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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 

De opleiding Informatie- en communicatietechnologie is opgebouwd aan de hand van de eindtermen 
ICT voor de basiseducatie (zie deel 2). De eindtermen ICT zijn geordend in de matrix ICT en zijn 
gebaseerd op volgende referentiekaders:  
 

 Eindtermen en ontwikkelingsdoelen leerplichtonderwijs: vakoverschrijdende eindtermen ICT 
voor het secundair onderwijs (nieuw: vanaf 01-09-2007); 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/1stegraad/a-stroom/eindtermen/ict.htm    

 

 ‘Kerncompetenties voor levenslang leren’ (aanbeveling van Europees parlement en 
Raad,2007);  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-
0365&format=XML&language=NL 

 
Voor de afbakening van de eindtermen voor de basiseducatie werden de descriptorelementen van de 
Vlaamse kwalificatiestructuur gehanteerd. Het geheel van de eindtermen van de basiseducatie 
situeert zich op niveau VKS 2. De afbakening van de geselecteerde eindtermen voor deze opleiding 
wordt zowel in deel 2 als in deel 3 weergegeven. 

1.2 Inhoud 

De opleiding ICT in de basiseducatie leert cursisten omgaan met een veelheid aan ICT-
mogelijkheden. De cursist is op het einde van de opleiding in die mate vertrouwd met ICT, dat hij  
zonder drempelvrees en op een veilige manier gebruikmaakt van ICT in het dagelijks leven. Het gaat 
hier heel nadrukkelijk over weinig complexe dagdagelijkse handelingen. In de basiseducatie leert de 
cursist de elementaire basis van ICT.  
 
In de opleiding ICT leert de cursist: 

 digitale toestellen en toepassingen bedienen 

 digitale toestellen en toepassingen veilig en verantwoord en kritisch en doelmatig gebruiken 

 werken met digitale informatie en digitaal communiceren 

 digitale toepassingen gebruiken bij het levenslang en levensbreed leren 

1.3 Certificering 

De opleiding leidt tot het certificaat “Informatie- en communicatietechnologie” in de basiseducatie. 

1.4 Niveau 

Basiseducatie 

1.5 Duur 

190 lestijden 

1.6 Plaats van de opleiding in de basiseducatie (Raamwerk) 

Opleiding Code Lestijden Niveau Referentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

Informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) 

AO BE 001 190 SO1 VOET ICT  

Nederlands (NT1) AO BE 002 600 SO1   

http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/1stegraad/a-stroom/eindtermen/ict.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0365&format=XML&language=NL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0365&format=XML&language=NL
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Nederlands voor anderstaligen 
(NT2) 

AO BE 003 480 R1   

Alfabetisering in het Nederlands 
voor anderstaligen (NT2 Alfa) 

AO BE 004 960 R1   

Maatschappijoriëntatie: 
maatschappelijk functioneren 

AO BE 006 200 BaO   

Maatschappijoriëntatie: 
maatschappelijk participeren 

AO BE 007 240 SO 1   

Maatschappijoriëntatie: opstap 
TKO 

AO BE 008 120 SO 1   

Maatschappijoriëntatie: 
functioneren op het werk 1 

AO BE 009 80 BaO   

Maatschappijoriëntatie: 
functioneren op het werk 2 

AO BE 010 80 SO 1   

Frans: opstap talen AO BE 011 80 R1   

Frans: opstap TKO AO BE 012 120 R1   

Engels: opstap talen AO BE 013 80 R1   

Engels: opstap TKO AO BE 014 120 R1   

Latijns schrift R1 AO BE 015 180 R1   

Maatschappijoriëntatie – 
Voortraject Ervaringsdeskundige 
in de Armoede en Sociale 
Uitsluiting (EDAS) 

AO BE 016 420 SO1   

Wiskunde – Maatschappelijk 
functioneren 

AO BE 017 360 BaO Matrix 
Wiskunde BE 

 

Wiskunde – Maatschappelijk 
participeren 

AO BE 018 450 BaO Matrix 
Wiskunde BE 

 

Wiskunde – Doorstroom AO BE 019 630 SO1 Matrix 
Wiskunde BE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Modules 

Naam Code  Lestijden 

ICT Start M BE 128 30  

Digitale informatie M BE 129 50 

Digitale communicatie M BE 130 50 

Doelmatig ICT-gebruik  M BE 131 30 

Oefenen en leren met ICT M BE 132 30 
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1.8 Leertraject 

ICT Start

30

Digitale 

informatie

50

Digitale 

communicatie

50

Doelmatig

ICT-gebruik

30

Oefenen 

en leren

met ICT

30

BE – ICT

190 Lt

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                   15 april 2012 
 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie – leergebied ICT –  
Informatie- en Communicatietechnologie 
Versie 2.0 - BVR  Pagina 6 van 12 

2 Eindtermen van de opleiding 

2.1 Cluster: digitale toestellen en toepassingen bedienen 

 De cursist 

BE 001 ET 001 bedient digitale toestellen 

BE 001 ET 002 benoemt de onderdelen van digitale toestellen 

BE 001 ET 003 bedient digitale toepassingen 

BE 001 ET 004 benoemt de onderdelen van digitale toepassingen 

BE 001 ET 005 bedient digitale toegangsschermen 

BE 001 ET 006 herkent input en output bij digitale handelingen 

Afbakening cluster 2.1 

Kennis & Vaardigheden 
 

 materialen, beknopte, eenduidige 
informatie, eenvoudige, concrete 
basisbegrippen en -regels uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
herkennen; 

 automatismen gebruiken en praktische 
handelingen nabootsen; 

 repetitieve en herkenbare handelingen 
uitvoeren in routinetaken. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een courante, vertrouwde, 
eenvoudige, maatschappelijk relevante en 
goed gestructureerde context, waarin de 
tijdsdruk van gering belang is; 

 met begeleiding functioneren; 

 blijk geven van persoonlijke doeltreffendheid. 

 

2.2 Cluster: digitale toestellen en toepassingen gebruiken 

 De cursist  

BE 001 ET 007 exploreert digitale toestellen 

BE 001 ET 008 illustreert de werking van digitale toestellen 

BE 001 ET 009 exploreert digitale toepassingen 

BE 001 ET 010 illustreert de werking van digitale toepassingen 

BE 001 ET 011 gebruikt digitale toegangsschermen 

BE 001 ET 012 doorloopt digitale aanlogprocedures 

BE 001 ET 013 installeert en activeert programma’s 

BE 001 ET 014 exploreert het internet 

BE 001 ET 015 presenteert informatie op digitale wijze 

BE 001 ET 016 geeft eigen ideeën creatief vorm op digitale wijze 

BE 001 ET 017 verbindt digitale toestellen 

BE 001 ET 018 illustreert de werking van digitale datastromen 

2.3 Cluster: digitaal communiceren 

 De cursist  

BE 001 ET 019 gebruikt digitale communicatiemiddelen 

BE 001 ET 020 communiceert in ‘real time’ 

BE 001 ET 021 functioneert in een digitaal netwerk 

BE 001 ET 022 illustreert de werking van digitale communicatiemiddelen 

2.4 Cluster: werken met digitale informatie 

 De cursist  

BE 001 ET 023 zoekt gericht digitale informatie 

BE 001 ET 024 slaat digitale informatie op 
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BE 001 ET 025 bewerkt digitale informatie 

BE 001 ET 026 deelt digitale informatie 

2.5 Cluster: digitale toestellen en toepassingen veilig en verantwoord 
gebruiken 

 De cursist  

BE 001 ET 027 slaat digitale informatie veilig en verantwoord op 

BE 001 ET 028 respecteert het auteursrecht 

BE 001 ET 029 vermijdt digitale veiligheidsrisico’s 

BE 001 ET 030 gaat gepast om met digitale beveiligingsproblemen 

BE 001 ET 031 heeft inzicht in zichtbaarheid, privacy en authenticiteit  

2.6 Cluster: digitale toestellen en toepassingen kritisch en doelmatig 
gebruiken 

 De cursist  

BE 001 ET 032 interpreteert digitale elementen om digitale informatie op zijn relevantie te 
beoordelen 

BE 001 ET 033 gebruikt digitale feedback om zijn digitaal handelen te verbeteren 

BE 001 ET 034 voert in zijn digitale handelen doordachte keuzes uit 

BE 001 ET 035 illustreert een doordachte en duurzame keuze bij de aankoop van digitale 
toestellen en dienstverlening 

2.7 Cluster: digitale toepassingen bij het levenslang en levensbreed leren 
gebruiken 

 De cursist  

BE 001 ET 036 exploreert de mogelijkheden van digitale toestellen en toepassingen om zijn leren 
te ondersteunen 

BE 001 ET 037 werkt met voor hem relevante digitale oefenprogramma’s 

BE 001 ET 038 werkt met voor hem relevante digitale leerprogramma’s 

Afbakening clusters 2.2 tot en met 2.7 

Kennis & Vaardigheden 
 

 informatie, concrete en rudimentaire 
begrippen en standaardprocedures uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
begrijpen; 

 aangeleerde digitale handelingen 
uitvoeren; 

 een geselecteerd aantal 
standaardprocedures bij het uitvoeren van 
taken toepassen;  

 voorgeschreven strategieën aanwenden 
voor het oplossen van een beperkt aantal 
herkenbare concrete problemen. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, 
eenvoudige, toegankelijke, vertrouwde, 
courante contexten waarin een beperkt aantal 
factoren veranderen; 

 met ondersteuning; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gestelde digitale handelingen. 
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3 Modules 

 

3.1 Module ICT Start (M BE 128) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 

Deze startmodule brengt de cursist de nodige knoppenvaardigheid bij. De cursist leert digitale 
toestellen en toepassingen bedienen. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.1.3 Studieduur 

30 lestijden 

3.1.4 Eindtermen 

Module ICT Start M BE 128 

De cursist   

bedient digitale toestellen BE 001 ET 001 

benoemt de onderdelen van digitale toestellen BE 001 ET 002 

bedient digitale toepassingen BE 001 ET 003 

benoemt de onderdelen van digitale toepassingen BE 001 ET 004 

bedient digitale toegangsschermen BE 001 ET 005 

herkent input en output bij digitale handelingen BE 001 ET 006 

 

Afbakening 

Kennis & Vaardigheden 
 

 materialen, beknopte, eenduidige 
informatie, eenvoudige, concrete 
basisbegrippen en -regels uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
herkennen; 

 automatismen gebruiken en praktische 
handelingen nabootsen; 

 repetitieve en herkenbare handelingen 
uitvoeren in routinetaken. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een courante, vertrouwde, 
eenvoudige, maatschappelijk relevante en 
goed gestructureerde context, waarin de 
tijdsdruk van gering belang is; 

 met begeleiding functioneren; 

 blijk geven van persoonlijke doeltreffendheid. 
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3.2 Module Digitale Informatie (M BE 129) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 

De cursist leert in deze module digitale toestellen en toepassingen gebruiken en werken met digitale 
informatie. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.2.3 Studieduur 

50 lestijden 

3.2.4 Eindtermen 

Module Digitale informatie M BE 129 

De cursist   

exploreert digitale toestellen BE 026 ET 007 

illustreert de werking van digitale toestellen BE 001 ET 008 

exploreert digitale toepassingen BE 001 ET 009 

illustreert de werking van digitale toepassingen BE 001 ET 010 

gebruikt digitale toegangsschermen BE 001 ET 011 

doorloopt digitale aanlogprocedures BE 001 ET 012 

exploreert het internet BE 001 ET 014 

zoekt gericht digitale informatie BE 001 ET 023 

slaat digitale informatie op BE 001 ET 024 

bewerkt digitale informatie BE 001 ET 025 

deelt digitale informatie BE 001 ET 026 

 

Afbakening 

Kennis & Vaardigheden 
 

 informatie, concrete en rudimentaire 
begrippen en standaardprocedures uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
begrijpen; 

 aangeleerde digitale handelingen uitvoeren; 

 een geselecteerd aantal standaardprocedures 
bij het uitvoeren van taken toepassen;  

 voorgeschreven strategieën aanwenden voor 
het oplossen van een beperkt aantal 
herkenbare concrete problemen. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een beperkt aantal 
vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, 
vertrouwde, courante contexten waarin een 
beperkt aantal factoren veranderen; 

 met ondersteuning; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gestelde digitale handelingen. 
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3.3 Module Digitale Communicatie (M BE 130) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 

De cursist leert in deze module digitaal communiceren. Hij leert daarom digitale toestellen en 
toepassingen veilig en verantwoord gebruiken. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.3.3 Studieduur 

50 lestijden 

3.3.4 Eindtermen 

Module Digitale Communicatie M BE 130 

De cursist   

presenteert informatie op digitale wijze BE 001 ET 015 

geeft eigen ideeën creatief vorm op digitale wijze BE 001 ET 016 

verbindt digitale toestellen BE 001 ET 017 

illustreert de werking van digitale datastromen  BE 001 ET 018 

gebruikt digitale communicatiemiddelen BE 001 ET 019 

communiceert in ‘real time’ BE 001 ET 020 

functioneert in een digitaal netwerk BE 001 ET 021 

illustreert de werking van digitale communicatiemiddelen BE 001 ET 022 

slaat digitale informatie veilig en verantwoord op BE 001 ET 027 

respecteert het auteursrecht BE 001 ET 028 

vermijdt digitale veiligheidsrisico’s BE 001 ET 029 

gaat gepast om met digitale beveiligingsproblemen BE 001 ET 030 

heeft inzicht in zichtbaarheid, privacy en authenticiteit  BE 001 ET 031 

 

Afbakening 

Kennis & Vaardigheden 
 

 informatie, concrete en rudimentaire 
begrippen en standaardprocedures uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
begrijpen; 

 aangeleerde digitale handelingen uitvoeren; 

 een geselecteerd aantal standaardprocedures 
bij het uitvoeren van taken toepassen;  

 voorgeschreven strategieën aanwenden voor 
het oplossen van een beperkt aantal 
herkenbare concrete problemen. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een beperkt aantal 
vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, 
vertrouwde, courante contexten waarin een 
beperkt aantal factoren veranderen; 

 met ondersteuning; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gestelde digitale handelingen. 
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3.4 Module Doelmatig ICT-gebruik (M BE 131) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist digitale toestellen en toepassingen kritisch en doelmatig gebruiken. 
Daarnaast leert hij programma’s installeren en activeren. Ten slotte leert hij een goede keuze maken 
bij de aankoop van digitale toestellen en dienstverlening. 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.4.3 Studieduur 

30 lestijden 

3.4.4 Eindtermen 

Module Doelmatig ICT-gebruik M BE 131 

De cursist   

installeert en activeert programma’s BE 001 ET 013 

interpreteert digitale elementen om digitale informatie op zijn relevantie te 
beoordelen 

BE 001 ET 032 

gebruikt digitale feedback om zijn digitaal handelen te verbeteren BE 001 ET 033 

voert in zijn digitale handelen doordachte keuzes uit BE 001 ET 034 

illustreert een doordachte en duurzame keuze bij de aankoop van digitale 
toestellen en dienstverlening 

BE 001 ET 035 

 

Afbakening 

Kennis & Vaardigheden 
 

 informatie, concrete en rudimentaire 
begrippen en standaardprocedures uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
begrijpen; 

 aangeleerde digitale handelingen uitvoeren; 

 een geselecteerd aantal standaardprocedures 
bij het uitvoeren van taken toepassen;  

 voorgeschreven strategieën aanwenden voor 
het oplossen van een beperkt aantal 
herkenbare concrete problemen. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een beperkt aantal 
vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, 
vertrouwde, courante contexten waarin een 
beperkt aantal factoren veranderen; 

 met ondersteuning; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gestelde digitale handelingen. 
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3.5 Module Oefenen en leren met ICT (M BE 132) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 

In deze module leert de cursist werken met oefen- en leerprogramma’s. De cursist leert digitale 
toepassingen gebruiken bij het levenslang en levensbreed leren. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

3.5.3 Studieduur 

30 lestijden 

3.5.4 Eindtermen 

Module Oefenen en leren met ICT M BE 132 

De cursist   

exploreert de mogelijkheden van digitale toestellen en toepassingen om zijn leren 
te ondersteunen 

BE 001 ET 036 

werkt met voor hem relevante digitale oefenprogramma’s BE 001 ET 037 

werkt met voor hem relevante digitale leerprogramma’s BE 001 ET 038 

 
Afbakening 

Kennis & Vaardigheden 
 

 informatie, concrete en rudimentaire 
begrippen en standaardprocedures uit de 
technologie van de informatiemaatschappij 
begrijpen; 

 aangeleerde digitale handelingen uitvoeren; 

 een geselecteerd aantal standaardprocedures 
bij het uitvoeren van taken toepassen;  

 voorgeschreven strategieën aanwenden voor 
het oplossen van een beperkt aantal 
herkenbare concrete problemen. 

Context, Autonomie & Verantwoordelijkheid 
 

 handelen in een beperkt aantal 
vergelijkbare, eenvoudige, toegankelijke, 
vertrouwde, courante contexten waarin een 
beperkt aantal factoren veranderen; 

 met ondersteuning; 

 verantwoordelijkheid opnemen voor de 
gestelde digitale handelingen. 

 
  

 


