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1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Inhoud 
De opleiding Hebreeuws Schrift hoort thuis in het studiegebied TALEN (TA). Talenopleidingen 
situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet '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°)1 
Met de opleiding Hebreeuws Schrift wordt de andersgealfabetiseerde cursist/leerder de mogelijkheid 
geboden zich vertrouwd te maken met het Hebreeuws schrift. 
Na de opleiding is de cursist/leerder in staat tot het technisch lezen en technisch schrijven van het 
Hebreeuws schrift. 

1.1.2 Modules 
De opleiding Hebreeuws Schrift bestaat uit 1 module van 40 Lt. 

1.1.3 Niveau en soort vak 
Alle lestijden worden als AV gekwalificeerd. 
De module wordt gerangschikt bij onderwijs op richtgraad 1. 

                                                      
1 Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs (2 maart 
1999). 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
De opleiding Hebreeuws Schrift is een opleiding uit het studiegebied TALEN. Ze komt alleen voor in 
het volwassenenonderwijs (SOSP). 
 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau 
1 AT (4x60) AO TA 001 240 R1 
2 AT (8x60 of 6x80) AO TA 002 480 R2 
3 AT (4x60) AO TA 003 240 R3 
4 AT (4x60) AO TA 004 240 R4 
5 GPRT (6x60) AO TA 005 360 R1 
6 GPRT (8x60 of 6x80) AO TA 006 480 R2 
7 ACJ (8x60) AO TA 007 480 R1 
8 ACJ (8x60 of 6x80) AO TA 008 480 R2 
9 H R1 (2x120) AO TA 009 240 R1 
10 H R2 (4x120) AO TA 010 480 R2 
11 H R3 (4x120) AO TA 011 480 R3 
12 H R4 (4x120) AO TA 012 480 R4 
13 H Educatief R1 (2x120) AO TA 019 240 R1 
14 H Educatief R2 (4x120) AO TA 020 480 R2 
15 H Educatief R3 (4x120) AO TA 021 480 R3 
16 H Educatief R4 (4x120) AO TA 022 480 R4 
17 AT Professioneel Bedrijfsgericht (3x60) AO TA 013 180 R2 
18 AT Professioneel Bedrijfsgericht (3x60) AO TA 014 180 R3 
19 AT Professioneel Juridisch (3x40) AO TA 015 120 R3 
20 AT Professioneel Juridisch (2x60) AO TA 017 120 R4 
21 Latijns Schrift AO TA 016 40 R1 
22 Hebreeuws Schrift R1 AO TA 018 40 R1 

AT = Andere Talen: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds 
GPRT = Grieks, Pools, Russisch, Turks 
ACJ = Arabisch, Chinees, Japans 
H = Hebreeuws 
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1.3 Studieduur 
40 Lt 
Certificaat van de opleiding: HEBREEUWS SCHRIFT: 40 Lt 

1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Niveau Vak* 
Hebreeuws Schrift M TA  047 40 Lt AV R1 Hebreeuws 

* Vanuit onderwijskundig standpunt 

1.4.2 Leertraject 
 

HEBREEUWS
SCHRIFT  8183

40 HEBREEUWS
SCHRIFT
40 Lt  34990
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Hebreeuws Schrift (047) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module/opleiding wordt de andersgealfabetiseerde cursist/leerder de mogelijkheid geboden 
zich vertrouwd te maken met het Hebreeuws schrift. Er wordt veel aandacht besteed aan het schrijven 
van rechts naar links en de eventuele moeilijkheden hieraan verbonden voor rechtshandigen. 
Nadat de cursist/leerder de lettertekens kan onderscheiden, wordt overgegaan tot lettergroepen en 
willekeurig samengevoegde letters en punten (d.i. klinkers) zonder dat deze evenwel enige betekenis 
hebben. Daarna worden letters en punten gecombineerd tot betekenisvolle (eenvoudige) woordjes. De 
cursist/leerder maakt in een eerste fase kennis met het drukschrift en daarna met het lopend schrift.  
In de module komen de vier vaardigheden aan bod op kopiërend en soms ook op beschrijvend 
niveau.  
De cursist/leerder is na de module in staat tot auditieve discriminatie en beschikt over 
uitspraakvaardigheden. Met andere woorden, hij leert voor hem niet-vertrouwde klanken 
onderscheiden en produceren, hij leert voor hem niet-vertrouwde klanksequenties waarnemen, vatten 
en aan mekaar schakelen om een nieuwe taal te kunnen leren. 
 
De module is gesitueerd in het EDUCATIEVE DOMEIN. Het taalaanbod van de module/opleiding 
bestaat uit geschikt taalmateriaal komend uit een aantal contexten samengesteld aan de hand van 
een keuze uit de volgende mogelijke thema’s binnen het educatieve domein: 
 

2.1.2 Instapvereisten 
De cursist is andersgealfabetiseerd en heeft dus met andere woorden geen inzicht in het Hebreeuws 
schrift. Er is geen voorkennis vereist. 

2.1.3 Studieduur 
40 Lt - een certificaat 

Nr. Thema’s Concretisering 
1 Locaties  zoals school/centrum, klaslokaal, open ruimte, gangen, 

cursistenvereniging, open leerruimte, kantine … 
2 Instellingen  zoals: het centrum voor volwassenenonderwijs … 

3 Personen  zoals de leerling/cursist zelf (personalia), de lesgever, het 
team van lesgevers, collega’s cursisten, medeleerlingen, 
bibliotheekpersoneel, kantinepersoneel, 
secretariaatsmensen … 

4 Voorwerpen  zoals schrijfmateriaal, lesmateriaal, eten en drinken (te 
verkrijgen in het opleidingscentrum/de school), audio-
visueel materiaal/toestellen, bord, krijt, schrijfgerief, 
computers, boekentas … 

5 Evenementen en/of centrum- 
en klassengroepsactiviteiten 
en/of organisatie van het 
lesgebeuren 

zoals inschrijfmomenten, lesmomenten (dagen van de 
week, uren), pauzemomenten, bezoeken en uitstappen, 
huiswerk, gesprek, oudercontact, 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 … 
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2.1.4 Basiscompetenties 
 
Module Hebreeuws Schrift M TA 047 

Schrijven  
De cursist/leerder kan  
Op kopiërend niveau  
Alle consonanten correct vormgeven in druk- en lopend schrift op 
letter-, woord- en zinniveau 

M TA 047 BC W01 

Op beschrijvend niveau  
Eenvoudig mondeling taalaanbod op woord- en zinniveau omzetten in 
schriftelijke taal: consonanten in letters, vocalen in tekens 

M TA 047 BC W02 

  
De cursist/leerder kan  
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 TA 047 BC W03 

  
De cursist/leerder geeft bij de uitvoering van de schrijftaak blijk van 
volgende attitudes 
� bereidheid om enige correctheid na te streven 
� schrijfdurf 

M TA 047 BC W04 

  
Tekstkenmerken voor schrijven 
De te schrijven teksten vertonen volgende kenmerken 

 

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

M TA 047 BC WT01 

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

M TA 047 BC WT02 

� ze worden sporadisch nog fonetisch gespeld M TA 047 BC WT03 
� ze worden in een laag schrijftempo geproduceerd M TA 047 BC WT04 

 
 

Lezen  
De cursist/leerder kan  
Op kopiërend niveau  
Alle consonanten (in druk- en lopend schrift) en alle klanktekens 
(vocalen) min of meer correct omzetten naar de overeenkomstige 
klanken op letter- en woordniveau. Er kunnen zowel nog verkeerde 
klankletterkoppelingen als klanktekenkoppelingen voorkomen vooral bij 
die klanken die in de taal van de cursist/leerder niet onderscheiden 
worden. 
Correcte integratie van letters en klanktekens levert nog occasioneel 
problemen op 

M TA 047 BC R01 

Op beschrijvend niveau  
Direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen automatiseren 
en herkennen 

M TA 047 BC R02 

De cursist/leerder kent de betekenis van de te lezen woorden, 
woordgroepen en zinnen 

M TA 047 BC R03 

  
De cursist/leerder kan  
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst 
relevante voorkennis oproepen en gebruiken 

M TA 047 BC R04 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst de 
analyse-syntheseleesstrategie toepassen 

M TA 047 BC R05 
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Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst 
volgende communicatiestrategieën gebruiken 
� gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal 
� om hulp en verduidelijking vragen, desnoods met gebarentaal 

M TA 047 BC R06 

  
De cursist/leerder 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 TA 047 BC R07 

  
Tekstkenmerken voor lezen 
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken 

 

� ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de 
cursist/leerder 

M TA 047 BC RT01 

� ze zijn concreet, eenvoudig en voorspelbaar M TA 047 BC RT02 
� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd, de zinnen zijn kort; 

de teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen 
en zinnen 

M TA 047 BC RT03 

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

M TA 047 BC RT04 

� ze kunnen visueel ondersteund zijn M TA 047 BC RT05 
� ze worden in een traag tempo gelezen M TA 047 BC RT06 

 
 

Luisteren  
De cursist/leerder kan  
Op kopiërend niveau  
Alle consonanten correct discrimineren en identificeren op letter-, 
woord- en zinniveau. 
Het discrimineren en identificeren van vocalen verloopt nog moeizaam 

M TA 047 BC L01 

Op beschrijvend niveau  
Direct veel gebruikte woorden, woordgroepen en zinnen automatiseren 
en herkennen 

M TA 047 BC L02 

De cursist/leerder kent de betekenis van de te beluisteren woorden, 
woordgroepen en zinnen 

M TA 047 BC L03 

  
De cursist/leerder kan  
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak desgewenst 
volgende (cognitieve en metacognitieve) leerstrategieën toepassen 
� relevante voorkennis oproepen en gebruiken, 
� zijn luistergedrag afstemmen op het luisterdoel (dat door de docent 

wordt gegeven) 

M TA 047 BC L04 

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak desgewenst om 
hulp en verduidelijking vragen, desnoods met gebarentaal 

M TA 047 BC L05 

  
De cursist/leerder 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 TA 047 BC L06 

  
Tekstkenmerken voor luisteren 
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken: 

 

� ze hebben betrekking op de directe leef- en leersituatie van de 
cursist/leerder 

M TA 047 BC LT01 

� ze hebben betrekking op concrete, eenvoudige en voorspelbare 
inhouden 

M TA 047 BC LT02 

� ze zijn zeer kort en eenvoudig gestructureerd; de zinnen zijn kort; M TA 047 BC LT03 
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de teksten kunnen bestaan uit geïsoleerde woorden, woordgroepen 
en zinnen 

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

M TA 047 BC LT04 

� ze worden in een laag tempo en in standaardtaal uitgesproken M TA 047 BC LT05 
 

Spreken  
De cursist/leerder kan  
Op kopiërend niveau  
Alle fonemen (consonanten en vocalen) min of meer correct imiteren op 
klank-, woord- en zinniveau 

M TA 047 BC S01 

  
De cursist/leerder kan  
Bij de voorbereiding en uitvoering van de spreektaak desgewenst een 
beroep doen op eerdere leerervaring 

M TA 047 BC S02 

De cursist/leerder geeft bij de uitvoering van de spreektaak, blijk van 
� spreekdurf 
� communicatiebereidheid 
� bereidheid om de standaardtaal te benaderen 

M TA 047 BC S03 

  
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 TA 047 BC ST01 

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

M TA 047 BC ST02 

� ze worden in een laag spreektempo uitgesproken M TA 047 BC ST03 
� ze kunnen worden geproduceerd met de medewerking van een ge-

sprekspartner 
M TA 047 BC ST04 

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

M TA 047 BC ST05 
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3 Deel 3: Bijlage 

3.1 Toelichting 
De Commissie Modulaire Opleidingen Talen Hebreeuws acht het, gezien de specificiteit van de 
opleiding, noodzakelijk vooraf een korte toelichting te geven zodat het ontwikkelwerk van de modulaire 
opleidingenstructuur Hebreeuws binnen de juiste context kan worden geplaatst. 
 
Het aanbod Hebreeuws richt zich sinds 1966 tot jongeren vanaf de leeftijd van 6 jaar. Toen de minister 
destijds besliste om in het volwassenenonderwijs Hebreeuws open te stellen voor leerplichtigen, lag 
hieraan een visie op onthaal en gastvrijheid aan de basis. 
 
De visie was gericht op integratie. Om hiervoor maximale mogelijkheden te creëren, ging de overheid 
ervan uit dat jongeren met een joods-religieuze achtergrond zich enerzijds moesten kunnen integreren 
in Vlaanderen maar anderzijds ook in de bestaande joodse gemeenschap, met respect voor cultuur en 
tradities. Bovendien is binnen de mondiale, culturele verscheidenheid van de joodse gemeenschap 
het Hebreeuws de lingua franca. De Hebreeuwse taal is immers wijd verspreid binnen de diverse 
socioculturele geledingen. 
De joodse gemeenschap in Antwerpen is op economisch en demografisch gebied representatief voor 
de totale bevolkingsgroep. Bovendien blijft voor de joodse gemeenschap in Europa, Antwerpen – 
sociaal en economisch – een belangrijke toevluchtshaven; een gegeven waar de overheid ten volle 
rekening wil mee houden. 
De migratie wijzigt tot op vandaag nog voortdurend. We kunnen dan ook spreken van een bloeiende 
gemeenschap. 
 
Om kansen tot integratie binnen de joodse gemeenschap te garanderen, kunnen joodse jongeren 
Hebreeuws volgen parallel aan het leerplichtonderwijs. Het nieuw ontwikkelde model sluit aan bij de 
overheidsvisie van destijds en bij de noden van vandaag. De overheid wenst vandaag niet alleen dat 
naast dit leertraject, er één wordt geconcipieerd voor volwassenen maar ook dat 
vreemdetalenverwerving zo vroeg als mogelijk aanvangt. 
 
Momenteel is er in Vlaanderen (Antwerpen) slechts één door de overheid erkende 
opleidingsverstrekker die Hebreeuws aanbiedt. De opleidingen Hebreeuws kaderen binnen het 
volwassenenonderwijs. 
Bij het ontwerp van het modulaire traject Hebreeuws is de commissie vertrokken van de bestaande 
opleidingsprofielen2 die aansluiten bij het Common European Framework of Reference for 
Languages3. 
Dat referentiekader gaat ervan uit dat de taalopleidingen zich binnen 4 domeinen kunnen situeren: 
 
� het persoonlijke domein; 
� het maatschappelijke domein; 
� het beroepsgerichte domein; 
� het educatieve domein. 
 
In de opleidingsprofielen die oorspronkelijk door de overheid zijn ontwikkeld – en die zich specifiek 
richten tot een volwassen doelpubliek –werd een leerparcours ontwikkeld waarin de aandacht in 
hoofdzaak is toegespitst op het persoonlijke en op het maatschappelijke domein. Ondertussen echter, 
heeft de overheid daarnaast opleidingsprofielen ontwikkeld binnen het beroepsgerichte domein.  
De werkgroep heeft, specifiek voor Hebreeuws omwille van het opvoedende karakter en de initiële 
specifieke doelgroep, een leerparcours uitgewerkt waarbij het educatieve domein complementair is 
aan het persoonlijk/maatschappelijke domein. De werkgroep meent dat het educatieve domein op 
termijn ongetwijfeld eveneens bij andere opleidingen aan belang zal winnen.  

                                                      
2 Opleidingsprofielen Moderne Talen, Dienst voor Onderwijsontwikkeling, Juli 2001/herziene versie 2003. 
3 http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/ 
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Het traject met leerplichtigen als doelgroep onderscheidt zich van het traject voor volwassen cursisten 
door toevoeging van het educatieve domein. In die zin wijken de opleidingsprofielen Hebreeuws op dit 
moment enigszins af van alle reeds bestaande. 
 
Om naar de cursist/de leerder toe de nodige transparantie te kunnen garanderen, worden zo qua 
vorm in de opleidingenstructuur van de opleidingen Hebreeuws 2 parallelle trajecten uitgetekend die 
enkel qua basiscompetenties identiek zijn aan mekaar. 
In concreto betekent dit dat de doelstellingen van het educatieve domein dezelfde zijn als die van het 
persoonlijk/maatschappelijke domein; het zijn echter de contexten en de subcontexten die een 
onderscheid maken tussen het persoonlijk/maatschappelijke en het educatieve domein. 
 
Voor alle duidelijkheid is het zo dat de initiële doelgroep het maatschappelijk - persoonlijke traject én 
het educatieve traject combineert. Aan volwassen cursisten wordt logischerwijze de mogelijkheid 
geboden om enkel het maatschappelijk – persoonlijke traject aan te snijden. Volwassen cursisten 
kunnen uiteraard ook toegang krijgen tot het educatieve traject maar zijn geenszins verplicht dit te 
doorlopen. 
 
De aanpak van de commissie garandeert – rekening houdend met een consistente en consecutieve 
opbouw van de inhouden en de structuur – een maximum aan flexibiliteit. 
 
Als we de twee trajecten inhoudelijk naast mekaar leggen, zien we dat de doelstellingen, de attitudes, 
de tekstkenmerken en de verwerkingsniveaus dezelfde zijn. De (sub)contexten daarentegen zijn 
complementair. Dit betekent dat de (sub)contexten expliciteren of het een module/opleiding 
Hebreeuws betreft binnen het educatieve domein of binnen het persoonlijk/maatschappelijke domein. 
De modules duren 120 lestijden waarin per richtgraad telkens alle contexten aan bod komen.  
Het leertraject voor leerplichtigen wordt aangeboden a rato van 6 lestijden per week; dit betekent dat 
er per schooljaar een aanbod is van 2 modules van 120 lestijden. 
 
Voor wie zich wil bekwamen in de westerse talen heeft de overheid een opleidingsprofiel Latijns schrift 
uitgewerkt. Deze opleiding wordt als een voorschakeltraject beschouwd. 
Om dezelfde redenen heeft de Commissie Modulair Hebreeuws een opleidingsprofiel Hebreeuws 
schrift ontwikkeld. Deze opleiding wordt, analoog aan de voorgaande, door de commissie eveneens 
als een voorschakeltraject beschouwd en de kennis ervan als een noodzakelijke voorwaarde om in 
het traject Hebreeuws te kunnen instappen. 

3.2 Samenstelling van de Commissie Modulair Hebreeuws  
 
De heer Eddy Boey, directeur Israëlitische Scholen Sociale Promotie CVO 
Mevrouw Chantal Delmotte, inspecteur talen volwassenenonderwijs 
Mevrouw Nathalie Piepers, NT2-coördinator Israëlitische Scholen Sociale Promotie CVO 
De heer Moishe Mund, adjunct-directeur Israëlitische Scholen Sociale Promotie CVO 
De heer Eddy Plancke, pedagogisch adviseur Gemeenschapsonderwijs 
Mevrouw Nicole Raes, adviseur Dienst voor Onderwijsontwikkeling 
Mevrouw Dacha Reichman, coördinator Hebreeuws Israëlitische Scholen Sociale Promotie CVO 
Mevrouw Ella Reynders, leerkracht Chinees Stedelijk CVO – Talen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan Chris Van Den Vreken, adviseur Dienst voor Onderwijsontwikkeling, voor de logistieke 
hulp. 


