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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
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 situeren zich op het niveau van basisonderwijs en onderwijs van de eerste 
graad van het secundair onderwijs. Ze sluiten aan bij of zijn een deel van de bestaande 
studiegebieden in het volwassenenonderwijs. 
 
Dit opleidingsprofiel voor Engels - Opstap TKO is opgesteld in het kader van de modularisering van 
de basiseducatie. 
 
De niveaus, de curricula en de trajecten zijn toegespitst op volwassenen met beperkte 
leervaardigheden. 

1.2 Inhoud 
Niveau 1: Module BE G067 
 
De ontwikkelingsdoelen in de module op niveau 1 beschrijven het oriënteringsniveau (absolute 
minimum). Dit betekent dat de taalgebruiker in de samenleving met zeer beperkte talige middelen 
communiceert om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. 
De ontwikkelingsdoelen zijn analoog met de eindtermen van het secundair onderwijs eerste graad A-
stroom en met basiscompetenties uit het opleidingsprofiel “Moderne talen voor volwassenen”, niveau 
1.1 Breakthrough.  
 
Niveau 2: Module BE 068   
 
De ontwikkelingsdoelen in deze module beschrijven het niveau opstap TKO. De taaldoelen zijn een 
verdieping van de doelen in de module op niveau 1. 
De taalgebruiker kan in de samenleving communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde 
onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op de directe omgeving. Deze 
omgeving kan ook slaan op contexten rond werk (werken, werk zoeken…).  
In deze module worden de contexten uitgebreid i.f.v. doorstroom naar verdere opleiding. 
De ontwikkelingsdoelen van niveau 2 zijn analoog met de eindtermen van de eerste graad A-stroom 
van het voltijds secundair onderwijs.  

1.3 Certificering 
De opleiding Engels – Opstap TKO leidt tot het certificaat Engels– Opstap TKO. 

1.4 Niveau 
De opleiding Engels – Opstap TKO situeert zich op het niveau 1 ste graad SO. 

1.5 Duur 
120 lestijden. 
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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: 
Basis functioneren op het 
werk  

AO BE 009 80 BaO 

10 

Maatschappij-oriëntatie 

Maatschappij-oriëntatie: 
functioneren op het werk  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 

1.7 Modules 
 
Naam Code Lestijden Vak 
Opstap Engels functioneren M BE G067 60 niet van toepassing 
Opstap Engels TKO M BE 068 60 niet van toepassing 
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1.8 Leertraject 
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2 Modules 
 

2.1 Module Opstap Engels functioneren (BE G067) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
 
De module “Opstap Engels functioneren” (BE G067) maakt deel uit van de trajecten Engels - Opstap 
talen en Engels – Opstap TKO. In deze module maakt de cursist kennis met zeer basale taaldoelen. 
Dit betekent dat de taalgebruiker in de samenleving met zeer beperkte talige middelen communiceert 
om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving.  
Deze module komt tegemoet aan de brede maatschappelijke vraag om ook voor volwassen cursisten 
met zeer beperkte leercompetenties een aanbod Engels te voorzien. Wie de doelen van deze module 
heeft bereikt, kan naargelang zijn wensen en bekwaamheden zijn leerweg voorzetten in de opleiding 
“Engels, niveau R 1, 1.1” van het studiegebied Talen in de Centra voor Volwassenenonderwijs of in 
het traject “Opstap TKO” van de opleiding Engels in de Centra voor Basiseducatie. Om die reden 
wordt in deze module ook expliciet aandacht besteed aan ontwikkelingsdoelen “Leren leren”. 
De mondelinge en schriftelijke vaardigheden, de doelen “Leren leren” en de attitudes worden bij 
voorkeur geïntegreerd aangeboden.    
In deze module wordt expliciet aandacht besteed aan de sleutelcompetenties “Kunnen omgaan met 
numerieke gegevens” en “Kunnen eigen leren en presteren verbeteren”. Voor het centrum geldt 
hiervoor een inspanningsverplichting.  

2.1.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst minimaal de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met het tussenniveau van 
de opleiding NT1 (module M BE 050). 

2.1.3 Studieduur 
60 lestijden 

2.1.4 Contexten 
In de cursuspraktijk worden per module minimaal drie contexten verwerkt. De contexten mogen van 
cursist tot cursist verschillen. 
De beschreven ontwikkelingsdoelen worden aangeboden in minimaal twee van volgende contexten: 
 
• maatschappelijke diensten; 
• mobiliteit; 
• consumptie; 
• wonen; 
• gezondheid en welzijn; 
• werken. 

 

2.1.5 Ontwikkelingsdoelen 
Beginniveau 1 M BE G067 
Luisteren 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, zeer eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden; 
• zeer kort en zeer eenvoudig gestructureerd; 
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• hoogfrequente en bekende woordenschat; 
• bij voorkeur visuele ondersteuning;  
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag spreektempo; 
• standaardtaal. 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan alle gegevens 

begrijpen in prescriptieve teksten 
zoals een enkelvoudige instructie 
of aanwijzing (beschrijvend niveau) 

Indicatieve voorbeelden Onthaal gemeentehuis, 
elektronische betaling, aanwijzing 
in een supermarkt, … 

Voorbeelden in een context Met ondersteuning van 
pictogrammen kan de cursist 
aanwijzingen zoals: “De 
vleesafdeling is achteraan in de 
winkel”,  “Daar staat een 
drankenautomaat” omzetten in de 
juiste handeling. 

M BE G067 OD 01 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan relevante gegevens 
selecteren in informatieve teksten 
zoals een mededeling en in 
persuasieve teksten zoals een 
voorstel of een uitnodiging 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Mededeling over familie, een 
uitnodiging voor een feest, … 

Voorbeelden in een context Op basis van een mededeling kan 
de cursist  zeggen hoeveel iets 
kost; hoeveel stuks in een 
verpakking zitten. 

M BE G067 OD 02 

Ontwikkelingsdoel  De cursist begrijpt het 
onderwerp/thema van een dialoog 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Weg vragen 
Voorbeelden in een context De cursist begrijpt uit een dialoog 

dat de sprekers wellicht op zoek 
zijn naar het station. 

M BE G067 OD 03 

Spreken 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, zeer eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden; 
• zeer kort en zeer eenvoudig gestructureerd; 
• hoogfrequente en bekende woordenschat; 
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag spreektempo; 
• standaardtaal; 
• foutief taalgebruik komt voor. 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan aan een bekende 
standaardvragen stellen bij en een 
standaardantwoord geven op 
informatieve teksten zoals vragen 
over in de cursus beluisterd of 
gelezen tekstmateriaal 

M BE G067 OD 04 
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(beschrijvend niveau). 
Indicatieve voorbeelden Persoonlijke gegevens, 

hoeveelheden of kleuren, 
eetgewoonten … 

Voorbeelden in een context De cursist kan antwoorden op 
vragen zoals: “Hoeveel gram 
suiker wenst …?” of “Welke kleur 
wil ...?” 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan t.a.v. een bekende 
vragen beantwoorden en 
informatie verstrekken omtrent 
hemzelf of zijn leefomgeving 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Gezinssamenstelling, adres, 
telefoon, eet-en drinkgewoonten … 

Voorbeelden in een context Als iemand erom vraagt kan de 
cursist de samenstelling van zijn 
gezin geven. 

M BE G067 OD 05 

Lezen 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, zeer eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden; 
• zeer kort en zeer eenvoudig gestructureerd; 
• hoogfrequente en bekende woordenschat; 
• bij voorkeur visuele ondersteuning;  
• standaardtaal. 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de betekenis 
begrijpen van informatieve teksten 
zoals opschriften en prescriptieve 
teksten zoals instructies 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Inschrijvingsformulier, 
aanplakbord, verwijsbord … 

Voorbeelden in een context De cursist kan instructies mbt het 
invullen van naam en adres op een 
inschrijvingsformulier van de 
gemeente begrijpen.  

M BE G067 OD 06 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan relevante gegevens 
selecteren uit informatieve teksten 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Familiegegevens, prijzen, 
gegevens met betrekking tot eten 
en drinken … 

Voorbeelden in een context De cursist kan in een tekst over 
een familie de belangrijkste 
personalia aanduiden. 

M BE G067 OD 07 

Ontwikkelingsdoel  De cursist begrijpt de essentie van 
een dialoog (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Gesprek over gezondheid, werk, 
… 

Voorbeelden in een context De cursist begrijpt uit de gelezen 
dialoog dat deze mensen over het 
thema ziekte spreken. 

M BE G067 OD 08 

Schrijven  
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Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, zeer eenvoudige, voorspelbare en 

vertrouwde inhouden; 
• zeer kort en zeer eenvoudig gestructureerd; 
• hoogfrequente en bekende woordenschat; 
• standaardtaal; 
• foutief taalgebruik komt voor. 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan voor zichzelf korte 

teksten kopiëren met aandacht 
voor een correcte spelling 
(kopiërend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Persoonsgegevens, 
boodschappenlijstje … 

Voorbeelden in een context De cursist kan een 
boodschappenlijstje correct 
overschrijven. 

M BE G067 OD 09 

Leren leren 

De cursist … kan doelgericht aandacht 
schenken.  

M BE G067 OD 10 

 kan onder begeleiding zijn 
aandacht gericht houden tot 
wanneer de taak afgewerkt is.  

M BE G067 OD 11 

 kan zinvol stereotiepen inoefenen, 
memoriseren, herhalen  

M BE G067 OD 12 

 kan een aangeboden 
informatiebron op systematische 
wijze gebruiken om een antwoord 
te vinden op een gestelde vraag of 
een gesteld probleem.   

M BE G067 OD 13 

 kan de verworven informatie 
communiceren. 

M BE G067 OD 14 

 kan bij het oplossen van een 
probleem het aangeboden 
oplossingsplan uitvoeren.  

M BE G067 OD 15 

 kan bij het oplossen van een 
probleem nagaan in hoeverre het 
aangeboden oplossingsplan is 
uitgevoerd.  

M BE G067 OD 16 

 kan omgaan met de affectieve 
aspecten van het leerproces bij 
leerprestaties.  

M BE G067 OD 17 

De cursist … is bereid om uitleg of hulp te 
vragen bij leer- en 
studieproblemen.  

M BE G067 OD 18 

2.1.6 Sleutelcompetenties 
In deze module wordt op aantoonbare wijze aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt (= ze 
worden door de educatieve met de cursisten nagestreefd): 
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Sleutelcompetentie Concretisering 
Kunnen eigen leren en presteren 
verbeteren 

• De cursist kan in vertrouwde 
situaties doelgericht aandacht 
schenken. 

• De cursist kan memoriseren door 
het gebruik van onthoud-en 
zoekstrategieën. 

• De cursist kan verworven 
informatie oproepen. 

Kunnen omgaan met numerieke gegevens • De cursist kan zich met één 
eenvoudige strategie ruimtelijk 
situeren, oriënteren en 
verplaatsen. 

 

2.1.7 Attitudes 
• bereid zijn onbevooroordeeld te luisteren of te lezen; 
• bereid zijn zich in te leven in de socioculturele context van de spreker of de schrijver; 
• zich niet laten afleiden als hij/zij niet (meteen) alles begrijpt; 
• de gesprekspartner laten uitspreken; 
• zich kritisch opstellen tegenover het eigen luister- of leesgedrag; 
• zich concentreren op wat gezegd of geschreven wordt. 

2.1.8 Ondersteunende elementen 
Bij het uitvoeren van de taak kan de cursist desgewenst de volgende ondersteunende elementen 
gebruiken: 
 
Ondersteunende 
kennis 

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is 
om de taaltaak uit te voeren: 
• hoogfrequente woordenschat: aangepast aan doelgroep en context;  
• functionele grammatica;  
• duidelijke uitspraak: in functie van verstaanbaarheid; 
• gebruik van standaardtaal; 
• taalregister: formeel/informeel taalgebruik; 
• relevante sociale conventies en gebruiken; 
• grafeem-foneemkoppeling. 

Leerstrategieën Bij de voorbereiding en de uitvoering van de taaltaak kan de cursist 
desgewenst volgende leerstrategieën gebruiken: 
• het doel bepalen; 
• het gedrag afstemmen op het doel; 
• relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
• het onderscheid maken tussen  

- feiten en meningen; 
- hoofd- en bijzaken. 

Communicatie-
strategieën 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de taaltaak kan de cursist 
desgewenst volgende communicatiestrategieën gebruiken: 
• ondersteunend visueel materiaal gebruiken en niet-verbaal gedrag 

hanteren; 
• om uitleg vragen, vragen om te herhalen, zelf herhalen wat zij/hij denkt 

begrepen te hebben, vragen om trager te spreken (= compenserende 
strategieën). 
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2.2 Module Opstap Engels TKO (BE 068) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De module “Opstap Engels TKO” (BE 068) maakt deel uit van het traject Engels - Opstap TKO. Deze 
module bouwt verder op de taaldoelen uit de module BE G067. Dit betekent dat de taalgebruiker in de 
samenleving met beperkte talige middelen communiceert om tegemoet te komen aan concrete 
behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving.  
Deze module komt tegemoet aan de brede maatschappelijke vraag om ook voor volwassen cursisten 
met zeer beperkte leercompetenties een aanbod Engels te voorzien. Wie de doelen van deze module 
heeft bereikt, kan wat taalvaardigheid betreft zijn leerweg voortzetten in de opleidingen van de tweede 
graad van het studiegebied Algemene Vorming in de Centra voor Volwassenenonderwijs 
(Tweedekansonderwijs). Om die reden wordt in deze module ook expliciet aandacht besteed aan 
ontwikkelingsdoelen “Leren leren”. Die bouwen voort op de ontwikkelingsdoelen “Leren leren” van 
module BE G067. 
De mondelinge en schriftelijke vaardigheden, de doelen “Leren leren” en de attitudes worden bij 
voorkeur geïntegreerd aangeboden.    
In deze module wordt expliciet aandacht besteed aan de sleutelcompetenties “Kunnen omgaan met 
problemen” en “Kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie”. Voor het centrum geldt 
hiervoor een inspanningsverplichting.  

2.2.2 Instapvereisten 
De cursist beheerst minimaal de ontwikkelingsdoelen die overeenstemmen met het tussenniveau van 
de opleiding NT1 (module M BE 050). Bovendien heeft de cursist de ontwikkelingsdoelen bereikt van 
de module “Opstap Engels functioneren” (BE G067). 

2.2.3 Studieduur 
60 lestijden 

2.2.4 Contexten 
In de cursuspraktijk worden per module minimaal drie contexten verwerkt. De contexten mogen van 
cursist tot cursist verschillen. 
De beschreven ontwikkelingsdoelen worden aangeboden in minimaal twee van volgende contexten: 
• maatschappelijke diensten; 
• mobiliteit; 
• consumptie; 
• wonen; 
• gezondheid en welzijn; 
• media en actualiteit; 
• werk; 
• opleiding. 
 

Daarnaast mag de educatieve andere contexten aanbieden. 
 
De opgenomen voorbeelden zijn indicatief bedoeld als mogelijke concretisering van het 
ontwikkelingsdoel in een bepaalde context. 
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2.2.5 Ontwikkelingsdoelen 
Opstap Engels TKO M BE 068 
Luisteren 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde 

inhouden; 
• zeer kort en eenvoudig gestructureerd; 
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag tempo; 
• standaardtaal; 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan alle gegevens 
begrijpen in prescriptieve teksten 
zoals een instructie of een 
aanwijzing (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Zich verplatsen in tijd of ruimte, 
aanwijzingen mbt personalia, 
bediening van een toestel, een 
bestelling. 

Voorbeelden in een context De cursist kan instructies zoals: 
“Trek in de kleedkamer uw 
bovenkledij uit” of “U moet dit 
hoestmiddel 3 x per dag na het 
eten innemen” uitvoeren. 

M BE 068 OD 01 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan relevante gegevens 
selecteren in informatieve teksten 
zoals een mededeling, een 
voorstel, een uitnodiging of een 
oproep (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Zich ergens naartoe begeven, 
binnen welke termijn iets klaar is. 

Voorbeelden in een context De cursist begrijpt uit een 
uitnodiging dat x zich morgen moet 
melden voor een medisch 
onderzoek. 

M BE 068 OD 02 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de gedachtegang 
volgen in een dialoog 
(beschrijvend niveau) 

Indicatieve voorbeelden Over eetgewoonten, persoonlijke 
interesses, vragen mbt opleiding of 
werk … 

Voorbeelden in een context De cursist begrijpt uit een dialoog 
dat de dochter van x ziek is en niet 
naar school kan. 

M BE 068 OD 03 

Spreken 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde 

inhouden; 
• zeer kort en eenvoudig gestructureerd; 
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag tempo; 
• standaardtaal; 
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• foutief taalgebruik komt nog voor. 
Ontwikkelingsdoel  De cursist kan standaardvragen 

stellen bij en een 
standaardantwoord geven op 
vragen over in de cursus beluisterd 
of gelezen tekstmateriaal 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Zich aanmelden, de kostprijs van 
een product. 

Voorbeelden in een context De cursist kan vragen stellen en 
antwoorden formuleren bij een 
tekst over opleidingskansen voor 
mensen die weinig naar school 
gegaan zijn. 

M BE 068 OD 04 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan vragen 
beantwoorden en informatie 
verstrekken omtrent zichzelf of zijn 
leefomgeving (beschrijvend 
niveau). 

Indicatieve voorbeelden Gezinssamenstelling, eet- en 
drinkgewoonten, openingsuren. 

Voorbeelden in een context De cursist kan aan de dokter 
uitleggen waar hij pijn voelt. 

M BE 068 OD 05 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan deelnemen aan een 
dialoog 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Persoonlijke interesse, vraag of 
verzoek … 

Voorbeelden in een context De cursist kan zeggen dat hij 
roken een gevaar voor de 
gezondheid vindt. 

M BE 068 OD 06 

Lezen 
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde 

inhouden; 
• zeer kort en eenvoudig gestructureerd; 
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag tempo; 
• standaardtaal. 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan de betekenis 
begrijpen van informatieve teksten 
zoals opschriften en prescriptieve 
teksten zoals instructies 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Personalia invullen, een recept, 
aanprijzen van een product. 

Voorbeelden in een context De cursist begrijpt een instructie 
over gezond eten. 
De cursist begrijpt een kop van de 
krant. 

M BE 068 OD 07 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan relevante gegevens 
selecteren uit informatieve of 
vereenvoudigde verhalende 
teksten (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Voor- en nadelen van producten, 

M BE 068 OD 08 
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tekst over een gebeurtenis. 
Voorbeelden in een context Uit het programmaoverzicht van 

eenTV-zender kan de cursist 
achterhalen op welke dag en hoe 
laat een soapserie wordt 
uitgezonden. 

Schrijven  
 
Tekstkenmerken: 
• semi-authentiek of authentiek; 
• bertrekking op concrete, eenvoudige, voorspelbare en vertrouwde 

inhouden; 
• zeer kort en eenvoudig gestructureerd; 
• duidelijke intonatie en articulatie; 
• laag tempo; 
• standaardtaal; 
• foutief taalgebruik komt nog voor. 

 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan gegevens invullen 
in informatieve teksten zoals een 
formulier (beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Personalia, een bestelling. 
Voorbeelden in een context De cursist kan zijn naam, adres en 

de juiste datum op de juiste plaats 
op een garantiebewijs invullen. 

M BE 068 OD 09 

Ontwikkelingsdoel  De cursist kan onder begeleiding 
een korte tekst schrijven 
(beschrijvend niveau). 

Indicatieve voorbeelden Rastertekst, brief, nota. 
Voorbeelden in een context De cursist kan een 

programmaoverzicht van een TV-
zender met gegeven woorden 
aanvullen. 

M BE 068 OD 10 

Leren leren 
De cursist … kan zijn aandacht gericht houden 

tot wanneer de taak afgewerkt is. 
M BE 068 OD 11 

 kan zinvol inoefenen, 
memoriseren, herhalen en 
toepassen in een nieuwe situatie.  

M BE 068 OD 12 

 kan diverse informatiebronnen en -
kanalen op systematische wijze 
gebruiken om een antwoord te 
vinden op een gestelde vraag of 
een gesteld probleem.  

M BE 068 OD 13 

 kan in diverse informatiebronnen 
gegevens selecteren die een 
antwoord bieden op een gesteld 
probleem of een gestelde vraag.  

M BE 068 OD 14 

 kan informatie bewerken, kritisch 
analyseren en samenvatten  

M BE 068 OD 15 

 kan bij het oplossen van een 
probleem het probleem 
herformuleren.  

M BE 068 OD 16 

 kan bij het oplossen van een 
probleem verschillende 
oplossingsplannen bedenken.  

M BE 068 OD 17 

 kan bij het oplossen van een 
leerprobleem de bedachte 

M BE 068 OD 18 
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oplossingsplannen verwoorden.  
 kan bij het oplossen van een 

probleem het meest gepaste op-
lossingsplan kiezen.  

M BE 068 OD 19 

 kan bij het oplossen van een 
probleem het gekozen 
oplossingsplan uitvoeren.  

M BE 068 OD 20 

 kan bij het oplossen van een 
probleem nagaan in hoeverre het 
gekozen oplossingsplan is 
uitgevoerd.  

M BE 068 OD 21 

 kan bij het oplossen van een 
probleem nagaan of het 
uitgevoerde plan een antwoord 
biedt voor het gestelde probleem.  

M BE 068 OD 22 

 kan een realistische werk - en 
tijdsplanning opmaken  

M BE 068 OD 23 

 kan materiaal selecteren en 
ordenen.  

M BE 068 OD 24 

 kan zijn leeropvattingen, 
leermotieven en leerstijl in vraag 
stellen.   

M BE 068 OD 25 

 kan zijn leerproces beoordelen op 
doelgerichtheid en zonodig 
aanpassen.  

M BE 068 OD 26 

 kan taken op systematische wijze 
aanpakken.  

M BE 068 OD 27 

 kan in een nieuwe leersituatie de 
aanwezige voorkennis oproepen.  

M BE 068 OD 28 

2.2.6 Sleutelcompetenties 
In deze module wordt op aantoonbare wijze aan de volgende sleutelcompetenties gewerkt (= ze 
worden door de educatieve met de cursisten nagestreefd): 
 
Sleutelcompetentie Concretisering 
Kunnnen omgaan met 
informatietechnologie 

• De cursist kan via ICT gegevens 
invoeren, verwerken en opslaan op 
basis van een opgegeven 
procedure. 

Kunnen omgaan met problemen • De cursist kan oplossingswijzen 
inventariseren en een gepaste 
kiezen. 

 

2.2.7 Attitudes 
• bereid zijn onbevooroordeeld te luisteren of te lezen; 
• bereid zijn zich in te leven in de socioculturele context van de spreker of de schrijver; 
• zich niet laten afleiden als hij/zij in een tekst niet (meteen) alles begrijpt; 
• de gesprekspartner laten uitspreken; 
• zich kritisch opstellen tegenover het eigen luister- of leesgedrag; 
• zich concentreren op wat gezegd of geschreven wordt; 
• de cursist is bereid uitleg te vragen bij leer– en studieproblemen. 
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2.2.8 Ondersteunende elementen 
Ondersteunende 
kennis 

De cursist kan desgewenst de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is 
om de taak uit te voeren: 
• hoogfrequente woordenschat; 
• functionele grammatica;  
• duidelijke uitspraak: in functie van verstaanbaarheid; 
• gebruik van standaardtaal; 
• taalregister: formeel/informeel taalgebruik; 
• relevante sociale conventies en gebruiken. 

Leerstrategieën Bij de voorbereiding en de uitvoering van de taaltaak kan de cursist 
desgewenst volgende leerstrategieën gebruiken: 
• het doel bepalen; 
• het gedrag afstemmen op het doel; 
• relevante voorkennis oproepen en ghebruiken; 
• het onderscheid maken tussen  

- feiten en meningen 
- hoofd- en bijzaken. 

Communicatie-
strategieën 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de taaltaak kan de cursist 
desgewenst volgende communicatiestrategieën gebruiken: 
• ondersteunend visueel materiaal gebruiken en niet-verbaal gedrag 

hanteren; 
• om uitleg vragen, vragen om te herhalen, zelf herhalen wat hij denkt 

begrepen te hebben, vragen om trager te spreken (= compenserende 
strategieën). 

 


