OD R02 

bij de uitvoering van de leestaak de analyse-syntheseleesstrategie 
toepassen; 

M BE 061 OD R03 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst volgende 
leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 061 OD R04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak volgende 
communicatiestrategieën toepassen: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; 
� om hulp en verduidelijking vragen. 

M BE 061 OD R05 

De cursist is bereid bij de uitvoering van de leestaak : 
� zich te concentreren op de leestaak; 
� zich niet te laten afleiden wanneer hij in een tekst niet alles begrijpt. 

M BE 061 OD R06 
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2.8 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 7 (062) 

2.8.1 Situering van de module in het traject 
In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau mp7” leert de laaggeletterde taalleerder in 
een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren 
om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent 
zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappelijk-
persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de cursist eenvoudige elementaire 
taaluitingen als een kort informatief berichtje schrijven. De cursist leert ook gegevens selecteren uit 
allerlei informatieve teksten zoals tabellen, advertenties, brochures en schema’s. 
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten19 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorllichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.8.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/basisniveau 6”. 
 
� het behalen van een deelcertificaat voor deze module 
� het slagen voor een toelatingsproef 
� het succesvol doorlopen van een EVC-procedure  

2.8.3 Studieduur  
60 lt.  

2.8.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 7 M BE 062 
  
Schrijven  
De cursist kan  
op beschrijvend niveau een korte informatieve tekst zoals een berichtje 
schrijven. 

M BE 062 OD W01 

  
De te schrijven teksten vertonen volgende tekstkenmerken:  
ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;  M BE 062 WT 01 
ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte 
zinnen en met stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen; 

M BE 062 WT 02 

ze kunnen fouten bevatten;  M BE 062 WT 03 
ze worden in een laag redactietempo geproduceerd. M BE 062 WT 04 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
schrijftaak uit te voeren: 

M BE 062 OD W02 

                                                      
19 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende 
leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 062 OD W03 

bij de uitvoering van de schrijftaak desgewenst compenserende strategieën 
gebruiken om zich in zeer eenvoudige taal uit de slag te trekken. 

M BE 062 OD W04 

De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende 
attitudes: 
� bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven; 
� schrijfdurf; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 062 OD W05 

 
 
Lezen   
De cursist kan  
op beschrijvend niveau  
relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals tabellen; M BE 062 OD R01 
relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals advertenties en 
brochures;  

M BE 062 OD R02 

relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals 
garantiebewijzen;  

M BE 062 OD R03 

relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals schema's die 
ten dienste van de bevolking geschreven zijn. 

M BE 062 OD R04 

  
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek;  M BE 062 RT 01 
� de inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de 

cursist;  
M BE 062 RT 02 

� ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd;  M BE 062 RT 03 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 062 RT 04 
� ze kunnen visueel ondersteund zijn;  M BE 062 RT 05 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 062 RT 06 
� ze worden in een traag tempo gelezen.  M BE 062 RT 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
leestaken uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� spelling/interpunctie;  
� taalregister (beperkt tot formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken);  

M BE 062 OD R05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� de tekstsoort herkennen;  
� het leesgedrag afstemmen op het leesdoel;  

M BE 062 OD R06 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;  
� om hulp en verduidelijking vragen. 

M BE 062 OD R07 

Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid: 
� zich te concentreren op de leestaak;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;  

M BE 062 OD R08 
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� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 
(weerbaarheid). 
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2.9 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 8 (063) 

2.9.1 Situering van de module in het traject 
In de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau/ 8” leert de laaggeletterde taalleerder in 
een anderstalige omgeving met zeer beperkte talige middelen hoofdzakelijk schriftelijk communiceren 
om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn/haar onmiddellijke omgeving. De cursist oefent 
zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het maatschappelijk-
persoonlijk domein. Om in dit domein te kunnen functioneren leert de cursist eenvoudige elementaire 
taaluitingen als het zelfstandig noteren van eenvoudige gegevens uit schriftelijke informatie. De cursist 
leert ook alle gegevens begrijpen in eenvoudige instructies. 
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten20 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.9.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/Basisniveau 7”. 

2.9.3 Studieduur  
60 lt.  

2.9.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
MODULE NT2 Alfa R1-1.1/Breakthrough/Basisniveau 8 M BE 063 
  
Schrijven  
De cursist kan  
op structurerend niveau uit schriftelijke informatie eenvoudige, concrete 
gegevens noteren. 

M BE 063 OD W01 

  
De te schrijven teksten vertonen volgende tekstkenmerken:  
� ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;  M BE 063 WT 01 
� ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte 

zinnen en zinnen met stereotiepe formuleringen en 
standaarduitdrukkingen; 

M BE 063 WT 02 

� ze kunnen fouten bevatten;  M BE 063 WT 03 
� ze worden in een laag redactietempo geproduceerd. M BE 063 WT 04 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
schrijftaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 

M BE 063 OD W02 

                                                      
20 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende 
leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 063 OD W03 

bij de uitvoering van de schrijftaak desgewenst compenserende strategieën 
gebruiken om zich in zeer eenvoudige taal uit de slag te trekken. 

M BE 063 OD W04 

De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende 
attitudes: 
� bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven;  
� schrijfdurf; 
� doorzettingsvermogen. 

M BE 063 OD W05 

 
 
Lezen  
De cursist kan  
op beschrijvend niveau alle gegevens in een eenvoudige instructie begrijpen. M BE 063 OD R01 
  
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek;  M BE 063 RT 01 
� de inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de 

cursist;  
M BE 063 RT 02 

� ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd;  M BE 063 RT 03 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 063 RT 04 
� ze kunnen visueel ondersteund zijn;  M BE 063 RT 05 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 063 RT 06 
� ze worden in een traag tempo gelezen.  M BE 063 RT 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
leestaken uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� spelling/interpunctie;  
� taalregister (beperkt tot formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken);  

M BE 063 OD R02 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� de tekstsoort herkennen;  
� het leesgedrag afstemmen op het leesdoel;  

M BE 063 OD R03 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;  
� om hulp en verduidelijking vragen.  

M BE 063 OD R04 

Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid: 
� zich te concentreren op de leestaak;  
� zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 

M BE 063 OD R05 
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2.10 Module NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9 (064) 

2.10.1 Situering van de module in het traject 
Na het volgen van de module “NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9” kan de cursist voor 
hem/haar geschreven korte en eenvoudige teksten lezen; de cursist kan al langere, niet speciaal voor 
hem/haar geschreven teksten herkennen op het doel dat zij beogen, zich een beeld vormen van de 
inhoud van de tekst op basis van illustraties en koppen en specifieke informatie selecteren. Zo kan 
hij/zij informatie in uitnodigingen, voorstellen en oproepen persoonlijk verwerken. Hij/zij kan hulp 
vragen bij het lezen van teksten die de cursist (nog) niet kan lezen. De lezer/cursist is (nog) sterk 
afhankelijk van anderen en leest veel op herkenning.  
De cursist kan zijn/haar naam, adres en andere personalia schrijven. De cursist kan notities maken 
(enkele woorden) of een kort bericht of korte tekst (enkele zinnen) schrijven; hij/zij kan eenvoudige 
gegevens noteren uit mondelinge informatie. De teksten voldoen nog niet altijd aan de vereiste 
conventies. De cursist kan bij het schrijven hulp vragen. 
 
De module is gesitueerd in het MAATSCHAPPELIJK-PERSOONLIJK DOMEIN. Het taalaanbod van 
de module bestaat uit geschikt taalmateriaal uit een keuze van de volgende contexten21 uit dit domein:  
De contexten zijn: 
 
1 Contacten met officiële instanties 7 Vrije tijd  
2 Leefomstandigheden 8 Nutsvoorzieningen  
3 Afspraken en regelingen 9 Ruimtelijke oriëntering 
4 Consumptie  10 Onthaal  
5 Openbaar en privévervoer 11 Gezondheidsvoorzieningen  
6 Voorlichtingsdiensten 12 Klimaat  

 

2.10.2 Instapvereisten 
De cursist dient verplicht de competenties te bezitten van de module "NT2 Alfa R1 - 
1.1/Breakthrough/basisniveau 8”. 

2.10.3 Studieduur  
60 lt.  

2.10.4 Ontwikkelingsdoelen  
 
MODULE NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau 9 M BE 064 
  
Schrijven  
De cursist kan  
op structurerend niveau uit mondelinge informatie eenvoudige, concrete 
gegevens noteren. 

M BE 064 OD W01 

  
De te schrijven teksten vertonen volgende tekstkenmerken:  
� ze behandelen onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;  M BE 064 WT 01 
� ze zijn qua taalgebruik zeer eenvoudig en bestaan vooral uit zeer korte 

zinnen en zinnen met stereotiepe formuleringen en 
standaarduitdrukkingen;       

M BE 064 WT 02 

� ze kunnen fouten bevatten;  M BE 064 WT 03 
� ze worden in een laag redactietempo geproduceerd. M BE 064 WT 04 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de M BE 064 OD W02 

                                                      
21 Zie bijlage: begrippenlijst. 
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schrijftaak uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� taalregister (enkel formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten (sociale conventies en gebruiken); 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de schrijftaak desgewenst volgende 
leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
� een beroep doen op eerdere leerervaringen; 

M BE 064 OD W03 

bij de uitvoering van de schrijftaak desgewenst compenserende strategieën 
gebruiken om zich in zeer eenvoudige taal uit de slag te trekken. 

M BE 064 OD W04 

De cursist geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van volgende 
attitudes: 
� bereidheid om enige correctheid in de formulering na te streven;  
� schrijfdurf; 
� doorzettingsvermogen; 
� het beginnend gebruik maken van schrijven in de onderwijssituatie als 

ondersteuning bij de andere vaardigheden. 

M BE 064 OD W05 

 
 
Lezen   
De cursist kan  
op structurerend niveau:  
de informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten zoals een 
uitnodiging; 

M BE 064 OD R 01 

de informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten zoals een 
voorstel; 

M BE 064 OD R 02 

de informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten zoals een oproep. M BE 064 OD R 03 
  
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken:  
� ze zijn waar mogelijk authentiek of semi-authentiek;  M BE 064 RT 01 
� de inhouden hebben meestal betrekking op de directe leefsituatie van de 

cursist;  
M BE 064 RT 02 

� ze zijn meestal concreet, eenvoudig, voorspelbaar en vertrouwd;  M BE 064 RT 03 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd;  M BE 064 RT 04 
� ze kunnen visueel ondersteund zijn;  M BE 064 RT 05 
� ze bevatten stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen;  M BE 064 RT 06 
� ze worden in een traag tempo gelezen.  M BE 064 RT 07 
  
De cursist kan  
desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de 
leestaken uit te voeren: 
� woordenschat en grammatica / notions en functions;  
� spelling/interpunctie;  
� taalregister (beperkt tot formeel en informeel);  
� de socioculturele aspecten.(sociale conventies en gebruiken);  

M BE 064 OD R 04 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst volgende 
(cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen: 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken;  
� de tekstsoort herkennen;  
� het leesgedrag afstemmen op het leesdoel;  

M BE 064 OD R 05 

bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak volgende 
communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën) aanwenden: 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;  
� om hulp en verduidelijking vragen.  

M BE 064 OD R 06 

Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid: 
� zich te concentreren op de leestaak;  

M BE 064 OD R 07 
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� zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;  
� zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt 

(weerbaarheid). 
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3  Opleiding 

3.1 Relatie opleiding – referentiekader 
Volgende referentiekaders werden gebruikt: 
 
1. De Opleidingsprofielen Moderne Talen van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling22;  
2. Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: leren, onderwijzen, beoordelen van 
de Raad van Europa23 waarop de Opleidingsprofielen Moderne Talen, het kader 1, zijn geënt;  
3. Het opleidingsprofiel Latijns Schrift24 gebruikt in de Centra voor Volwassenenonderwijs; 
4. Het Geletterdheidkader van de Nederlandse Taalunie25; 
5. De niveaus van geletterdheid van de International Adult Literacy Survey van de Organisatie voor 
Europese Samenwerking en Ontwikkeling26 waar het Geletterdheidkader van de Nederlandse 
Taalunie, het kader 4, naar verwijst en gebruik van maakt.  
 
Het dient ook vermeld dat tijdens de ontwikkeling van het Opleidingsprofiel NT2 Alfa R 1-1.1 rekening 
werd gehouden met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het basisonderwijs, respectievelijk van 
het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. De belangrijkste - d. w. z. de voor de volwassen 
doelgroep meest relevante - eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs, zijn gedekt 
door de ontwikkelingsdoelen voor de alfabetisering op niveau 1.1 (A1) via het Nederlands als tweede 
taal (NT2) van analfabete of zeer laaggeschoolde anderstalige volwassenen. 

3.2 Inhoud 
Basiseducatie (BE) heeft, als funderende educatie, een plaats in de algemene opleidingenstructuur 
van het onderwijs.  
Opleidingen basiseducatie hebben als doel volwassen cursisten de elementaire competenties te laten 
verwerven die nodig zijn voor het maatschappelijk functioneren en voor het volgen van verdere 
opleiding of vorming. 
Opleidingen basiseducatie bevinden zich op het niveau van het basisonderwijs en het onderwijs van 
de eerste graad van het secundair onderwijs. Ze sluiten aan bij of zijn een deel van de bestaande 
studiegebieden in het volwassenenonderwijs.  
 
De opleiding Nederlands als Tweede Taal, Alfabetisering, Richtgraad 1 wordt aangeduid als 
NT2 Alfa R 1. Deze opleiding biedt een geïntegreerde cursus alfabetisering en Nederlands als tweede 
taal. Er wordt gewerkt aan twee facetten van geletterdheid m.n. prozageletterdheid en 
documentgeletterdheid. 
 
De opleiding sluit aan bij het studiegebied Nederlands als Tweede Taal van het 
volwassenenonderwijs. Richtgraad 1 is de niveau-aanduiding. Het is ‘een specifieke graad binnen het 
secundair onderwijs voor sociale promotie voor studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend 
met die van het secundair onderwijs, ingedeeld kunnen worden (art. 3, 42°)’27. 
 
Ze valt uiteen in twee trajecten. Het basisniveau of Breakthrough wordt aangeduid als 1.1. en het 
overlevingsniveau of Waystage als 1.2. NT2 Alfa R 1 - 1.1 is ingevoerd vanaf 1 september 200528. De 
term ‘opleiding’ verwijst naar beide trajecten samen. Afzonderlijk worden ze trajecten genoemd. 
De voorliggende publicatie bevat het tweede traject, met name NT2 Alfa R1 – 1.2. 
                                                      
22 Brussel, juli 2001, maart 2003 verbeterde versie: http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/index.htm  
23 Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment, Council of Europe, 
http://www.coe.int/T/E/Cultural Cooperation/education/Languages/ 
24 Zie website Dienst voor onderwijsontwikkeling: 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/volwassenen/inhouden/sosp/NT2/latijnsschrift/indexlatijnsschrift.htm 
25 BOHNENN, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen-Hoge Prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004. 
26 Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, the Minister of Industry, Canada, 2000. 
27 Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs (2 maart 1999). 
28 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikelen 3, 5, 6 en 6bis, van het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van 
basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen (B.S.10/11/2005). 
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De niveaus, de curricula en de trajecten van basiseducatie zijn toegespitst op volwassenen met 
beperkte leervaardigheden. Omwille van hun ongeletterdheid of hun nog zeer beperkte geletterdheid  
kunnen sommige cursisten de NT2-trajecten van de basiseducatie niet doorlopen.  
 
Het streefdoel van de opleiding NT2 Alfa R 1 is dat de cursist een alfabetiseringsniveau bereikt dat 
overeenkomt met het eerste maatschappelijk ijkpunt van het geletterdheidskader van de Nederlandse 
Taalunie29: 
‘Het eerste maatschappelijk ijkpunt wordt algemeen beschouwd als de minimale basis voor sociaal-
maatschappelijk functioneren. … Gezien de toenemende eisen aan geletterdheid (…) wordt 
aangenomen dat inmiddels een hoger niveau vereist is. … De graad van geletterdheid is nog te laag 
om met succes een beroepsopleiding te kunnen volgen waar geen extra aandacht is voor taal. Een 
functiegerichte training, die bijvoorbeeld gericht is op het leren toepassen van een standaard-
procedure in het bedrijf, ligt wel in het bereik.’ 
De opleiding NT2 Alfa R1 biedt dus ook, vanuit een algemeen maatschappelijk-persoonlijke 
invalshoek, een basis om een beroepsopleiding aan te vatten indien de talige component daarin 
specifieke aandacht krijgt. 
 
Het niveau Waystage wordt door de Raad van Europa als volgt beschreven: 
Een taalgebruiker ‘kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot onmiddellijk relevante 
domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en 
tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een 
eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan 
in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en 
onderwerpen die van persoonlijk belang zijn’. RVE, 1996,131)30 
 
De koppeling van taalverwerving aan alfabetisering brengt met zich mee dat voor de cursisten 
NT2 Alfa R1 de taaltaken moeilijker zijn dan voor andere NT2-cursisten. Bijgevolg kan dat het 
leerresultaat van een individuele cursist beïnvloeden. Een minimale interpretatie van niveau, taaltaken 
en tekstkenmerken is wenselijk. 
 
Grosso modo kan de taalgebruiker – rekening houdend met de vorige twee paragrafen - na de 
opleiding NT2 Alfa Richtgraad 1 o.a. volgende leeshandelingen uitvoeren31: 
� hij begrijpt binnenkomende post, zoals brieven, uitnodigingen en reclame; 
� hij zoekt en vindt informatie in alledaagse teksten zoals folders, advertenties, telefoonboeken en 

dienstregelingen; 
� hij begrijpt eenvoudige instructies of mededelingen; 
� hij achterhaalt de hoofdgedachte in een artikel uit een krant of tijdschrift. 
 
Wat de schrijfhandelingen betreft kan de taalgebruiker o.a. het volgende: 
� hij vult formulieren in; 
� hij noteert gegevens bij een gesprek; 
� hij schrijft brieven en kaarten aan bekenden; 
� hij schrijft eenvoudige formele brieven; 
� hij geeft informatie in een boodschap of mededeling; 
� hij schrijft een korte beschrijvende tekst over zichzelf, een gebeurtenis of eigen 

leefomstandigheden. 
 
Het traject NT2 Alfa R 1 - 1.2/Waystage bestaat uit 6 modules van telkens 60 lestijden.  
Een 7de module (16) kan bijkomend gevolgd worden, maar die leidt niet naar het certificaat. 
De modules zijn: 
NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 10 
NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 11 

                                                      
29 Bohnenn, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen - Hoge prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004 p.18. 
30 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: NT2 R1 Versie 1.0 BVR p. 18 
31 Bohnenn, E. e.a., Laaggeletterd in de Lage Landen - Hoge prioriteit voor beleid, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2004, p.18-19. 
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NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 12 
NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 13 
NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 14 
NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 15 
NT2 Alfa R1 - 1.2/Waystage 16 

3.3 Certificering 
De trajecten 'NT2 Alfa R1 - 1.1/Breakthrough/Basisniveau’ en ‘NT2 Alfa R 1 - 1.2/Waystage’ samen 
leiden tot het certificaat NT2 Alfa R 1 – Basiseducatie. 

3.4 Niveau  
De opleiding NT2 Alfa R1 is niet analoog met het basisonderwijs of de eerste graad van het secundair 
onderwijs. Ze bevindt zich op richtgraad 1 van het studiegebied NT2 in het volwassenenonderwijs.  
Het traject NT2 Alfa R1 - 1.2 bevindt zich op het niveau A2 Waystage van het Europees 
Referentiekader voor Talen32. 

3.5 Duur 
360 lestijden + 60 lestijden optioneel 

3.6 Plaats van de opleiding in de basiseducatie  
 
Nr. Leergebied Opleiding Code Lestijden Niveau 
1 Informatie- en 

communicatietechnologie 
Informatie- en 
communicatietechnologie 
(ICT) 

AO BE 001 120  

2 Nederlands Nederlands (NT1)  AO BE 002 600  SO 1 
3 Nederlands tweede taal Nederlands voor 

anderstaligen (NT2) AO BE 003 420/480 R 1 

4 Alfabetisering in het 
Nederlands voor 
anderstaligen (NT2 Alfa) 

AO BE 004  R 1 

15 

Alfabetisering 
Nederlands tweede taal 

Latijns schrift R 1 - BE AO BE 015 180 R 1 
5  Wiskunde Wiskunde AO BE 005 600 SO 1 
6 Maatschappij-oriëntatie: 

maatschappelijk 
functioneren 

AO BE 006 200 BaO 

7 Maatschappij-oriëntatie: 
maatschappelijk participeren AO BE 007 240 SO 1 

8 Maatschappij-oriëntatie: 
opstap TKO AO BE 008 120 SO 1 

9 Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 1 AO BE 009 80 BaO 

10 

Maatschappij-oriëntatie 

Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk 2 AO BE 010 80 SO 1 

11 Frans: opstap talen AO BE 011 80 R 1 
12 Frans: opstap TKO AO BE 012 120 SO 1 
13 Engels: opstap talen AO BE 013 80 R 1 
14 

Talen 

Engels: opstap TKO AO BE 014 120 SO 1 

                                                      
32 Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, CUP,  
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/Language_Policy/ 
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3.7 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 10 M BE 069 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 11 M BE 070 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 12 M BE 071 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 13 M BE 072 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 14 M BE 073 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 15 M BE 074 60 Niet van toepassing 
NT2 Alfa R1-1.2/Waystage 16 M BE 075 60 Niet van toepassing 
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3.8 Leertraject 
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4 Modules 

4.1 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 10 (BE 069) 

4.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 10” leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in 
eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of 
betrekking hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het ruime 
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoort bijvoorbeeld ook het 
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige 
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, een instructie geven, een 
voorstel of een oproep doen, iemand uitnodigen tot iets en erop reageren. Hij leert luisterend een 
gedachtegang volgen in een informatieve tekst. Zijn gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte 
taalvaardigheid. 

4.1.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met Alfa NT2 R1 - 1.1, module 4. 

4.1.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.1.4 Contexten 
 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie33 

 
1 Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over 
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de 
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke 
combinatie. 

4.1.5 Ontwikkelingsdoelen 
 
                                                      
33 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten. 



 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                   1 september 2007   

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie – Leergebied Alfabetisering Nederlands 
tweede taal – NT 2 Alfa – R 1  
Versie 2.0 BVR Pagina 50 van 89 

NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 10 M BE 069 
Spreken / gesprekken voeren 
 
Kenmerken van de te produceren teksten : 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten  

die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: frequente woorden, stereotiepe formuleringen en 

standaarduitdrukkingen 
� Uitspraak en taalgebruik: nog fouten die – over het algemeen - het 

begrip niet in de weg staan 
� Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 
gesprekssituatie een instructie 
geven (beschrijvend niveau).  

Indicatieve voorbeelden Een enkelvoudige instructie m.b.t. 
tot de te volgen weg, een 
vervoermiddel, het gebruik van een 
toestel, te respecteren regels, een 
recept, veiligheid, een 
bankverrichting, een klus in huis. 

Voorbeelden in een context De cursist kan aan een nieuwe 
cursist in het centrum basiseducatie 
uitleggen dat er enkel buiten wordt 
gerookt. 
De cursist kan aan een 
bankbediende de opdracht geven 
een domiciliëringsopdracht te 
annuleren. 
De cursist kan een vakman of 
klusjesman een instructie geven 
over de aard, plaats en tijdstip van 
een herstelling. 
De cursist kan een nieuwe 
werknemer in het bedrijf de weg 
uitleggen naar de cafetaria. 

M BE 069 OD 001 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 
gesprekssituatie een uitnodiging, 
een voorstel en een oproep 
verwoorden en erop reageren 
(beschrijvend niveau). 

M BE 069 OD 002 
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Indicatieve voorbeelden 
 
 
 

Een uitnodiging voor een receptie, 
een oproep aan de huiseigenaar, 
een voorstel tot gepast betalen, tot 
wijziging van een afspraak, tot 
herschikking of een andere 
schikking. 
Een uitnodiging voor een 
schoolfeest, een ouderavond, een 
afspraak met een (vak)leerkracht. 
Een oproep voor een cursus, een 
gesprek met een instantie. 
Een voorstel voor een stageplaats. 
Een oproep van een ambulance, 
een medische wachtdienst. 

Voorbeelden in een context De cursist kan telefonisch een 
ambulance oproepen voor zijn kind. 
De cursist kan in een noodsituatie, 
bijvoorbeeld bij een waterlek, de 
huiseigenaar oproepen. 
De cursist kan aan de postbode 
voorstellen even binnen te komen. 
De cursist kan voorstellen om de 
tafels in het leslokaal anders te 
schikken. 
De cursist kan reageren op een 
voorstel van de Electrabelbediende 
tot gespreide betaling. 
De cursist kan reageren op een 
oproep van de wijkagent om naar 
het politiebureau te komen. 
De cursist kan reageren op de 
oproep van de cursistenbegeleider, 
om op een bepaalde dag en uur 
naar de eerste les te komen. 
De cursist kan reageren op een 
oproep van een 
vakbondsafgevaardigde tot staking. 

Luisteren 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten: 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd 
� Spreektempo: aangepast 
� Authentiek of semi-authentiek, eventueel met visuele ondersteuning 
 
Aantal gesprekspartners: 1  
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Ontwikkelingsdoel De cursist kan  het globale 
onderwerp bepalen en de 
gedachtegang volgen in 
informatieve teksten zoals 
fragmenten van een radio- en tv-
programma  en narratieve 
teksten zoals fragmenten van 
een tv-feuilleton (beschrijvend 
niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een item van het tv-nieuws, het 
weerbericht, een boodschap van 
algemeen nut, een politiebericht. 
Een fragment uit een documentaire. 
Een uitleg van een lesgever over 
de centrumwerking. 
Een verslag van een activiteit, 
gebeurtenis of gesprek. 
Een scène uit een toneelstuk voor 
anderstaligen. 

Voorbeelden in een context De cursist kan de verschillende 
items van het tv-journaal onder-
scheiden. 
De cursist kan in een uiteenzetting 
over een projectweek in de school 
van zijn kinderen de opzet ervan 
volgen: het thema, de aard van de 
activiteiten, de periode en de 
plaats, … 
De cursist kan de grote lijnen van 
een informatieve video over de 
zorgverzekering of volgen. 
De cursist kan bij een rondleiding in 
het bedrijf waar hij werkt, de grote 
lijnen van de uitleg volgen. 

M BE 069 OD 003 

 

4.1.6 Sleutelcompetenties 
In het traject  NT2 Alfa R1 - 1.2 wordt  aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt34. 
De spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

                                                      
34 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie’ werd niet weerhouden. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 
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4.1.7 Attitudes 
Bij het spreken, gesprekken voeren en luisteren is de cursist bereid om: 
 
Spreken/ Gesprekken voeren Luisteren 
te spreken; 
de standaardtaal te benaderen; 
vol te houden; 
voor zichzelf op te komen; 

onbevooroordeeld te luisteren;  
niet af te haken als hij niet alles begrijpt;   
de gesprekspartner te laten uitspreken;  
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
gesprekspartner; 

te overwegen of bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak een korte notitie 
maken zinvol is. 
 

4.1.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet35 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 
 
Spreken / Gesprekken voeren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking);  
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.  

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en telkens 

opnieuw bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken …;  

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen.  
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën - ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� om aandacht vragen; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te 

laten voortduren en te beëindigen; 
� aangeven dat hij het gesprek volgt;  
� zeggen dat hij niet mee is; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� vragen om trager te spreken; 
� als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen; 

                                                      
35 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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� een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire 
oproepen en inoefenen; 

� aangeven wat hij bedoelt door er naar te wijzen; 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren 

gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� als de communicatie vastloopt op een andere wijze opnieuw beginnen; 
� bij correct taalgebruik om een bevestiging vragen; 
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en 

herhalen. 
 
Luisteren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en telkens 

opnieuw bepalen wat hij eerst moet of wil doen; 
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken; 

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak  de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:  
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben;  
� vragen om trager te spreken; 
� in beperkte mate de betekenis van woorden uit de context afleiden; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen; 
� vragen of hij iets juist begrijpt door ernaar te wijzen; 
� zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet 

volgt; 
� op een andere wijze opnieuw een teken geven als de communicatie 

vastloopt. 
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4.2 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 11 (BE 70) 

4.2.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 11” leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in 
eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of 
betrekking hebben op zijn directe omgeving. Het is het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken en luisteren binnen het ruime 
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het 
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige 
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, mondeling zijn beleving 
verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner. Hij kan ook in een gesprek een 
probleem en een klacht formuleren. Hij leert uit informatieve en persuasieve teksten zoals 
respectievelijk een telefoongesprek of een reclameboodschap relevante gegevens selecteren. Zijn 
gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid. 

4.2.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met Alfa NT2 R1 - 1.1, module 4. 

4.2.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.2.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie36 

1 

Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over 
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de 
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke 
combinatie. 

4.2.5 Ontwikkelingsdoelen 
Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 11 M BE 070 
Spreken/gesprekken voeren 
 
Kenmerken van de te produceren teksten 

 

                                                      
36 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten.  
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� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur:  enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten 

die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staan 
� Woordenschat: frequente woorden, stereotiepe formuleringen en 

standaarduitdrukkingen 
� Uitspraak en taalgebruik: nog fouten die – over het algemeen - het 

begrip niet in de weg staan 
� Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 

gesprekssituatie zijn beleving 
(d.i. zijn wensen, noden en 
gevoelens) verwoorden en 
vragen naar de beleving van zijn 
gesprekspartner (beschrijvend 
niveau).  

Indicatieve voorbeelden Een conversatie over de eigen 
(woon)situatie, over  
vrijetijdsbesteding, … bij een 
toevallig contact. 
Een gericht gesprek over een 
dienst of product. 

Voorbeelden in een context De cursist kan bij een bushalte in 
een gesprekje met een andere 
wachtende persoon zijn 
ontevredenheid uiten over het feit 
dat te bus te laat is en aan zijn 
gesprekspartner vragen of hem dat 
ook stoort. 
De cursist kan op een contactavond 
op school aan wie toevallig naast 
hem zit vragen hoe die ouder het 
vindt als zijn kind op bosklassen 
gaat. 
De cursist kan aan de arbeids-
consulent zijn voorkeur voor een 
bepaalde job duidelijk maken en 
aangeven welke randvoorwaarden 
hij belangrijk vindt zoals afstand en 
werkuren. 
De cursist kan zijn wensen en 
noden i.v.m. de huur van een 
woning duidelijk maken in het 
sociaal verhuurkantoor of een 
immokantoor. 
De cursist kan aan een winkelier 
zijn wensen aangeven t.a.v. een 
bepaald product zoals grootte, prijs, 
vorm, kwaliteit, …. 

M BE 070 OD 001 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 
gesprekssituatie een probleem 
en een klacht formuleren 
(beschrijvend niveau). 

M BE 070 OD 002 
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Indicatieve voorbeelden Een probleem met of een klacht 
over een consumptieartikel, een 
dienst, een afspraak, een medische 
behandeling, de eigen opleiding. 
Een probleem met de huiseigenaar,  
met een werkgever.  

Voorbeelden in een context De cursist kan aan een verkoper 
zeggen dat hij een aangekocht, 
maar beschadigd product wil ruilen 
voor een onbeschadigd exemplaar. 
De cursist kan aan een verkoper 
zeggen dat hij niet vindt hoe een 
aangekocht toestel werkt. 
De cursist kan voor een arts 
ziektesymptomen opsommen. 
De cursist kan aan de nieuwe 
ploegbaas melden waar en 
wanneer een machine is stil 
gevallen. 

Luisteren  
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd 
� Spreektempo: aangepast 
� Authentiek of semi-authentiek, eventueel met visuele ondersteuning 
 
Aantal gesprekspartners: 1  
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan  relevante 
gegevens selecteren uit 
- informatieve teksten zoals een 
gesprek, een telefoongesprek, 
een weerbericht en 
verkeersinformatie 
- persuasieve teksten zoals een 
reclameboodschap  
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een formeel gesprek met een 
instantie, met de school van zijn 
kind, op het werk. 
Omgeroepen mededelingen, 
weerbericht en verkeersinformatie 
over de radio of op televisie. 
Omgeroepen reclame-
boodschappen of radioreclame. 
Een oproep van de vakbond. 

M BE 070 OD 003 
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een weerbericht 
de voorspellingen voor een 
bepaalde regio of over een 
uitzonderlijke weersomstandigheid 
selecteren. 
De cursist kan uit een gesprek met  
de arbeidsconsulent voor hem 
relevante gegevens over een 
vacature halen: de naam van het 
bedrijf, contactpersoon, de ligging .. 
De cursist begrijpt in een 
omroepbericht in de supermarkt 
welke minimumhoeveelheid hij van 
een product moet kopen om van de 
promotie te genieten. 

 

4.2.6 Sleutelcompetenties 
In het traject  NT2 Alfa R1 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt37. De 
spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

4.2.7 Attitudes 
Bij het spreken, gesprekken voeren en luisteren is de cursist bereid om: 
 
Spreken/ Gesprekken voeren Luisteren 
te spreken; 
de standaardtaal te benaderen; 
vol te houden; 
voor zichzelf op te komen; 

onbevooroordeeld te luisteren;  
niet af te haken als hij niet alles begrijpt;   
de gesprekspartner te laten uitspreken;  
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
gesprekspartner; 

te overwegen of bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een taaltaak een korte notitie 
maken zinvol is. 
 

4.2.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet38 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 

                                                      
37 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie’ werd niet weerhouden. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 
38 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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Spreken / Gesprekken voeren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking); 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.  

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� om aandacht vragen; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te 

laten voortduren en te beëindigen; 
� aangeven dat hij het gesprek volgt;  
� zeggen dat hij niet mee is; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� vragen om trager te spreken; 
� om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;  
� een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire 

oproepen en inoefenen; 
� aangeven wat hij bedoelt door er naar te wijzen;  
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren 

gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastloopt; 
� om een bevestiging vragen bij correct taalgebruik; 
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en 

herhalen.  
 
Luisteren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 
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ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:  
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� vragen om trager te spreken; 
� in beperkte mate de betekenis van woorden uit de context afleiden;  
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;  
� vragen of hij iets juist begrijpt door er naar te wijzen; 
� zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet 

volgt; 
� op een andere wijze een teken geven als de communicatie vastloopt. 
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4.3 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 12 (BE 071) 

4.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 12” werkt de cursist verder aan technisch lezen en 
schrijven. Hij zet de klanken van het Nederlands om naar letters en oefent verder in het schrijven in 
druk- en blokschrift. Hij zet de letters van het druk- en koordschrift om in klanken en oefent verder in 
het lezen. Hij leert eenvoudige woorden, zinnen en uitdrukkingen, tekstjes ook, schrijven en lezen. 
Daartoe kan hij enerzijds analyseren en synthetiseren. Anderzijds kan hij ook andere technieken 
toepassen zoals een beroep doen op zijn geheugen en woordbeelden herkennen en weergeven. Hij 
doet dat aan de hand van  tekstmateriaal over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk 
belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving.  Het gaat om het overlevingsniveau. 
De cursist oefent de technische vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime veld van het 
maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren b.v. ook het maatschappelijk- persoonlijk 
functioneren op het werk en in de opleiding.  
Oefenen in technisch lezen en schrijven, kan verbonden worden aan alle inhouden die in de andere 
modules aan bod komen. Daarom werden bij deze module geen indicatieve voorbeelden of 
voorbeelden in een context toegevoegd. 

4.3.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 5. 

4.3.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.3.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie39 

1 

Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over 
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de 
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke 
combinatie. 
 

                                                      
39 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten. 
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4.3.5 Ontwikkelingsdoelen 
Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 12 M BE 071 
Technisch schrijven 
 
Kenmerken van de te produceren teksten  
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur:   enkelvoudige zinnen  
� Woordenschat: frequente woorden en standaardformuleringen 
� Schrijftempo: langzaam 
� Spelling en interpunctie: correcte spelling van vertrouwde woorden,  

fonetisch juiste spelling van korte woorden en basisinterpunctie 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan eenvoudige 
woorden, zinnen en tekstjes 
schrijven (beschrijvend niveau).  

M BE 071 OD 001 

Ontwikkelingsdoel De cursist kan getallen in cijfers 
schrijven (beschrijvend niveau). 

M BE 071 OD 002 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan visuele, auditieve, 
en motorische vaardigheden 
combineren bij het analyseren en 
het synthetiseren (beschrijvend 
niveau).  

M BE 071 OD 003 

Ontwikkelingsdoel De cursist kan technieken 
toepassen die leiden tot 
automatisering zoals 
inschakeling van het geheugen,  
het oproepen en het weergeven 
van woordbeelden (beschrijvend 
niveau). 

M BE 071 OD 004 

Technisch lezen 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met 

visuele ondersteuning 
� Woordenschat: veel gebruikte woorden en standaardformuleringen 
� Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out 
 
Leestempo: rustig 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan eenvoudige 
woorden, zinnen en teksten lezen 
(beschrijvend niveau).  

M BE 071 OD 005 

Ontwikkelingsdoel De cursist kan getallen lezen.  
(beschrijvend niveau). 

M BE 071 OD 006 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan visuele en  
auditieve vaardigheden 
combineren bij het analyseren en 
het synthetiseren (beschrijvend 
niveau).  

M BE 071 OD 007 
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Ontwikkelingsdoel De cursist kan technieken 
toepassen die leiden tot 
automatiseren zoals inschakeling 
van het geheugen en het   
onmiddellijk herkennen van 
woordbeelden (beschrijvend 
niveau). 

M BE 071 OD 008 

 

4.3.6 Sleutelcompetenties 
In het traject  NT2 Alfa R1 - 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt40. 
De spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

4.3.7 Attitudes 
Bij het technisch schrijven en lezen is de cursist bereid om: 
 
Technisch schrijven Technisch lezen 
zich te concentreren op de schrijftaak; 
enige correctheid na te streven, maar zich niet te 
laten afremmen als hij niet alles kan schrijven; 
te schrijven; 
door te zetten; 

zich te concentreren op de leestaak; 
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
tekst; 
zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet 
alles begrijpt; 
te lezen; 
door te zetten. 

 

4.3.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet41 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 
 
Technisch schrijven  
 
Kennis 
 

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� Woordenschat, grammatica/notions en functions; 
� Spelling en interpunctie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;  

                                                      
40 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie werd niet weerhouden’. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 
41 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 
Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen; 
� aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een 

beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op 
juistheid en eigen competentieverhoging. 

 
 
Technisch lezen  
 
Kennis 
 

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� Woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� Uitspraak en intonatie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen;  
� de tekstsoort herkennen; 
� van ondersteunend visueel materiaal zoals foto’s gebruik maken; 
� lay-out en tekststructurering zoals een tabel herkennen. 
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4.4 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 13 (BE 072) 

4.4.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 13” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige 
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking 
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime 
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het 
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige 
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, schriftelijk informatie vragen en 
geven in een korte tekst. Hij leert relevante gegevens selecteren in een eenvoudige informatieve of 
narratieve geschreven tekst zoals een verslag.  

4.4.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 4, 
module 5 en module 9. 

4.4.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.4.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie42 

1 

Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over 
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de 
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke 
combinatie. 

4.4.5 Ontwikkelingsdoelen 
Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 13 M BE 072 
Schrijven 
 
Kenmerken van de te produceren teksten  

 

                                                      
42 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten. 
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� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur:  enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten  

die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die - over het algemeen - 

het begrip niet in de weg staan 
� Schrijftempo: langzaam  
� Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden 

en basisinterpunctie 
 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan informatie vragen 

en geven in informatieve teksten 
zoals een persoonlijk briefje, een 
mededeling, een dankbriefje, een 
formulier, een memo en een 
ziektemelding (beschrijvend 
niveau).  

Indicatieve voorbeelden Een vraag of een mededeling op 
een ansichtkaart of een 
visitekaartje. 
Een inlichting vragen of geven op  
een (inschrijvings)formulier van de 
school van zijn kind, in de 
schoolagenda voor een 
(vak)leerkracht. 
Een vraag of een mededeling op 
een memo aan een 
verantwoordelijke op het werk. 
Een bestelformulier. 

Voorbeelden in een context De cursist kan in de schoolagenda 
vragen in welke winkel hij bepaalde 
schoolbenodigdheden kan kopen. 
De cursist kan in een briefje 
informeren naar de gezondheid van 
een zwangere medecursist. 
De cursist kan de reden van 
afwezigheid van zijn kind op een 
schoolformulier invullen. 
De cursist kan op een 
bestelformulier gegevens noteren 
zoals artikelnummer, maat, kleur, 
eenheidsprijs, totaalprijs, vorm van 
betaling. 
De cursist kan in een briefje aan de 
VDAB schrijven waarom hij niet op 
een uitnodiging kan ingaan. 
De cursist kan een berichtje 
schrijven als: ‘Kloppen a.u.b., de 
bel is kapot’; ‘Niet parkeren voor 
mijn garage a.u.b.’. 

M BE 072 OD 001 

Lezen 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 
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persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met 

visuele ondersteuning 
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out 
 
Leestempo: rustig 
 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan relevante 

gegevens selecteren uit 
- informatieve teksten zoals een 
folder, een catalogus en een 
bericht; 
- narratieve teksten zoals een 
verslag (beschrijvend niveau).   

Indicatieve voorbeelden Een garantiebewijs, een reisgids, 
een uurtabel, een regionale 
treingids, een werkrooster. 
Een informatieve folder van een 
ziekenfonds over een aspect van 
gezondheid, van het plaatselijke 
postkantoor, van de stad. 
Een informatieve folder over 
speelpleinwerking, sportkampen.  
Een weerbericht of 
televisieprogramma in een krant of 
televisieblad. 
Een kortverhaal of artikel in een 
cursistenblad, in Wablieft. 

Voorbeelden in een context De cursist kan uit het wekelijkse 
werkrooster van zijn bedrijf de 
gegevens selecteren die voor hem 
van belang zijn. 
De cursist kan uit een nota over de 
leerhouding van zijn kind de 
verbeterpunten halen. 
De cursist kan uit een educatieve 
folder over zelfborstonderzoek met 
verklarende tekeningen begrijpen 
hoe vaak zij zichzelf best 
onderzoekt. 
De cursist kan uit een commentaar 
van een cursist in de cursistenkrant 
over het schoolfeest halen wat over 
de nieuwe coördinator werd 
meegedeeld.  

M BE 072 OD 002 

 

4.4.6 Sleutelcompetenties 
In het traject  NT2 Alfa R1 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt43. De 
spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

                                                      
43 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie’ werd niet weerhouden. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 



 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                   1 september 2007   

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie – Leergebied Alfabetisering Nederlands 
tweede taal – NT 2 Alfa – R 1  
Versie 2.0 BVR Pagina 68 van 89 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de  leerstrategieën. 

 

4.4.7 Attitudes 
Bij het schrijven en het lezen is de cursist bereid om: 
 
Schrijven Lezen 
zich te concentreren op de schrijftaak; 
enige correctheid in de formulering na te streven, 
maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles 
kan schrijven; 
te schrijven; 

zich te concentreren op de leestaak; 
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
tekst; 
zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet 
alles begrijpt.  

 

4.4.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet44 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 
 
Schrijven  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� spelling en interpunctie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen; 
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken; 

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen; 
� aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een 

beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op 
juistheid en eigen competentieverhoging. 

                                                      
44 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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Compenserende 
strategieën 

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende compenserende strategieën gebruiken: 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter 

verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst 

selecteren en overschrijven; 
 
Lezen  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� Woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� Uitspraak en intonatie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� Taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen; 
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken; 

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen; 
� de tekstsoort herkennen. 

Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:                                                                                                       
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
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4.5 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 14 (BE 073) 

4.5.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/ Waystage 14” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige 
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking 
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden schrijven en lezen binnen het ruime 
veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook het 
maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij leert in eenvoudige 
bewoordingen met regelmatig voorkomende zinnen en uitdrukkingen, schriftelijk een beschrijving 
geven en een boodschap voor zichzelf noteren. Hij leert de gegevens begrijpen in een eenvoudige 
informatieve tekst zoals een zakelijke brief of een prescriptieve tekst zoals een gebruiksaanwijzing.  

4.5.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.1, module 4, 
module 5 en module 9. 

4.5.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.5.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie45 

1 

Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 koepelcontexten aan bod komen. De spreiding ervan over 
de modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de 
basiseducatie geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke 
combinatie. 

4.5.5 Ontwikkelingsdoelen 
Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 14 M BE 073 
Schrijven 
 
Kenmerken van de te produceren teksten  
 

 

                                                      
45 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten.  
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� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 
persoonlijk belang zijn 

� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur:   enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten 

die – over het algemeen – het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die – over het algemeen – 

het begrip niet in de weg staan 
� Schrijftempo: langzaam 
� Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden 

en basisinterpunctie 
 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan een beschrijving 

geven (beschrijvend niveau).  
Indicatieve voorbeelden Een beschrijving van een persoon, 

een omgeving, een voorwerp,  
leefomstandigheden, een 
gebeurtenis. 

Voorbeelden in een context De cursist kan in een advertentie de 
belangrijkste kenmerken geven van 
wat hij te koop aanbiedt, zoals aard, 
merk, type, kleur, prijs. 
De cursist kan op een formulier van 
een dienst verloren voorwerpen een 
beschrijving geven van een op de 
trein achtergelaten voorwerp. 
De cursist kan de belangrijkste 
handelingen die hij uitvoerde voor 
een opdracht op het werk duidelijk 
maken. 

M BE 073 OD 001 

Ontwikkelingsdoel De cursist kan een boodschap 
voor zichzelf noteren 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een notitie in zijn agenda, een 
memo voor op zijn prikbord of voor 
bij zijn telefoon. 

Voorbeelden in een context De cursist kan een 
boodschappenlijstje opschrijven. 
De cursist kan een aantal gegevens 
uit een koopadvertentie of een item 
in een catalogus opschrijven zoals 
de naam van het voorwerp zelf, het 
merk, de afmetingen, …. 
De cursist kan een vraag die hij de 
huisarts of een arbeidsconsulent wil 
stellen, opschrijven. 

M BE 073 OD 002 

Lezen 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met 

visuele ondersteuning 
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out 
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Leestempo: rustig 
 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan alle gegevens 

begrijpen in 
- informatieve teksten zoals 
etiketten en een zakelijke brief; 
- prescriptieve teksten zoals een 
instructie en een gebruiks-
aanwijzing (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Teksten op verpakkingen. 
Etiketten op gereedschappen, 
toestellen en  werkmateriaal.  
Mededelingen op een scherm in de 
spoorwegstations, elektronische 
verkeersborden op de weg. 
Dieetvoorschriften, een 
doktersbriefje, een opnamebrief 
voor ziekenhuis.  
Veiligheidsinstructies en 
waarschuwingsborden, 
werkroosters, takenlijsten. 
Schoolrapporten. 

Voorbeelden in een context De cursist kan op het etiket de 
wasvoorschriften voor een 
kledingstuk aflezen. 
De cursist kan in een bijsluiter alle 
gegevens lezen die bij de inname 
van het medicijn nodig en van 
belang zijn. 
De cursist kan een zakelijke brief 
van een energieleverancier over het 
opnemen en doorgeven van de 
meterstand, opvolgen. 
De cursist kan de 
veiligheidsinstructies op een 
machine waar hij mee werkt, 
aflezen. 

M BE 073 OD 002 

 

4.5.6 Sleutelcompetenties 
In het traject NT2 Alfa R1 - 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt46. 
De spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

                                                      
46 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie werd niet weerhouden’. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 
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Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

4.5.7 Attitudes 
Bij het schrijven en het lezen is de cursist bereid om: 
 
Schrijven Lezen 
zich te concentreren op de schrijftaak; 
enige correctheid in de formulering na te streven, 
maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles 
kan schrijven; 
te schrijven; 

zich te concentreren op de leestaak; 
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
tekst; 
zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet 
alles begrijpt. 

 

4.5.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet47 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 
 
Schrijven  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van een 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� Woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� Spelling en interpunctie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik;  
� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen; 
� aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een 

beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op 
juistheid en eigen competentieverhoging. 

Compenserende 
strategieën 

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende compenserende strategieën gebruiken: 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter 

verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst 

selecteren en overschrijven. 
 
 

                                                      
47 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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Lezen  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om 
de taaltaak uit te voeren:  
� Woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� Uitspraak en intonatie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen; 
� de tekstsoort herkennen. 

Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
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4.6 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 15 (BE 074) 

4.6.1 Situering van de module in de opleiding 
In de module “NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 15” leert de anderstalige communiceren in eenvoudige 
routinetaken over vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking 
hebben op zijn directe omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken/gesprekken voeren, luisteren,  
schrijven en lezen binnen het ruime veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe 
behoren bijvoorbeeld ook het maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding.  
Hij zet een stap naar een eigen inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich 
opneemt of zelf presenteert. Hij doet dat in eenvoudige bewoordingen met regelmatig voorkomende 
zinnen en uitdrukkingen.  Hij maakt met andere woorden, de overgang van beschrijvend naar 
structurerend niveau – en dat voor de 4 vaardigheden. 
De cursist leert zo o.a. mondeling informatie vragen en geven zoals in een telefoongesprek. Daartoe 
kan hij voor zichzelf voorbereidend aantekeningen maken. Hij kan ook uit een mondeling gegeven 
instructie of aankondiging de informatie ordenen. Schriftelijk leert hij dat met een informatieve tekst 
zoals een persoonlijke brief of een persuasieve tekst zoals een voorstel of een oproep. 
Zijn gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid. 

4.6.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 -  1.2, modules 
10, 11, 12, 13 en 14. 

4.6.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.6.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie48 

1 

Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 contexten aan bod komen. De spreiding ervan over de 
modules is vrij. De omzetting van de koepelcontexten naar bepaalde contexten van de basiseducatie 
geeft aan dat de overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke combinatie. 
 

                                                      
48 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten. 
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4.6.5 Ontwikkelingsdoelen 
Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 15 M BE 074 
Spreken/gesprekken voeren 
 
Kenmerken van te produceren teksten  
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten  

die over het algemeen het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen 
� Uitspraak en taalgebruik: fouten die – over het algemeen - het begrip 

niet in de weg staan 
� Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 
gesprekssituatie informatie 
vragen en geven in informatieve 
teksten zoals een mededeling, 
een mening, een vraaggesprek, 
een telefoongesprek en een 
afspraak (structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een afspraak of telefoongesprek 
met de leerkracht van zijn kind, met 
zijn eigen lesgever. 
Een vraaggesprek met diverse 
maatschappelijke diensten. 
Een  straatenquête, een 
personeelsenquête. 

M BE 074 OD 001 
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een 
telefoongesprek met de leerkracht 
aan de hand van vraag en 
antwoord de reden en de duur van 
de afwezigheid van zijn langdurig 
ziek kind op school geven. Hij kan 
vragen wat hij moet doen om met 
alles in orde te blijven, of zijn kind 
thuis les kan krijgen of oefenen, … 
De cursist kan als de huisarts hem  
doorverwijst naar een specialist, 
een afspraak maken.  
De cursist kan in een gesprek met 
de intaker of met de leerkracht van 
zijn kind zijn mening over 
respectievelijk gemengde groepen / 
gemengd zwemmen duidelijk 
maken. 
De cursist kan in een straatenquête 
zijn mening geven over de 
openingsdagen en –tijden van de 
warenhuizen en de winkels. 
De cursist kan in een enquête op 
het werk zijn mening geven over de 
kwaliteit van de kantinemaaltijden. 
Hij kan vragen naar vegetarische of 
andere maaltijden. 

Luisteren 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd 
� Spreektempo: aangepast 
� Authentiek of semi-authentiek, eventueel met visuele ondersteuning 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de informatie 
overzichtelijk ordenen in  
- informatieve teksten zoals een 
aankondiging, een klacht en een 
waarschuwing; 
- prescriptieve teksten zoals een 
instructie (structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een slechtnieuwsgesprek op 
school, op het werk, bij instanties.  
Veiligheidsinstructies, 
werkinstructies, instructies in de 
eigen opleiding. 

M BE 074 OD 002 
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een gesprek met 
zijn baas de precieze aard van de 
klacht met betrekking tot zijn 
afwezigheid begrijpen: de reden 
van zijn afwezigheid, de duur, het 
niet tijdig op de hoogte brengen, … 
De cursist kan de instructies van de 
veiligheidsverantwoordelijke in het 
centrum basiseducatie tijdens een 
evacuatieoefening volgens hun 
belang ordenen. 
De cursist kan uit de uitleg van de 
loketbediende in het gemeentehuis 
over de vernieuwing van zijn 
identiteitskaart opmaken wat hij 
moet doen. 

Schrijven 
 
Kenmerken van de te produceren teksten  
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur:  enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten  

die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Taalgebruik: nog systematisch basisfouten die - over het algemeen -  

het begrip niet in de weg staan 
� Schrijftempo: langzaam  
� Spelling en interpunctie: fonetisch juiste spelling van korte woorden 

en basisinterpunctie 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan voor zichzelf 
aantekeningen maken ter 
voorbereiding van een gesprek 
(structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Steekwoorden over wat te vragen, 
wat zelf te zeggen in een formeel 
gesprek met een instantie, de 
school, de huiseigenaar. 
Een formulering voor begin en 
afsluiting van gesprek, voor vraag 
naar herhaling of uitleg. 

M BE 074 OD 003 
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Voorbeelden in een context De cursist kan voor een gesprek 
met de leerkracht uit het 
schoolrapport en de schoolagenda 
van zijn kind steekwoorden noteren. 
Hij kan ook zijn vragen over hoe 
huiswerk maken noteren. 
De cursist kan om het 
voortgangsgesprek met de 
cursistenbegeleider voor te 
bereiden, steekwoorden noteren bij 
de vragen die als leidraad dienen. 
De cursist kan steekwoorden 
noteren over de vragen die hij aan 
de infobalie in het spoorwegstation 
wil stellen. Hij noteert ook  de 
gegevens die hij moet zeggen (bv. 
leeftijden van de kinderen, 
vertrekuur en -dag, …). 
De cursist kan voor zichzelf een 
openingszin en steekwoorden 
noteren voor bijkomende vragen die 
hij de arbeidsgeneesheer wil 
stellen. 

Lezen 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd, eventueel met 

visuele ondersteuning 
� Woordenschat: standaardformuleringen 
� Authentiek of semi-authentiek, in oorspronkelijke lay-out 
 
Leestempo: rustig 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de informatie 
overzichtelijk ordenen in  
- informatieve teksten zoals een 
persoonlijke brief; 
- persuasieve teksten zoals een 
uitnodiging, een voorstel en een 
oproep (structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een brief van een school over het 
gedrag van zijn kind.  
Een oproep van een buurtcomité 
aan de bewoners, een uitnodiging 
van een jeugdhuis, een voorstel 
van de school tot deelname aan 
activiteiten. 
Een oproep op het werk tot 
respecteren van allerhande 
afspraken en regels. 

M BE 074 OD 004 
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een oproep van 
een buurtcomité begrijpen waarover 
het gaat en begrijpen dat gevraagd 
wordt om een protestaffiche uit te 
hangen. 
De cursist kan op een snelweg een 
mededeling over verkeershinder 
met een oproep tot snelheids-
beperking begrijpen. 
De cursist kan uit een brief van een 
elektriciteitsmaatschappij besluiten 
wanneer er werken zullen zijn, en 
wanneer juist de stroom wordt 
afgesloten. 

 

4.6.6 Sleutelcompetenties 
In het traject NT2 Alfa R1 - 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt49. 
De spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

4.6.7 Attitudes 
Bij alle vaardigheden is de cursist bereid om: 
 
Spreken/Gesprekken voeren Luisteren 
te spreken; 
de standaardtaal te benaderen; 
vol te houden; 
voor zichzelf op te komen; 

onbevooroordeeld te luisteren;  
niet af te haken als hij niet alles begrijpt;   
de gesprekspartner te laten uitspreken;  
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
gesprekspartner; 

Schrijven Lezen 
zich te concentreren op de schrijftaak; 
enige correctheid in de formulering na te streven, 
maar zich niet te laten afremmen als hij niet alles 
kan schrijven; 
te schrijven; 

zich te concentreren op de leestaak; 
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
tekst; 
zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet 
alles begrijpt.  

 

                                                      
49 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie’ werd niet weerhouden. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 
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4.6.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet50 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 
 
Spreken/Gesprekken voeren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking); 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.  

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën - ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� om aandacht vragen; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te 

laten voortduren en te beëindigen; 
� aangeven dat hij het gesprek volgt;  
� zeggen dat hij niet mee is; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire;  
� vragen om trager te spreken; 
� als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen;  
� een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire 

oproepen en inoefenen; 
� aangeven wat hij bedoelt door ernaar te wijzen; 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren 

gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� op een andere wijze opnieuw beginnen als de communicatie vastloopt; 
� bij correct taalgebruik om een bevestiging vragen;  
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en 

herhalen. 
 
Luisteren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 

                                                      
50 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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� uitspraak en intonatie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:  
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� vragen om trager te spreken; 
� in beperkte mate de betekenis van woorden afleiden uit de context;  
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� om herhaling vragen als hij iets niet begrijpt;  
� vragen of hij iets juist begrijpt door ernaar te wijzen; 
� zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij de tekst wel of niet 

volgt;  
� op een andere wijze opnieuw een teken geven als de communicatie 

vastloopt. 
 
Schrijven  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken: 
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� spelling en interpunctie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen; 
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken; 

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 
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� zijn schrijfdoel bepalen en zijn schrijfgedrag erop afstemmen; 
� aan een Nederlandstalige taalgebruiker met behulp van een 

beschikbaar repertoire vragen de tekst na te lezen met het oog op 
juistheid en eigen competentieverhoging. 

Compenserende 
strategieën 

De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende compenserende strategieën gebruiken: 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken ter 

verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een gelijkaardige tekst 

selecteren en overschrijven. 
 
Lezen  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� Woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� Uitspraak en intonatie; 
� Taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� Socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn leesdoel bepalen en zijn leesgedrag erop afstemmen; 
� de tekstsoort herkennen. 

Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
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4.7 Module NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 16 (BE 075) 

4.7.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “NT2 Alfa R1 – 1.2/Waystage 16” biedt de cursist die omwille van een bewuste keuze of 
omwille van beperkingen de modules over schrijf- en leesvaardigheden niet volgt, de mogelijkheid 
toch voor spreken en luisteren op structurerend niveau verder te gaan. 
In deze module leert de anderstalige laaggeletterde communiceren in eenvoudige routinetaken over 
vertrouwde onderwerpen die voor hem van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe 
omgeving. Het gaat om het overlevingsniveau.  
De cursist oefent zich met andere woorden in de vaardigheden spreken/gesprekken voeren en  
luisteren binnen het ruime veld van het maatschappelijk-persoonlijk domein. Daartoe behoren 
bijvoorbeeld ook het maatschappelijk-persoonlijk functioneren op het werk en in de opleiding. Hij zet  
een stap naar een eigen inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of 
zelf presenteert met eenvoudige bewoordingen, met regelmatig voorkomende zinnen en 
uitdrukkingen. Hij maakt met andere woorden, de overgang van beschrijvend naar structurerend 
niveau voor spreken en luisteren. 
De cursist leert zo o.a. mondeling informatie vragen en geven zoals in een telefoongesprek. Hij kan 
ook uit een mondeling gegeven instructie of aankondiging de informatie ordenen.  
Zijn gesprekspartner houdt rekening met zijn beperkte taalvaardigheid. 

4.7.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst minimaal de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met NT2 Alfa R1 - 1.2, de 
modules 10 en 11. 

4.7.3 Studieduur 
60 lestijden 

4.7.4 Contexten 

Nr. Koepelcontexten van de 
opleidingsprofielen talen en NT2 IN de contexten van de basiseducatie51 

 
1 Contacten met officiële instanties 

Maatschappelijke diensten 
Wonen 
Kinderen en school 
Werk en werkloosheid 

2 Leefomstandigheden Wonen 
Werk en werkloosheid 

3 Afspraken en regelingen Alle contexten van de basiseducatie 
4 Consumptie  Economische consumptie 
5 Vervoer: openbaar en privé Maatschappelijke diensten 
6 Voorlichtingsdiensten  Sociale consumptie 
7 Vrije tijd  Sociale consumptie 

Economische consumptie 
8 Nutsvoorzieningen  Maatschappelijke diensten 
9 Ruimtelijke oriëntering Alle contexten van de basiseducatie 
10 Onthaal  Alle contexten van de basiseducatie 
11 Gezondheidsvoorzieningen  Gezondheid en welzijn 
12 Klimaat  Sociale consumptie 
 
In de loop van de opleiding moeten de 12 contexten aan bod komen. De spreiding ervan over de 
modules is vrij. Aangezien deze module geen deel uitmaakt van het traject dat tot het certificaat leidt, 
is de keuze hier helemaal vrij en kan men optimaal ingaan op de noden van de cursist. 

                                                      
51 Volledige lijst in Bijlagen, 3.5, Contexten. 
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De omzetting van de koepelcontexten naar de contexten van de basiseducatie geeft aan dat die 
overeenkomst voor de hand ligt, maar het is niet de enig mogelijke combinatie. 
 

4.7.5 Ontwikkelingsdoelen 
 M BE 004 
Spreken/gesprekken voeren 
 
Kenmerken van te produceren teksten  
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Zinsstructuur: enkelvoudige zinnen, nog systematisch basisfouten  

die - over het algemeen - het begrip niet in de weg staan  
� Woordenschat: stereotiepe formuleringen en standaarduitdrukkingen 
� Uitspraak en taalgebruik: nog fouten die - over het algemeen - het 

begrip niet in de weg staan 
� Spreektempo: laag, met medewerking van een gesprekspartner 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan in een 
gesprekssituatie informatie 
vragen en geven in informatieve 
teksten zoals een mededeling, 
een mening, een vraaggesprek, 
een telefoongesprek en een 
afspraak (structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een afspraak of telefoongesprek 
met de leerkracht van zijn kind, met 
zijn eigen lesgever. 
Een vraaggesprek met diverse 
maatschappelijke diensten. 
Een straatenquête, een 
personeelsenquête. 

M BE 075 OD 001  
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een 
telefoongesprek met de leerkracht 
aan de hand van vraag en 
antwoord de reden en de duur van 
de afwezigheid van zijn langdurig 
ziek kind op school aangeven. Hij 
kan vragen wat hij moet doen om 
met alles in orde te blijven, of zijn 
kind thuis les kan krijgen of 
oefenen, … . 
De cursist kan als de huisarts hem  
doorverwijst naar een specialist, 
een afspraak maken.  
De cursist kan in een gesprek met 
de intaker of met de leerkracht van 
zijn kind zijn mening over 
respectievelijk gemengde groepen / 
gemengd zwemmen duidelijk 
maken. 
De cursist kan in een straatenquête 
zijn mening geven over de 
openingsdagen en -tijden van de 
warenhuizen en de winkels. 
De cursist kan in een enquête op 
het werk zijn mening geven over de 
kwaliteit van de kantinemaaltijden. 
Hij kan vragen naar vegetarische of 
andere maaltijden. 

Luisteren 
 
Kenmerken van de aangeboden teksten 
 
� Inhoud: vertrouwde, alledaagse onderwerpen die voor de cursist van 

persoonlijk belang zijn, voldoende redundantie 
� Tekstsamenhang: kort en eenvoudig gestructureerd 
� Uitspraak: duidelijk geïntoneerd en gearticuleerd 
� Spreektempo: aangepast 
� Authentiek of semi-authentiek, eventueel met visuele ondersteuning 
 
Aantal gesprekspartners: 1 
 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de informatie 
overzichtelijk ordenen in  
- informatieve teksten zoals een 
aankondiging, een klacht en een 
waarschuwing; 
- prescriptieve teksten zoals een 
instructie (structurerend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Een slechtnieuwsgesprek op 
school, op het werk, bij instanties.  
Veiligheidsinstructies, 
werkinstructies, instructies in de 
eigen opleiding. 

M BE 075 OD 002 
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Voorbeelden in een context De cursist kan in een gesprek met 
zijn baas de precieze aard van de 
klacht met betrekking tot zijn 
afwezigheid begrijpen: de reden 
van zijn afwezigheid, de duur, het 
niet tijdig op de hoogte brengen, … 
De cursist kan de instructies van de 
veiligheidsverantwoordelijke in het 
centrum basiseducatie tijdens een 
evacuatieoefening volgens hun 
belang ordenen. 
De cursist kan uit de uitleg van de 
loketbediende in het gemeentehuis 
over de vernieuwing van zijn 
identiteitskaart opmaken wat hij 
moet doen. 

 

4.7.6 Sleutelcompetenties 
In het traject  NT2 Alfa R1 - 1.2 wordt aantoonbaar aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt52. 
De spreiding van de sleutelcompetenties over de verschillende modules is vrij.  
 
Sleutelcompetenties  
Kunnen 
communiceren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de ontwikkelingsdoelen 
en de communicatiestrategieën. 

Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens  

Kunnen 
samenwerken  

Kunnen keuzes 
uitvoeren  

Kunnen omgaan met 
problemen  

Kunnen eigen leren 
en presteren 
verbeteren 

� Aan deze sleutelcompetentie wordt gewerkt in de leerstrategieën. 

 

4.7.7 Attitudes 
Bij het spreken/gesprekken voeren en luisteren is de cursist bereid om: 
 
Spreken Luisteren 
te spreken; 
de standaardtaal te benaderen; 
vol te houden; 
voor zichzelf op te komen; 

onbevooroordeeld te luisteren;  
niet af te haken als hij niet alles begrijpt;   
de gesprekspartner te laten uitspreken;  
zich in te leven in de socioculturele wereld van de 
gesprekspartner; 

te overwegen of bij de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van een taaltaak een korte notitie 
maken zinvol is. 
 

4.7.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taaltaak kan de cursist naargelang de noodzaak zich voordoet53 de volgende 
ondersteunende elementen gebruiken: 

                                                      
52 De sleutelcompetentie ‘Kunnen omgaan met informatietechnologie werd niet weerhouden’. Uitleg in Bijlagen, 3.2.4, Sleutelcompetenties. 



 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                                                   1 september 2007   

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie – Leergebied Alfabetisering Nederlands 
tweede taal – NT 2 Alfa – R 1  
Versie 2.0 BVR Pagina 88 van 89 

 
Spreken/Gesprekken voeren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister (beperkt tot formele en informele aanspreking); 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken.  

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
taaltaak de volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen;  
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn spreekdoel bepalen en zijn spreekgedrag erop afstemmen. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën - ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken: 
� om aandacht vragen; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� eenvoudige technieken gebruiken om een kort gesprek te beginnen, te 

laten voortduren en te beëindigen; 
� aangeven dat hij het gesprek volgt;  
� zeggen dat hij niet mee is; 
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� vragen om trager te spreken; 
�  als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen;  
� een passende reeks zinnen of uitdrukkingen uit zijn repertoire 

oproepen en inoefenen; 
� aangeven wat hij bedoelt door er naar te wijzen; 
� een minder geschikt woord uit zijn repertoire gebruiken en gebaren 

gebruiken ter verduidelijking van wat hij bedoelt; 
� als de communicatie vastloopt op een andere wijze opnieuw beginnen; 
� bij correct taalgebruik om een bevestiging vragen;  
� kernwoorden, uitdrukkingen en zinnen uit een tekst selecteren en 

herhalen. 
 
Luisteren  
 
Kennis De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak desgewenst de volgende ondersteunende kennis gebruiken:  
� woordenschat, grammatica / notions en functions; 
� uitspraak en intonatie; 
� taalregister: formeel en informeel taalgebruik; 
� socioculturele aspecten: sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 
                                                                                                                                                                      
53 Uitleg in Bijlagen, 3.2.8, Ondersteunende elementen. 
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taaltaak volgende leerstrategieën gebruiken: 
� taalmateriaal verzamelen, ordenen, selecteren, opslaan, inkijken en 

ernaar teruggrijpen; 
� eerder verworven inhouden, vaardigheden en contextgebonden 

elementen uit aanpalende gebieden herkennen, oproepen en inzetten; 
� andere taalvaardigheden bij een taaltaak inzetten; 
� de tijd die hij nodig heeft voor de taaltaak inschatten en stap voor stap 

bepalen wat hij eerst moet of wil doen; 
� in functie van leertempo en leerresultaat voor hem bevorderende 

technieken herkennen en toepassen zoals cognitieve vaardigheden 
toepassen, praktische schikkingen treffen, hulpmiddelen gebruiken;   

� zijn leergedrag en leerresultaat inschatten, erop reflecteren en het 
bijstellen; 

� zijn luisterdoel bepalen en zijn luistergedrag erop afstemmen; 
� de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context 

afleiden op basis van een idee over de betekenis van het geheel. 
Communicatiestrategieën De cursist kan bij de voorbereiding, de uitvoering en de controle van de 

taaltaak de volgende communicatiestrategieën (o.m. compenserende 
strategieën – ook via niet-verbaal gedrag) gebruiken:  
� van ondersteunend visueel materiaal gebruik maken; 
� voor niet-verbaal gedrag aandacht hebben; 
� vragen om trager te spreken; 
� in beperkte mate de betekenis van woorden afleiden uit de context;  
� om verduidelijking van kernwoorden en zinnen die hij niet begrijpt 

vragen met behulp van een beschikbaar repertoire; 
� als hij iets niet begrijpt om herhaling vragen;  
� vragen of hij iets juist begrijpt door er naar te wijzen; 
� zeggen of aangeven met gebaren en mimiek dat hij het gesprek wel of 

niet volgt; 
� op een andere wijze opnieuw een teken geven als de communicatie 

vastloopt. 
 


