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1 Opleiding
1.1

Relatie opleiding – referentiekader

Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 geeft geen inhoud voor de
‘Aanvullende algemene vorming’ (AAV) maar wijst enkel op het civiele effect, op de functionaliteit
ervan: met uitzondering van de aso-opleidingen, is in het volwassenenonderwijs alleen mét
‘Aanvullende algemene vorming’ een diploma secundair onderwijs mogelijk.
De opleiding AAV krijgt een plaats in het studiegebied ‘Algemene vorming’. Dat studiegebied
overkoepelt de opleidingen van het aso en de Aanvullende algemene vorming en moet ten minste de
opleiding AAV omvatten.
Voor het studiegebied Algemene vorming gelden eindtermen en specifieke eindtermen die per
opleiding worden vastgelegd. Het moeten dezelfde zijn in het volwassenenonderwijs en in het voltijds
secundair onderwijs wanneer het analoge studierichtingen betreft. Dat is alleen voor het aso het geval.
De opleiding Aanvullende algemene vorming bestaat niet in het voltijds secundair onderwijs. Ze biedt
de basisvorming aan die met een beroepsgerichte opleiding uit het volwassenenonderwijs leidt tot een
diploma secundair onderwijs. Er zijn geen specifieke eindtermen in AAV. Voor het
volwassenenonderwijs is er volgens het decreet van 2007 één opleiding Aanvullende algemene
vorming voor de basisvorming. Aangezien er geen analogie is met het leerplichtonderwijs, werd van
de volgende principes uitgegaan:
 Een eerste algemeen uitgangspunt is dat de basisvorming wordt uitgedrukt in eindtermen.
Volgens het decreet betreffende het volwassenenonderwijs (artikel 2) zijn eindtermen
minimumdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes die de Vlaamse
Gemeenschap noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde cursistenpopulatie.
 Een tweede uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van een diploma in het leerplichtonderwijs
met een diploma uit het volwassenenonderwijs. Dat komt voor AAV neer op gelijkwaardigheid
met de basisvorming van het leerplichtonderwijs in het bso voor de totaliteit van de opleiding.
Maatschappelijke participatie, persoonlijke ontplooiing en in de 21e eeuw zeker ook een leven lang
leren zijn de algemene doelstellingen van deze opleiding. Om daaraan te beantwoorden moet deze
opleiding ingebed zijn in de reële maatschappelijke context. Deze context wordt zowel op Vlaams als
op federaal (beperkt) en op Europees niveau ingevuld. Daarom werden de volgende referentiekaders
gehanteerd:
 Het leerplichtonderwijs
Omwille van de beoogde gelijkwaardigheid van het diploma secundair onderwijs in het
volwassenenonderwijs met het leerplichtonderwijs, vormt dat onderwijsniveau een belangrijk
referentiekader.
Het gaat dan over de vakgebonden eindtermen van het leerplichtonderwijs: de vigerende en
de geactualiseerde eindtermen die ingegaan zijn vanaf 1 september 2010 voor
natuurwetenschappen, moderne vreemde talen en Nederlands taalbeschouwing. De nieuwe
eindtermen techniek werden niet weerhouden.
Dat geldt ook voor de geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen (VOE) van het
leerplichtonderwijs die ingaan op 1 september 2010: ze maken in het leerplichtonderwijs deel
uit van het opvoedingsproces. Voor de volwassen cursist werd nagegaan welke VOE een
noodzakelijke en minimale voorwaarde vormen voor een diploma secundair onderwijs. Die
werden dan als eindtermen opgenomen.
 De Europese kerncompetenties
In 2005 werd er een aanbeveling van het Europese parlement en de raad van de Europese
Unie inzake kerncompetenties voor levenslang leren aangenomen. In deze tekst wordt o.a. de
achtergrond van de aanbeveling toegelicht en worden de kerncompetenties beschreven.
‘Kerncompetenties’, zo zegt de tekst ‘zijn die competenties die elk individu nodig heeft voor
zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale integratie en zijn werk. Aan het
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eind van de initiële onderwijs- en opleidingstrajecten zouden jongeren hun kerncompetenties
op een zodanig peil moeten hebben gebracht dat zij toegerust zijn voor het leven als
volwassene. Deze kerncompetenties moeten in het kader van levenslang leren verder
ontwikkeld en op peil en actueel gehouden worden.’
Deze acht kerncompetenties zijn:
1.
Communicatie in de moedertaal
2.
Communicatie in vreemde talen
3.
Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied
wetenschappen en technologie
4.
Digitale competenties
5.
Leercompetentie
6.
Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competenties
7.
Ondernemerschap
8.
Cultureel bewustzijn.

van

exacte

 De Vlaamse kwalificatiestructuur
De eindtermen en basiscompetenties van het opleidingsprofiel AAV houden rekening met
descriptorelementen van de Vlaamse kwalificatiestructuur (Decreet betreffende de
kwalificatiestructuur van 30 april 2009).

1.2

Inhoud

Volgende pijlers komen in de opleiding Aanvullende algemene vorming aan bod:
 Moderne Vreemde Talen
 Wiskunde
 Informatie- en communicatietechnologie
 Wetenschappen
 Maatschappij
 Cultuur
 Organisatie en samenwerking
 Nederlands
Inhoudelijke duiding per pijler
Moderne Vreemde Talen
 Het belang van meerdere talen te kennen neemt toe naarmate de samenleving meer multicultureel wordt en naarmate landen geconfronteerd worden met de nevenverschijnselen van
de globalisering.
 De eindtermen uit deze pijler moeten de cursisten in staat stellen hun eigen wensen uit te
drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans en tegemoetkomen aan wat de
maatschappij als een strikt taalvaardigheidsminimum – redzaamheid – vereist.
 Het onderwijs moderne vreemde talen is in essentie gericht op het verwerven van
taalvaardigheid. Het einddoel is cursisten vlot te leren communiceren. Het hoofddoel is dus
niet wat cursisten over taal weten, maar wat ze ermee kunnen doen.
Wiskunde
 In de modules wiskunde als geheel, maken de cursisten zich belangrijke wiskundige
concepten, begrippen en vaardigheden eigen. In onze technologisch georiënteerde
maatschappij is het voor iedereen belangrijk een basiskennis wiskunde te hebben. Het betreft
zowel praktische, bruikbare wiskunde als de mogelijkheid tot abstracter en algoritmisch
denken. AAV biedt daartoe een basisprogramma voor alle opleidingen. Het is dan ook
duidelijk dat de nadruk niet gelegd wordt op het abstracte. Integendeel, er wordt telkens
vertrokken van concrete situaties. Meer nog, de keuze voor de onderwerpen wordt
grotendeels bepaald door de leefwereld en interesse van de cursisten. Het kan gaan om
voorbeelden uit wiskunde, maar ook om voorbeelden uit andere vakgebieden.
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Informatie- en communicatietechnologie
 De alomtegenwoordigheid van ICT in de samenleving is een voldoende reden voor het
onderwijs om op ICT in te zetten. Burgers leven in een ICT-rijke wereld en het buitensluiten
van ICT zou een wig drijven tussen levenslang leren en de samenleving.
Wetenschappen
 Op de eerste plaats gaat het om een basis aan wetenschappelijke geletterdheid voor alle
volwassenen die het diploma secundair onderwijs willen halen. Deze wetenschappelijke
geletterdheid moet hen enerzijds toelaten om toepassingen van natuurwetenschappen in de
samenleving te herkennen en om bij te dragen tot oordeelsvorming en standpuntbepaling
t.a.v. maatschappelijke vraagstukken die met natuurwetenschappelijke toepassingen verband
houden. Anderzijds worden kennis, vaardigheden en attitudes aangeboden die zinvol zijn voor
de kwaliteit van het persoonlijk leven.
Maatschappij, cultuur en organisatie en samenwerking
 De eindtermen binnen deze pijlers focussen op essentiële vaardigheden op het vlak van
autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, positief zelfbeeld en
veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, initiatief en creativiteit, actief burgerschap en
sociale integratie. Ze moeten in de eerste plaats een antwoord bieden op de vraag welke
capaciteiten elke burger in Vlaanderen minimaal nodig heeft om actief aan de multiculturele
democratische samenleving te kunnen participeren en om een persoonlijk leven uit te
bouwen.
Nederlands
 Bij het ontwikkelen van de eindtermen Nederlands is rekening gehouden met de praktijk van
het onderwijs Nederlands in de centra in Vlaanderen en met een geëvolueerde visie op taal
en taalonderwijs die grosso modo parallel loopt met de visie op en de uitwerking van de
eindtermen moderne vreemde talen. Het hoofddoel is niet wat cursisten over taal weten, maar
wat ze ermee kunnen doen. Het accent ligt dus op communicativiteit en conceptualisering:
cursisten leren taal gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatiesituaties;
ter verbetering van hun taalvaardigheid reflecteren ze daarbij over hun eigen en andermans
taalgebruik.
AAV vraagt om een nieuw ordeningskader: een minimum en een verbreding.
Minimum
De naam van de opleiding zegt het zelf: deze opleiding vormt de noodzakelijke aanvulling bij een
beroepsgerichte opleiding die in aanmerking komt om een diploma secundair onderwijs te halen.
Beroepsgerichte opleidingen hebben tewerkstelling tot doel. De ‘minimuminvulling’ van basisvorming
heeft persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie en een leven lang leren tot doel. De
eindtermen AAV moeten aan dat minimum beantwoorden.
Een diploma secundair onderwijs opent echter ook de deuren tot het hoger onderwijs. In theorie kan
elke cursist met een certificaat van een daartoe erkende beroepsopleiding en met het certificaat van
de opleiding AAV aan heel wat opleidingen in het hoger onderwijs beginnen. Tegelijk is hij er op basis
van zijn opleiding onvoldoende op voorbereid: de eindtermen zijn niet gericht op doorstroming.
Daarom werd een verbreding van deze eindtermen ontwikkeld en in een traject gegoten.
Verbreding
Deze verbredingsdoelen worden vanuit parallellie met andere opleidingen in het
volwassenenonderwijs basiscompetenties genoemd.
Voor het minimum staat de functionaliteit voorop, voor de verbreding zal een meer abstracte
invalshoek met het oog op verdere studies een prominente plaats krijgen. Het algemeen gehanteerde
principe is enerzijds concentriciteit met uitbreiding of verdieping van het minimum en anderzijds op
zichzelf staande toevoegingen in de verbreding. Dezelfde doelen kunnen dus in minimum én in
verbreding voorkomen, naast een aangepaste, uitbreidende herhaling (cfr. Nederlands dezelfde
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doelen met verschillende tekstkenmerken, verwerkingsniveaus etc.), of helemaal nieuwe doelen in de
verbreding.
Maar de minimumdoelen (of de eindtermen) zijn altijd vervat in de verbreding: wie slaagt voor de
verbreding heeft de eindtermen bereikt.
De opbouw van minimum en verbreding lopen parallel: uitgangspunten, referentiekaders en werkwijze
waren dezelfde. Alle eindtermen en basiscompetenties werden in één beweging ontwikkeld.
Cursisten kunnen in functie van hun interesse, hun capaciteiten, hun voorkennis, hun intenties voor
later, … kiezen om bepaalde sets van doelen op het minimumniveau of op het verbredingsniveau te
halen. Zo kunnen ze omwille van een bepaalde beroepsopleiding deelaspecten versterken.
Binnen de krijtlijnen van het decreet worden zo meerdere pistes mogelijk.
Einddoelen
Er werden enkel eindtermen en basiscompetenties geschreven, dus enkel einddoelen – geen
tussendoelen. De eindtermen (en basiscompetenties) van het volwassenenonderwijs zijn in het
leerplichtonderwijs vergelijkbaar met de eindtermen van de 2e en de 3e graad samen.

1.3

Certificering

Het certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming leidt in combinatie met een
beroepsgerichte opleiding uit de lijst met de diplomagerichte opleidingen tot het diploma secundair
onderwijs en biedt toegang tot het hoger onderwijs.

1.4

Niveau

Aanvullende algemene vorming is een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs.

1.5

Duur

780 lt

1.6

Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr.

Opleidingen

Code

Niveau

AO AV 002
AO AV 003
AO AV 004
AO AV 006
AO AV 007
AO AV 008
AO AV 009
AO AV 010
AO AV 011

Lestijden
1960
1960
1880
1980
2000
1860
2060
2000
2080

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Economie
Humane Wetenschappen ASO2
Wetenschappen
Economie - Moderne Talen
Economie - Wiskunde
Humane Wetenschappen ASO3
Moderne Talen - Wetenschappen
Moderne Talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde

10

Opfris Tweede Graad ASO

AO AV 017

220

ASO 2

11

Opfris Tweede Graad TSO

AO AV 018

220

TSO 2

12

Opfris Derde Graad ASO

AO AV 019

380

ASO 3

13
14

Opfris Derde Graad TSO
Aanvullende algemene vorming

AO AV 020
AO AV 021

340
780

TSO 3

1.7

ASO 2
ASO 2
ASO 2
ASO 3
ASO 3
ASO 3
ASO 3
ASO 3
ASO 3

Modules
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Naam
AAV Moderne Vreemde Talen M1
AAV Moderne Vreemde Talen M2
AAV Moderne Vreemde Talen M3
AAV Moderne Vreemde Talen M4
AAV Moderne Vreemde Talen B1
AAV Moderne Vreemde Talen B2
AAV Moderne Vreemde Talen B3
AAV Moderne Vreemde Talen B4
AAV Wiskunde Basis
AAV Wiskunde M1
AAV Wiskunde M2
AAV Wiskunde B1
AAV Wiskunde B2
AAV Informatie- en communicatietechnologie M1
AAV Informatie- en communicatietechnologie M2
AAV Informatie- en communicatietechnologie M3
AAV Informatie- en communicatietechnologie B1
AAV Informatie- en communicatietechnologie B2
AAV Informatie- en communicatietechnologie B3
AAV Wetenschappen M
AAV Wetenschappen B
AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking M
AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking B
AAV Maatschappij M
AAV Maatschappij B
AAV Cultuur M
AAV Cultuur B
AAV Organisatie en samenwerking M
AAV Organisatie en samenwerking B
AAV Nederlands Basis
AAV Nederlands M1
AAV Nederlands M2
AAV Nederlands B1
AAV Nederlands B2

1 september 2012
Code
M AAV MVT M1
M AAV MVT M2
M AAV MVT M3
M AAV MVT M4
M AAV MVT B1
M AAV MVT B2
M AAV MVT B3
M AAV MVT B4
M AAV WI BA
M AAV WI M1
M AAV WI M2
M AAV WI B1
M AAV WI B2
M AAV ICT M1
M AAV ICT M2
M AAV ICT M3
M AAV ICT B1
M AAV ICT B2
M AAV ICT B3
M AAV WE M
M AAV WE B
M AAV MACUSA M
M AAV MACUSA B
M AAV MA M
M AAV MA B
M AAV CU M
M AAV CU B
M AAV MA M
M AAV CU B
M AAV NL BA
M AAV NL M1
M AAV NL M2
M AAV NL B1
M AAV NL B2

Lestijden
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
40
80
40
20
20
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
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1 september 2012

Leertraject
AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie M1

AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie B1

AAV
40
Maatschap.,
Cult. en
Samenwerk. M

1/2
AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie M2

AAV
40
Maatschap.,
Cult. en
Samenwerk. B

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
M1

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
B1

40
AAV
Maatschappij
B

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
M2

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
B2

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
M3

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
B3

1/2
AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie B2

AAV
Maatschappij
M

40

1/2
AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie M3

1/2

1/2

1/2

1/2
AAV
20
Informatie- en
communicatietechnologie B3

AAV
Cultuur M

40

AAV
Cultuur B

40

1/2
AAV
Organisatie
en Samenwerking M

AAV
Organisatie
en Samenwerking B

40

40

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
M4

40
AAV
Nederlands
Basis

40

AAV
Wiskunde Basis
1/2
AAV
Wiskunde B1

AAV
Wiskunde M1
1/2
40

AAV
Wiskunde M2

1.9

1/2

1/2
80

80

AAV
40
Moderne
Vreemde Talen
B4

Aanvullende
algemene
vorming
780 Lt

40

AAV
Wiskunde B2

80
40
AAV
Wetenschappen
M

40
AAV
Wetenschappen
B

80

AAV
Nederlands M1

AAV
Nederlands B1
1/2

80

AAV
Nederlands M2

80

AAV
Nederlands B2

Attitudes

De cursist:
1. leert zelfstandig in een door ICT ondersteunde omgeving;
2. handelt veilig, milieubewust en gezondheidsbewust en houdt daarbij rekening met
voorschriften;
3. gaat kritisch en intellectueel-eerlijk om met informatie en is bereid ingenomen standpunten
te herzien;
4. durft te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het
Nederlands en in de doeltaal;
5. streeft naar taalverzorging;
6. toont belangstelling voor de aanwezigheid van vreemde talen in zijn leefwereld;
7. staat open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen tussen
culturen;
8. stelt zich open voor de esthetische component;
9. toont empathie, loyauteit en wederzijds respect;
10. blijft, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.
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2 Eindtermen en basiscompetenties van de opleiding
2.1 Moderne vreemde talen
Code

Eindtermen

Code

Basiscompetenties

LUISTEREN
In teksten met de volgende kenmerken

LUISTEREN
In teksten met de volgende kenmerken

Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 vertrouwd

Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
 ook met redundante informatie
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 weinig afwijking van de standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met af en toe minimale afwijking van de
standaardtaal

Taalgebruiksituatie
 met visuele ondersteuning

Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig
samengestelde zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal, ook met minimale afwijkingen
 informeel en formeel
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ET AAV MVT 001

kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve
en narratieve teksten;

1 september 2011
1 september 2011
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
BC AAV MVT 001
het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten;

ET AAV MVT 002

de hoofdgedachte achterhalen in informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten;

BC AAV MVT 002

de hoofdgedachte achterhalen in informatieve,
prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;

ET AAV MVT 003

relevante informatie selecteren uit informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten;

BC AAV MVT 003

de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten;

ET AAV MVT 004

de gedachtegang volgen in informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten.

BC AAV MVT 004

relevante informatie selecteren uit informatieve,
prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;
een spontane mening vormen over informatieve,
prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;
de tekststructuur en -samenhang herkennen van
informatieve, prescriptieve en narratieve teksten;
cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een
streek waar de doeltaal gesproken wordt.
Indien nodig kan de cursist de volgende strategieën
toepassen:
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet
alles begrijpt;
 het luisterdoel bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
 zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets
betekent;
 gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige
en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
 vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
 hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling
van de tekst;
 de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
 de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden
afleiden uit de context;
 relevante informatie noteren.

BC AAV MVT 005
BC AAV MVT 006
BC AAV MVT 007
ET AAV MVT 005

Indien nodig kan de cursist de volgende
strategieën toepassen:
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij
niet alles begrijpt;
 zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat
iets betekent;
 gebruikmaken van aangeboden beeldmateriaal
en context;
 vragen om langzamer te spreken, iets te
herhalen, iets aan te wijzen;
 de vermoedelijke betekenis van transparante
woorden afleiden.

BC AAV MVT 008
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LEZEN
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
 vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 met visuele ondersteuning

Structuur,samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig
samengestelde zinnen
 vrij korte teksten

ET AAV MVT 006
ET AAV MVT 007

ET AAV MVT 008

Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve
en narratieve teksten;
relevante informatie selecteren uit informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten;
de gedachtegang volgen in informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten.

1 september 2011
1 september 2011
LEZEN
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook met socioculturele verschillen tussen de
Franstalige of Engelstalige wereld en de eigen wereld
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
met af en toe een beperkte mate van complexiteit
 duidelijke tekststructuur
 wat langere teksten
 ook met redundante informatie
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
BC AAV MVT 009
het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten;
BC AAV MVT 010
de hoofdgedachte achterhalen in informatieve,
prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiekliteraire teksten;
BC AAV MVT 011
de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten;
BC AAV MVT 012
relevante informatie selecteren uit informatieve,
prescriptieve, narratieve, argumentatieve en artistiekliteraire teksten;
BC AAV MVT 013
een spontane mening vormen over informatieve,
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ET AAV MVT 009

Indien nodig kan de cursist de volgende
strategieën toepassen :
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij
niet alles begrijpt;
 onduidelijke passages herlezen;
 het leesdoel bepalen;
 een eenvoudig woordenboek of woordenlijst
raadplegen;
 de vermoedelijke betekenis van transparante
woorden afleiden;
 de vermoedelijke betekenis van onbekende
woorden afleiden uit de context;
 gebruikmaken van aangeboden ondersteunend
visueel materiaal en van lay-out

SPREKEN
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven

1 september 2011
1 september 2011
prescriptieve narratieve, argu¬mentatieve en artistiekliteraire teksten;
BC AAV MVT 014
de tekststructuur en -samenhang herkennen van
informatieve, prescriptieve en narratieve teksten;
BC AAV MVT 015
cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een
streek waar de doeltaal gesproken wordt.
kan de cursist de volgende taken structurerend
uitvoeren:
BC AAV MVT 016
de informatie van informatieve en narratieve teksten op
overzichtelijke wijze ordenen.
Indien nodig kan de cursist de volgende strategieën
BC AAV MVT 017
toepassen:
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet
alles begrijpt;
 onduidelijke passages herlezen;
 het leesdoel bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
 gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige
en niet-talige) binnen en buiten de tekst;
 digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen;
 hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
 de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
 de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden
afleiden uit de context;
 relevante informatie aanduiden.
SPREKEN
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
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Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten

Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat

Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen

ET AAV MVT 010
ET AAV MVT 011

Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
vooraf gekende informatie meedelen in de vorm van
een informatieve tekst;
een voorbereide uiteenzetting houden over een
bekend onderwerp in de vorm van een informatieve
tekst.

1 september 2011
1 september 2011
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een
samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in
de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 normaal tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel

BC AAV MVT 018
BC AAV MVT 019

BC AAV MVT 020

ET AAV MVT 012

Indien nodig kan de cursist de volgende
strategieën toepassen :
 een spreekplan opstellen

BC AAV MVT 021
BC AAV MVT 022

kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
informatie uit informatieve, prescriptieve en narratieve
teksten meedelen.
beluisterde en gelezen informatieve en narratieve teksten
navertellen;
een spontane mening geven over informatieve,
presciptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;
een situatie, een gebeurtenis of een ervaring beschrijven.
Indien nodig kan de cursist de volgende strategieën
toepassen:
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet
alles kunnen uitdrukken;
 het spreekdoel bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
 een spreekplan opstellen;
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MONDELINGE INTERACTIE
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven

Taalgebruikssituatie
 met en zonder visuele ondersteuning, met
inbegrip van non-verbale signalen

Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten

Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat

1 september 2011



1 september 2011
gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief
materiaal;
 een breed scala van eenvoudige omschrijvingen
inzetten;
 digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en rekening houden
met de consequenties ervan;
 bij een gemeenschappelijke spreektaak talige
afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten
en elkaars tekst nakijken.
MONDELINGE INTERACTIE
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot
anderen
 voor de leerlingen relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip
van non-verbale signalen
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een
samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in
de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
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ET AAV MVT 013
ET AAV MVT 014
ET AAV MVT 015

ET AAV MVT 016

Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
standaarduitdrukkingen en beleefdheidsconventies
gebruiken;
informatie vragen of geven in informatieve en
prescriptieve teksten;
een spontane mening verwoorden in een
informatieve tekst.
Indien nodig kan de cursist de volgende
strategieën toepassen:
 het doel van de interactie bepalen;
 gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
 zeggen dat hij iets niet begrijpt;
 vragen om langzamer te spreken, iets te
herhalen;
 iets aanwijzen om na te gaan of hij de
gesprekspartner begrepen heeft;
 eenvoudige technieken toepassen om een kort
gesprek te beginnen, gaande te houden of te
beëindigen.

SCHRIJVEN
In teksten met de volgende kenmerken




Onderwerp
concreet
eigen leefwereld en dagelijks leven
zeer vertrouwd

1 september 2011
1 september 2011
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken uitvoeren:
BC AAV MVT 023
BC AAV MVT 024

BC AAV MVT 025

de taaltaken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”,
in een gesprekssituatie uitvoeren;
een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en
afsluiten.

Indien nodig kan de cursist de volgende strategieën
toepassen :
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet
alles begrijpt of kan uitdrukken;
 het doel van de interactie bepalen en zijn taalgedrag
er op afstemmen;
 gebruik maken van non-verbaal gedrag;
 een breed scala van eenvoudige omschrijvingen
inzetten;
 vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
 zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of zij
de andere gesprekspartner begrepen hebben;
 eenvoudige technieken toepassen om een kort
gesprek te beginnen, gaande te houden en te
beëindigen.
SCHRIJVEN
In teksten met de volgende kenmerken




Onderwerp
concreet
vertrouwd
eigen leefwereld en dagelijks leven
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Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
Structuur, samenhang en lengte
korte, enkelvoudige zinnen
elementaire tekststructuur
vrij korte teksten
Woordenschat et taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
standaarduitdrukkingen en vaste frasen gebruiken;
mededelingen schrijven;
informatie over zichzelf geven;
een spontane mening verwoorden in een
informatieve of narratieve tekst.

1 september 2011







ET AAV MVT 017
ET AAV MVT 018
ET AAV MVT 019
ET AAV MVT 020








BC AAV MVT 026
BC AAV MVT 027
BC AAV MVT 028
BC AAV MVT 029

BC AAV MVT 030
ET AAV MVT 021

Indien nodig kan de cursist de volgende
strategieën toepassen:
 gebruikmaken van een model of van een in de
klas behandelde tekst;
 een passende lay-out gebruiken;
 de eigen tekst nakijken;
 een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst
gebruiken.

BC AAV MVT 031

1 september 2011
Taalgebruikssituatie
voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
eenvoudige en duidelijke tekststructuur
vrij korte en af en toe iets langere teksten
Woordenschat en taalvariëteit
frequente woorden
standaardtaal
informeel en formeel

kan de cursist de volgende taken beschrijvend
uitvoeren:
formulieren en open vragenlijsten invullen;
een mededeling schrijven;
een situatie, een gebeurtenis, een ervaring beschrijven;
alledaagse omgangsvormen en beleefdheidsconventies
voor sociale contacten gebruiken.
kan de cursist de volgende taken structurerend
uitvoeren:
informele en formele, ook digitale correspondentie voeren.
Indien nodig kan de cursist de volgende strategieën
toepassen:
 zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet
alles kan uitdrukken;
 het schrijfdoel bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
 een schrijfplan opstellen;
 gebruikmaken van een model;
 digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en rekening houden
met de consequenties ervan;
 de passende lay-out gebruiken;
 de eigen tekst nakijken;
 bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige
afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten
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ET AAV MVT 022

KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de
cursist op zijn niveau functionele beheersing van de
volgende taalelementen inzetten:
 vorm, betekenis en reëel gebruik in context van
frequente woorden en woordcombinaties uit de
volgende domeinen:
o persoonlijke gegevens;
o dagelijks leven;
o relatie tot anderen;
o het professionele domein;
 belangrijke grammaticale constructies, eventueel
met behulp van schema’s en overzichten;
 reeds in de klas gebruikte vormen en structuren
herkennen en inzetten in nieuwe contexten;
 de spreektaal: kennis van verschillende
taalregisters (informeel, formeel);
 het eigene van de tekstsoorten die aan bod
komen.

1 september 2011

BC AAV MVT 032

1 september 2011
en elkaars tekst nakijken;
 rekening houden met de belangrijkste conventies van
geschreven taal.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist
op zijn niveau functionele beheersing van de volgende
taalelementen inzetten:

VOOR ENGELS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis
om
personen, dieren en zaken te kunnen benoemen
 te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? /wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal
 lidwoorden: bepaald en
onbepaald
 voornaamwoorden: persoonlijk,
bezittelijk en aanwijzend
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
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1 september 2011




1 september 2011
personen, dieren en zaken nader te kunnen bepalen
en te kunnen omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties te kunnen aanduiden
 genitiefvormen

uitspraken te kunnen doen


te kunnen bevestigen, te kunnen vragen en te kunnen
ontkennen





bevestigende, ontkennende en
vragende zinnen
overeenkomst tussen onderwerp
en werkwoord
vragende woorden
gebruik van ‘do’ om iets te
benadrukken



te kunnen situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging,
richting, afstand …



te kunnen situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur,
frequentie, herhaling …




vorming en gebruik van de
belangrijkste tijden van de
werkwoorden voor de
communicatie in de
tegenwoordige, de verleden en de
toekomende tijd

te kunnen argumenteren en logische verbanden
leggen
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1 september 2011
uitdrukken van reden, oorzaak en
gevolg



uitdrukken van doel



uitdrukken van wil en gevoelens



uitdrukken van (afwezigheid van)
toelating en verplichting



relatie en samenhang tussen tekstgedeelten te
kunnen aan duiden
 samengestelde zinnen ook met
onderschikking



te kunnen rapporteren


indirecte rede

VOOR FRANS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis
om
personen, dieren en zaken te benoemen
 te kunnen verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? /wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal,
telbaar en ontelbaar, genus
 lidwoorden: getal, bepaald en
onbepaald, genus, article zéro,
article partitif
 voornaamwoorden: persoonlijk,
bezittelijk, aanwijzend, onderwerp,
lijdend en meewerkend voorwerp
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden


personen, dieren en zaken nader te kunnen bepalen
en te kunnen omschrijven
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1 september 2011
bijvoeglijke naamwoorden
overeenkomst zelfstandig
naamwoord - bijvoeglijk
naamwoord
gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking



o



relaties te kunnen aanduiden
 betrekkelijke bijzinnen

uitspraken te kunnen doen


te kunnen bevestigen, te kunnen vragen en te kunnen
ontkennen
 bevestigende, ontkennende en
vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp
en werkwoord
 vragende woorden
 iets benadrukken



te kunnen situeren in de ruimte




uitdrukken van ruimte, beweging,
richting, afstand …

te kunnen situeren in de tijd





Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene vorming Versie {1.0} - BVR

uitdrukken van tijd, duur,
frequentie, herhaling …
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toekomende tijd
vorming, waarde en gebruik van
de andere wijzen voor de
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1 september 2011
communicatie



te kunnen argumenteren en logische verbanden te
kunnen leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en
gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van (on)zekerheid en
twijfel
 uitdrukken van (on)mogelijkheid
en waarschijnlijkheid
 uitdrukken van tegenstelling en
toegeving
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van hypothese
 uitdrukken van voorwaarde



perspectief te kunnen aanduiden
o



neutraal/geen handelende persoon/nadruk
op handelende persoon
 gebruik van actief versus passief:
betekenis en passiefvorming

relatie en samenhang tussen tekstgedeelten te
kunnen aanduiden




te kunnen rapporteren


BC AAV MVT 033

samengestelde zinnen ook met
onderschikking

indirecte rede

De cursist kan reflecteren over taal en taalgebruik binnen
de vermelde taalgebruikssituaties en daarbij zijn
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1 september 2011
functionele kennis ter ondersteuning van zijn
taalbeheersing uitbreiden door naar aanleiding van
zinvolle communicatieve situaties en taaltaken:


reeds in de klas behandelde vormen en structuren te
kunnen herkennen en ontleden;



door te kunnen observeren hoe vormen en structuren
functioneren, onder begeleiding regels te ontdekken
en formuleren;



gelijkenissen en verschillen tussen talen te kunnen
ontdekken en zijn kennis van andere talen te kunnen
inzetten.

Wiskunde

Code
ET AAV WI 001

ET AAV WI 002

ET AAV WI 003

Eindtermen
De cursist kan
wiskundetaal begrijpen en gebruiken door onder
andere wiskundige rekenregels en conventies correct
te hanteren en toe te passen;
functioneel gebruikmaken van informatie- en
communicatietechnologie om wiskundige informatie te
verkennen en voor te stellen, en om wiskundige
problemen te onderzoeken en op te lossen;
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren
en structureren;

gebruikmaken van wiskundige technieken, zoals
figuren maken en tabellen opstellen;

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van nietrelevante gegevens;
o gegevens met elkaar en met de
probleemstelling in verband brengen

Code
BC AAV WI 001

BC AAV WI 002

BC AAV WI 003

Basiscompetenties
De cursist kan
wiskundetaal begrijpen en gebruiken door o.a.
wiskundige rekenregels en conventies correct te
hanteren en toe te passen;
informatie- en communicatietechnologie gebruiken om
wiskundige informatie te verwerken, te berekenen, uit te
voeren of om wiskundige problemen te onderzoeken;
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren
en structureren;

gebruik maken van wiskundige technieken zoals
figuren maken en tabellen opstellen:

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van niet relevante
o gegevens met elkaar en met de probleemstelling
in verband brengen
o gegevens en gevraagde weergeven in een
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o de gegevens en het gevraagde weergeven in
een geschikt wiskundig model;
o het vraagstuk planmatig uitwerken;
ET AAV WI 004
reflecteren over de gemaakte keuzes voor
representatie- en oplossingstechnieken en ze
verantwoorden.
GETALLENLEER EN BEWERKINGEN
ET AAV WI 005
basisbewerkingen met gehele getallen en breuken
uitvoeren;
ET AAV WI 006
problemen oplossen in verband met breuken en
verhoudingen (onder meer de regel van drieën) en
daarbij herkennen welke grootheden en welke
bewerkingen aan de orde zijn:

evenredigheden functioneel toepassen met
ten minste het principe van de regel van
drieën, percentrekenen en schaalgebruik;
 bij het uitvoeren van de berekeningen
verantwoord kiezen tussen schattend rekenen
en benaderend rekenen met de
zakrekenmachine;
 zinvol afronden bij opeenvolgende
berekeningen;
 de zakrekenmachine gebruiken bij
berekeningen met getallen in decimale en
breukvorm.

1 september 2011
o
BC AAV WI 004

BC AAV WI 005
BC AAV WI 006

BC AAV WI 007

ET AAV WI 007

ALGEBRA: verbanden en veranderingen
betekenisvolle formules omvormen:
 de waarde berekenen van een variabele in
een formule bij vervanging van de andere
variabele(n) door een getal;
 één variabele in functie van een of meer
andere schrijven;
 het effect aangeven van de verandering van
de ene variabele op de andere;
 eenvoudige verbanden beschrijven tussen
variabelen met behulp van formules;

BC AAV WI 008

1 september 2011
geschikt wiskundig model
het vraagstuk planmatig uitwerken;

reflecteren op de gemaakte keuzes voor representatieen oplossingstechnieken en ze verantwoorden.
GETALLENLEER EN BEWERKINGEN
basisbewerkingen met gehele getallen en breuken
uitvoeren;
problemen oplossen in verband met breuken en
verhoudingen (onder meer de regel van drieën) en
daarbij herkennen welke grootheden en welke
bewerkingen aan de orde zijn:
 evenredigheden functioneel toepassen met ten
minste het principe van de regel van drieën,
percentrekenen en schaalgebruik;
 bij het uitvoeren van de berekeningen
verantwoord kiezen tussen schattend rekenen
en benaderend rekenen met de
zakrekenmachine;
 zinvol afronden bij opeenvolgende
berekeningen;
 de zakrekenmachine gebruiken bij
berekeningen met getallen in decimale en
breukvorm;
berekeningen met vierkantswortels en machten
uitvoeren.
ALGEBRA: verbanden en veranderingen
betekenisvolle formules omvormen:
 de waarde berekenen van een variabele in een
formule bij vervanging van de andere
variabele(n) door een getal;
 één variabele in functie van één of meerdere
andere schrijven;
 het effect aangeven van de verandering van de
ene variabele op de andere;
 eenvoudige verbanden beschrijven tussen
variabelen met behulp van formules;
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ET AAV WI 008

de samenhang aangeven tussen verschillende
voorstellingswijzen van het verband tussen variabelen,
namelijk verwoording, tabel, grafiek en formule
(voorschrift):
 een tabel maken van het verband tussen
variabelen;
 een gegeven tabel en grafiek interpreteren,
minstens met betrekking tot:
- het aflezen van bepaalde waarden;
- het aflezen van extreme waarden;
- het interpreteren van het globale
verloop (constant, stijgen, dalen);
 in een opportuun gekozen assenstelsel een
grafiek tekenen van het verband tussen
variabelen in een gegeven betekenisvolle
situatie;

ET AAV WI 009

aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en
bespreken van enkele eenvoudige functies (mede met
behulp van ICT.

STATISTIEK: data-analyse en variabiliteit

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV WI 009
vergelijkingen van de eerste graad algebraïsch oplossen
en vraagstukken oplossen waarbij het verband
beschreven wordt door eerstegraads-vergelijkingen;
BC AAV WI 010
standaardvergelijkingen van de tweede graad
algebraïsch oplossen;
BC AAV WI 011
verschillende soorten verbanden herkennen: lineair
verband, recht evenredig, omgekeerd evenredig,
exponentieel, kwadratisch en goniometrisch:
 een tabel maken van het verband tussen
variabelen;
 een gegeven tabel en grafiek interpreteren,
minstens met betrekking tot:
- het aflezen van bepaalde waarden;
- het aflezen van extreme waarden;
- het interpreteren van het globale
verloop (constant, stijgen, dalen);
 de formule kunnen opstellen vanuit een
gegeven tabel en grafiek of vraagstuk;
 problemen, waarbij een functioneel verband
gegeven is, oplossen en die oplossing
interpreteren (eventueel met behulp van ICT);
BC AAV WI 012

aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en
bespreken van enkele eenvoudige functies (mede met
behulp van ICT), waaronder lineaire en exponentiële
groei:
 uit de grafiek van eerstegraadsfuncties het
nulpunt, de tekenverandering, het stijgen of
dalen afleiden;
 uit de grafiek van tweedegraadsfuncties de
nulpunten, de tekenverandering, het stijgen of
dalen afleiden;
 bijzonderheden van grafieken aflezen;
 de onderlinge ligging van twee grafieken
vergelijken en interpreteren;
 veranderingen beschrijven en vergelijken met
behulp van differentiequotiënten.
STATISTIEK: data-analyse en variabiliteit
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ET AAV WI 010
statistische gegevens interpreteren uit
frequentietabellen en diverse grafische voorstellingen;
ET AAV WI 011
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen
van de representativiteit van een steekproef voor het
formuleren van statistische besluiten over de
populatie;
ET AAV WI 012
in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en
variatie van statistische gegevens gebruiken bij het
trekken van conclusies.

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV WI 013
statistische gegevens interpreteren uit
frequentietabellen en diverse grafische voorstellingen;
BC AAV WI 014
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van
de representativiteit van een steekproef voor het
formuleren van statistische besluiten over de populatie;
BC AAV WI 015

BC AAV WI 016

BC AAV WI 017

BC AAV WI 018

BC AAV WI 019

ET AAV WI 013

MEETKUNDE: ruimte en vorm
redeneren over meetkundige vormen en situaties in
2D en 3D:
 herkennen en gebruiken van de meetkundige
begrippen evenwijdige stand, loodrechte stand
en hoeken;
 herkennen van figuren in het vlak en kubus,
balk, recht prisma, cilinder, piramide, kegel en
bol aan de hand van een schets, tekening en
dergelijke;

BC AAV WI 020

in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en
variatie van statistische gegevens gebruiken bij het
trekken van conclusies;
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van
de representativiteit van een steekproef voor het
formuleren van statistische besluiten over de populatie;
in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en
variatie van statistische gegevens gebruiken bij het
trekken van conclusies;
met behulp van ICT het gemiddelde en
standaardafwijking berekenen van statistische
gegevens;
een normale verdeling herkennen, schetsen en
bespreken:
 het gemiddelde en de standaardafwijking
gebruiken als karakteristieken van een normale
verdeling;
 de standaard normaalverdeling gebruiken
(m.b.v. ICT).
MEETKUNDE: ruimte en vorm
redeneren over meetkundige vormen en situaties in 2D
en 3D:
 herkennen en gebruiken de meetkundige
begrippen evenwijdige stand, loodrechte stand
en hoeken;
 herkennen figuren in het vlak en kubus, balk,
recht prisma, cilinder, piramide, kegel en bol
aan de hand van een schets, tekening en
dergelijke;
 begrijpen een gegeven eenvoudige redenering
of argumentatie in verband met eigenschappen
van meetkundige figuren;
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ET AAV WI 014
bij meetkundige berekeningen in vlakke en in beperkte
ruimtelijke situaties gebruikmaken van schetsen en
tekeningen, van meetkundige begrippen en
elementaire eigenschappen, in het bijzonder van:
 de stelling van Pythagoras
 oppervlakte
 inhoud.

2.2

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV WI 021
bij meetkundige berekeningen in vlakke en in beperkte
ruimtelijke situaties gebruik maken van schetsen en
tekeningen, van meetkundige begrippen en elementaire
eigenschappen, in het bijzonder van:
 gelijke verhoudingen
 eigenschappen van hoeken
 de stelling van Pythagoras
 goniometrische verhoudingen in een
rechthoekige driehoek
 oppervlakte
 inhoud.

Informatie- en communicatietechnologie

Code
ET AAV ICT 001
ET AAV ICT 002
ET AAV ICT 003
ET AAV ICT 004
ET AAV ICT 005
ET AAV ICT 006

Eindtermen
De cursist
reageert gepast bij een virusmelding;
gebruikt beveiligingsprogramma’s;
leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming
met ethische en deontologische regels;
kan functioneren in een eenvoudige digitale
leeromgeving;
kan een ingebouwde helpfunctie gebruiken;
kan datagehelen (tekst, foto, audio, video,
programma’s) downloaden;

ET AAV ICT 007

kan tekst-, cijfer-, beeld- of geluidsmateriaal in één
document integreren;

ET AAV ICT 008

kan courante informatie- en communicatietechnologie
en -software gebruiken;

ET AAV ICT 009
ET AAV ICT 010

maakt back-ups;
kan aangeven waarvoor databanktoepassingen
gebruikt worden;
kan met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn
relevantie beoordelen, verwerken en bewaren;

ET AAV ICT 011

Code
BC AAV ICT 001
BC AAV ICT 002
BC AAV ICT 003
BC AAV ICT 004
BC AAV ICT 005
BC AAV ICT 006
BC AAV ICT 007
BC AAV ICT 008
BC AAV ICT 009
BC AAV ICT 010
BC AAV ICT 011
BC AAV ICT 012
BC AAV ICT 013
BC AAV ICT 014

Basiscompetenties
De cursist
handelt correct t.a.v. virusbeveiliging en anti-virussoftware;
gebruikt beveiligingsprogramma’s;
leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met
ethische en deontologische regels;
kan in een eenvoudige digitale leeromgeving functioneren;
kan een ingebouwde helpfunctie gebruiken;
kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s)
downloaden;
kan bestanden (de)comprimeren;
kan tekst-, cijfer-, beeld- of geluidsmateriaal in één
document integreren;
kan een programma installeren en de-installeren;
kan courante informatie- en communicatietechnologie en software gebruiken;
kan ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven;
maakt back-ups;
kan aan geven aan waarvoor databanktoepassingen
gebruikt worden;
kan met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn
relevantie beoordelen, verwerken en bewaren;
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ET AAV ICT 012
ET AAV ICT 013
ET AAV ICT 014
ET AAV ICT 015
ET AAV ICT 016
ET AAV ICT 017

ET AAV ICT 018
ET AAV CT 019

ET AAV ICT 020
ET AAV ICT 021
ET AAV ICT 022
ET AAV ICT 023

2.3

stelt een eenvoudig e-portfolio op;
interpreteert de elementen van een beeldscherm;
kan zich registreren;
kan de procedure doorlopen voor pc-banking, digitale
aankopen en reserveringen;
kan ICT gebruiken om te communiceren;
kan een ICT-toepassing voor een opdracht kiezen en
gebruiken;

kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt
zijn voor een bepaalde taak;
kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf
van een computer en andere frequent gebruikte
hardware;
kan het aanbod van verschillende providers
onderscheiden en een bewuste keuze maken;
kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes
inschatten;
kan de mogelijkheden en de gevaren van commerciële
toepassingen van het internet aangeven;
gaat kritisch om met ICT-ontwikkelingen.

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV ICT 015 kan bestaande digitale databanken raadplegen;
BC AAV ICT 016 kan nieuwsgroepen gebruiken;
BC AAV ICT 017 stelt een eenvoudig e-portfolio op;
BC AAV ICT 018 interpreteert de elementen van een beeldscherm;
BC AAV ICT 019 kan zich registreren;
BC AAV ICT 020 kan de procedure doorlopen voor pc-banking, digitale
aankopen en reserveringen;
BC AAV ICT 021 kan ICT gebruiken om te communiceren;
BC AAV ICT 022 kan een ICT-toepassing voor een opdracht kiezen en
gebruiken;
BC AAV ICT 023 kan een keuze maken uit een aanbod software voor een
specifieke toepassing;
BC AAV ICT 024 kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn
voor een bepaalde taak;
BC AAV ICT 025 kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf van
een computer en andere frequent gebruikte hardware;
BC AAV ICT 026
BC AAV ICT 027
BC AAV ICT 028
BC AAV ICT 029
BC AAV ICT 030

kan het aanbod van verschillende providers onderscheiden
en een bewuste keuze maken;
kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes inschatten;
kan de mogelijkheden en de gevaren van commerciële
toepassingen van het internet aangeven;
kan de maatschappelijke impact van ICT toelichten
volgt de actualiteit op het vlak van functionele ICTtoepassingen.

Wetenschappen

Code

ET AAV WE 001

ET AAV WE 002

Eindtermen
De cursist kan
Natuurwetenschappen
bij de mens de onderlinge samenhang tussen de
verschillende lichaamsstelsels met voorbeelden
illustreren;

Code

bij de mens beschrijven hoe erfelijke kenmerken van

BC AAV WE 002

BC AAV WE 001

Basiscompetenties
De cursist kan
Natuurwetenschappen
bij de mens de onderlinge samenhang van het
spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het bloed, de
bloedsomloop, het uitscheidingsstelsel en het
voortplantingsstelsel met voorbeelden illustreren;
bij de mens beschrijven hoe erfelijke kenmerken van
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generatie op generatie worden overgedragen;
ET AAV WE 003 bij de mens manieren aangeven om de voortplanting te
regelen en om seksueel overdraagbare aandoeningen
te voorkomen;
ET AAV WE 004 in een concreet voorbeeld aantonen wat een ecologisch
evenwicht is, dat de mens natuur en milieu beïnvloedt,
en dat daardoor ecologische evenwichten kunnen
wijzigen;
ET AAV WE 005 voor de biologische evolutie aanwijzingen geven;
ET AAV WE 006 in concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven
aantonen dat energie in verschillende vormen kan
voorkomen en omgezet kan worden in andere
energievormen;
ET AAV WE 007 de bewegingen van aarde en maan en de
waarneembare gevolgen ervan op aarde aantonen;

1 september 2011
1 september 2011
generatie op generatie worden overgedragen;
BC AAV WE 003 bij de mens manieren aangeven om de voortplanting te
regelen en om seksueel overdraagbare aandoeningen te
voorkomen;
BC AAV WE 004 in een concreet voorbeeld aantonen wat een ecologisch
evenwicht is, dat de mens natuur en milieu beïnvloedt, en
dat daardoor ecologische evenwichten kunnen wijzigen;

ET AAV WE 008

op een eenvoudige manier enkele fysischaardrijkskundige kenmerken van een bestudeerde regio
verklaren.
Onderzoekend leren
bij een eenvoudig onderzoek, de essentiële stappen
van de natuurwetenschappelijke methode
onderscheiden;

BC AAV WE 008

de mogelijkheden en beperkingen van
wetenschappelijke experimenten en theorieën
illustreren.

BC AAV WE 010

ET AAV WE 009

ET AAV WE 010

BC AAV WE 005
BC AAV WE 006

voor de biologische evolutie aanwijzingen geven;
in concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven aantonen
dat energie in verschillende vormen kan voorkomen en
omgezet kan worden in andere energievormen;

BC AAV WE 007

de bewegingen van hemellichamen in ons zonnestelsel
beschrijven en de waarneembare gevolgen ervan op aarde
aantonen;
eenvoudige reliëfvormen op een samenhangende manier in
verband brengen met lithologische kenmerken, geologische
structuren en geomorfologische processen.
Onderzoekend leren
met betrekking tot een concreet natuurwetenschappelijk of
toegepast natuurwetenschappelijk probleem, vraagstelling
of fenomeen, een eigen hypothese (bewering, verwachting)
formuleren en aangeven waarop deze steunt;
de resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen
tegenover de verwachte resultaten, rekening houdend met
de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden;
experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties
uit de leefwereld verbinden;
doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting,
waarnemen;
alleen of in groep waarnemings- en andere gegevens
mondeling of schriftelijk verwoorden;
alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er verslag over
uitbrengen;
een fysisch, chemisch, biologisch, of geofysisch verschijnsel
of proces met behulp van een model voorstellen en
uitleggen;

BC AAV WE 009

BC AAV WE 011
BC AAV WE 012
BC AAV WE 013
BC AAV WE 014
BC AAV WE 015
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1 september 2011
1 september 2011
BC AAV WE 016 in het kader van een experiment een meettoestel aflezen;
Wetenschap en samenleving
BC AAV WE 017 de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de
technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van
de mens met een voorbeeld illustreren;
BC AAV WE 018 een voorbeeld geven van positieve en nadelige
(neven)effecten van natuurwetenschappelijke toepassingen
BC AAV WE 019 met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van
natuurwetenschappelijke toepassingen illustreren;
BC AAV WE 020 met een voorbeeld de ethische dimensie van
natuurwetenschappen illustreren en een eigen standpunt
daaromtrent met argumenten verdedigen;
BC AAV WE 021 de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke
experimenten en theorieën illustreren.

2.5 Maatschappij
Code
ET AAV MA 001

ET AAV MA 002
ET AAV MA 003
ET AAV MA 004

ET AAV MA 005

ET AAV MA 006
ET AAV MA 007
ET AAV MA 008

Eindtermen
De cursist kan
in duurzaamheidvraagstukken de verwevenheid en
wederzijdse beïnvloeding tussen economische, sociale
en ecologische aspecten, techniek en beleid herkennen;
naar duurzame oplossingen zoeken om de lokale en
globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
aangeven hoe hij kan deelnemen aan besluitvorming in
en opbouw van de samenleving;
aantonen dat het samenleven in een democratische
rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die
gelden voor burgers, organisaties en overheid;
de rol erkennen van controle en evenwicht tussen de
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons
democratisch bestel;
de rol illustreren van de media en organisaties in het
functioneren van ons democratisch bestel;
de hoofdzaken van de federale Belgische
staatsstructuur onderscheiden;
het samenleven in ons democratisch bestel toetsen aan

Code
BC AAV MA 001

BC AAV MA 002
BC AAV MA 003
BC AAV MA 004

BC AAV MA 005

BC AAV MA 006
BC AAV MA 007
BC AAV MA 008

Basiscompetenties
De cursist kan
in duurzaamheidvraagstukken de verwevenheid en
wederzijdse beïnvloeding tussen economische, sociale en
ecologische aspecten, techniek en beleid herkennen;
naar duurzame oplossingen zoeken om de lokale en
globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
aangeven hoe hij kan deelnemen aan besluitvorming in en
opbouw van de samenleving;
aantonen dat het samenleven in een democratische
rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden
voor burgers, organisaties en overheid;
de rol erkennen van controle en evenwicht tussen de
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons
democratisch bestel;
de rol illustreren van de media en organisaties in het
functioneren van ons democratisch bestel;
de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur
onderscheiden;
het samenleven in ons democratisch bestel toetsen aan
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het samenleven in andere regeringsvormen;
ET AAV MA 009
van Europese samenwerking, van het beleid en de
instellingen van de Europese Unie de betekenis voor de
eigen leefwereld toelichten;
ET AAV MA 010
het belang aantonen van internationale organisaties en
instellingen;
ET AAV MA 011
met voorbeelden uitleggen hoe welvaart wordt
gecreëerd en hoe een overheid inkomsten verwerft en
aanwendt;
ET AAV MA 012
de eigen opvatting toetsen aan de verschillende
opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart;
ET AAV MA 013
kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van
armoede aangeven;
ET AAV MA 014
een beroep doen op maatschappelijke diensten en
instellingen;
ET AAV MA 015
gebruikmaken van de gepaste kanalen om zijn vragen,
problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken;
ET AAV MA 016
met voorbeelden het belang van ruimtelijke ordening
illustreren;
ET AAV MA 017
in fundamentele maatschappelijke problemen,
actualiteit, eigen ervaringen en opleidingselementen het
verband aantonen tussen verleden, heden en toekomst;
ET AAV MA 018
een tijdband hanteren als historisch referentiekader voor
belangrijke figuren, gebeurtenissen en periodes, voor
opleidings- en andere informatie;

1 september 2011
1 september 2011
het samenleven in andere regeringsvormen;
BC AAV MA 009
van Europese samenwerking, van het beleid en de
instellingen van de Europese Unie de betekenis voor de
eigen leefwereld toelichten;
BC AAV MA 010
het belang aantonen van internationale organisaties en
instellingen;
BC AAV MA 011
met voorbeelden uitleggen hoe welvaart wordt gecreëerd
en hoe een overheid inkomsten verwerft en aanwendt;
BC AAV MA 012
BC AAV MA 013
BC AAV MA 014
BC AAV MA 015
BC AAV MA 016
BC AAV MA 017

BC AAV MA 018

BC AAV MA 019
BC AAV MA 020
BC AAV MA 021

BC AAV MA 022
BC AAV MA 023
ET AAV MA 019

van fundamentele maatschappelijke problemen,

BC AAV MA 024

de eigen opvatting toetsen aan de verschillende
opvattingen over welzijn en verdeling van welvaart;
kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van
armoede aangeven;
een beroep doen op maatschappelijke diensten en
instellingen;
gebruikmaken van de gepaste kanalen om zijn vragen,
problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken;
met voorbeelden het belang van ruimtelijke ordening
illustreren;
in fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit,
eigen ervaringen en opleidingselementen het verband
aantonen tussen verleden, heden en toekomst;
een tijdband hanteren als historisch referentiekader voor
belangrijke figuren, gebeurtenissen en periodes, voor
opleidings- en andere informatie;
via een historische redenering zijn standpunt t.o.v. een
maatschappelijk probleem nuanceren;
de krachtlijnen aantonen van het historisch
referentiekader in termen van tijd, ruimte en socialiteit;
een overeenkomst en een verschil aangeven tussen de
ontwikkelingsfasen van de westerse samenleving
onderling en tussen ontwikkelingsfasen van de westerse
en andere samenlevingen;
de breuklijnen omschrijven in de evoluerende Belgische
samenleving vanaf 1830;
de breuklijnen omschrijven in de evoluerende mondiale
samenleving;
van fundamentele maatschappelijke problemen,
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actualiteit, eigen ervaringen en opleidingselementen het
verband aantonen met geografische determinanten;

ET AAV MA 020
ET AAV MA 021

een atlas, een plattegrond en een kaart gebruiken;
gegevens over weer en klimaat van een gebied uit
cijfers, grafische voorstellingen en kaarten aflezen en
interpreteren.

1 september 2011
1 september 2011
actualiteit, eigen ervaringen en opleidingselementen het
verband aantonen met geografische determinanten;
BC AAV MA 025
kan zowel verschuivingen van industrie of tertiaire
activiteiten als demografische migraties met voorbeelden
illustreren en dat in verband brengen met sociaaleconomische of politieke of geografische factoren;
BC AAV MA 026
stad, platteland, verstedelijking en mobiliteit morfologisch
en functioneel typeren en verklaren;
BC AAV MA 027
aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een
eenvoudige manier verwerken, gebruik makend van
beschikbare, hedendaagse informatiebronnen en –
technieken;
BC AAV MA 028
een kaartvoorstelling kiezen in functie van gebruik
BC AAV MA 029
een atlas, een plattegrond en een kaart gebruiken;
BC AAV MA 030
gegevens over weer en klimaat van een gebied uit cijfers,
grafische voorstellingen en kaarten aflezen en
interpreteren.

2.6 Cultuur
Code
ET AAV CU 001

ET AAV CU 002
ET AAV CU 003
ET AAV CU 004
ET AAV CU 005

ET AAV CU 006
ET AAV CU 007

Eindtermen
De cursist kan
de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies,
waarden en normen in eigen en andere sociale en
culturele groepen beschrijven;
beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om
zichzelf uit te drukken;
de impact van cultuur op denken, voelen en handelen
herkennen;
zijn appreciatie voor cultureel erfgoed hier en elders
uiten;
gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering,
met ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik, bij
zichzelf en anderen;
kritisch omgaan met de invloed van de media op de
beeldvorming;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en

Code
BC AAV CU 001

BC AAV CU 002
BC AAV CU 003
BC AAV CU 004
BC AAV CU 005

BC AAV CU 006
BC AAV CU 007

Basiscompetenties
De cursist kan
de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies,
waarden en normen in eigen en andere sociale en
culturele groepen beschrijven;
beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om
zichzelf uit te drukken;
de impact van cultuur op denken, voelen en handelen
herkennen;
zijn appreciatie voor cultureel erfgoed hier en elders uiten;
gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met
ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en
anderen;
kritisch omgaan met de invloed van de media op de
beeldvorming;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en
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levensopvattingen;
ET AAV CU 008
uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de
invloed is van onverdraagzaamheid, racisme en
xenofobie op het samenleven;
ET AAV CU 009
rekening houden met de situatie, opvattingen en
emoties van anderen in het omgaan met elkaar.

1 september 2011
1 september 2011
levensopvattingen;
BC AAV CU 008
uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de
invloed is van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie
op het samenleven;
BC AAV CU 009
rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties
van anderen in het omgaan met elkaar.

2.7 Organisatie en samenwerking
Code
ET AAV SA 001
ET AAV SA 002
ET AAV SA 003
ET AAV SA 004
ET AAV SA 005
ET AAV SA 006

Eindtermen
De cursist kan
de essentie van een probleem omschrijven;
bij een probleem de beïnvloedende factoren
achterhalen;
bij een probleem de beïnvloedende factoren volgens
belangrijkheid rangschikken;
bij een probleem de relaties tussen de beïnvloedende
factoren aangeven;
een probleem vanuit verschillende invalshoeken
benaderen;
bij een probleem met de situatie, opvattingen en
emoties van anderen rekening houden;

Code
BC AAV SA 001
BC AAV SA 002
BC AAV SA 003
BC AAV SA 004
BC AAV SA 005
BC AAV SA 006
BC AAV SA 007

ET AAV SA 007

voor een probleemstelling de meest geschikte
oplossingsstrategie kiezen;

BC AAV SA 008
BC AAV SA 009

ET AAV SA 008

een planning maken;

BC AAV SA 010
BC AAV SA 011

ET AAV SA 009

een planning uitvoeren;

ET AAV SA 010
ET AAV SA 011
ET AAV SA 012

de gevolgde strategie evalueren;
de gevolgde strategie bijsturen;
proces en product evalueren;

BC AAV SA 012
BC AAV SA 013
BC AAV SA 014
BC AAV SA 015
BC AAV SA 016
BC AAV SA 017

Basiscompetenties
De cursist kan
de essentie van een probleem omschrijven;
bij een probleem de beïnvloedende factoren achterhalen;
bij een probleem de beïnvloedende factoren volgens
belangrijkheid rangschikken;
bij een probleem de relaties tussen de beïnvloedende
factoren aangeven;
een probleem vanuit verschillende invalshoeken
benaderen;
bij een probleem met de situatie, opvattingen en emoties
van anderen rekening houden;
met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in
samenleving en wereld rekening houden;
voor een probleemstelling de meest geschikte
oplossingsstrategie kiezen;
op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke
oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren;
een planning op langere termijn maken;
zelfstandig de meest geschikte oplossingsstrategie
kiezen;
een planning uitvoeren;
originele ideeën en oplossingen ontwikkelen;
toetsen of originele ideeën uitvoerbaar zijn;
de gevolgde strategie evalueren;
de gevolgde strategie bijsturen;
proces en product evalueren;
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ET AAV SA 013
uit de evaluatie lessen trekken;
ET AAV SA 014
keuzes maken op basis van afwegingen;
ET AAV SA 015
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken
doel over de aanpak overleggen;

ET AAV SA 016
ET AAV SA 017
ET AAV SA 018
ET AAV SA 019

ET AAV SA 020

ET AAV SA 021

bij een groepsopdracht verschillende beslissingswijzen
toepassen;
zich bij een in groep genomen beslissing constructief
aansluiten;
de eigen taken van een groepsopdracht volgens
afspraken uitvoeren;
actief bijdragen tot het realiseren van
gemeenschappelijke doelen;

bij een groepsopdracht de eigen bijdrage en die van
anderen, zowel aan het proces als aan het product,
evalueren;
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage aan het proces
en aan het product bijsturen;

ET AAV SA 022
ET AAV SA 023

over een groepsopdracht communiceren;
de eigen sterke en zwakke punten verwoorden;

ET AAV SA 024

het groepsresultaat en de teamwerking bespreken.

2.4

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV SA 018
uit de evaluatie lessen trekken;
BC AAV SA 019
keuzes maken op basis van afwegingen;
BC AAV SA 020
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken
doel over de aanpak overleggen;
BC AAV SA 021
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken
doel over de aanpak onderhandelen;
BC AAV SA 022
bij een groepsopdracht verschillende beslissingswijzen
toepassen;
BC AAV SA 023
zich bij een in groep genomen beslissing constructief
aansluiten;
BC AAV SA 024
de eigen taken van een groepsopdracht volgens
afspraken uitvoeren;
BC AAV SA 025
actief bijdragen tot het realiseren van gemeenschappelijke
doelen;
BC AAV SA 026
de impact van het eigen handelen, in relaties met anderen
en in de samenleving afwegen;
BC AAV SA 027
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage en die van
anderen, zowel aan het proces als aan het product,
evalueren;
BC AAV SA 028
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage aan het proces
en aan het product bijsturen;
BC AAV SA 029
bij een groepsopdracht suggesties formuleren om de
bijdrage van anderen bij te sturen;
BC AAV SA 030
over een groepsopdracht communiceren;
BC AAV SA 031
de eigen sterke en zwakke punten verwoorden;
BC AAV SA 032
over de eigen interactievaardigheden conclusies
formuleren;
BC AAV SA 033
het groepsresultaat en de teamwerking bespreken.

Nederlands

Code

Eindtermen
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:

Code

Basiscompetenties
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie en met het
oog op algemene basiskennis
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
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Onderwerp
o meestal vertrouwd onderwerp, in toenemende mate
ook minder vertrouwd
o concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
Formele teksten
o nieuwe thema’s, ondersteund met beeldmateriaal of
kern in steekwoorden
o koppeling van nieuwe informatie aan aanwezige
kennis en ervaring
o enig achtergrondruis acceptabel
o non-verbaal gedrag niet alleen als ondersteuning.
o ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
o 10 tot 15 minuten

meestal lage tot soms gemiddelde
informatiedichtheid

redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
Formele teksten

heldere structuur met duidelijke opbouw en
indeling, aangegeven met frequente
signaal- en verbindingswoorden

meestal één hoofdgedachte per zin

ook zinnen met meer bepalingen of
samengesteld uit twee of meer eenvoudige
zinnen. Weinig passieve zinnen.
Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o frequente voegwoorden en vaste woordcombinaties
o regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak, articulatie en intonatie
o duidelijke uitspraak
o een accent dat de verstaanbaarheid niet aantast, is
acceptabel.
Tempo en vlotheid

1 september 2011

1 september 2011

Onderwerp
o vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
o concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o eventueel beeld- of tekstmateriaal als ondersteuning
o achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor
verstaanbaarheid
o non-verbaal gedrag van belang, maar niet
noodzakelijk ter ondersteuning.
o ook digitale teksten

Structuur,samenhang en lengte
o 20 tot 25 minuten
o gemiddelde informatiedichtheid
Formele teksten
o heldere structuur, maar samenhang en denkstappen
niet altijd expliciet aangegeven
o soms moeilijkere verbanden
o soms zinnen met meer dan één hoofdgedachte

complexe, samengestelde zinnen en zinnen
met ingebedde bijzinnen: beperkt gebruik.
Ook passieve zinnen.

Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o minder frequente voeg- en verbindingswoorden:
beperkt gebruik
o regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak, articulatie en intonatie
o een accent vormt meestal geen probleem

Tempo en vlotheid

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene vorming Versie {1.0} - BVR

Pagina 37 van 138

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o normaal tempo
ET AAV NL 001
op structurerend niveau luisteren naar helder gebrachte
uiteenzettingen over een voor hem bestemd
leerstofonderdeel;
ET AAV NL 002
op beoordelend niveau luisteren naar informatieve,
argumentatieve en narratieve teksten en prescriptieve
teksten.
STRATEGIEEN
ET AAV NL 003
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel,
teksttype en eigen kennis;
 zijn manier van luisteren afstemmen op het
luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor
het bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit
dat hij niet alles begrijpt;
o zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen
wat iets betekent;
o gebruikmaken van ondersteunende
gegevens (talige en niet-talige) binnen en
buiten de tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te
herhalen;
o de vermoedelijke betekenis van
transparante woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende
woorden en uitdrukkingen afleiden uit de
context;
o relevante informatie in kernwoorden
noteren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het
luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp

1 september 2011
1 september 2011
o normaal tempo, maar soms hoger tempo
BC AAV NL 001
op structurerend niveau luisteren naar helder gebrachte
uiteenzettingen over een leerstofonderdeel;
BC AAV NL 002

BC AAV NL 003

op beoordelend niveau luisteren naar informatieve,
argumentatieve, narratieve teksten en prescriptieve
teksten.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel,
teksttype en eigen kennis;
 zijn manier van luisteren afstemmen op het
luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat
hij niet alles begrijpt;
o zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat
iets betekent;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens
(talige en niet-talige) binnen en buiten de
tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te
herhalen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante
woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende
woorden en uitdrukkingen afleiden uit de
context;
o relevante informatie in kernwoorden noteren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het
luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o zowel vertrouwde onderwerpen als minder
vertrouwde onderwerpen
o concreet en abstract

ET AAV NL 004
ET AAV NL 005
ET AAV NL 006

1 september 2011
o
o

1 september 2011
vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
concreet en abstract

Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o met en zonder visuele ondersteuning
o ook digitale teksten

Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o met en zonder visuele ondersteuning
o ook digitale teksten

Structuur, samenhang en lengte
o bij verwerken van tekst: twee of drie pagina’s;
anders, onder andere bij het zoeken naar
informatie: de lengte is minder belangrijk
o gemiddelde zinslengte: vijftien woorden per zin
o lage tot gemiddelde informatiedichtheid
o ook redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
o meestal één hoofdgedachte per zin
o zinnen met meer bepalingen of samengesteld uit
een of meer eenvoudige zinnen. Beperkt aantal
relatieve bijzinnen. Meer actieve dan passieve
zinnen
o heldere structuur met duidelijke opbouw en indeling,
aangegeven met duidelijke signaal- en
verbindingswoorden
o vooral frequente voegwoorden en
verbindingswoorden
Woordenschat en taalvariëteit
o soms minder frequente woorden, beeldspraak,
formeel taalgebruik en abstracte woorden

Structuur, samenhang en lengte
o lengte van teksten en zinnen niet meer relevant
o meestal gemiddelde tot soms hogere
informatiedichtheid
o in sommige zinnen meer dan één hoofdgedachte.
o ook complexe samengestelde zinnen en passieve
zinnen
o heldere structuur, maar samenhang en denkstappen
niet altijd expliciet aangegeven
o ook minder frequente voeg- en verbindingswoorden

op beoordelend niveau studieteksten lezen over een
voor hem bestemd leerstofonderdeel;
op structurerend niveau helder geschreven formulieren,
administratieve teksten en instructies lezen;
op beoordelend niveau informatieve, argumentatieve,
narratieve en prescriptieve teksten lezen;

BC AAV NL 004
BC AAV NL 005
BC AAV NL 006

Woordenschat en taalvariëteit
o ook minder frequente schrijftaalwoorden, idioom en
vaste verbindingen, beeldspraak, stijlfiguren, meer
formeel en ambtelijk taalgebruik
op beoordelend niveau studieteksten lezen;
op structurerend niveau helder geschreven formulieren,
administratieve teksten en instructies lezen;
op beoordelend niveau informatieve, argumentatieve,
narratieve en prescriptieve teksten lezen;
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
STRATEGIEEN
ET AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel,
teksttype en eigen kennis;
 zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit
dat hij niet alles begrijpt;
o onduidelijke passages herlezen;
o gebruikmaken van ondersteunende
gegevens (talige en niet-talige) binnen en
buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van
transparante woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende
woorden en uitdrukkingen afleiden uit de
context;
o relevante informatie aanduiden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het
leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
o ondersteund door tekst- en beeldmateriaal
o nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis
en ervaring
o aangepast non-verbaal gedrag
o weinig achtergrondruis
Structuur, samenhang en lengte

1 september 2011
1 september 2011
STRATEGIEEN
BC AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel,
teksttype en eigen kennis;
 zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat
hij niet alles begrijpt;
o onduidelijke passages herlezen;
o gebruik maken van ondersteunende
gegevens (talige en niet-talige) binnen en
buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante
woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende
woorden en uitdrukkingen afleiden uit de
context;
o relevante informatie aanduiden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
o beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning mogelijk.
o aangepast non-verbaal gedrag
o soms achtergrondruis, maar niet hinderlijk voor
verstaanbaarheid
Structuur, samenhang en lengte
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o samenhangende opsomming met aandacht voor
hoofd- en bijzaken
o eenvoudige zinnen, verbonden met frequente
voegwoorden en verbindingswoorden
o lage informatiedichtheid
o korte spreektaak, qua duur afgestemd op doel

1 september 2011
o

1 september 2011
samenhangende heldere opsomming met aandacht
voor hoofd- en bijzaken
o zinnen met meer dan één hoofdgedachte en
complexe, samengestelde zinnen mogelijk
o soms ook gedetailleerde informatie met wat hogere
informatiedichtheid
o spreektaak qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o passende woordenschat en variatie in woordgebruik
o vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige
fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid

Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
o omschrijvingen staan duidelijkheid niet in de weg
o taalregister afgestemd op doel en publiek
o goede grammaticale beheersing, wel fouten
mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
o goed verstaanbaar, ondanks eventueel accent en
een verkeerd uitgesproken woord.

ET AAV NL 008
ET AAV NL 009
ET AAV NL 010

ET AAV NL 011

Tempo en vlotheid
o rustig tempo
o spreekpauzes mogelijk
op structurerend niveau instructies geven;
op structurerend niveau een verhaal vertellen;
op structurerend niveau verslag uitbrengen van een
gebeurtenis.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de spreektaak:
doel, teksttype, eigen kennis en luisteraar;
 zijn manier van spreken afstemmen op het
spreekdoel en de luisteraar;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit
dat hij niet alles even goed kan uitdrukken;
o een spreekplan opstellen;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o gebruikmaken van ondersteunend visueel

Uitspraak, articulatie en intonatie
o heldere uitspraak
o zorgvuldige articulatie
o natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
o vlot en vloeiend tempo
BC AAV NL 008
BC AAV NL 009
BC AAV NL 010
BC AAV NL 011

BC AAV NL 012

op structurerend niveau instructies geven;
op structurerend niveau een presentatie geven;
op structurerend niveau een verhaal vertellen;
op structurerend niveau verslag uitbrengen van een
gebeurtenis.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de spreektaak: doel,
teksttype, eigen kennis en luisteraar;
 zijn manier van spreken afstemmen op het spreekdoel
en de luisteraar;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat
hij niet alles even goed kan uitdrukken;
o een spreekplan opstellen;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o gebruikmaken van ondersteunend visueel en
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
en auditief materiaal;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen
de correcte boodschap overbrengen;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en
rekening houden met de consequenties
ervan;
o bij een gemeenschappelijke spreektaak
talige afspraken maken, elkaars inbreng in
de tekst benutten, evalueren, corrigeren en
redigeren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het
leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o vertrouwde en in toenemende mate minder
vertrouwde onderwerpen
o concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis
en ervaring
o aangepast non-verbaal gedrag
o weinig achtergrondruis
o ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
o samenhang met aandacht voor hoofd- en bijzaken
o eenvoudige zinnen, verbonden met juiste
voegwoorden en verbindingswoorden
o lage informatiedichtheid
o vrij kort gesprek, qua duur afgestemd op doel

Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands

1 september 2011




1 september 2011
auditief materiaal;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de
correcte boodschap overbrengen;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en rekening
houden met de consequenties ervan;
o bij een gemeenschappelijke spreektaak talige
afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst
benutten, evalueren, corrigeren en redigeren.
het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
het resultaat bijstellen.

MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen

Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o aangepast non-verbaal gedrag
o achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor
verstaanbaarheid
o ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
o heldere samenhang met aandacht voor hoofd- en
bijzaken
o zinnen met meer dan één hoofdgedachte en
complexe, samengestelde zinnen mogelijk
o ook gedetailleerde informatie met hoge
informatiedichtheid
o gesprek qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
o omschrijvingen zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
o taalregister, afgestemd op doel en publiek
o goede grammaticale beheersing, wel fouten
mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
o goed verstaanbaar, ondanks eventueel accent en
een verkeerd uitgesproken woord

ET AAV NL 012
ET AAV NL 013
ET AAV NL 014
ET AAV NL 015
ET AAV NL 016

ET AAV NL 017

Tempo en vlotheid
o normaal tempo
op structurerend niveau vragen stellen en beantwoorden
over een voor hem bestemd leerstofonderdeel;
op structurerend niveau een sollicitatiegesprek voeren;
op beoordelend niveau inlichtingen vragen en
aanvragen doen, klachten en bezwaren formuleren;
op beoordelend niveau gevoelens en persoonlijke
ervaringen uitdrukken en beantwoorden;
op beoordelend niveau informatie uitwisselen,
standpunten en meningen uitdrukken en beantwoorden.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge
interactietaak: doel, teksttype, eigen kennis en
gesprekspartner
 zijn manier van communiceren afstemmen op het
doel en de gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor
het bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de
gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit
dat hij niet alles begrijpt of goed kan
uitdrukken;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen
de correcte boodschap overbrengen;

1 september 2011
o
o
o

BC AAV NL 013
BC AAV NL 014
BC AAV NL 015
BC AAV NL 016
BC AAV NL 017

BC AAV NL 018

1 september 2011
passende woordenschat en variatie in woordgebruik
passend taalregister
vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige
fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid

Uitspraak, articulatie en intonatie
o heldere uitspraak
o zorgvuldige articulatie
o natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
o vlot en vloeiend tempo
op structurerend niveau vragen stellen en beantwoorden
over een leerstofonderdeel;
op structurerend niveau een sollicitatiegesprek voeren;
op beoordelend niveau inlichtingen vragen en aanvragen
doen, klachten en bezwaren formuleren;
op beoordelend niveau gevoelens en persoonlijke
ervaringen uitdrukken en beantwoorden;
op beoordelend niveau informatie uitwisselen,
standpunten en meningen uitdrukken en beantwoorden.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge
interactietaak: doel, teksttype, eigen kennis en
gesprekspartner
 zijn manier van communiceren afstemmen op het doel
en de gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de
inhoud en de bedoeling van de
gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat
hij niet alles begrijpt of goed kan uitdrukken;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de
correcte boodschap overbrengen;
o vragen om langzamer te spreken, iets te
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o vragen om langzamer te spreken, iets te
herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren
om wederzijds begrip na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een
gesprek te beginnen, gaande te houden en
af te sluiten;
 het resultaat beoordelen in het licht van het eigen
doel en het doel van de gesprekspartner;
 het resultaat bijstellen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o meestal vertrouwde, in toenemende mate ook
minder vertrouwde onderwerpen
o concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als
illustratie mogelijk
o nieuwe informatie gekoppeld aan aanwezige kennis
en ervaring
Structuur, samenhang en lengte
o opbouw met begin, midden en slot met
ondersteunende lay-out
o samenhangende opsomming met aandacht voor
hoofd- en bijzaken
o inhoudelijke verbanden en alinea’s aangegeven met
frequente voeg- en verbindingswoorden
o korte schrijftekst, qua lengte en vorm afgestemd op
het doel
Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
o omschrijvingen zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
o taalregister, afgestemd op doel en publiek

1 september 2011




1 september 2011
herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om
wederzijds begrip na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een
gesprek te beginnen, gaande te houden en af
te sluiten;
het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel
en het doel van de gesprekspartner;
het resultaat bijstellen.

SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
o vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen
o concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele
taalgebruikssituaties
o beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als
illustratie mogelijk

Structuur, samenhang en lengte
o helder gestructureerd
o logische gedachtegang met duidelijke alinea’s en
ondersteunende lay-out, titels en tekstkopjes
o bij samengestelde zinnen duidelijk aangegeven
verband via verwijs- en verbindingswoorden
o schrijftekst qua lengte en vorm afgestemd op het doel

Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o passende woordenschat en variatie in woordgebruik
o passend taalregister
o vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige
fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
o goede grammaticale beheersing, wel fouten
mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
ET AAV NL 018
op structurerend niveau schema’s maken van gelezen
en beluisterde informatie over een voor hem bestemd
leerstofonderdeel;
ET AAV NL 019
op beoordelend niveau volgens een vastgestelde
standaard verslagen maken;
ET AAV NL 020
op structurerend niveau instructies geven;
ET AAV NL 021
op structurerend niveau een samenvatting maken;
ET AAV NL 022
op beoordelend niveau sollicitatieformulieren invullen,
sollicitatiebrieven of -mails en andere zakelijke brieven
of mails schrijven;
ET AAV NL 023
op beoordelend niveau informatieve en argumentatieve
teksten schrijven.
STRATEGIEEN
ET AAV NL 024
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel,
teksttype, eigen kennis en lezer;
 zijn manier van schrijven afstemmen op het
schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor
het bereiken van het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit
dat hij niet alles kan uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruikmaken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en
rekening houden met de consequenties
ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak
talige afspraken maken, elkaars inbreng in
de tekst benutten, evalueren, corrigeren en
redigeren;
o met de belangrijkste conventies van
geschreven taal rekening houden; het
resultaat beoordelen in het licht van het
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BC AAV NL 019

BC AAV NL 020
BC AAV NL 021
BC AAV NL 022
BC AAV NL 023

BC AAV NL 024

BC AAV NL 025
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op structurerend niveau schema’s en samenvattingen
maken van gelezen en beluisterde informatie over een
leerstofonderdeel;
op beoordelend niveau verslagen maken
op structurerend niveau instructies geven;
op structurerend niveau een samenvatting maken;
op beoordelend niveau sollicitatieformulieren invullen,
sollicitatiebrieven en andere zakelijke brieven/mails
schrijven;
op beoordelend niveau informatieve en argumentatieve
teksten schrijven.
STRATEGIEEN
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel,
teksttype, eigen kennis en lezer;
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel
en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het
bereiken van het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat
hij niet alles kan uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en
gegevensbestanden raadplegen en rekening
houden met de consequenties ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige
afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst
benutten, evalueren, corrigeren en redigeren;
o met de belangrijkste conventies van
geschreven taal rekening houden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het
schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.
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schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.
LITERATUUR
ET AAV NL 025
tekstervarend lezen;

ET AAV NL 026

kort de eigen tekstkeuzes en leeservaringen toelichten.
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BC AAV NL 026
BC AAV NL 027
BC AAV NL 028
BC AAV NL 029

TAALBESCHOUWING
ET AAV NL 027

Taalgebruik
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de
cursist in een ruim gamma van voor hem relevante
taalgebruikssituaties bewust reflecteren op de
belangrijkste factoren van een communicatiesituatie:
zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, effect,
situatie, kanaal.
Hij kan daarbij de hiernavolgende verschijnselen
herkennen en onderzoeken:

Standaardnederlands
en
andere
standaardtalen;

nationale, regionale, sociale en situationele
taalvariëteiten;

in onze samenleving voorkomende talen;

normen, houdingen, vooroordelen en
rolgedrag via taal;

hun taalhandelingen, zoals beweren,
meedelen, beloven, om informatie vragen,
verzoeken,
dreigen,
waarschuwen,
groeten, bedanken;

taalgedragsconventies;

de gevolgen van zijn taalgedrag voor
anderen en zichzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze
samenleving.

1 september 2011

LITERATUUR
tekstervarend lezen;
bij tekstervarend lezen literaire tekstsoorten in hoofdlijnen
herkennen en onderscheiden;
mondeling de eigen tekstkeuzes en leeservaringen
toelichten;
gedocumenteerd en beargumenteerd verslag uitbrengen
van de eigen leeservaring in een leesportfolio.
TAALBESCHOUWING
Taalgebruik
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ET AAV NL 028
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de
cursist op zijn niveau in allerlei taalgebruikssituaties
bewust reflecteren op een aantal aspecten van het
taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen en
onderzoeken:

verbanden tussen tekstdelen: alinea-zin,
inleiding-midden-slot;

structuuraanduiders: verbindingswoorden,
signaalwoorden, verwijswoorden;

betekenisrelaties:
middel-doel,
chronologische relatie, oorzaak-gevolg,
voordelen-nadelen, voor-tegen;

status van een uitspraak: feit-mening.

ET AAV NL 029

Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de
cursist op zijn niveau in voor hem relevante

1 september 2011
1 september 2011
BC AAV NL 030
Met het oog op doeltreffende communicatie en
taalbeschouwelijke basiskennis kan de cursist op zijn
niveau in allerlei taalgebruikssituaties bewust reflecteren
op een aantal aspecten van het taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen,
onderzoeken en benoemen:
in het tekstuele domein

verbanden tussen tekstdelen;

vaste
tekststructuren
zoals
evaluatiestructuur, handelingsstructuur;

structuuraanduiders;

betekenisrelaties;

status van een uitspraak: feit-mening;
in het sociolinguïstische domein

Nederlands en andere talen;

nationale, regionale, sociale en situationele
taalvariëteiten;

elementen van taalverandering;
in het pragmatische domein

de
belangrijkste
factoren
van
een
communicatiesituatie;

normen, conventies, waarden, houdingen,
vooroordelen en rolgedrag via taal;

voor hen relevante taalhandelingen;

argumentatie: deugdelijke argumenten en
drogredenen,
overtuigingskracht
en
manipulatie;

non-verbale communicatie;

de gevolgen van verbale en non-verbale
communicatie voor anderen en henzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze
samenleving;

cultuurgebonden aspecten van verbale en
non-verbale
communicatie
in
onze
samenleving.
BC AAV NL 031
Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie en
taalbeschouwelijke basiskennis kan de cursist op zijn
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taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal
aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:

klanken, woorden, zinnen, teksten;

spellingvormen;

betekenissen.

1 september 2011
1 september 2011
niveau bewust reflecteren op een aantal aspecten van het
taalsysteem.
Hij kan de hierna volgende verschijnselen herkennen,
onderzoeken en benoemen:
in het fonologische domein

de klanken van het Nederlands: klinker,
tweeklank, medeklinker;
in het orthografische domein

vormcorrectheid,
spellingconventies
en
hulpmiddelen bij de spelling van woorden en
bij interpunctie;
in het morfologisch domein

de woordsoorten;

tegenwoordige en verledentijdsvormen en
voltooide deelwoorden van werkwoorden;

herkomst van woorden: inheemse woorden
en leenwoorden;

samenstelling en afleiding van woorden;
in het syntactische domein
zinsdelen

de belangrijkste zinsdelen;
zin

mededelende
zin,
vragende
zin
en
gebiedende zin;

enkelvoudige en samengestelde zinnen;

nevengeschikte en ondergeschikte zinnen;
in het semantische domein
woordsemantiek

woordbetekenis: betekenis, gevoelswaarde,
denotatie, connotatie;

betekenisrelaties: homoniemen, synoniemen,
antoniemen;

letterlijke
en
figuurlijke
betekenis,
beeldspraak.

betekenisverandering;

stijlfiguren:
eufemisme,
dysfemisme,
pleonasme, tautologie;
zinssemantiek

modaliteit.
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ET AAV NL 030
Strategieën
De cursist kan op zijn niveau bewust reflecteren op
luister-, spreek-, interactie-, lees- en schrijfstrategieën.
ET AAV NL 31

1 september 2011
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BC AAV NL 032
Strategieën
De cursist kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister, spreek-, interactie-, lees- en schrijfstrategieën.

Begrippen en termen
De cursist kan bij alle eindtermen Nederlands de
bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen en termen
uit de tweede kolom gebruiken, namelijk:
hoofdcategorie
eindtermen AAV
1 fonologisch domein - klanken
klank
klank
klinker
medeklinker
rijm
uitspraak
intonatie
2 orthografisch domein - spellingvormen
alfabet
alfabet
letter
klinker
medeklinker
eindletter
hoofdletter
kleine letter
diakritische tekens
koppelteken
apostrof
trema
uitspraaktekens
accent
leestekens
leesteken
punt
vraagteken
uitroepteken
komma
dubbele punt
spatie
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aanhalingsteken
afkortingen
afkorting
3 morfologisch domein - woorden
woord
woord
grondwoord
woordvorming
samenstelling
afleiding
affix
voorvoegsel
achtervoegsel
woordsoort
zelfstandig
zelfstandig naamwoord
naamwoord
eigennaam
verkleinwoord
getal
getal
enkelvoud
meervoud
genus
mannelijk
vrouwelijk
onzijdig
lidwoord
lidwoord
bepaald lidwoord
onbepaald lidwoord
bijvoeglijk
bijvoeglijk naamwoord
naamwoord
werkwoord
werkwoord
werkwoordvormen
stam
uitgang
vervoegde vormen
persoonsvorm
persoon
eerste persoon (ik - wij)
tweede persoon (jij - jullie)
derde persoon (hij, zij, het - zij)
enkelvoud
meervoud
niet-vervoegde
infinitief
vormen

1 september 2011
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voltooid deelwoord
tempus
tijd
tegenwoordige tijd
verleden tijd
toekomende tijd
onvoltooide tijd
voltooide tijd
werkwoordsoorten
hulpwerkwoord
voornaamwoord
voornaamwoord
persoonlijk voornaamwoord
bezittelijk voornaamwoord
aanwijzend voornaamwoord
vragend voornaamwoord
voorzetsel
voorzetsel
telwoord
telwoord
4 syntactisch domein - zinnen
zin
zin
zinsdeel
zinsdeel
onderwerp
persoonsvorm
lijdend voorwerp (enkel aan de
hand van prototypische zinnen
omwille van Frans)
meewerkend voorwerp (enkel
aan de hand van prototypische
zinnen omwille van Frans)
woordgroep
woordgroep
5 semantisch domein - betekenissen
betekenisrelaties
synoniem
homoniem
letterlijk
figuurlijk
metaforisch
spreekwoord
taalgebruik
uitdrukking
6 tekstueel domein - teksten
tekst
tekst

1 september 2011
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tekstsoort
fictie
non-fictie
context
tekstopbouw
inleiding
midden
slot
hoofdstuk
alinea
regel
kopje
titel
bladzijde
structuuraanduiders signaalwoord
(materiële)
lay-out
vormgeving
cursief
vetjes
inhoudsopgave
status van
feit
uitspraken
mening
7 pragmatisch domein - taalgebruik
factoren in de
zender
communicatiesituatie
spreker
schrijver
ontvanger
luisteraar
lezer
boodschap
bedoeling
situatie
effect
kanaal
8 sociolinguïstisch domein - taalgebruik
taal
Nederlands

1 september 2011
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Frans
Duits
Engels
taalvariëteiten
Standaardnederlands

1 september 2011
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3 Modules
3.1
3.1.1

Module AAV Moderne Vreemde Talen M1 (M AAV MVT M1)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

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

40 Lt

3.1.4

Eindtermen

Module AAV Moderne vreemde talen M1
De cursist kan:
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 vertrouwd
Taalgebruiksituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal, ook met minimale afwijkingen
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal en context;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te
wijzen;

M AAV MVT M1

ET AAV MVT 001

ET AAV MVT 005
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- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
 vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 vrij korte teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen;
- een eenvoudig woordenboek of woordenlijst raadplegen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel
materiaal en van lay-out.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie, intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- vooraf bekende informatie meedelen in de vorm van een
informatieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
- een spreekplan opstellen.

1 september 2011

ET AAV MVT 006

ET AAV MVT 009

ET AAV MVT 010

ET AAV MVT 012
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MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 013
- standaarduitdrukkingen en beleefdheidsconventies gebruiken.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 016
- het doel van de interactie bepalen;
- gebruik maken van non-verbaal gedrag;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- iets aanwijzen om na te gaan of hij de gesprekspartner
begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden of te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 zeer vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
Structuur, samenhang en lengte
 korte, enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Woordenschat et taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 017
- standaarduitdrukkingen en vaste frasen gebruiken.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 021
- gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde
tekst;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst gebruiken.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
ET AAV MVT 022
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functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:
- vorm, betekenis en reëel gebruik in context van frequente
woorden en woordcombinaties uit de volgende domeinen:
o persoonlijke gegevens;
o dagelijks leven;
o relatie tot anderen;
o professionele domein;
- belangrijke grammaticale constructies, eventueel met behulp
van schema’s en overzichten;
- reeds in de klas gebruikte vormen en structuren herkennen en
inzetten in nieuwe contexten;
- de spreektaal: kennis van verschillende taalregisters (informeel,
formeel);
- het eigene van de tekstsoorten die aan bod komen.

3.2
3.2.1

Module AAV Moderne Vreemde Talen M2 (M AAV MVT M2)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.2.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de eindtermen uit de module AAV Moderne Vreemde Talen M1 of de
basiscompetenties uit de module AAV Moderne Vreemde Talen B1 verworven hebben.

3.2.3

Studieduur

40 Lt

3.2.4

Eindtermen

Module AAV Moderne Vreemde Talen M2
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 vertrouwd
Taalgebruiksituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen

M AAV MVT M2
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 standaardtaal, ook met minimale afwijkingen
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal en context;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te
wijzen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
 vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 vrij korte teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen;
- een eenvoudig woordenboek of woordenlijst raadplegen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel
materiaal en van lay-out.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie, intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat

1 september 2011

ET AAV MVT 002

ET AAV MVT 005

ET AAV MVT 006

ET AAV MVT 009
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Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 010
- vooraf bekende informatie meedelen in de vorm van een
informatieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 012
- een spreekplan opstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 014
- informatie vragen of geven in informatieve en prescriptieve
teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 016
- het doel van de interactie bepalen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- iets aanwijzen om na te gaan of hij de gesprekspartner
begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden of te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 zeer vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
Structuur, samenhang en lengte
 korte, enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Woordenschat et taalvariëteit
 frequente woorden
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 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- mededelingen schrijven.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde
tekst;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst gebruiken.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:
- vorm, betekenis en reëel gebruik in context van frequente
woorden en woordcombinaties uit de volgende domeinen:
o persoonlijke gegevens;
o dagelijks leven;
o relatie tot anderen;
o professionele domein;
- belangrijke grammaticale constructies, eventueel met behulp
van schema’s en overzichten;
- reeds in de klas gebruikte vormen en structuren herkennen en
inzetten in nieuwe contexten;
- de spreektaal: kennis van verschillende taalregisters (informeel,
formeel);
- het eigene van de tekstsoorten die aan bod komen.

3.3
3.3.1

1 september 2011

ET AAV MVT 018
ET AAV MVT 021

ET AAV MVT 022

Module AAV Moderne Vreemde Talen M3 (M AAV MVT M3)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.3.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de eindtermen uit de module Moderne Vreemde Talen M2 of de basiscompetenties uit
de module Moderne Vreemde Talen B2 verworven hebben.

3.3.3

Studieduur

40 Lt

3.3.4

Eindtermen

Module AAV Moderne vreemde talen M3
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 vertrouwd
Taalgebruiksituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte

M AAV MVT M3
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 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal, ook met minimale afwijkingen
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruikmaken van aangeboden beeldmateriaal en context;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te
wijzen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
 vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 vrij korte teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst raadplegen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel

1 september 2011

ET AAV MVT 003

ET AAV MVT 005

ET AAV MVT 007

ET AAV MVT 009
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materiaal en van lay-out.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie, intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 011
- een voorbereide uiteenzetting houden over een bekend
onderwerp in de vorm van een informatieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
ET AAV MVT 012
- een spreekplan opstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 014
- informatie vragen of geven in informatieve en prescriptieve
teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 016
- het doel van de interactie bepalen;
- gebruik maken van non-verbaal gedrag;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- iets aanwijzen om na te gaan of ze de gesprekspartner
begrepen hebben;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden of te beëindigen.
SCHRIJVEN
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in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 zeer vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
Structuur, samenhang en lengte
 korte, enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Woordenschat et taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- informatie over zichzelf geven.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- gebruikmaken van een model of van een in de klas behandelde
tekst;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst gebruiken.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:
- vorm, betekenis en reëel gebruik in context van frequente
woorden en woordcombinaties uit de volgende domeinen:
o persoonlijke gegevens;
o dagelijks leven;
o relatie tot anderen;
o professionele domein;
- belangrijke grammaticale constructies, eventueel met behulp
van schema’s en overzichten;
- reeds in de klas gebruikte vormen en structuren herkennen en
inzetten in nieuwe contexten;
- de spreektaal: kennis van verschillende taalregisters (informeel,
formeel);
- het eigene van de tekstsoorten die aan bod komen.

3.4
3.4.1

1 september 2011

ET AAV MVT 019
ET AAV MVT 021

ET AAV MVT 022

Module AAV Moderne Vreemde Talen M4 (M AAV MVT M4)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.4.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de eindtermen uit de module Moderne Vreemde Talen M3 of de basiscompetenties uit
de module Moderne Vreemde Talen B3 verworven hebben.

3.4.3

Studieduur

40 Lt
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Eindtermen

Module AAV Moderne vreemde talen M4
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 vertrouwd
Taalgebruiksituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal, ook met minimale afwijkingen
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- de gedachtegang volgen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal en context;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te
wijzen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
 vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 met visuele ondersteuning
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen
 vrij korte teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:

M AAV MVT M4

ET AAV MVT 004

ET AAV MVT 005

ET AAV MVT 008
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de gedachtegang volgen in informatieve, prescriptieve en
narratieve teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
ET AAV MVT 009
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst raadplegen;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- gebruik maken van aangeboden ondersteunend visueel
materiaal en van lay-out.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie, intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 011
- een voorbereide uiteenzetting houden over een bekend
onderwerp in de vorm van een informatieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe :
ET AAV MVT 012
- een spreekplan opstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak die het begrip niet in de weg staat
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
ET AAV MVT 015
-
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- een spontane mening verwoorden in een informatieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- het doel van de interactie bepalen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- iets aanwijzen om na te gaan of hij de gesprekspartner
begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden of te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 zeer vertrouwd
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
Structuur, samenhang en lengte
 korte, enkelvoudige zinnen
 elementaire tekststructuur
 vrij korte teksten
Woordenschat et taalvariëteit
 frequente woorden
 standaarduitdrukkingen
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- een spontane mening verwoorden in een informatieve of
narratieve tekst.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- gebruik maken van een model of van een in de klas behandelde
tekst;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- een eenvoudig woordenboek of een woordenlijst gebruiken.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:
- vorm, betekenis en reëel gebruik in context van frequente
woorden en woordcombinaties uit de volgende domeinen:
o persoonlijke gegevens;
o dagelijks leven;
o relatie tot anderen;
o professionele domein;
- belangrijke grammaticale constructies, eventueel met behulp
van schema’s en overzichten;
- reeds in de klas gebruikte vormen en structuren herkennen en
inzetten in nieuwe contexten;
- de spreektaal: kennis van verschillende taalregisters (informeel,
formeel);
- het eigene van de tekstsoorten die aan bod komen.

1 september 2011

ET AAV MVT 016

ET AAV MVT 020

ET AAV MVT 021

ET AAV MVT 022
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3.5
3.5.1
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Module AAV Moderne Vreemde Talen B1 (M AAV MVT B1)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

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

40 Lt

3.5.4

Basiscompetenties

Module AAV Moderne vreemde talen B1
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
 ook met redundante informatie
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 weinig afwijking van de standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met af en toe minimale afwijking van de standaardtaal

informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve
en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- het luisterdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niet-

M AAV MVT B1

BC AAV MVT 001

BC AAV MVT 008
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talige) binnen en buiten de tekst;
vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling van de
tekst;
de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
relevante informatie noteren.

LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook met socioculturele verschillen tussen de Franstalige of Engelstalige wereld en de eigen
wereld
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met af en toe een beperkte mate van
complexiteit
 duidelijke tekststructuur
 wat langere teksten
 ook met redundante informatie
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 009
- het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve,
argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 017
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
- hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie aanduiden.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
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Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 normaal tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren
BC AAV MVT 018
- informatie uit informatieve, prescriptieve en narratieve teksten
meedelen.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 022
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het spreekdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een spreekplan opstellen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot anderen
 voor de leerlingen relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
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 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken uitvoeren:
- de taaltaken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”, in een
gesprekssituatie uitvoeren.
de volgende taken uitvoeren:
- een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en
afsluiten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt of kan uitdrukken;
- het doel van de interactie bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of hij de
andere gesprekspartner begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden en te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 eenvoudige en duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken beschrijvend uitvoeren:
- alledaagse omgangsvormen en beleefdheidsconventies voor
sociale contacten gebruiken.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het schrijfdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een schrijfplan opstellen;
- gebruikmaken van een model;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken;
- rekening houden met de belangrijkste conventies van
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BC AAV MVT 023

BC AAV MVT 024

BC AAV MVT 025

BC AAV MVT 029

BC AAV MVT 031
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geschreven taal.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:

1 september 2011

BC AAV MVT 032

VOOR ENGELS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? /wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal
 lidwoorden: bepaald en onbepaald
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 genitiefvormen

uitspraken te doen
-

-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 gebruik van ‘do’ om iets te benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming en gebruik van de belangrijkste tijden
van de werkwoorden voor de communicatie in
de tegenwoordige, de verleden en de
toekomende tijd
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van (afwezigheid van) toelating en
verplichting
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

VOOR FRANS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
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te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal, telbaar en
ontelbaar, genus
 lidwoorden: getal, bepaald en onbepaald,
genus, article zéro, article partitif
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk,
aanwijzend, onderwerp, lijdend en meewerkend
voorwerp, en/y
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
 overeenkomst zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 betrekkelijke bijzinnen

uitspraken te doen
-

-

-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 iets benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming, waarde en gebruik van de tijden van
de ‘indicatif’ voor de communicatie in de
tegenwoordige, de verleden en de toekomende
tijd
 vorming, waarde en gebruik van de andere
wijzen voor de communicatie
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van (on)zekerheid en twijfel
 uitdrukken van (on)mogelijkheid en
waarschijnlijkheid
 uitdrukken van tegenstelling en toegeving
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van hypothese
 uitdrukken van voorwaarde
perspectief aan te duiden
o neutraal/geen handelende persoon/nadruk op
handelende persoon
 gebruik van actief versus passief: betekenis en
passiefvorming
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
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te rapporteren
 indirecte rede

De cursist kan reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde
taalgebruikssituaties en daarbij zijn functionele kennis ter ondersteuning
van zijn taalbeheersing uitbreiden door naar aanleiding van zinvolle
communicatieve situaties en taaltaken:
- reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen
en ontleden;
- door te observeren hoe vormen en structuren functioneren,
onder begeleiding regels te ontdekken en formuleren;
- gelijkenissen en verschillen tussen talen te ontdekken en zijn
kennis van andere talen in te zetten.

3.6
3.6.1

1 september 2011

BC AAV MVT 033

Module AAV Moderne Vreemde Talen B2 (M AAV MVT B2)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.6.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de basiscompetenties uit de module AAV Moderne Vreemde Talen B1 verworven
hebben.

3.6.3

Studieduur

40 Lt

3.6.4

Basiscompetenties

Module AAV Moderne vreemde talen B2
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
 ook met redundante informatie
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 weinig afwijking van de standaardtaal
Tempo en vlotheid

M AAV MVT B2
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 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met af en toe minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 002
- de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 008
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- het luisterdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling van de
tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie noteren.
LEZEN
In teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook met socioculturele verschillen tussen de Franstalige of Engelstalige wereld en de eigen
wereld
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met af en toe een beperkte mate van
complexiteit
 duidelijke tekststructuur
 wat langere teksten
 ook met redundante informatie
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 010
- de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 017
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niet-
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talige) binnen en buiten de tekst;
digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
- hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie aanduiden.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 normaal tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren
BC AAV MVT 019
- beluisterde en gelezen informatieve en narratieve teksten
navertellen.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 022
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het spreekdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een spreekplan opstellen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
-
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 af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot anderen
 voor de leerlingen relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken uitvoeren:
BC AAV MVT 023
- de taaltaken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”, in een
gesprekssituatie uitvoeren.
een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en
BC AAV MVT 024
afsluiten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 025
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt of kan uitdrukken;
- het doel van de interactie bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of hij de
andere gesprekspartner begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden en te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 eenvoudige en duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken beschrijvend uitvoeren:
BC AAV MVT 027
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- een mededeling schrijven.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het schrijfdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een schrijfplan opstellen;
- gebruik maken van een model;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken;
- rekening houden met de belangrijkste conventies van
geschreven taal.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:

1 september 2011

BC AAV MVT 031

BC AAV MVT 032

VOOR ENGELS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal
 lidwoorden: bepaald en onbepaald
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 genitiefvormen

uitspraken te doen
-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 gebruik van ‘do’ om iets te benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming en gebruik van de belangrijkste tijden
van de werkwoorden voor de communicatie in
de tegenwoordige, de verleden en de
toekomende tijd
te argumenteren en logische verbanden te leggen
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-

uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
uitdrukken van doel
uitdrukken van wil en gevoelens
uitdrukken van (afwezigheid van) toelating en
verplichting
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

VOOR FRANS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal, telbaar en
ontelbaar, genus
 lidwoorden: getal, bepaald en onbepaald,
genus, article zéro, article partitif
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk,
aanwijzend, onderwerp, lijdend en meewerkend
voorwerp, en/y
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
 overeenkomst zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord
o • gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 betrekkelijke bijzinnen

uitspraken te doen
-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 iets benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming, waarde en gebruik van de tijden van
de ‘indicatif’ voor de communicatie in de
tegenwoordige, de verleden en de toekomende
tijd
 vorming, waarde en gebruik van de andere
wijzen voor de communicatie
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
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-

-

uitdrukken van (on)zekerheid en twijfel
uitdrukken van (on)mogelijkheid en
waarschijnlijkheid
 uitdrukken van tegenstelling en toegeving
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van hypothese
 uitdrukken van voorwaarde
perspectief aan te duiden
o neutraal/geen handelende persoon/nadruk op
handelende persoon
 gebruik van actief versus passief: betekenis en
passiefvorming
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

De cursist kan reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde
taalgebruikssituaties en daarbij zijn functionele kennis ter ondersteuning
van zijn taalbeheersing uitbreiden door naar aanleiding van zinvolle
communicatieve situaties en taaltaken:
- reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen
en ontleden;
- door te observeren hoe vormen en structuren functioneren,
onder begeleiding regels te ontdekken en formuleren;
- gelijkenissen en verschillen tussen talen te ontdekken en zijn
kennis van andere talen in te zetten.

3.7
3.7.1

BC AAV MVT 033

Module AAV Moderne Vreemde Talen B3 (M AAV MVT B3)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.7.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de basiscompetenties uit de module AAV Moderne Vreemde Talen B2 verworven
hebben.

3.7.3

Studieduur

40 Lt

3.7.4

Basiscompetenties

Module AAV Moderne vreemde talen B3
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden

M AAV MVT B3
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 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
 ook met redundante informatie
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 weinig afwijking van de standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met af en toe minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 004
- relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 008
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- het luisterdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling van de
tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie noteren.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook met socioculturele verschillen tussen de Franstalige of Engelstalige wereld en de eigen
wereld
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met af en toe een beperkte mate van
complexiteit
 duidelijke tekststructuur
 wat langere teksten
 ook met redundante informatie
Woordenschat en taalvariëteit
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 overwegend frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 012
- relevante informatie selecteren uit informatieve, prescriptieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 017
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
- hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie aanduiden.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 normaal tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren
BC AAV MVT 020
- een spontane mening geven over informatieve, presciptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 022
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het spreekdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een spreekplan opstellen;

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene
vorming Versie {1.0} - BVR
Pagina 81 van 138

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 september 2011

gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot anderen
 voor de leerlingen relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
De volgende taken uitvoeren:
BC AAV MVT 023
- de taaltaken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”, in een
gesprekssituatie uitvoeren.
- een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en
BC AAV MVT 024
afsluiten.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 025
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt of kan uitdrukken;
- het doel van de interactie bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of hij de
andere gesprekspartner begrepen heeft;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden en te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
-
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eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 eenvoudige en duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- formulieren en open vragenlijsten invullen.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het schrijfdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een schrijfplan opstellen;
- gebruik maken van een model;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken;
- rekening houden met de belangrijkste conventies van
geschreven taal.
KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:

BC AAV MVT 026
BC AAV MVT 031

BC AAV MVT 032

VOOR ENGELS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? /wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal
 lidwoorden: bepaald en onbepaald
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 genitiefvormen

uitspraken te doen
-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
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 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 gebruik van ‘do’ om iets te benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming en gebruik van de belangrijkste tijden
van de werkwoorden voor de communicatie in
de tegenwoordige, de verleden en de
toekomende tijd
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van (afwezigheid van) toelating en
verplichting
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

VOOR FRANS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal, telbaar en
ontelbaar, genus
 lidwoorden: getal, bepaald en onbepaald,
genus, article zéro, article partitif
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk,
aanwijzend, onderwerp, lijdend en meewerkend
voorwerp, en/y
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
 overeenkomst zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 betrekkelijke bijzinnen

uitspraken te doen
-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 iets benadrukken
te situeren in de ruimte
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-

-

-

-

uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming, waarde en gebruik van de tijden van
de ‘indicatif’ voor de communicatie in de
tegenwoordige, de verleden en de toekomende
tijd
 vorming, waarde en gebruik van de andere
wijzen voor de communicatie
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van (on)zekerheid en twijfel
 uitdrukken van (on)mogelijkheid en
waarschijnlijkheid
 uitdrukken van tegenstelling en toegeving
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van hypothese
 uitdrukken van voorwaarde
perspectief aan te duiden
o neutraal/geen handelende persoon/nadruk op
handelende persoon
 gebruik van actief versus passief: betekenis en
passiefvorming
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

De cursist kan reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde
taalgebruikssituaties en daarbij zijn functionele kennis ter ondersteuning
van zijn taalbeheersing uitbreiden door naar aanleiding van zinvolle
communicatieve situaties en taaltaken:
- reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen
en ontleden;
- door te observeren hoe vormen en structuren functioneren,
onder begeleiding regels te ontdekken en formuleren;
- gelijkenissen en verschillen tussen talen te ontdekken en zijn
kennis van andere talen in te zetten.

3.8
3.8.1

BC AAV MVT 033

Module AAV Moderne Vreemde Talen B4 (M AAV MVT B4)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel,
alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist.
Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

3.8.2

Instapvereisten voor de module

De cursist moet de basiscompetenties uit de module AAV Moderne Vreemde Talen B3 verworven
hebben.

3.8.3

Studieduur

40 Lt
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Basiscompetenties

Module AAV Moderne vreemde talen B4
De cursist kan
LUISTEREN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
 ook met redundante informatie
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 duidelijke, natuurlijke intonatie
 weinig afwijking van de standaardtaal
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met af en toe minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten.
- een spontane mening vormen over informatieve, prescriptieve,
narratieve en artistiek-literaire teksten.
- de tekststructuur en -samenhang herkennen van informatieve,
prescriptieve en narratieve teksten.
- cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een streek
waar de doeltaal gesproken wordt.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- het luisterdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
- gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- hypothesen vormen over de inhoud en de bedoeling van de
tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie noteren.
LEZEN

M AAV MVT B4

BC AAV MVT 003

BC AAV MVT 005
BC AAV MVT 006
BC AAV MVT 007
BC AAV MVT 008
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in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd en minder vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 voor de cursisten relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook met socioculturele verschillen tussen de Franstalige of Engelstalige wereld en de eigen
wereld
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met af en toe een beperkte mate van
complexiteit
 duidelijke tekststructuur
 wat langere teksten
 ook met redundante informatie
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 overwegend eenduidig in de context
 ook met minimale afwijking van de standaardtaal
 informeel en formeel
volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 011
- de gedachtegang volgen van informatieve, prescriptieve,
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
- een spontane mening vormen over informatieve, prescriptieve
BC AAV MVT 013
narratieve, argumentatieve en artistiek-literaire teksten.
- de tekststructuur en -samenhang herkennen van informatieve,
BC AAV MVT 014
prescriptieve en narratieve teksten.
- cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor een streek
BC AAV MVT 015
waar de doeltaal gesproken wordt.
de volgende taken op structurerend niveau uitvoeren:
BC AAV MVT 016
- de informatie van informatieve en narratieve teksten op
overzichtelijke wijze ordenen.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 017
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
- onduidelijke passages herlezen;
- het leesdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
- hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;
- de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
- de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;
- relevante informatie aanduiden.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 ook onderwerpen van meer algemene aard
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Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder achtergrondgeluiden
 met en zonder visuele ondersteuning
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
 normaal tempo
Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren
BC AAV MVT 021
- een situatie, een gebeurtenis of een ervaring beschrijven.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
BC AAV MVT 022
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het spreekdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een spreekplan opstellen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 vrij concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
 af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard
Taalgebruikssituatie
 de gesprekspartners richten zich tot elkaar en tot anderen
 voor de leerlingen relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning, met inbegrip van non-verbale signalen
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 duidelijke tekststructuur
 korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Uitspraak, articulatie en intonatie
 uitspraak, articulatie en intonatie die het begrip niet in de weg staan
 standaardtaal
Tempo en vlotheid
 met eventuele herhalingen en onderbrekingen
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Woordenschat en taalvariëteit
 overwegend frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken uitvoeren:
- de taaltaken gerangschikt onder “luisteren” en “spreken”, in een
gesprekssituatie uitvoeren.
- een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en
afsluiten.
Indien nodig past de cursist de volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt of kan uitdrukken;
- het doel van de interactie bepalen en zijn taalgedrag er op
afstemmen;
- gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
- een breed scala van eenvoudige omschrijvingen inzetten;
- vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
- zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of zij de
andere gesprekspartner begrepen hebben;
- eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te
beginnen, gaande te houden en te beëindigen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken
Onderwerp
 concreet
 vertrouwd
 eigen leefwereld en dagelijks leven
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 met aandacht voor digitale media
Structuur, samenhang en lengte
 enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
 eenvoudige en duidelijke tekststructuur
 vrij korte en af en toe iets langere teksten
Woordenschat en taalvariëteit
 frequente woorden
 standaardtaal
 informeel en formeel
de volgende taken op beschrijvend niveau uitvoeren:
- een situatie, een gebeurtenis, een ervaring beschrijven.
de volgende taken op structurerend niveau uitvoeren:
- informele en formele, ook digitale correspondentie voeren.
Indien nodig past de cursist volgende strategieën toe:
- zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
- het schrijfdoel bepalen en zijn taalgedrag er op afstemmen;
- een schrijfplan opstellen;
- gebruikmaken van een model;
- digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
- een passende lay-out gebruiken;
- de eigen tekst nakijken;
- bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten en elkaars tekst nakijken;
- rekening houden met de belangrijkste conventies van
geschreven taal.

1 september 2011

BC AAV MVT 023

BC AAV MVT 024
BC AAV MVT 025

BC AAV MVT 028
BC AAV MVT 030
BC AAV MVT 031
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KENNIS
Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kan de cursist op zijn niveau
functionele beheersing van de volgende taalelementen inzetten:

1 september 2011

BC AAV MVT 032

VOOR ENGELS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
-

-

-

te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal
 lidwoorden: bepaald en onbepaald
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk en
aanwijzend
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 genitiefvormen

uitspraken te doen
-

-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 gebruik van ‘do’ om iets te benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming en gebruik van de belangrijkste tijden
van de werkwoorden voor de communicatie in
de tegenwoordige, de verleden en de
toekomende tijd
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van (afwezigheid van) toelating en
verplichting
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
te rapporteren
 indirecte rede

VOOR FRANS:
De grammaticale en complementaire lexicale kennis om
personen, dieren en zaken te benoemen
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te verwijzen naar personen, dieren en zaken
o wat? / wie?
 zelfstandige naamwoorden: getal, telbaar en
ontelbaar, genus
 lidwoorden: getal, bepaald en onbepaald,
genus, article zéro, article partitif
 voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk,
aanwijzend, onderwerp, lijdend en meewerkend
voorwerp, en/y
o hoeveel? de hoeveelste?
 uitdrukken van hoeveelheden
personen, dieren en zaken nader te bepalen en te omschrijven
 bijvoeglijke naamwoorden
 overeenkomst zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord
o gelijkenissen en verschillen
 trappen van vergelijking
relaties aan te duiden
 betrekkelijke bijzinnen

uitspraken te doen
-

-

-

-

-

-

te bevestigen, te vragen en te ontkennen
 bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord
 vragende woorden
 iets benadrukken
te situeren in de ruimte
 uitdrukken van ruimte, beweging, richting,
afstand …
te situeren in de tijd
 uitdrukken van tijd, duur, frequentie, herhaling
…
 vorming, waarde en gebruik van de tijden van
de ‘indicatif’ voor de communicatie in de
tegenwoordige, de verleden en de toekomende
tijd
 vorming, waarde en gebruik van de andere
wijzen voor de communicatie
te argumenteren en logische verbanden te leggen
 uitdrukken van reden, oorzaak en gevolg
 uitdrukken van doel
 uitdrukken van (on)zekerheid en twijfel
 uitdrukken van (on)mogelijkheid en
waarschijnlijkheid
 uitdrukken van tegenstelling en toegeving
 uitdrukken van wil en gevoelens
 uitdrukken van hypothese
 uitdrukken van voorwaarde
perspectief aan te duiden
o neutraal/geen handelende persoon/nadruk op
handelende persoon
 gebruik van actief versus passief: betekenis en
passiefvorming
relatie en samenhang tussen tekstgedeelten aan te duiden
 samengestelde zinnen ook met onderschikking
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te rapporteren
 indirecte rede

De cursist kan reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde
taalgebruikssituaties en daarbij zijn functionele kennis ter ondersteuning
van zijn taalbeheersing uitbreiden door naar aanleiding van zinvolle
communicatieve situaties en taaltaken:
- reeds in de klas behandelde vormen en structuren te herkennen
en ontleden;
- door te observeren hoe vormen en structuren functioneren,
onder begeleiding regels te ontdekken en formuleren;
- gelijkenissen en verschillen tussen talen te ontdekken en zijn
kennis van andere talen in te zetten.

3.9
3.9.1

1 september 2011

BC AAV MVT 033

Module AAV Wiskunde Basis (AAV WI BA)
Situering van de module in de opleiding

De cursist leert in deze module de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Hier wordt
vooral ingegaan op rekenvaardigheden en planmatig werken. Ook wordt er voldoende aandacht
besteed aan de eigen wiskundetaal en -conventies. Ook een eerste kennismaking met functioneel
gebruik van ICT komt aan bod.

3.9.2

Instapvereisten voor de module

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

3.9.3

Studieduur

40 Lt

3.9.4

Eindtermen/Basiscompententies

Module
De cursist kan:
wiskundetaal begrijpen en gebruiken door onder andere. wiskundige
rekenregels en conventies correct te hanteren en toe te passen;
basisbewerkingen met gehele getallen en breuken uitvoeren;
functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie
om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om
wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen;
problemen oplossen in verband met breuken en verhoudingen (onder
meer de regel van drieën) en daarbij herkennen welke grootheden en
welke bewerkingen aan de orde zijn:

evenredigheden functioneel toepassen met ten minste het
principe van de regel van drieën, percentrekenen en
schaalgebruik;
 bij het uitvoeren van de berekeningen verantwoord kiezen
tussen schattend rekenen en benaderend rekenen met de
zakrekenmachine;
 zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen;
 de zakrekenmachine gebruiken bij berekeningen met getallen in
decimale en breukvorm.

M AAV WI BA
ET AAV WI 001
BC AAV WI 001
ET AAV WI 005
BC AAV WI 005
ET AAV WI 002
BC AAV WI 002
ET AAV WI 006
BC AAV WI 006
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3.10 Module AAV Wiskunde M1 (M AAV WI M1)
3.10.1 Situering van de module in de opleiding
Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen.
Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules.

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

3.10.3 Studieduur
80 Lt

3.10.4 Eindtermen
Module AAV Wiskunde M1
De cursist kan:
functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie
om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om
wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen;
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren.

gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en
tabellen opstellen

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van niet relevante
o gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband
brengen
o gegevens en gevraagde weergeven in een geschikt wiskundig
model
o het vraagstuk planmatig uitwerken;
redeneren over meetkundige vormen en situaties in 2D en 3D:

herkennen en gebruiken van de meetkundige begrippen
evenwijdige stand, loodrechte stand en hoeken;

herkennen van figuren in het vlak en kubus, balk, recht prisma,
cilinder, piramide, kegel en bol aan de hand van een schets,
tekening en dergelijke;
bij meetkundige berekeningen in vlakke en in beperkte ruimtelijke
situaties gebruikmaken van schetsen en tekeningen, van meetkundige
begrippen en elementaire eigenschappen, in het bijzonder van:

de stelling van Pythagoras

oppervlakte

inhoud;
betekenisvolle formules omvormen:

de waarde berekenen van een variabele in een formule bij
vervanging van de andere variabele(n) door een getal;

één variabele in functie van een of meer de andere schrijven;

het effect aangeven van de verandering van de ene variabele op
de andere;

eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp
van formules;
de samenhang aangeven tussen verschillende voorstellingswijzen van
het verband tussen variabelen, namelijk verwoording, tabel, grafiek en
formule (voorschrift):

een tabel maken van het verband tussen variabelen;

een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met

M AAV WI M1
ET AAV WI 002

ET AAV WI 003

ET AAV WI 013

ET AAV WI 014

ET AAV WI 007

ET AAV WI 008
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betrekking tot:
het aflezen van bepaalde waarden;
het aflezen van extreme waarden;
het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen,
dalen);

in een opportuun gekozen assenstelsel een grafiek tekenen van
het verband tussen variabelen in een gegeven betekenisvolle
situatie;
aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van
enkele eenvoudige functies (mede met behulp van IT).

1 september 2011

-

ET AAV WI 009

3.11 Module AAV Wiskunde M2 (M AAV WI M2)
3.11.1 Situering van de module in de opleiding
In deze module maakt de cursist kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leert hij/ zij
gegevens te interpreteren. Dit met de nodige kritische ingesteldheid.

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

3.11.3 Studieduur
40 Lt

3.11.4 Eindtermen
Module AAV Wiskunde M2
De cursist kan
functioneel gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologie
om wiskundige informatie te verkennen en voor te stellen, en om
wiskundige problemen te onderzoeken en op te lossen;
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren;

gebruikmaken van wiskundige technieken zoals figuren maken en
tabellen opstellen;

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van niet-relevante gegevens;
o gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband
brengen;
o de gegevens en het gevraagde weergeven in een geschikt
wiskundig model;
o het vraagstuk planmatig uitwerken;
reflecteren over de gemaakte keuzes voor representatie- en
oplossingstechnieken en ze verantwoorden;
statistische gegevens interpreteren uit frequentietabellen en diverse
grafische voorstellingen;
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de
representativiteit van een steekproef voor het formuleren van statistische
besluiten over de populatie;
in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en variatie van
statistische gegevens gebruiken bij het trekken van conclusies.

M AAV WI M2
ET AAV WI 002

ET AAV WI 003

ET AAV WI 004
ET AAV WI 010
ET AAV WI 011

ET AAV WI 012

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene
vorming Versie {1.0} - BVR
Pagina 94 van 138

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 september 2011

3.12 Module AAV Wiskunde B1 (M AAV WI B1)
3.12.1 Situering van de module in de opleiding
De verbredingsmodules zijn bedoeld voor cursisten die al een wiskundige achtergrond hebben, of
geïnteresseerd zijn in een abstractere behandeling van de onderwerpen, of voor cursisten die in hun
vervolgopleiding of specifiek gedeelte meer wiskunde nodig hebben. Deze module behandelt op een
wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men
werken met grafieken, tabellen en formules. Dezelfde onderwerpen worden behandeld zoals in
module AAV Wiskunde M1, maar er wordt verder geabstraheerd.

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

3.12.3 Studieduur
80 Lt

3.12.4 Basiscompetenties
Module AAV Wiskunde B1
De cursist kan:
informatie- en communicatietechnologie gebruiken om wiskundige
informatie te verwerken, te berekenen, uit te voeren of om wiskundige
problemen te onderzoeken.
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren;

gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en
tabellen opstellen;

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van niet-relevante gegevens;
o gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband
brengen;
o de gegevens en het gevraagde weergeven in een geschikt
wiskundig model;
o het vraagstuk planmatig uitwerken;
berekeningen met vierkantswortels en machten uitvoeren;
betekenisvolle formules omvormen:

de waarde berekenen van een variabele in een formule bij
vervanging van de andere variabele(n) door een getal;

één variabele in functie van een of meer andere schrijven;

het effect aangeven van de verandering van de ene variabele op
de andere;

eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp
van formules;

M AAV WI B1

vergelijkingen van de eerste graad algebraïsch oplossen en
vraagstukken oplossen waarbij het verband beschreven wordt door
eerstegraads-vergelijkingen;
standaardvergelijkingen van de tweede graad algebraïsch oplossen;
verschillende soorten verbanden herkennen: lineair verband, recht
evenredig, omgekeerd evenredig, exponentieel, kwadratisch en
goniometrisch:

een tabel maken van het verband tussen variabelen

een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met
betrekking tot:
o het aflezen van bepaalde waarden;

BC AAV WI 009

BC AAV WI 002

BC AAV WI 003

BC AAV WI 007
BC AAV WI 008

BC AAV WI 010
BC AAV WI 011
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o
o

het aflezen van extreme waarden;
het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen,
dalen);

de formule kunnen opstellen vanuit een gegeven tabel en grafiek of
vraagstuk;

problemen, waarbij een functioneel verband gegeven is, oplossen
en die oplossing interpreteren (eventueel met behulp van ICT;)
aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van
enkele eenvoudige functies (mede met behulp van ICT), waaronder
lineaire en exponentiële groei:

uit de grafiek van eerstegraadsfuncties het nulpunt, de
tekenverandering, het stijgen of dalen afleiden;

uit de grafiek van tweedegraadsfuncties de nulpunten, de
tekenverandering, het stijgen of dalen afleiden;

bijzonderheden van grafieken aflezen;

de onderlinge ligging van twee grafieken vergelijken en
interpreteren;

veranderingen beschrijven en vergelijken met behulp van
differentiequotiënten;
redeneren over meetkundige vormen en situaties in 2D en 3D:

herkennen en gebruiken van de meetkundige begrippen
evenwijdige stand, loodrechte stand en hoeken;

herkennen van figuren in het vlak en kubus, balk, recht prisma,
cilinder, piramide, kegel en bol aan de hand van een schets,
tekening en dergelijke;

begrijpen een gegeven eenvoudige redenering of argumentatie in
verband met eigenschappen van meetkundige figuren;
bij meetkundige berekeningen in vlakke en in beperkte ruimtelijke
situaties gebruikmaken van schetsen en tekeningen, van meetkundige
begrippen en elementaire eigenschappen, in het bijzonder van:

gelijke verhoudingen;

eigenschappen van hoeken;

de stelling van Pythagoras;

goniometrische verhoudingen in een rechthoekige driehoek;

oppervlakte;

inhoud.

BC AAV WI 012

BC AAV WI 020

BC AAV WI 021

3.13 Module AAV Wiskunde B2 (M AAV WI B2)
3.13.1 Situering van de module in de opleiding
De verbredingsmodules zijn bedoeld voor cursisten die al een wiskundige achtergrond hebben, of
geïnteresseerd zijn in een abstractere behandeling van de onderwerpen, of voor cursisten die in hun
vervolgopleiding of specifiek gedeelte meer wiskunde nodig hebben. Ook in deze module komen alle
basisbegrippen van de statistiek aan bod. Maar in deze module leert de cursist ook een aantal
berekeningen zelf uit te voeren en daarna te interpreteren. Ook de normale verdeling komt hier aan
bod.

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

3.13.3 Studieduur
40 Lt

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene
vorming Versie {1.0} - BVR
Pagina 96 van 138

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 september 2011

3.13.4 Basiscompetenties
Module AAV Wiskunde B2
De cursist kan:
informatie- en communicatietechnologie gebruiken om wiskundige
informatie te verwerken, te berekenen, uit te voeren of om wiskundige
problemen te onderzoeken;
probleemoplossende vaardigheden toepassen:

wiskundige informatie analyseren, schematiseren en structureren;

gebruik maken van wiskundige technieken zoals figuren maken en
tabellen opstellen;

bij het oplossen van een vraagstuk:
o relevante gegevens scheiden van niet-relevante gegevens;
o gegevens met elkaar en met de probleemstelling in verband
brengen;
o de gegevens en het gevraagde weergeven in een geschikt
wiskundig model;
o het vraagstuk planmatig uitwerken;
reflecteren over de gemaakte keuzes voor representatie- en
oplossingstechnieken en ze verantwoorden;
statistische gegevens interpreteren uit frequentietabellen en diverse
grafische voorstellingen;
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de
representativiteit van een steekproef voor het formuleren van statistische
besluiten over de populatie;
in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en variatie van
statistische gegevens gebruiken bij het trekken van conclusies.
aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de
representativiteit van een steekproef voor het formuleren van statistische
besluiten over de populatie;
in betekenisvolle situaties gemiddelde, mediaan en variatie van
statistische gegevens gebruiken bij het trekken van conclusies;
met behulp van ICT het gemiddelde en standaardafwijking berekenen
van statistische gegevens;
een normale verdeling herkennen, schetsen en bespreken:

het gemiddelde en de standaardafwijking gebruiken als
karakteristieken van een normale verdeling;

de standaard normaalverdeling gebruiken (m.b.v. IT).

M AAV WI B2
BC AAV WI 002

BC AAV WI 003

BC AAV WI 004
BC AAV WI 013
BC AAV WI 014

BC AAV WI 015
BC AAV WI 016

BC AAV WI 017
BC AAV WI 018
BC AAV WI 019

3.14 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M1 (M AAV ICT M1)
3.14.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module verantwoorde keuzes te maken uit ICT-diensten en ICT-materiaal. Hij
leert datagehelen veilig downloaden.

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

3.14.3 Studieduur
20 Lt

3.14.4 Eindtermen
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M1

M AAV ICT M1
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De cursist
reageert gepast bij een virusmelding;
leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met ethische en
deontologische regels;
kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden;
interpreteert de elementen van een beeldscherm;
kan ICT gebruiken om te communiceren;
kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn voor een
bepaalde taak;
kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf van een
computer en andere frequent gebruikte hardware;
kan het aanbod van de verschillende providers onderscheiden en een
bewuste keuze maken;
kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes inschatten.
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ET AAV ICT 001
ET AAV ICT 003
ET AAV ICT 006
ET AAV ICT 013
ET AAV ICT 016
ET AAV ICT 018
ET AAV ICT 019
ET AAV ICT 020
ET AAV ICT 021

3.15 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M2 (M AAV ICT M2)
3.15.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module gegevens op te zoeken, beoordelen en uitwisselen door gebruik te
maken van ICT-toepassingen. Hij leert de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële
toepassingen kennen.

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

3.15.3 Studieduur
20 Lt

3.15.4 Eindtermen
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M2
De cursist
gebruikt beveiligingsprogramma’s;
maakt back-ups;
kan aangeven waarvoor databanktoepassing gebruikt worden;
kan met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn relevantie
beoordelen, verwerken en bewaren;
kan zich registreren;
kan de procedure doorlopen voor pc-banking, digitale aankopen en
reserveringen;
kan de mogelijkheden en de gevaren van commerciële toepassingen
van het internet aangeven;
gaat kritisch om met ICT-ontwikkelingen.

M AAV ICT M2
ET AAV ICT 002
ET AAV ICT 009
ET AAV ICT 010
ET AAV ICT 011
ET AAV ICT 014
ET AAV ICT 015
ET AAV ICT 022
ET AAV ICT 023

3.16 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M3 (M AAV ICT M3)
3.16.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module te functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.

3.16.2 Instapvereisten voor de module
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
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3.16.3 Studieduur
20 Lt

3.16.4 Eindtermen
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie M3
De cursist
kan functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving;
kan een ingebouwde helpfunctie gebruiken;
kan tekst-, cijfer-, beeld- of geluidsmateriaal in één document integreren;
kan courante informatie- en communicatietechnologie en -software
gebruiken;
stelt een eenvoudig e-portfolio op;
kan een ICT-toepassing voor een opdracht kiezen en gebruiken

M AAV ICT M3
ET AAV ICT 004
ET AAV ICT 005
ET AAV ICT 007
ET AAV ICT 008
ET AAV ICT 012
ET AAV ICT 017

3.17 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B1 (M AAV ICT B1)
3.17.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module verantwoorde keuzes te maken uit ICT-diensten en ICT-materiaal. Hij
leert datagehelen veilig downloaden.

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

3.17.3 Studieduur
20 Lt

3.17.4 Basiscompetenties
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B1
De cursist
handelt correct t.a.v. virusbeveiliging en anti-virussoftware;
leeft regels inzake ICT-gebruik na in overeenstemming met ethische en
deontologische regels;
kan datagehelen (tekst, foto, audio, video, programma’s) downloaden;
kan bestanden (de)comprimeren;
interpreteert de elementen van een beeldscherm;
kan ICT gebruiken om te communiceren;
kan bepalen welke virtuele diensten het meest geschikt zijn voor een
bepaalde taak;
kan aangeven waarop hij moeten letten bij de aanschaf van een
computer en andere frequent gebruikte hardware;
kan het aanbod van verschillende providers onderscheiden en een
bewuste keuze maken;
kan budgettaire consequenties van ICT-keuzes inschatten.

M AAV ICT B1
BC AAV ICT 001
BC AAV ICT 003
BC AAV ICT 006
BC AAV ICT 007
BC AAV ICT 018
BC AAV ICT 021
BC AAV ICT 024
BC AAV ICT 025
BC AAV ICT 026
BC AAV ICT 027

3.18 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B2 (M AAV ICT B2)
3.18.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module gegevens op te zoeken, beoordelen en uitwisselen door gebruik te
maken van ICT-toepassingen. Hij leert de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële
toepassingen kennen.
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3.18.2 Instapvereisten voor de module
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

3.18.3 Studieduur
20 Lt

3.18.4 Basiscompetenties
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B2
De cursist
gebruikt beveiligingsprogramma’s;
maakt back-ups;
kan aan geven aan waarvoor databanktoepassingen gebruikt worden;
kan met behulp van ICT informatie opzoeken, op zijn relevantie
beoordelen, verwerken en bewaren;
kan bestaande digitale databanken raadplegen;
kan nieuwsgroepen gebruiken;
kan zich registreren;
kan de procedure doorlopen voor pc-banking, digitale aankopen en
reserveringen;
kan de mogelijkheden en de gevaren van commerciële toepassingen
van het internet aangeven;
kan de maatschappelijke impact van ICT toelichten;
volgt de actualiteit op het vlak van functionele ICT-toepassingen.

M AAV ICT B2
BC AAV ICT 002
BC AAV ICT 012
BC AAV ICT 013
BC AAV ICT 014
BC AAV ICT 015
BC AAV ICT 016
BC AAV ICT 019
BC AAV ICT 020
BC AAV ICT 028
BC AAV ICT 029
BC AAV ICT 030

3.19 Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B3 (M AAV ICT B3)
3.19.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module te functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.

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

3.19.3 Studieduur
20 Lt

3.19.4 Basiscompetenties
Module AAV Informatie- en communicatietechnologie B3
De cursist:
kan in een eenvoudige digitale leeromgeving functioneren;
kan een ingebouwde helpfunctie gebruiken;
kan tekst-, cijfer-, beeld- of geluidsmateriaal in één document integreren;
kan een programma installeren en de-installeren;
kan courante informatie en communicatietechnologie en - software
gebruiken;
kan ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven;
stelt een eenvoudig e-portfolio op;
kan een ICT-toepassing voor een opdracht kiezen en gebruiken;
kan een keuze maken uit een aanbod software voor een specifieke
toepassing.

M AAV ICT B3
BC AAV ICT 004
BC AAV ICT 005
BC AAV ICT 008
BC AAV ICT 009
BC AAV ICT 010
BC AAV ICT 011
BC AAV ICT 017
BC AAV ICT 022
BC AAV ICT 023
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3.20 Module AAV Wetenschappen M (M AAV WE M)
3.20.1 Situering van de module in de opleiding
In deze module ligt de klemtoon op het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding bij de cursist
door kennis te maken met de verschillende dimensies van wetenschap en door inzicht en vaardigheid
te verwerven in de wetenschappelijke onderzoeksmethode.’

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

3.20.3 Studieduur
40 Lt

3.20.4 Eindtermen
Module AAV Wetenschappen M
De cursist kan:
bij de mens de onderlinge samenhang tussen de verschillende
lichaamsstelsels met voorbeelden illustreren;
bij de mens beschrijven hoe erfelijke kenmerken van generatie op
generatie worden overgedragen;
bij de mens manieren aangeven om de voortplanting te regelen en om
seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen;
in een concreet voorbeeld aantonen wat een ecologisch evenwicht is,
dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en dat daardoor ecologische
evenwichten kunnen wijzigen;
voor de biologische evolutie aanwijzingen geven;
in concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven aantonen dat energie in
verschillende vormen kan voorkomen en omgezet kan worden in andere
energievormen;
de bewegingen van aarde en maan en de waarneembare gevolgen
ervan op aarde aantonen;
op een eenvoudige manier enkele fysisch-aardrijkskundige kenmerken
van een bestudeerde regio verklaren;
bij een eenvoudig onderzoek, de essentiële stappen van de
natuurwetenschappelijke methode onderscheiden;
de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke experimenten
en theorieën illustreren;
in duurzaamheidvraagstukken de verwevenheid en wederzijdse
beïnvloeding tussen economische, sociale en ecologische aspecten,
techniek en beleid herkennen;
naar duurzame oplossingen zoeken om de lokale en globale
leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
met voorbeelden het belang van ruimtelijke ordening illustreren
van fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit, eigen
ervaringen en opleidingselementen het verband aantonen met
geografische determinanten;
een atlas, een plattegrond en een kaart gebruiken;
gegevens over weer en klimaat van een gebied uit cijfers, grafische
voorstellingen en kaarten aflezen en interpreteren.

M AAV WE M
ET AAV WE 001
ET AAV WE 002
ET AAV WE 003
ET AAV WE 004

ET AAV WE 005
ET AAV WE 006

ET AAV WE 007
ET AAV WE 008
ET AAV WE 009
ET AAV WE 010
ET AAV MA 001

ET AAV MA 002
ET AAV MA 016
ET AAV MA 019

ET AAV MA 020
ET AAV MA 021
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3.21 Module AAV Wetenschappen B (M AAV WE B)
3.21.1 Situering van de module in de opleiding
In deze module leert de cursist, via onderzoekend leren, inzicht te verwerven in de wetenschappelijke
methode en in de wijze waarop wetenschappelijke kennis ontstaat.
De cursist leert deze wetenschappelijke methode verder toe te passen bij het opbouwen van eigen
(wetenschappelijke) kennis en bij het toepassen ervan.

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

3.21.3 Studieduur
40 Lt

3.21.4 Basiscompetenties
Module AAV Wetenschappen B
De cursist kan:
bij de mens de onderlinge samenhang van het spijsverteringsstelsel, het
ademhalingsstelsel, het bloed, de bloedsomloop, het uitscheidingsstelsel
en het voortplantingsstelsel met voorbeelden illustreren;
bij de mens beschrijven hoe erfelijke kenmerken van generatie op
generatie worden overgedragen;
bij de mens manieren aangeven om de voortplanting te regelen en om
seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen;
in een concreet voorbeeld aantonen wat een ecologisch evenwicht is,
dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en dat daardoor ecologische
evenwichten kunnen wijzigen;
voor de biologische evolutie aanwijzingen geven;
in concrete voorbeelden uit het dagelijkse leven aantonen dat energie in
verschillende vormen kan voorkomen en omgezet kan worden in andere
energievormen;
de bewegingen van hemellichamen in ons zonnestelsel beschrijven en
de waarneembare gevolgen ervan op aarde aantonen;
eenvoudige reliëfvormen op een samenhangende manier in verband
brengen met lithologische kenmerken, geologische structuren en
geomorfologische processen;
met betrekking tot een concreet natuurwetenschappelijk of toegepast
natuurwetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen, een eigen
hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven waarop
deze steunt;
de resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover
de verwachte resultaten, rekening houdend met de omstandigheden die
de resultaten kunnen beïnvloeden;
experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties uit de
leefwereld verbinden;
doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen;
alleen of in groep waarnemings- en andere gegevens mondeling of
schriftelijk verwoorden;
alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er verslag over uitbrengen;
een fysisch, chemisch, biologisch, of geofysisch verschijnsel of proces
met behulp van een model voorstellen en uitleggen;
in het kader van een experiment een meettoestel aflezen;
de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische
ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens met een voorbeeld

M AAV WE B
BC AAV WE 001

BC AAV WE 002
BC AAV WE 003
BC AAV WE 004

BC AAV WE 005
BC AAV WE 006

BC AAV WE 007
BC AAV WE 008

BC AAV WE 009

BC AAV WE 010

BC AAV WE 011
BC AAV WE 012
BC AAV WE 013
BC AAV WE 014
BC AAV WE 015
BC AAV WE 016
BC AAV WE 017
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illustreren;
een voorbeeld geven van positieve en nadelige (neven)effecten van
natuurwetenschappelijke toepassingen;
met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van
natuurwetenschappelijke toepassingen illustreren;
met een voorbeeld de ethische dimensie van natuurwetenschappen
illustreren en een eigen standpunt daaromtrent met argumenten
verdedigen;
de mogelijkheden en beperkingen van wetenschappelijke experimenten
en theorieën illustreren;
in duurzaamheidvraagstukken de verwevenheid en wederzijdse
beïnvloeding tussen economische, sociale en ecologische aspecten,
techniek en beleid herkennen;
naar duurzame oplossingen zoeken om de lokale en globale
leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
met voorbeelden het belang van ruimtelijke ordening illustreren;
van fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit, eigen
ervaringen en opleidingselementen het verband aantonen met
geografische determinanten;
kan zowel verschuivingen van industrie of tertiaire activiteiten als
demografische migraties met voorbeelden illustreren en dat in verband
brengen met sociaal-economische of politieke of geografische factoren;
stad, platteland, verstedelijking en mobiliteit morfologisch en functioneel
typeren en verklaren;
aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een eenvoudige
manier verwerken, gebruik makend van beschikbare, hedendaagse
informatiebronnen en –technieken;
een kaartvoorstelling kiezen in functie van gebruik;
een atlas, een plattegrond en een kaart gebruiken;
gegevens over weer en klimaat van een gebied uit cijfers, grafische
voorstellingen en kaarten aflezen en interpreteren.
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BC AAV WE 018
BC AAV WE 019
BC AAV WE 020

BC AAV WE 021
BC AAV MA 001

BC AAV MA 002
BC AAV MA 016
BC AAV MA 024

BC AAV MA 025

BC AAV MA 026
BC AAV MA 027

BC AAV MA 028
BC AAV MA 029
BC AAV MA 030

3.22 Module AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking M (M AAV MACUSA
M)
3.22.1 Situering van de module in de opleiding
In deze module leert de cursist essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en
handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal
functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale
integratie. Deze competenties heeft de cursist minimaal nodig om zichzelf te ontplooien om actief te
kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

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

3.22.3 Studieduur
40 Lt

3.22.4 Eindtermen
Module AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking M
De cursist kan:
de rol illustreren van de media en organisaties in het functioneren van
ons democratisch bestel;

M AAV MACUSA M
ET AAV MA 006
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de eigen opvatting toetsen aan de verschillende opvattingen over welzijn
en verdeling van welvaart;
kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aangeven;
in fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit, eigen
ervaringen en opleidingselementen het verband aantonen tussen
verleden, heden en toekomst;
kritisch omgaan met de invloed van de media op de beeldvorming;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen;
de essentie van een probleem omschrijven;
bij een probleem de beïnvloedende factoren achterhalen;
bij een probleem de beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid
rangschikken;
bij een probleem de relaties tussen de beïnvloedende factoren
aangeven;
een probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderen;
bij een probleem met de situatie, opvattingen en emoties van anderen
rekening houden;
voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie
kiezen.

1 september 2011
ET AAV MA 012
ET AAV MA 013
ET AAV MA 017

ET AAV CU 006
ET AAV CU 007
ET AAV SA 001
ET AAV SA 002
ET AAV SA 003
ET AAV SA 004
ET AAV SA 005
ET AAV SA 006
ET AAV SA 007

3.23 Module AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking B (M AAV MACUSA
B)
3.23.1 Situering van de module in de opleiding
In deze module leert de cursist essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en
handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal
functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale
integratie. Deze competenties heeft de cursist minimaal nodig om zichzelf te ontplooien om actief te
kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

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

3.23.3 Studieduur
40 Lt

3.23.4 Basiscompetenties
Module AAV Maatschappij, Cultuur en Samenwerking B
De cursist kan:
de rol illustreren van de media en organisaties in het functioneren van
ons democratisch bestel;
de eigen opvatting toetsen aan de verschillende opvattingen over welzijn
en verdeling van welvaart;
kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aangeven;
in fundamentele maatschappelijke problemen, actualiteit, eigen
ervaringen en opleidingselementen het verband aantonen tussen
verleden, heden en toekomst;
kritisch omgaan met de invloed van de media op de beeldvorming;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen;
de essentie van een probleem omschrijven;
bij een probleem de beïnvloedende factoren achterhalen;

M AAV MACUSA B
BC AAV MA 006
BC AAV MA 012
BC AAV MA 013
BC AAV MA 017

BC AAV CU 006
BC AAV CU 007
BC AAV SA 001
BC AAV SA 002
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bij een probleem de beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid
rangschikken
bij een probleem de relaties tussen de beïnvloedende factoren
aangeven;
een probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderen;
bij een probleem met de situatie, opvattingen en emoties van anderen
rekening houden;
met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld
rekening houden;
voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie
kiezen;
op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen
realistisch inschatten en uitvoeren;
originele ideeën en oplossingen ontwikkelen;
toetsen of originele ideeën uitvoerbaar zijn.

1 september 2011
BC AAV SA 003
BC AAV SA 004
BC AAV SA 005
BC AAV SA 006
BC AAV SA 007
BC AAV SA 008
BC AAV SA 009
BC AAV SA 013
BC AAV SA 014

3.24 Module AAV Maatschappij M (M AAV MA M)
3.24.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële
vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen
participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

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

3.24.3 Studieduur
40 Lt

3.24.4 Eindtermen
Module AAV Maatschappij M
De cursist:
aangeven hoe hij kan deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van
de samenleving;
aantonen dat het samenleven in een democratische rechtsstaat
gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers,
organisaties en overheid;
de rol erkennen van controle en evenwicht tussen de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel;
de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur
onderscheiden;
het samenleven in ons democratisch bestel toetsen aan het samenleven
in andere regeringsvormen;
van Europese samenwerking, van het beleid en de instellingen van de
Europese Unie de betekenis voor de eigen leefwereld toelichten;
het belang aantonen van internationale organisaties en instellingen;
met voorbeelden uitleggen hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een
overheid inkomsten verwerft en aanwendt;
een beroep doen op maatschappelijke diensten en instellingen;
gebruikmaken van de gepaste kanalen om zijn vragen, problemen,
ideeën of meningen kenbaar te maken;
een tijdband hanteren als historisch referentiekader voor belangrijke
figuren, gebeurtenissen en periodes, voor opleidings- en andere

M AAV MA M
ET AAV MA 003
ET AAV MA 004

ET AAV MA 005
ET AAV MA 007
ET AAV MA 008
ET AAV MA 009
ET AAV MA 010
ET AAV MA 011
ET AAV MA 014
ET AAV MA 015
ET AAV MA 018
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informatie.

3.25 Module AAV Maatschappij B (M AAV MA B)
3.25.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële
vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen
participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

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

3.25.3 Studieduur
40 Lt

3.25.4 Basiscompetenties
Module AAV Maatschappij B

M AAV MA B

De cursist:
aangeven hoe hij kan deelnemen aan besluitvorming in en opbouw van
de samenleving;
aantonen dat het samenleven in een democratische rechtsstaat
gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers,
organisaties en overheid;
de rol erkennen van controle en evenwicht tussen de wetgevende,
uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel;
de hoofdzaken van de federale Belgische staatsstructuur
onderscheiden;
het samenleven in ons democratisch bestel toetsen aan het samenleven
in andere regeringsvormen;
van Europese samenwerking, van het beleid en de instellingen van de
Europese Unie de betekenis voor de eigen leefwereld toelichten;
het belang aantonen van internationale organisaties en instellingen;
met voorbeelden uitleggen hoe welvaart wordt gecreëerd en hoe een
overheid inkomsten verwerft en aanwendt;
een beroep doen op maatschappelijke diensten en instellingen;
gebruikmaken van de gepaste kanalen om zijn vragen, problemen,
ideeën of meningen kenbaar te maken;
een tijdband hanteren als historisch referentiekader voor belangrijke
figuren, gebeurtenissen en periodes, voor opleidings- en andere
informatie;
via een historische redenering zijn standpunt t.o.v. een maatschappelijk
probleem nuanceren;
de krachtlijnen aantonen van het historisch referentiekader in termen
van tijd, ruimte en socialiteit;
een overeenkomst en een verschil aangeven tussen de
ontwikkelingsfasen van de westerse samenleving onderling en tussen
ontwikkelingsfasen van de westerse en andere samenlevingen;
de breuklijnen omschrijven in de evoluerende Belgische samenleving
vanaf 1830;
de breuklijnen omschrijven in de evoluerende mondiale samenleving.

BC AAV MA 003
BC AAV MA 004

BC AAV MA 005
BC AAV MA 007
BC AAV MA 008
BC AAV MA 009
BC AAV MA 010
BC AAV MA 011
BC AAV MA 014
BC AAV MA 015
BC AAV MA 018

BC AAV MA 019
BC AAV MA 020
BC AAV MA 021

BC AAV MA 022
BC AAV MA 023

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Algemene vorming – Aanvullende algemene
vorming Versie {1.0} - BVR
Pagina 106 van 138

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

1 september 2011

3.26 Module AAV Cultuur M (M AAV CU M)
3.26.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die
hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan
een multiculturele democratische samenleving.

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

3.26.3 Studieduur
40 Lt

3.26.4 Eindtermen
Module AAV Cultuur M
De cursist kan:
de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en
normen in eigen en andere sociale en culturele groepen beschrijven;
beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om zichzelf uit te
drukken;
de impact van cultuur op denken, voelen en handelen herkennen;
zijn appreciatie voor cultureel erfgoed hier en elders uiten;
gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met ongepaste
beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en anderen;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen;
uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de invloed is van
onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie op het samenleven;
rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen in
het omgaan met elkaar.

M AAV CU M
ET AAV CU 001
ET AAV CU 002
ET AAV CU 003
ET AAV CU 004
ET AAV CU 005
ET AAV CU 007
ET AAV CU 008
ET AAV CU 009

3.27 Module AAV Cultuur B (M AAV CU B)
3.27.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die
hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan
een multiculturele democratische samenleving.

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

3.27.3 Studieduur
40 Lt

3.27.4 Basiscompetenties
Module AAV Cultuur B

M AAV CU B

De cursist kan:
de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en
normen in eigen en andere sociale en culturele groepen beschrijven;
beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om zichzelf uit te

BC AAV CU 001
BC AAV CU 002
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de impact van cultuur op denken, voelen en handelen herkennen;
zijn appreciatie voor cultureel erfgoed hier en elders uiten;
gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met ongepaste
beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en anderen;
constructief omgaan met verschillen tussen mensen en
levensopvattingen;
uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de invloed is van
onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie op het samenleven;
rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen in
het omgaan met elkaar.
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BC AAV CU 003
BC AAV CU 004
BC AAV CU 005
BC AAV CU 007
BC AAV CU 008
BC AAV CU 009

3.28 Module AAV Organisatie en samenwerking M (M AAV SA M)
3.28.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Hij leert de eigen
sterke en zwakke punten evalueren.

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

3.28.3 Studieduur
40 Lt

3.28.4 Eindtermen
Module AAV Organisatie en samenwerking M
De cursist kan
een planning maken;
een planning uitvoeren;
de gevolgde strategie evalueren;
de gevolgde strategie bijsturen;
proces en product evalueren;
uit de evaluatie lessen trekken;
keuzes maken op basis van afwegingen;
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken doel over de
aanpak overleggen;
bij een groepsopdracht verschillende beslissingswijzen toepassen;
zich bij een in groep genomen beslissing constructief aansluiten;
de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren;
actief bijdragen tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage en die van anderen, zowel aan
het proces als aan het product, evalueren;
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage aan het proces en aan het
product bijsturen;
over een groepsopdracht communiceren;
de eigen sterke en zwakke punten verwoorden;
het groepsresultaat en de teamwerking bespreken.

M AAV SA M
ET AAV SA 008
ET AAV SA 009
ET AAV SA 010
ET AAV SA 011
ET AAV SA 012
ET AAV SA 013
ET AAV SA 014
ET AAV SA 015
ET AAV SA 016
ET AAV SA 017
ET AAV SA 018
ET AAV SA 019
ET AAV SA 020
ET AAV SA 021
ET AAV SA 022
ET AAV SA 023
ET AAV SA 024
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3.29 Module AAV Organisatie en samenwerking B (M AAV SA B)
3.29.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Hij leert de eigen
sterke en zwakke punten evalueren.

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

3.29.3 Studieduur
40 Lt

3.29.4 Basiscompetenties
Module AAV Organisatie en samenwerking B
De cursist kan:
een planning op langere termijn maken;
zelfstandig de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen;
een planning uitvoeren;
originele ideeën en oplossingen ontwikkelen;
toetsen of originele ideeën uitvoerbaar zijn;
de gevolgde strategie evalueren;
de gevolgde strategie bijsturen;
proces en product evalueren;
uit de evaluatie lessen trekken;
keuzes maken op basis van afwegingen;
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken doel over de
aanpak overleggen;
bij een groepsopdracht met het oog op het te bereiken doel over de
aanpak onderhandelen;
bij een groepsopdracht verschillende beslissingswijzen toepassen;
zich bij een in groep genomen beslissing constructief aansluiten;
de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren;
actief bijdragen tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen;
de impact van het eigen handelen, in relaties met anderen en in de
samenleving afwegen;
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage en die van anderen, zowel aan
het proces als aan het product, evalueren;
bij een groepsopdracht de eigen bijdrage aan het proces en aan het
product bijsturen;
bij een groepsopdracht suggesties formuleren om de bijdrage van
anderen bij te sturen;
over een groepsopdracht communiceren;
de eigen sterke en zwakke punten verwoorden;
over de eigen interactievaardigheden conclusies formuleren;
het groepsresultaat en de teamwerking bespreken.

M AAV SA B
BC AAV SA 010
BC AAV SA 011
BC AAV SA 012
BC AAV SA 013
BC AAV SA 014
BC AAV SA 015
BC AAV SA 016
BC AAV SA 017
BC AAV SA 018
BC AAV SA 019
BC AAV SA 020
BC AAV SA 021
BC AAV SA 022
BC AAV SA 023
BC AAV SA 024
BC AAV SA 025
BC AAV SA 026
BC AAV SA 027
BC AAV SA 028
BC AAV SA 029
BC AAV SA 030
BC AAV SA 031
BC AAV SA 032
BC AAV SA 033

3.30 Module AAV Nederlands Basis (M AAV NL BA)
3.30.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module strategieën toepassen aan de hand van de vaardigheid schrijven die
als de meest veeleisende wordt gepercipieerd. Het uitgangspunt is een transfergericht aanbod dat de
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cursist werkwijzen leert waarmee hij ook voor de andere vaardigheden verder kan in een waaier van
communicatieve situaties binnen en buiten het vak Nederlands.

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

3.30.3 Studieduur
40 Lt

3.30.4 Eindtermen/Basiscompetenties
Module AAV Nederlands Basis
De cursist kan
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen
kennis en lezer
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles
kunnen uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties
ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken
maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren,
corrigeren en redigeren;
o met de belangrijkste conventies van geschreven taal
rekening houden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.

M AAV NL BA
ET AAV NL 024
BC AAV NL 025

3.31 Module AAV Nederlands M1 (M AAV NL M1)
3.31.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module om op structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met
verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Op dit niveau heeft de cursist een
actieve inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie
presenteert. Naargelang van het taaldoel, selecteert hij bepaalde elementen uit het geheel, brengt een
nieuwe ordening aan of geeft de tekst in een verkorte vorm weer.
Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans
taalgebruik.

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

3.31.3 Studieduur
80 Lt
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3.31.4 Eindtermen
Module AAV Nederlands M1
M AAV NL M1
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 meestal vertrouwd onderwerp, in toenemende mate ook minder vertrouwd
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 formele teksten
 nieuwe thema’s, ondersteund met beeldmateriaal of kern in steekwoorden
 koppeling van nieuwe informatie aan aanwezige kennis en ervaring
 enig achtergrondruis acceptabel
 non-verbaal gedrag niet alleenl als ondersteuning.
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 10 tot 15 minuten
 meestal lage tot soms gemiddelde informatiedichtheid
 redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
Formele teksten .
 heldere structuur met duidelijke opbouw en indeling, aangegeven met frequente signaal- en
verbindingswoorden
 meestal één hoofdgedachte per zin
 ook zinnen met meer bepalingen of samengesteld uit twee of meer eenvoudige zinnen. Weinig
passieve zinnen.
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 frequente voegwoorden en vaste woordcombinaties
 regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak,articulatie en intonatie
 duidelijke uitspraak
 een accent dat de verstaanbaarheid niet aantast, is acceptabel
Tempo en vlotheid
normaal tempo
op structurerend niveau luisteren naar helder gebrachte uiteenzettingen over
ET AAV NL 001
een voor hem bestemd leerstofonderdeel
Strategieën
ET AAV NL 003
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel, teksttype en eigen
kennis;
 zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie in kernwoorden noteren;
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 het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 zowel vertrouwde onderwerpen als minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 bij verwerken van tekst: twee of drie pagina’s; anders, onder andere bij het zoeken naar
informatie: de lengte is minder belangrijk.
 gemiddelde zinslengte: 15 woorden per zin
 lage tot gemiddelde informatiedichtheid
 ook redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
 meestal één hoofdgedachte per zin
 zinnen met meer bepalingen of samengesteld uit een of meer eenvoudige zinnen. Beperkt
aantal relatieve bijzinnen. Meer actieve dan passieve zinnen.
 heldere structuur met duidelijke opbouw en indeling, aangegeven met duidelijke signaal- en
verbindingswoorden
 vooral frequente voegwoorden en verbindingswoorden
Woordenschat en taalvariëteit
soms minder frequente woorden, beeldspraak, formeel taalgebruik en abstracte woorden
op structurerend niveau helder geschreven formulieren, administratieve
ET AAV NL 005
teksten en instructies lezen
Strategieën
ET AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en eigen
kennis;
 zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel,
waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o onduidelijke passages herlezen;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie aanduiden
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 ondersteund door tekst- en beeldmateriaal
 nieuwe informatie gekoppeld aan aanwezige kennis en ervaring
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 aangepast non-verbaal gedrag
 weinig achtergrondruis
Structuur, samenhang en lengte
 samenhangende opsomming met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 eenvoudige zinnen verbonden met frequente voegwoorden en verbindingswoorden.
 lage informatiedichtheid
 korte spreektaak, qua duur afgestemd op doel
Woordenschat/taalvariëteit
 Standaardnederlands
 ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
 omschrijvingen staan duidelijkheid niet in de weg
 taalregister afgestemd op doel en publiek
 goede grammaticale beheersing, wel fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 goed verstaanbaar, ondanks eventueel accent en een verkeerd uitgesproken woord
Tempo en vlotheid
 rustig tempo
spreekpauzes mogelijk
op structurerend niveau instructies geven;
ET AAV NL 008
op structurerend niveau een verhaal vertellen;
ET AAV NL 009
op structurerend niveau verslag uitbrengen van een gebeurtenis;
ET AAV NL 010
Strategieën
ET AAV NL 011
 zich oriënteren op aspecten van de spreektaak: doel, teksttype, eigen
kennis en luisteraar;
 zijn manier van spreken afstemmen op het spreekdoel en de luisteraar;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel,
waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles even
goed kan uitdrukken;
o een spreekplan opstellen;
o gebruik maken van non-verbaal gedrag;
o gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief materiaal;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
o bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en
redigeren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
 in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en in toenemende mate minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis en ervaring
 aangepast non-verbaal gedrag
 weinig achtergrondruis.
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 samenhang met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 eenvoudige zinnen verbonden met juiste voegwoorden en verbindingswoorden
 lage informatiedichtheid
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 vrij kort gesprek qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
 omschrijvingen zonder gevolg voor verstaanbaarheid
 taalregister, afgestemd op doel en publiek
 goede grammaticale beheersing, wel fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 goed verstaanbaar, ondanks eventueel accent en een verkeerd uitgesproken woord
Tempo en vlotheid
normaal tempo
op structurerend niveau vragen stellen en beantwoorden over een voor hem
ET AAV NL 012
bestemd leerstofonderdeel;
Strategieën
ET AAV NL 017
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak: doel,
teksttype, eigen kennis en gesprekspartner;
 zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de
gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt
of goed kan uitdrukken;
o gebruik maken van non-verbaal gedrag;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip
na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te beginnen,
gaande te houden en af te sluiten;
 het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel van de
gesprekspartner;
 het resultaat bijstellen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 meestal vertrouwde, in toenemende mate ook minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als illustratie mogelijk
 nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis en ervaring
Structuur, samenhang en lengte
 opbouw met begin, midden en slot met ondersteunende lay-out
 samenhangende opsomming met aandacht voor hoofd- en bijzaken
 inhoudelijke verbanden en alinea’s aangegeven met frequente voeg- en verbindingswoorden
 korte schrijftekst, qua lengte en vorm afgestemd op het doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
 omschrijvingen zonder gevolg voor verstaanbaarheid
 taalregister afgestemd op doel en publiek
goede grammaticale beheersing, wel fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
op structurerend niveau schema’s maken van gelezen en beluisterde
ET AAV NL 018
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Strategieën
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen
kennis en lezer;
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en
redigeren;
o met de belangrijkste conventies van geschreven taal rekening
houden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.
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ET AAV NL 020
ET AAV NL 021
ET AAV NL 024

TAALBESCHOUWING
Taalgebruik
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist in een ruim
gamma van voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op
de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger,
boodschap, bedoeling, effect, situatie, kanaal.
Hij kan daarbij de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:

Standaardnederlands en andere standaardtalen;

nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten;

in onze samenleving voorkomende talen;

normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal;

taalhandelingen, zoals beweren, meedelen, beloven, om
informatie vragen, verzoeken, dreigen, waarschuwen, groeten,
bedanken;

taalgedragsconventies;

de gevolgen van zijn taalgedrag voor anderen en hemzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze samenleving
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in
allerlei taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten van
het taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:

verbanden tussen tekstdelen: alinea-zin, inleiding-midden-slot;

structuuraanduiders: verbindingswoorden, signaalwoorden,
verwijswoorden;

betekenisrelaties: middel-doel, chronologische relatie, oorzaakgevolg, voordelen-nadelen, voor-tegen;

status van een uitspraak: feit-mening;
Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in
voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal
aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:

ET AAV NL 027

ET AAV NL 028

ET AAV NL 029
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klanken, woorden, zinnen, teksten;
spellingvormen;
betekenissen.

Strategieën

ET AAV NL 030

De cursis kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister-, spreek-, interactie, lees- en schrijfstrategieën.

Begrippen en termen

ET AAV NL 031

De cursist kan bij alle eindtermen Nederlands de bijbehorende
taalbeschouwelijke begrippen en termen uit de tweede kolom gebruiken,
namelijk:
hoofdcategorie
eindtermen AAV
1 fonologisch domein - klanken
klank
klank
klinker
medeklinker
rijm
uitspraak
intonatie
2 orthografisch domein - spellingvormen
alfabet
alfabet
letter
klinker
medeklinker
eindletter
hoofdletter
kleine letter
diakritische tekens
koppelteken
apostrof
trema
uitspraaktekens
accent
leestekens
leesteken
punt
vraagteken
uitroepteken
komma
dubbele punt
spatie
aanhalingsteken
afkortingen
afkorting
3 morfologisch domein - woorden
woord
woord
grondwoord
woordvorming
samenstelling
afleiding
affix
voorvoegsel
achtervoegsel
woordsoort
zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord
eigennaam
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verkleinwoord
getal
enkelvoud
meervoud
genus
mannelijk
vrouwelijk
onzijdig
lidwoord
lidwoord
bepaald lidwoord
onbepaald lidwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord
werkwoord
werkwoordvormen
stam
uitgang
vervoegde vormen
persoonsvorm
persoon
eerste persoon (ik - wij)
tweede persoon (jij - jullie)
derde persoon (hij, zij, het - zij)
enkelvoud
meervoud
niet-vervoegde vormen
infinitief
voltooid deelwoord
tempus
tijd
tegenwoordige tijd
verleden tijd
toekomende tijd
onvoltooide tijd
voltooide tijd
werkwoordsoorten
hulpwerkwoord
voornaamwoord
voornaamwoord
persoonlijk voornaamwoord
bezittelijk voornaamwoord
aanwijzend voornaamwoord
vragend voornaamwoord
voorzetsel
voorzetsel
telwoord
telwoord
4 syntactisch domein - zinnen
zin
zin
zinsdeel
zinsdeel
onderwerp
persoonsvorm
lijdend voorwerp (enkel aan de hand van
prototypische zinnen omwille van Frans)
meewerkend voorwerp (enkel aan de hand
van prototypische zinnen omwille van Frans)
woordgroep
woordgroep
5 semantisch domein - betekenissen
betekenisrelaties
synoniem
homoniem
letterlijk
figuurlijk
metaforisch taalgebruik
spreekwoord
uitdrukking
6 tekstueel domein - teksten
getal
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tekst
tekstsoort

tekst
fictie
non-fictie
context
tekstopbouw
inleiding
midden
slot
hoofdstuk
alinea
regel
kopje
titel
bladzijde
structuuraanduiders
signaalwoord
(materiële) vormgeving
lay-out
cursief
vetjes
inhoudsopgave
status van uitspraken
feit
mening
7 pragmatisch domein - taalgebruik
factoren in de
zender
communicatiesituatie
spreker
schrijver
ontvanger
luisteraar
lezer
boodschap
bedoeling
situatie
effect
kanaal
8 sociolinguïstisch domein - taalgebruik
taal
Nederlands
Frans
Duits
Engels
taalvariëteiten
Standaardnederlands

3.32 Module AAV Nederlands M2 (M AAV NL M2)
3.32.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met
verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Dit niveau impliceert steeds het
inbrengen van een tweede "perspectief": de cursist confronteert aangeboden informatie met een
andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis erover. Of hij formuleert
zijn eigen argumenten in vergelijking met andere gegevens.
Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans
taalgebruik.

3.32.2 Instapvereisten voor de module
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
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3.32.3 Studieduur
80 Lt
3.32.4 Eindtermen
Module AAV Nederlands M2
M AAV NL M2
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 meestal vertrouwd onderwerp, in toenemende mate ook minder vertrouwde
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 formele teksten
 nieuwe thema’s, ondersteund met beeldmateriaal of kern in steekwoorden
 koppeling van nieuwe informatie aan aanwezige kennis en ervaring
 enig achtergrondruis acceptabel
 non-verbaal gedrag niet alleen als ondersteuning
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 10 tot 15 minuten
 meestal lage tot soms gemiddelde informatiedichtheid
 redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
 formele teksten
 heldere structuur met duidelijke opbouw en indeling, aangegeven met frequente signaal- en
verbindingswoorden
 meestal één hoofdgedachte per zin
 ook zinnen met meer bepalingen of samengesteld uit twee of meer eenvoudige zinnen. Weinig
passieve zinnen.
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 frequente voegwoorden en vaste woordcombinaties
 regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak, articulatie en intonatie
 duidelijke uitspraak
 een accent dat de verstaanbaarheid niet aantast, is acceptabel.
Tempo en vlotheid
normaal tempo
op beoordelend niveau luisteren naar informatieve, argumentatieve en
ET AAV NL 002
narratieve teksten en prescriptieve teksten.
Strategieën
ET AAV NL 003
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel, teksttype en eigen
kennis;
 zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
o gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
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o
o

de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie in kernwoorden noteren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 zowel vertrouwde onderwerpen als minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 bij verwerken van tekst: twee of drie pagina’s; anders, onder andere bij het zoeken naar
informatie: de lengte is minder belangrijk
 gemiddelde zinslengte: vijftien woorden per zin
 lage tot gemiddelde informatiedichtheid
 ook redundantie (herhalingen, omschrijvingen)
 meestal één hoofdgedachte per zin
 zinnen met meer bepalingen of samengesteld uit een of meer eenvoudige zinnen. Beperkt
aantal relatieve bijzinnen. Meer actieve dan passieve zinnen.
 heldere structuur met duidelijke opbouw en indeling, aangegeven met duidelijke signaal- en
verbindingswoorden
 vooral frequente voegwoorden en verbindingswoorden
Woordenschat en taalvariëteit
soms minder frequente woorden, beeldspraak, formeel taalgebruik en abstracte woorden
op beoordelend niveau studieteksten lezen over een voor hem bestemd
ET AAV NL 004
leerstofonderdeel;
op beoordelend niveau informatieve, argumentatieve, narratieve en
ET AAV NL 006
prescriptieve teksten lezen;
Strategieën
ET AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en eigen
kennis;
 zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het doel,
waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o onduidelijke passages herlezen;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en niettalige) binnen en buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie aanduiden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken:
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Onderwerp
 vertrouwde en in toenemende mate minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis en ervaring.
 aangepast non-verbaal gedrag
 weinig achtergrondruis
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 samenhang met aandacht voor hoofd- en bijzaken
 eenvoudige zinnen, verbonden met juiste voegwoorden en verbindingswoorden
 lage informatiedichtheid
 vrij kort gesprek, qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
 omschrijvingen zonder gevolg voor verstaanbaarheid
 taalregister afgestemd op doel en publiek
 goede grammaticale beheersing, wel fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 goed verstaanbaar, ondanks eventueel accent en een verkeerd uitgesproken woord
Tempo en vlotheid
 normaal tempo
op structurerend niveau een sollicitatiegesprek voeren;
op beoordelend niveau inlichtingen vragen en aanvragen doen, klachten en
bezwaren formuleren;
op beoordelend niveau gevoelens en persoonlijke ervaringen uitdrukken en
beantwoorden;
op beoordelend niveau informatie uitwisselen, standpunten en meningen
uitdrukken en beantwoorden.
Strategieën
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak: doel,
teksttype, eigen kennis en gesprekspartner;
 zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de
gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de bedoeling
van de gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles begrijpt
of goed kan uitdrukken;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds begrip
na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te beginnen,
gaande te houden en af te sluiten;
 het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel van de
gesprekspartner;
 het resultaat bijstellen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:

ET AAV NL 013
ET AAV NL 014
ET AAV NL 015
ET AAV NL 016
ET AAV NL 017
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Onderwerp
 meestal vertrouwde, in toenemende mate ook minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als illustratie mogelijk
 nieuwe informatie, gekoppeld aan aanwezige kennis en ervaring
Structuur, samenhang en lengte
 opbouw met begin, midden en slot met ondersteunende lay-out
 samenhangende opsomming met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 inhoudelijke verbanden en alinea’s aangegeven met frequente voeg- en verbindingswoorden
 korte schrijftekst, qua lengte en vorm afgestemd op het doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 ook woordherhalingen bij gebrek aan synoniemen
 omschrijvingen zonder gevolg voor verstaanbaarheid
 taalregister, afgestemd op doel en publiek
goede grammaticale beheersing, wel fouten mogelijk zonder gevolg voor verstaanbaarheid
op beoordelend niveau volgens een vastgestelde standaard verslagen
ET AAV NL 019
maken;
op beoordelend niveau sollicitatieformulieren invullen, sollicitatiebrieven of
ET AAV NL 022
mails en andere zakelijke brieven of mails schrijven;
op beoordelend niveau informatieve en argumentatieve teksten schrijven.
ET AAV NL 023
Strategieën
ET AAV NL 024
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen
kennis en lezer;
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles kan
uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken maken,
elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en
redigeren;
o met de belangrijkste conventies van geschreven taal rekening
houden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.
LITERATUUR
tekstervarend lezen;
ET AAV NL 025
kort de eigen tekstkeuzes en leeservaringen toelichten.
ET AAV NL 026
TAALBESCHOUWING
ET AAV NL 027
Taalgebruik
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist in een ruim
gamma van voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op
de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger,
boodschap, bedoeling, effect, situatie, kanaal.
Hij kan daarbij de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:

Standaardnederlands en andere standaardtalen;

nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten;
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in onze samenleving voorkomende talen;
normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal;
taalhandelingen, zoals beweren, meedelen, beloven, om
informatie vragen, verzoeken, dreigen, waarschuwen, groeten,
bedanken;

taalgedragsconventies;

de gevolgen van zijn taalgedrag voor anderen en hemzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze samenleving
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in
allerlei taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal aspecten van
het taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen en onderzoeken:

verbanden tussen tekstdelen: alinea-zin, inleiding-midden-slot;

structuuraanduiders:
verbindingswoorden,
signaalwoorden,
verwijswoorden;

betekenisrelaties: middel-doel, chronologische relatie, oorzaakgevolg, voordelen-nadelen, voor-tegen;

status van een uitspraak: feit-mening.
Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie kan de cursist op zijn niveau in
voor hem relevante taalgebruikssituaties bewust reflecteren op een aantal
aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:

klanken, woorden, zinnen, teksten;

spellingvormen;

betekenissen.
Strategieën
De cursist kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister-, spreek-,
interactie-, lees- en schrijfstrategieën.

Begrippen en termen

ET AAV NL 028

ET AAV NL 029

ET AAV NL 030

ET AAV NL 031

De cursist kan bij alle eindtermen Nederlands de bijbehorende
taalbeschouwelijke begrippen en termen uit de tweede kolom gebruiken,
namelijk:
hoofdcategorie
eindtermen AAV
1 fonologisch domein - klanken
klank
klank
klinker
medeklinker
rijm
uitspraak
intonatie
2 orthografisch domein - spellingvormen
alfabet
alfabet
letter
klinker
medeklinker
eindletter
hoofdletter
kleine letter
diakritische tekens
koppelteken
apostrof
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trema
accent
leesteken
punt
vraagteken
uitroepteken
komma
dubbele punt
spatie
aanhalingsteken
afkortingen
afkorting
3 morfologisch domein - woorden
woord
woord
grondwoord
woordvorming
samenstelling
afleiding
affix
voorvoegsel
achtervoegsel
woordsoort
zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord
eigennaam
verkleinwoord
getal
getal
enkelvoud
meervoud
genus
mannelijk
vrouwelijk
onzijdig
lidwoord
lidwoord
bepaald lidwoord
onbepaald lidwoord
bijvoeglijk naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord
werkwoord
werkwoordvormen
stam
uitgang
vervoegde vormen
persoonsvorm
persoon
eerste persoon (ik - wij)
tweede persoon (jij - jullie)
derde persoon (hij, zij, het - zij)
enkelvoud
meervoud
niet-vervoegde vormen
infinitief
voltooid deelwoord
tempus
tijd
tegenwoordige tijd
verleden tijd
toekomende tijd
onvoltooide tijd
voltooide tijd
werkwoordsoorten
hulpwerkwoord
voornaamwoord
voornaamwoord
persoonlijk voornaamwoord
bezittelijk voornaamwoord
aanwijzend voornaamwoord
uitspraaktekens
leestekens
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vragend voornaamwoord
voorzetsel
voorzetsel
telwoord
telwoord
4 syntactisch domein - zinnen
zin
zin
zinsdeel
zinsdeel
onderwerp
persoonsvorm
lijdend voorwerp (enkel aan de hand van
prototypische zinnen omwille van Frans)
meewerkend voorwerp (enkel aan de hand
van prototypische zinnen omwille van Frans)
woordgroep
woordgroep
5 semantisch domein - betekenissen
betekenisrelaties
synoniem
homoniem
letterlijk
figuurlijk
metaforisch taalgebruik
spreekwoord
uitdrukking
6 tekstueel domein - teksten
tekst
tekst
tekstsoort
fictie
non-fictie
context
tekstopbouw
inleiding
midden
slot
hoofdstuk
alinea
regel
kopje
titel
bladzijde
structuuraanduiders
signaalwoord
(materiële) vormgeving
lay-out
cursief
vetjes
inhoudsopgave
status van uitspraken
feit
mening
7 pragmatisch domein - taalgebruik
factoren in de
zender
communicatiesituatie
spreker
schrijver
ontvanger
luisteraar
lezer
boodschap
bedoeling
situatie
effect
kanaal
8 sociolinguïstisch domein - taalgebruik
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Nederlands
Frans
Duits
Engels
Standaardnederlands

3.33 Module AAV Nederlands B1 (M AAV NL B1)
3.33.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module om op structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met
verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Op dit niveau heeft de cursist een
actieve inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie
presenteert. Naargelang van het taaldoel, selecteert hij bepaalde elementen uit het geheel, brengt een
nieuwe ordening aan of geeft de tekst in een verkorte vorm weer.
Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans
taalgebruik.

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

3.33.3 Studieduur
80 Lt

3.33.4 Basiscompetenties
Module AAV Nederlands B1
M AAV NL B1
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie en met het oog op algemene basiskennis
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 eventueel beeld- of tekstmateriaal als ondersteuning
 achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor verstaanbaarheid
 non-verbaal gedrag van belang, maar niet noodzakelijk ter ondersteuning.
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 20 tot 25 minuten
 gemiddelde informatiedichtheid
Formele teksten
 heldere structuur, maar samenhang en denkstappen niet altijd expliciet aangegeven.
 soms moeilijkere verbanden
 soms zinnen met meer dan één hoofdgedachte
 complexe, samengestelde zinnen en zinnen met ingebedde bijzinnen: beperkt gebruik. Ook
passieve zinnen.
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 minder frequente voeg- en verbindingswoorden: beperkt gebruik
 regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak, articulatie en intonatie
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 een accent vormt meestal geen probleem
Tempo en vlotheid
normaal tempo, soms hoger tempo
op structurerend niveau luisteren naar helder gebrachte uiteenzettingen
BC AAV NL 001
over een leerstofonderdeel.
Strategieën
BC AAV NL 003
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel, teksttype en
eigen kennis;
 zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
o gebruik maken van ondersteunende gegevens (talige en
niet-talige) binnen en buiten de tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie in kernwoorden noteren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 lengte van teksten en zinnen niet meer relevant
 meestal gemiddelde tot soms hogere informatiedichtheid
 in sommige zinnen meer dan één hoofdgedachte.
 ook complexe samengestelde zinnen en passieve zinnen
 heldere structuur, maar samenhang en denkstappen niet altijd expliciet aangegeven
 ook minder frequente voeg- en verbindingswoorden
Woordenschat en taalvariëteit
ook minder frequente schrijftaalwoorden, idioom en vaste verbindingen, beeldspraak, stijlfiguren,
meer formeel en ambtelijk taalgebruik
op structurerend niveau helder geschreven formulieren, administratieve BC AAV NL 005
teksten en instructies lezen.
Strategieën
BC AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en
eigen kennis;
 zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
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begrijpt;
onduidelijke passages herlezen;
gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en
niet-talige) binnen en buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie aanduiden;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning mogelijk
 aangepast non-verbaal gedrag.
 soms achtergrondruis, maar niet hinderlijk voor verstaanbaarheid
Structuur, samenhang en lengte
 samenhangende heldere opsomming met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 zinnen met meer dan één hoofdgedachte en complexe, samengestelde zinnen mogelijk
 soms ook gedetailleerde informatie met wat hogere informatiedichtheid
 spreektaak qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 passende woordenschat en variatie in woordgebruik
 vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
vlot en vloeiend tempo
op structurerend niveau instructies geven;
BC AAV NL 008
op structurerend niveau een verhaal vertellen;
BC AAV NL 010
op structurerend niveau verslag uitbrengen van een gebeurtenis.
BC AAV NL 011
Strategieën
BC AAV NL 012
 zich oriënteren op aspecten van de spreektaak: doel, teksttype,
eigen kennis en luisteraar;
 zijn manier van spreken afstemmen op het spreekdoel en de
luisteraar;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
even goed kan uitdrukken;
o een spreekplan opstellen;
o gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
o gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief
materiaal;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o
o
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o

digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties
ervan;
o bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken
maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren,
corrigeren en redigeren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 aangepast non-verbaal gedrag
 achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor verstaanbaarheid
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 heldere samenhang met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 zinnen met meer dan één hoofdgedachte en complexe, samengestelde zinnen mogelijk
 ook gedetailleerde informatie met hoge informatiedichtheid
 gesprek qua duur afgestemd op doel
Woordenschat/taalvariëteit
 Standaardnederlands
 passende woordenschat en variatie in woordgebruik
 passend taalregister
 vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
vlot en vloeiend tempo
BC AAV NL 013
 op structurerend niveau vragen stellen en beantwoorden over een
leerstofonderdeel.
Strategieën
BC AAV NL 018
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak: doel,
teksttype, eigen kennis en gesprekspartner;
 zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de
gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt of goed kan uitdrukken;
o gebruik maken van non-verbaal gedrag;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds
begrip na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te
beginnen, gaande te houden en af te sluiten;
 het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel
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van de gesprekspartner;
 het resultaat bijstellen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
o voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties .
o beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als illustratie mogelijk.
Structuur, samenhang en lengte
o helder gestructureerd.
o logische gedachtegang met duidelijke alinea’s en ondersteunende lay-out, titels en tekstkopjes.
o bij samengestelde zinnen duidelijk aangegeven verband via verwijs- en verbindingswoorden
o schrijftekst qua lengte en vorm afgestemd op het doel
Woordenschat en taalvariëteit
o Standaardnederlands
o passende woordenschat en variatie in woordgebruik
o passend taalregister
vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
op structurerend niveau schema’s en samenvattingen maken van
BC AAV NL 019
gelezen en beluisterde informatie over een leerstofonderdeel;
op structurerend niveau instructies geven;
BC AAV NL 021
op structurerend niveau een samenvatting maken.
BC AAV NL 022
Strategieën
BC AAV NL 025
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen
kennis en lezer
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles
kunnen uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties
ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken
maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren,
corrigeren en redigeren;
o met de belangrijkste conventies van geschreven taal
rekening houden.
 het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
 het resultaat bijstellen.
LITERATUUR
tekstervarend lezen;
BC AAV NL 026
bij tekstervarend lezen literaire tekstsoorten in hoofdlijnen herkennen en
BC AAV NL 027
onderscheiden;
mondeling de eigen tekstkeuzes en leeservaringen toelichten.
BC AAV NL 028
TAALBESCHOUWING
Taalgebruik
Met het oog op doeltreffende communicatie en taalbeschouwelijke
basiskennis kan de cursist op zijn niveau in allerlei taalgebruikssituaties

BC AAV NL 030
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bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en
benoemen:
in het tekstuele domein

verbanden tussen tekstdelen

vaste
tekststructuren
zoals
evaluatiestructuur,
handelingsstructuur;

structuuraanduiders;

betekenisrelaties;

status van een uitspraak: feit-mening;
in het sociolinguïstische domein

Nederlands en andere talen;

nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten;

elementen van taalverandering;
in het pragmatische domein

de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie;

normen, conventies, waarden, houdingen, vooroordelen en
rolgedrag via taal;

voor hen relevante taalhandelingen;

argumentatie: deugdelijke argumenten en drogredenen,
overtuigingskracht en manipulatie;

non-verbale communicatie;

de gevolgen van verbale en non-verbale communicatie voor
anderen en henzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze samenleving;

cultuurgebonden aspecten van verbale en non-verbale
communicatie in onze samenleving.
Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie en taalbeschouwelijke
basiskennis kan de cursist op zijn niveau bewust reflecteren op een
aantal aspecten van het taalsysteem.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en
benoemen:
in het fonologische domein

de klanken van het Nederlands: klinker, tweeklank,
medeklinker;
in het orthografische domein

vormcorrectheid, spellingconventies en hulpmiddelen bij de
spelling van woorden en bij interpunctie;
in het morfologisch domein

de woordsoorten;

tegenwoordige- en verledentijdsvormen en voltooide
deelwoorden van werkwoorden;

herkomst van woorden: inheemse woorden
en
leenwoorden;

samenstelling en afleiding van woorden;
in het syntactische domein
zinsdelen

de belangrijkste zinsdelen;
zin

mededelende zin, vragende zin en gebiedende zin;

enkelvoudige en samengestelde zinnen;

nevengeschikte en ondergeschikte zinnen;
in het semantische domein
woordsemantiek

woordbetekenis: betekenis, gevoelswaarde, denotatie,
connotatie;

BC AAV NL 031
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betekenisrelaties: homoniemen, synoniemen, antoniemen;

letterlijke en figuurlijke betekenis, beeldspraak.

betekenisverandering;

stijlfiguren: eufemisme, dysfemisme, pleonasme, tautologie;
zinssemantiek

modaliteit.
Strategieën
De cursisten kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister-, spreek-,
interactie-, lees- en schrijfstrategieën.

BC AAV NL 032

3.34 Module AAV Nederlands B2 (M AAV NL B2)
3.34.1 Situering van de module in de opleiding
De cursist leert in deze module om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met
verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Dit niveau impliceert steeds het
inbrengen van een tweede "perspectief": de cursist confronteert aangeboden informatie met een
andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis erover. Of hij formuleert
zijn eigen argumenten in vergelijking met andere gegevens.
Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans
taalgebruik.

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

3.34.3 Studieduur
80 Lt

3.34.4 Basiscompetenties
Module AAV Nederlands B2
M AAV NL B2
De cursist kan
met het oog op doeltreffende communicatie en met het oog op algemene basiskennis
LUISTEREN EN KIJKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 eventueel beeld- of tekstmateriaal als ondersteuning
 achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor verstaanbaarheid
 non-verbaal gedrag van belang, maar niet noodzakelijk ter ondersteuning.
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 20 tot 25 minuten
 gemiddelde informatiedichtheid
Formele teksten
 heldere structuur, maar samenhang en denkstappen niet altijd expliciet aangegeven.
 soms moeilijkere verbanden
 soms zinnen met meer dan één hoofdgedachte
 complexe, samengestelde zinnen en zinnen met ingebedde bijzinnen: beperkt gebruik. Ook
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passieve zinnen.
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 minder frequente voeg- en verbindingswoorden: beperkt gebruik
 regelmatig voorkomend formeel taalgebruik
Uitspraak, articulatie en intonatie
 een accent vormt meestal geen probleem
Tempo en vlotheid
normaal tempo, soms hoger tempo
op beoordelend niveau luisteren naar informatieve, argumentatieve,
BC AAV NL 002
narratieve teksten en prescriptieve teksten.
Strategieën
BC AAV NL 003
 zich oriënteren op aspecten van de luistertaak: doel, teksttype en
eigen kennis
 zijn manier van luisteren afstemmen op het luisterdoel;
 tijdens het luisteren zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o zeggen dat hij iets niet begrijpt en vragen wat iets betekent;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en
niet-talige) binnen en buiten de tekst;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie in kernwoorden noteren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het luisterdoel;
 het resultaat bijstellen.
LEZEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele ondersteuning
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 lengte van teksten en zinnen niet meer relevant
 meestal gemiddelde tot soms hogere informatiedichtheid
 in sommige zinnen meer dan één hoofdgedachte
 ook complexe samengestelde zinnen en passieve zinnen
 heldere structuur, maar samenhang en denkstappen niet altijd expliciet aangegeven
 ook minder frequente voeg- en verbindingswoorden
Woordenschat en taalvariëteit
ook minder frequente schrijftaalwoorden, idioom vaste verbindingen, beeldspraak, stijlfiguren, meer
formeel en ambtelijk taalgebruik.
op beoordelend niveau studieteksten lezen;
BC AAV NL 004
op beoordelend niveau informatieve, argumentatieve, narratieve en
BC AAV NL 006
prescriptieve teksten lezen.
Strategieën
BC AAV NL 007
 zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en
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eigen kennis
zijn manier van lezen afstemmen op het leesdoel;
tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de tekst;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
begrijpt;
o onduidelijke passages herlezen;
o gebruikmaken van ondersteunende gegevens (talige en
niet-talige) binnen en buiten de tekst;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen;
o de vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden;
o de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en
uitdrukkingen afleiden uit de context;
o relevante informatie aanduiden
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
SPREKEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante taalgebruikssituaties
 beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning mogelijk.
 aangepast non-verbaal gedrag.
 soms achtergrondruis, maar niet hinderlijk voor verstaanbaarheid.
Structuur, samenhang en lengte
 samenhangende heldere opsomming met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 zinnen met meer dan één hoofdgedachte en complexe, samengestelde zinnen mogelijk
 soms ook gedetailleerde informatie met wat hogere informatiedichtheid
 spreektaak qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 passende woordenschat en variatie in woordgebruik
 vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
vlot en vloeiend tempo
op structurerend niveau een presentatie geven;
BC AAV NL 009
Strategieën
BC AAV NL 012
 zich oriënteren op aspecten van de spreektaak: doel, teksttype,
eigen kennis en luisteraar
 zijn manier van spreken afstemmen op het spreekdoel en de
luisteraar;
 tijdens het lezen zijn aandacht behouden voor het bereiken van het
doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
even goed kan uitdrukken;
o een spreekplan opstellen;
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o
o

gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief
materiaal;
o ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties
ervan;
o bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken
maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren,
corrigeren en redigeren;
 het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel;
 het resultaat bijstellen.
MONDELINGE INTERACTIE
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties
 aangepast non-verbaal gedrag.
 achtergrondruis mogelijk hinderlijk, maar niet voor verstaanbaarheid
 ook digitale teksten
Structuur, samenhang en lengte
 heldere samenhang met aandacht voor hoofd- en bijzaken.
 zinnen met meer dan één hoofdgedachte en complexe, samengestelde zinnen mogelijk
 ook gedetailleerde informatie met hoge informatiedichtheid
 gesprek qua duur afgestemd op doel
Woordenschat en taalvariëteit
 Standaardnederlands
 passende woordenschat en variatie in woordgebruik
 passend taalregister
 vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
Uitspraak, articulatie en intonatie
 heldere uitspraak
 zorgvuldige articulatie
 natuurlijke intonatie
Tempo en vlotheid
vlot en vloeiend tempo
op structurerend niveau een sollicitatiegesprek voeren;
BC AAV NL 014
op beoordelend niveau inlichtingen vragen en aanvragen doen, klachten BC AAV NL 015
en bezwaren formuleren;
op beoordelend niveau gevoelens en persoonlijke ervaringen uitdrukken BC AAV NL 016
en beantwoorden;
op beoordelend niveau informatie uitwisselen, standpunten en meningen BC AAV NL 017
uitdrukken en beantwoorden.
Strategieën
BC AAV NL 018
 zich oriënteren op aspecten van de mondelinge interactietaak: doel,
teksttype, eigen kennis en gesprekspartner
 zijn manier van communiceren afstemmen op het doel en de
gesprekspartner;
 tijdens de interactie zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o hypothesen vormen of bijstellen over de inhoud en de
bedoeling van de gesprekspartner;
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
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begrijpt of goed kan uitdrukken;
gebruikmaken van non-verbaal gedrag;
ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte
boodschap overbrengen;
o vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen;
o zelf iets in eenvoudige taal herformuleren om wederzijds
begrip na te gaan;
o eenvoudige technieken toepassen om een gesprek te
beginnen, gaande te houden en af te sluiten;
 het resultaat beoordelen in het licht van het eigen doel en het doel
van de gesprekspartner;
 het resultaat bijstellen.
SCHRIJVEN
in teksten met de volgende kenmerken:
Onderwerp
 vertrouwde en minder vertrouwde onderwerpen
 concreet en abstract
Taalgebruikssituatie
 voor de cursist relevante formele en informele taalgebruikssituaties.
 beeld- en tekstmateriaal als ondersteuning of als illustratie mogelijk
Structuur/samenhang/lengte
 helder gestructureerd.
 logische gedachtegang met duidelijke alinea’s en ondersteunende lay-out, titels en tekstkopjes
 bij samengestelde zinnen duidelijk aangegeven verband via verwijs- en verbindingswoorden
 schrijftekst qua lengte en vorm afgestemd op het doel
Woordenschat/taalvariëteit
 Standaardnederlands
 passende woordenschat en variatie in woordgebruik
 passend taalregister
vrij grote grammaticale beheersing, wel toevallige fouten mogelijk zonder gevolg voor
verstaanbaarheid
op beoordelend niveau verslagen maken;
BC AAV NL 020
op beoordelend niveau sollicitatieformulieren invullen, sollicitatiebrieven
BC AAV NL 021
en andere zakelijke brieven/mails schrijven;
op beoordelend niveau informatieve en argumentatieve teksten
BC AAV NL 024
schrijven.
Strategieën
BC AAV NL 025
 zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak: doel, teksttype, eigen
kennis en lezer
 zijn manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel en de lezer;
 tijdens het schrijven zijn aandacht behouden voor het bereiken van
het doel, waaronder:
o zich blijven concentreren ondanks het feit dat hij niet alles
kan uitdrukken;
o een schrijfplan opstellen;
o van een model gebruik maken;
o digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden
raadplegen en rekening houden met de consequenties
ervan;
o een passende lay-out gebruiken;
o de eigen tekst nakijken;
o bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken
maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren,
corrigeren en redigeren;
o met de belangrijkste conventies van geschreven taal
rekening houden.
 het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel;
o
o
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het resultaat bijstellen.

LITERATUUR
tekstervarend lezen;
bij tekstervarend lezen literaire tekstsoorten in hoofdlijnen herkennen en
onderscheiden;
gedocumenteerd en beargumenteerd verslag uitbrengen van de eigen
leeservaring in een leesportfolio.

BC AAV NL 026
BC AAV NL 027
BC AAV NL 029

TAALBESCHOUWING
Taalgebruik
Met het oog op doeltreffende communicatie en taalbeschouwelijke
basiskennis kan de cursist op zijn niveau in allerlei taalgebruikssituaties
bewust reflecteren op een aantal aspecten van het taalgebruik.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en
benoemen:
in het tekstuele domein

verbanden tussen tekstdelen

vaste
tekststructuren
zoals
evaluatiestructuur,
handelingsstructuur;

structuuraanduiders;

betekenisrelaties;

status van een uitspraak: feit-mening;
in het sociolinguïstische domein

Nederlands en andere talen;

nationale, regionale, sociale en situationele taalvariëteiten;

elementen van taalverandering;
in het pragmatische domein

de belangrijkste factoren van een communicatiesituatie;

normen, conventies, waarden, houdingen, vooroordelen en
rolgedrag via taal;

voor hen relevante taalhandelingen;

argumentatie: deugdelijke argumenten en drogredenen,
overtuigingskracht en manipulatie;

non-verbale communicatie;

de gevolgen van verbale en non-verbale communicatie voor
anderen en henzelf;

talige aspecten van cultuuruitingen in onze samenleving;

cultuurgebonden aspecten van verbale en non-verbale
communicatie in onze samenleving.
Taalsysteem
Met het oog op doeltreffende communicatie en taalbeschouwelijke
basiskennis kan de cursist op zijn niveau bewust reflecteren op een
aantal aspecten van het taalsysteem.
Hij kan de volgende verschijnselen herkennen, onderzoeken en
benoemen:
in het fonologische domein

de klanken van het Nederlands: klinker, tweeklank,
medeklinker;
in het orthografische domein

vormcorrectheid, spellingconventies en hulpmiddelen bij de
spelling van woorden en bij interpunctie;
in het morfologisch domein

de woordsoorten;

tegenwoordige en verledentijdsvormen en voltooide
deelwoorden van werkwoorden;

herkomst van woorden: inheemse woorden
en

BC AAV NL 030

BC AAV NL 031
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leenwoorden;

samenstelling en afleiding van woorden;
in het syntactische domein
zinsdelen

de belangrijkste zinsdelen;
zin

mededelende zin, vragende zin en gebiedende zin;

enkelvoudige en samengestelde zinnen;

nevengeschikte en ondergeschikte zinnen;
in het semantische domein
woordsemantiek

woordbetekenis: betekenis, gevoelswaarde, denotatie,
connotatie;

betekenisrelaties: homoniemen, synoniemen, antoniemen;

letterlijke en figuurlijke betekenis, beeldspraak.

betekenisverandering;

stijlfiguren: eufemisme, dysfemisme, pleonasme, tautologie;
zinssemantiek

modaliteit.

Strategieën

BC AAV NL 032

De cursist kan op zijn niveau bewust reflecteren op luister-, spreek-,
interactie-, lees- en schrijfstrategieën.
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