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1. Inleiding 

Toen de coronamaatregelen van kracht werden, heeft het volwassenenonderwijs bijzonder snel 
geschakeld om de lessen zo goed mogelijk online te kunnen verderzetten. Allerlei (digitale) middelen 
werden creatief ingezet om zoveel mogelijk cursisten te (proberen) bereiken.  

Op 31 maart 2020 ontvingen we de AHOVOKS “nieuwsbrief volwassenenonderwijs” met daarin volgende 
informatie: 

Na corona: essentiële inhoud en faire evaluatie 

• Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de centra de normale lessen weer kunnen 
aanvangen. Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de 
resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door:  
 

o te focussen op de essentiële leerinhouden. 
o te mikken op faire en haalbare evaluaties.  

 
• Voor maatregelen die inhoudelijke, organisatorische en juridische aanpassingen vergen, is 

uiteraard meer tijd en overleg nodig. Daarover verneem je later meer. 

Ondertussen is er enige duidelijkheid gecreëerd over de gefaseerde herstart van het contactonderwijs in 
het volwassenenonderwijs, wat ons alvast de mogelijkheid geeft om concretere acties te ondernemen.  

Belangrijk in de eerste fase is het individueel inzetten op remediëring en ondersteuning via 1  op 1 contact, 
na afspraak.   

Met dit document willen we schoolteams en leerkrachten een aantal concrete handvatten aanreiken om 
in deze uitzonderlijke omstandigheden op een haalbare manier met leerplanrealisatie, evalueren en 
delibereren om te gaan. Deze handvatten kunnen binnen de eigen teams verder geconcretiseerd worden 
tot heldere en werkbare afspraken waarmee de lopende modules voor dit schooljaar correct kunnen 
worden afgerond. Het is aangewezen om – in de mate van het mogelijke – ook de cursist in  dit hele proces 
te betrekken.   
 
Het document werd opgesteld als aanvulling op het “Draaiboek van de overheid” 
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek_preventie_vwo_0.pdf  

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Draaiboek_preventie_vwo_0.pdf
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2. Leerplanrealisatie 

Los van de beslissingen van de veiligheidsraad, blijft het aangewezen dat alle competenties die - op een 
valide manier en op het juiste beheersingsniveau - in afstandsonderwijs kunnen worden aangeboden en 
geëvalueerd, ook effectief in afstandsleren worden afgewerkt.   

De mogelijkheden om gedeeltelijk contactonderwijs te hervatten benutten we zoveel mogelijk om ernaar 
te streven dat dit schooljaar geen verloren schooljaar wordt.  
 

3. Evalueren en delibereren  

De basisprincipes voor evalueren zijn nog steeds dezelfde (cfr. de kwaliteitsverwachtingen in het OK 
kader): 

• De leerplandoelen (LPD) van de module vormen steeds het vertrekpunt, zowel voor de realisatie als 
voor de evaluatie. 
 

• Evaluatie = een deskundige beoordeling van de mate waarin de cursisten (het geheel van) de 
leerplandoelen bereikt hebben.  
 

• Het centrum organiseert voor elke module een vorm van evaluatie.  
Het centrum beslist autonoom over de evaluatievorm (gespreide of permanente evaluatie, al dan 
niet gevolgd door een eindevaluatie).  
 
Opmerkingen:  
 

o In deze vreemde crisissituatie, waarin door omstandigheden veel creativiteit en flexibiliteit 
van beide partijen nodig is, lijkt een vorm van permanente evaluatie een logische keuze. 
Dankzij een gedifferentieerde aanpak kunnen cursisten op eigen tempo werken aan de 
leerplandoelstellingen die zij nog niet hebben behaald.  
 

o Uiteraard vormt ook ontwikkelingsgerichte feedback een essentieel onderdeel om tot leren 
te komen.  

 
• Het centrum bepaalt zelf wanneer een cursist geslaagd is.  

 
Opmerkingen:  
 

o Alle leerplandoelstellingen (basiscompetenties) dienen beoordeeld te worden. Het is echter 
de autonomie van elk centrum om de slaagcriteria (deliberatiecriteria) te bepalen. In 
coronatijden kunnen we bij het bepalen van de slaagcriteria, ons beperken tot  essentiële 
leerplandoelstellingen (zie criteria om prioriteiten te bepalen)  
 

o Rekening houdend met de zeer ongewone omstandigheden, hanteren we  een milde vorm 
van deliberatie, waarbij het belang en het toekomstperspectief van de cursist vooropstaan. 
Een open en eerlijk gesprek met de cursist is daarbij een meerwaarde. In die oriënterende 
gesprekken kunnen trajectbegeleiders een rol opnemen. Bij twijfel geniet de cursist van het 
voordeel van de twijfel. 
 

https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-magazine_0.pdf
https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK-magazine_0.pdf
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o Bij niet slagen of bij onvoldoende evaluatiegegevens om te kunnen slagen, kan  de 
mogelijkheid worden  onderzocht om alsnog een herkansing aan te bieden voor de 
ontbrekende doelen. 

 

• Het centrum communiceert in zijn evaluatiereglement over wanneer en hoe cursisten worden 
geëvalueerd en welke de criteria zijn om te kunnen slagen.  

 
Opmerking: gezien de uitzonderlijke omstandigheden, moet een centrum de ruimte krijgen om 
daarvan af te wijken. Er wordt via een nooddecreet aan een addendum gewerkt om dit mogelijk te 
maken. Communiceer duidelijk en tijdig naar je cursisten over de eventuele wijzigingen in je 
evaluatiereglement. 

 

4. In kaart brengen 

Om het overzicht te bewaren en uit deze bijzondere situatie te kunnen leren, wordt aangeraden om 
volgende zaken in kaart te brengen en te archiveren: 

• Een overzicht waarop duidelijk  wordt aangeven welke leerinhouden effectief behaald werden.  
(Zo kan de lesgever van een eventueel volgende module ook snel en efficiënt inpikken op de nog te 
remediëren leerinhouden.) 

• Breng in kaart welke doelen door iedereen behaald moeten worden – breng in kaart welke doelen 
behoren tot het gedifferentieerd aanbod gelinkt aan verdere studiekeuze. 

• Een (digitale) verzamelmap met daarin het les- en evaluatiemateriaal dat tijdens deze periode, op 
welke wijze dan ook, werd aangeboden, bv. via het leerplatform, een gedeeld platform voor 
lesgevers, … 

• Een overzicht van de deelnemende cursisten 
• De ingestuurde (evaluatie) opdrachten van de deelnemende cursisten 
• De feedback die cursisten ontvingen of de manier waarop (wederzijds) feedback werd gegeven.  
• De resultaten van eventuele cursistenbevragingen, …  
• … 

 

5. Specifieke opdracht voor het schoolbeleid/coördinatoren 

 

Strategie voor het afwerken van de modules 
 
• Bepaal een strategie voor het afwerken van de modules voor elke cursistengroep (per studiegebied, 

module, klas, doelgroep, …) om zo de prioriteiten voor elke groep te bepalen. 
Hou daarbij rekening met de richtlijnen en de restricties van de veiligheidsraad, het draaiboek 
preventie ,  de lijst met de doelgroepen die mogen opstarten en de beslissingen in het  BOC inzake 
het inhalen of verplaatsen van lessen die niet via afstandsleren konden doorgaan.  
Een hulpmiddel voor deze beslissingen is het  “Voorstel Beslissingsdiagram afwerken modules VWO”  
 

• Bespreek deze oefening binnen het team, met het oog op bijsturing en gedragenheid. 
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• Bewaak hierbij zeker de inzetbaarheid van het team; bekijk of de aangeboden inspanningen 
overeenstemmen met het gewenste resultaat. 

• Probeer, waar mogelijk, de haalbaarheid af te toetsen met de cursisten. 

 

6. Specifieke opdracht voor de vakgroepen/lesgevers 

Bepalen van (essentiële) leerinhouden 

Van zodra er met het beleidsteam werd afgesproken op welke manier de modules kunnen afgewerkt 
worden, kan er maximaal ingezet worden hoe de resterende leerinhouden kunnen aangebracht en 
geëvalueerd worden.  

Belangrijk daarbij is de vraag: welke resterende leerinhouden zijn geschikt voor afstandsleren en welke 
kunnen beter aan bod komen van zodra de centra weer open gaan? 

Voor groepen waarbij het wegens de corona maatregelen niet haalbaar blijkt om alle leerinhouden op 
het juiste beheersingsniveau af te werken, kan er gefocust worden op prioritaire of essentiële 
leerinhouden. Het is dus van belang om als vakgroep of lesgever zicht te krijgen op deze prioritaire 
leerplandoelen/leerinhouden. 

Bespreek de gemaakte keuzes binnen de vakgroep en probeer deze te vertalen naar concrete 
verwachtingen ten aanzien van het kennen en kunnen van elke cursist. 
 

Criteria om prioriteiten te bepalen  

• Bevatten deze leerinhouden belangrijke (conceptuele) voorkennis voor leerplandoelen in 
vervolgmodules? 

• Werden de leerplandoelen reeds aangeboden in de huidige module of in eerdere modules van 
de opleiding (horizontale en verticale samenhang)?  

• Zijn er leerplandoelen die belangrijk zijn voor sommige cursisten of cursistengroepen (in functie 
van verdere studiekeuze/doorstroom arbeidsmarkt)? 

 

7. Tips voor evalueren vanuit verschillende scenario’s 

Het schema hieronder toont mogelijke beslissingsscenario’s voor het 
afwerken  van de modules. 
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Situatie 1: de module kan afgewerkt worden in 100% afstandsonderwijs 
Alle leerinhouden van de module kunnen op een correcte manier aangebracht en geëvalueerd worden 
via afstandsonderwijs. 

Tips: 

• Bij het online evalueren moet men rekening houden met het feit dat er op dit moment 
mogelijks weinig of geen controle is op het gebruik van hulpmiddelen (zoekmachines, 
vertaalapps, hulp van gezinsleden,…). Maak dit aspect bespreekbaar met de cursist.  
Er worden dus best evaluatieopdrachten voorzien onder de vorm van open-boek opdrachten, 
synthesevragen, reflectievragen, … waarbij de hulpmiddelen een voorziene meerwaarde 
kunnen betekenen. 

• Mondelinge evaluatie (via online of telefonisch contact) of het opsturen van filmpjes zijn ook 
een mogelijkheid (indien de cursist daarvoor de nodige hardware en tools ter beschikking 
heeft).  

• Een mondelinge (na)bespreking van de afgelegde evaluatie(s) verhoogt niet alleen de 
betrouwbaarheid van  de evaluatie maar kan tegelijk een extra leermoment betekenen.  

• Zoek samen met je vakgroep naar haalbare en uitdagende evaluatiemogelijkheden. Ga in 
overleg met elkaar wat wel en wat moeilijk of niet werkt. Bijvoorbeeld via meerkeuzevragen 
kan je een casestudy gebruiken zonder hier al te veel feedback-werk aan te hebben.  

• Gebruik de kracht van tussentijdse feedback om de cursist meer inzicht te geven in zijn 
leerproces. 

•  ... 

 

Situatie 2 en 3: de module kan niet volledig worden afgewerkt in 
afstandsonderwijs, de resterende prioritaire doelen kunnen veilig in 
contact worden afgewerkt 
Er werd beslist om jouw opleiding te laten herstarten in contactonderwijs.  De resterende (prioritaire) 
leerinhouden van de module kunnen op een correcte en veilige manier aangebracht en geëvalueerd 
worden via contactonderwijs. 

Tips:  

• Overleg met de betrokken collega’s wat de voorgeschreven veiligheidsvoorwaarden 
betekenen voor jouw situatie. Onthoud dat de veiligheid van cursisten en personeelsleden 
steeds voorrang hebben!  

• Denk concreet na over groepsgroottes, werk samen aan creatieve oplossingen om de 
afstandsregels niet te overtreden. 

• Denk na over het inzetten van het OpenLeerCentrum (OLC) voor begeleiding of remediëring 
(in kleine groepen of individueel). 
 

Situatie 4: cursisten konden niet alle leerinhouden afwerken 
Hier maken we een onderscheid:  

A. Het is voor een module helemaal niet haalbaar om de resterende prioritaire leerinhouden veilig 
en correct af te werken, waardoor het geen optie is om cursisten te laten slagen.  

o In deze situatie kan  er onderzocht worden of het een optie is om de ontbrekende doelen 
tijdens de zomervakantie af te werken en te evalueren. Deze afwijking vereist afspraken in 
een protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité en het akkoord van de 
betrokken leraar.  
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o Er kan onderzocht worden of het voor het centrum een optie is om de einddatum van de 
opleiding te verplaatsen naar volgend schooljaar. Modules die gestart zijn in schooljaar 
2019-2020 kunnen na een onderbreking in de zomermaanden, beëindigd worden in 
schooljaar 2020-2021.  

o Er kan onderzocht worden om de module opnieuw in te richten volgend schooljaar. 
o Hou bij bovenstaande items echter ook in de mate van het mogelijke rekening met de 

haalbaarheid voor de cursisten.  
 

B. Alle resterende prioritaire leerinhouden konden worden aangebracht en geëvalueerd, doch door 
deze uitzonderlijke omstandigheden was de cursist niet in staat om deze leerplandoelstellingen 
te behalen. 

Er kan onderzocht worden of het een optie is om de cursist te laten herkansen voor de niet-
behaalde doelstellingen vooraleer het nieuwe schooljaar begint.  

 

8. Handvatten voor delibereren vanuit verschillende scenario’s 

Scenario 1: de leerkracht heeft alle leerplandoelen in voldoende mate 
kunnen behandelen en evalueren (in contact en/of op afstand)  

 
De leerkracht of de vakgroep,  al dan niet in samenspraak met de traject- of cursistbegeleiding, is het 
best geplaatst om een oordeel te vellen over het al dan niet geslaagd zijn van de cursist.  

 

Scenario 2: de leerkracht heeft een belangrijk deel (essentiële 
doelstellingen) kunnen behandelen en evalueren (in contact en/of op 
afstand) 

 
A. Indien de door de vakgroep bepaalde essentiële doelen zijn behandeld en geëvalueerd kan de 

deliberatie(commissie) een oordeel vellen over het al dan niet slagen van de cursist.  
 

B. Voor de doelen die niet als essentieel zijn meegenomen kan worden gesteld dat ze: 
o Reeds in eerdere modules aan bod kwamen. Het cursistenvolgsysteem kan uitsluitsel geven 

voor de beslissing. 
o Nog in vervolgmodules nog aan bod zullen komen: de opname in het individueel 

cursistenvolgsysteem  kan helpen om het latere traject van de cursist vorm te geven 
 
Aandacht voor de cursist als individu is hier onmiskenbaar belangrijk. Trajectbegeleiding is essentieel,  
waarbij maximale opvolging voor de cursist en zijn traject wordt nagestreefd.  
 

 

Scenario 3: de leerkracht is niet in staat geweest een belangrijk deel van 
de doelstellingen te behandelen en te evalueren 

 
In dit geval kan moeilijk een geldig attest worden afgeleverd. Een vervolggesprek met de cursist kan 
helpen bij de oriëntering in zijn traject.  
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