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1. INLEIDING 

De vraag naar vernieuwing in het beroepsonderwijs klinkt luid omwille van het 
lage rendement van deze onderwijsvorm (grote ongekwalificeerde uitstroom) en 
omwille van de niet-flexibele aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het 
experiment modularisering is in deze context te situeren. Op 1 september 2000 
startte een groep scholen – in het voltijds beroepssecundair onderwijs (BSO), het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en de vierde graad personenzorg1 
met modulair onderwijs. Zij gingen van start in een experimenteel kader. In het 
voltijds en het deeltijds beroepsonderwijs kon modularisering ingevoerd worden 
in de volgende studiegebieden: auto, bouw, grafische technieken, handel, hout, 
kleding, koeling en warmte, lichaamsverzorging, mechanica-elektriciteit, perso-
nenzorg, textiel en voeding. De scholen die instapten in het experiment zijn niet 
toevallig gekozen. Zij stelden zich kandidaat en werden gescreend, onder meer op 
basis van inspectieverslagen. De scholen hadden de keuze uit twee instap-
momenten. De eerste lichting startte met voorbereidingen in 1999 en in 2000 
gestart met modulair onderwijs binnen hun school. De volgende lichting is een 
jaar later gestart. 

Parallel met het experiment werd een wetenschappelijk evaluatieonderzoek 
opgezet. De onderzoeksvragen zijn congruent met de verschillende doelstellingen 
van het experiment modularisering. Die doelstellingen waren: (1) het maxima-
liseren van de gekwalificeerde uitstroom, door (2) het verhogen van het wel-
bevinden van leerlingen door hen tussentijdse succesbeleving te laten ervaren. 
Verder beoogde men (3) een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt en (4) een 
stimulans tot levenslang en levensbreed leren, alsook (5) en een doorzichtiger 
onderwijsaanbod. Naast deze vijf doelstellingen opent het project modularisering 
ook nieuwe wegen voor pedagogisch-didactische vernieuwingen, zoals het 

                                                 
1 Vanaf 1 september 2001 startte het experiment ook in het buitengewoon beroepssecundair 

onderwijs (opleidingsvormen 3 en 4). Dit onderzoek betreft echter enkel het voltijds beroeps-
secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de vierde graad personen-
zorg. 
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werken met gedifferentieerde onderwijsactiviteiten (GOA), geïntegreerde activi-
teiten, meer actieve werkvormen, zelfstandig leren.  

Het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) kreeg de opdracht om de manier 
waarop het modulariseringsexperiment in de praktijk vormt krijgt te beschrijven 
en te evalueren. Het kwalitatieve onderzoek dat hiervoor opgezet werd, werd uit-
gevoerd door Helena Op den Kamp (wetenschappelijk medewerker) en Katleen 
De Rick (projectleider). Katrien Van Valckenborgh en Lieve Ruelens (beide toen-
malig wetenschappelijk medewerker) verleenden hun medewerking, respectieve-
lijk voor het uitwerken van de vragenlijst en voor de dataverzameling. In de vol-
gende paragraaf van dit document worden de resultaten van dit onderzoeks-
gedeelte samengevat.  

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA) bestu-
deerden via longitudinaal kwantitatief onderzoek in welke mate de vijf hierboven 
genoemde doelstellingen van het experiment modularisering bereikt werden. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door Prof. dr. Koen Pelleriaux en Tim Peeters (weten-
schappelijk medewerker), in samenwerking met Harry Parys (wetenschappelijk 
medewerker) en Prof. dr. Mark Elchardus. De derde paragraaf van deze tekst geeft 
een overzicht van de resultaten van dit onderzoeksgedeelte. 

In de vierde en laatste paragraaf worden beleidsaanbevelingen geformuleerd, die 
gebaseerd zijn op de resultaten van de twee onderzoeksgedeelten.  
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2. DE IMPLEMENTATIE VAN MODULAIR 
ONDERWIJS 

De invoering van een modulair onderwijssysteem vraagt veranderingen op drie 
vlakken. In de eerste plaats staat modularisering voor een specifieke opbouw en 
programmering van de lesinhouden. Dat wordt de inhoudelijke en programma-
torische component van modularisering genoemd. Ten tweede vraagt modulari-
sering om een gepaste pedagogie en didactiek. Dat is de tweede component. De 
derde component van modularisering omvat de organisatorische aspecten die van 
belang zijn om de eerste twee componenten te realiseren.  

Om na te gaan hoe het modulair onderwijssysteem in de experimentscholen 
geïmplementeerd werd, werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De gegevens 
werden verzameld door middel van diepte-interviews afgenomen bij sleutel-
figuren in de scholen die deelnemen aan het experiment modularisering. De 
respondenten waren vooral de coördinator(en) van het experiment modulari-
sering en/of leden van de directie. De coördinator was vaak iemand die ook van-
uit een andere positie (bijvoorbeeld als leerkracht of administratieve kracht) de 
implementatie van modularisering kon toelichten. In vijf van de 42 scholen werd 
modularisering ingevoerd in meer dan één onderwijsvorm. In deze scholen is er 
per onderwijsvorm afzonderlijk informatie ingewonnen. Op die manier werden 47 
diepte-interviews afgenomen, negentien binnen het voltijds onderwijs, tien in het 
deeltijds onderwijs en achttien binnen de vierde graad. 

Eerst werd bestudeerd hoe modularisering in de praktijk vorm krijgt op inhoude-
lijk-programmatorisch vlak (§2.1), op pedagogisch-didactisch vlak (§2.2) en op 
organisatorisch vlak (§2.3). Vervolgens werd nagegaan welke types van modulari-
sering in de praktijk onderscheiden kunnen worden (§2.4) en tot slot werd gezocht 
naar indicaties voor de mate waarin de door de overheid vooropgestelde doelen 
met modularisering bereikt (kunnen) worden (§2.5).  

2.1 De inhoudelijke en programmatorische vormgeving  

Inhoudelijk en programmatorisch vorm geven aan modularisering was voor de 
scholen een grote opdracht. Zij moesten onderwijsprogramma’s uitwerken en 
leertrajecten waarbinnen leerlingen een eigen leerweg kunnen kiezen. Ook de 
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inhoudelijke invulling van de modules, met daaraan gekoppeld het ontwikkelen 
van leer- en lesmateriaal, was een opdracht voor de scholen. Door de overheid 
werd wel een basis aangeleverd waarop de scholen konden voortwerken, maar 
veel moest nog door de scholen zelf ingevuld worden. Aan de ene kant betekent 
dit een pak werk voor de scholen, aan de andere kant geeft het scholen ook de 
mogelijkheid om autonoom en volgens hun eigen karakter vorm te geven aan 
modularisering.  

Voor de programmatorische vormgeving van modularisering hebben de scholen 
verschillende strategieën gevolgd. Er kunnen vier strategieën onderscheiden wor-
den: radicaal, behoudend, vernieuwend en volgend. Bij de radicale aanpak worden 
de oude leerinhouden aan de kant geschoven en begint men eigenlijk van nul met 
het omzetten van de verkregen basiscompetenties naar nieuwe leerinhouden die 
samen een module zullen vormen. De behoudende aanpak gaat daarentegen uit van 
de al bestaande leerinhouden en probeert deze zoveel mogelijk te behouden. 
Daarnaast kunnen twee tussenliggende strategieën onderscheiden worden: de 
vernieuwende en de volgende aanpak. In de vernieuwende aanpak wil men wel een 
frisse wind door de school laten waaien, maar zorgt men er voor dat de goede 
zaken uit de vroegere leerinhouden bewaard blijven. Bij de volgende aanpak staat 
het opvolgen van extern aangereikt materiaal (hoofdzakelijk verkregen bij de 
DBO) centraal. 

Deze strategieën kunnen gelinkt worden aan een aantal kenmerken, zoals hoe in 
de school beslist werd om deel te nemen aan het experiment, de graad van moti-
vatie om modularisering in te voeren, de mate waarin scholen zelf initiatief nemen 
voor de implementatie, de mate waarin de vernieuwing gestructureerd wordt 
aangepakt en hoe goed de informatieoverdracht binnen de scholen is. Intrinsieke 
motivatie, bereidheid om zelf initiatief te nemen en de bijkomende inspanningen 
te leveren, de zaken gestructureerd aanpakken, vlotte doorstroming van infor-
matie, … zijn allemaal factoren die een verdergaande herprogrammering in de 
richting van modularisering bevorderen.  

Dat scholen erg individueel te werk gegaan zijn, zorgt voor grote verschillen in de 
programmering. Toch is er weinig sprake van dat leerlingen binnen vooraf-
bepaalde leertrajecten een eigen leerweg kunnen kiezen. Een belangrijke hinder-
paal is hier een te beperkte omvang van de school en de regelgeving (die bijvoor-
beeld bepaalt op welke momenten leerlingen een certificaat of diploma kunnen 
krijgen en wat de voorwaarden voor inschrijving zijn). Voor het BSO geldt dat er 
doorgaans flexibele leerwegen zijn, maar dat niet alle mogelijke leerwegen ook in 
de praktijk gebracht worden. De leertrajecten van de vierde graad zijn erg strikt, 
waardoor flexibele leerwegen moeilijk te realiseren zijn. Het DBSO heeft door zijn 
specifieke context de meeste flexibiliteit. Het is er namelijk al de gewoonte dat 
leerlingen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus samen zitten, 
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maar toch elk een eigen programma volgen. Het maatwerk werd expliciet 
opgelegd. Hierdoor wordt dan wel een zekere individualisering van het door-
lopen van een leertraject mogelijk gemaakt.  

Naast de programmatie, vraagt ook de inhoudelijke invulling van het modulaire 
programma heel wat werk. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar integratie van 
theorie en praktijk, maar door de omvang van dat werk en ook door een aantal 
inhoudelijke moeilijkheden wordt die integratie zeker nog niet overal goed gerea-
liseerd. De ontwikkeling van leer- en lesmateriaal is eveneens zeer intensief. 
Opvallend is dat er weinig sprake is van samenwerking tussen scholen op dit vlak.  

Tot slot leidt de nieuwe programmering en inhoudelijke invulling ertoe dat ook 
leerlingen, ouders en het werkveld moeten leren omgaan met het nieuwe systeem. 
Omdat de verschillen met een lineair systeem groot zijn, is dat niet vanzelfspre-
kend.  

2.2 De pedagogisch-didactische vormgeving 

Op pedagogisch-didactisch vlak impliceert modularisering andere verwachtingen 
over de leerlingen, de leerkrachten en de manier waarop leerlingen begeleid 
worden. Eveneens vereist zijn bij modularisering aansluitend didactisch materiaal 
en gepaste werkvormen, en een specifieke manier van evalueren. 

Uit de analyse van de interviews is gebleken dat de verschillende scholen op 
pedagogisch en didactisch vlak sterk in beweging zijn. Leerlingen worden aan-
gezet tot meer zelfstandigheid en actieve participatie en een grotere betrokkenheid 
bij hun eigen leerproces, al geven een aantal geïnterviewden aan dat dit voor 
sommige leerlingen toch te hoog gegrepen kan zijn. Leerkrachten nemen naast de 
rol van docent meer de rol van begeleider en coach op en zijn meer als lid van een 
team gaan werken. Het merendeel van de leerkrachten kan de samenwerking (na 
verloop van tijd) appreciëren, al wordt de samenwerking soms ook gezien als een 
bedreiging voor de autonomie. De begeleiding van de leerlingen is meestal een 
stuk intenser geworden en dat is onder meer te danken aan de uren voor gediffe-
rentieerde onderwijsactiviteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer externe 
leerlingenbegeleiding zou zijn. Ook didactische methoden werden herbekeken. 
Vooral in het opstellen van handboeken, cursussen en andere lesmaterialen werd 
veel tijd en moeite gestoken. Scholen die nog niet veel didactisch materiaal in huis 
hadden, zoals overheadprojectoren, computers en internet, tv- en videomateriaal, 
én die de kosten ervan konden dragen hebben hierin geïnvesteerd. Scholen grepen 
modularisering ook aan om voor hen nieuwe werkvormen te introduceren, zoals 
groepswerk, simulaties, bezoeken aan werkplaatsen, samenwerking met externen. 
Vele leerkrachten zoeken er echter nog steeds naar hoe ze de nieuwe werkvormen 
het best kunnen integreren en toepassen. Wat de evaluatiemethoden betreft, gaan 
de scholen veelal bewust  om met de criteria, de methode, de weergave van de 
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resultaten en de timing van de evaluaties. Wat de criteria betreft, ligt de nadruk nu 
meer op het meten van vaardigheden en attitudes dan op het meten van kennis. 
Qua methodes wordt er nu ook gebruik gemaakt van evaluatie- en functione-
ringsgesprekken en van zelfevaluatie. Er wordt meer dan vroeger gewerkt met 
instrumenten zoals evaluatiefiches en portfolio’s. Evaluatie gebeurt niet alleen op 
het einde van een module, maar ook tussentijds of permanent.  

Toch zijn er weinig scholen die aangegeven hebben dat de veranderingen die 
plaats hebben gevonden uitsluitend te maken hebben met de modularisering. In 
een aantal scholen werd bijvoorbeeld al (voor een deel) gewerkt volgens pedago-
gisch-didactische principes en methodes die ook geschikt zijn voor modulaire 
onderwijssystemen. In de andere scholen heeft modularisering wel gefungeerd als 
katalysator: vernieuwingen die er waarschijnlijk wel zouden gekomen zijn, zijn nu 
een stuk sneller en misschien verder doorgevoerd. 

2.3 De organisatorische vormgeving 

Veranderingen in de inhoudelijk-programmatorische component en de pedago-
gisch-didactische component gaan onvermijdelijk gepaard met veranderingen op 
organisatorisch vlak. De organisatorische aspecten die bestudeerd werden zijn: de 
samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren in een school (leer-
krachten, de coördinator(en) modularisering, de directie en de administratieve 
krachten), de taakomschrijving van de verschillende actoren, het opstellen van 
uurroosters en de samenstelling van klassen en de combinatie van modulaire en 
lineaire systemen in een aantal scholen.  

De conclusie is dat de organisatorische veranderingen die gepaard gingen met 
modularisering heel veel inspanningen gevraagd hebben van de scholen. De orga-
nisatie van de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende actoren kost 
heel wat moeite. Sommige scholen slagen er goed in (al is de samenwerking niet 
altijd even stabiel), andere minder. Modularisering heeft ook heel wat implicaties 
voor de taken en prestaties van leerkrachten. De meeste scholen gaven aan dat de 
werkdruk voor de leerkrachten hoger werd. Er wordt van de leerkrachten ook 
gemiddeld meer creativiteit en inzet verwacht. De flexibele inzetbaarheid van 
leerkrachten en het werken in team blijken in de praktijk knelpunten te zijn. Er 
werd ook regelmatig aangegeven dat de taakbelasting van de administratieve 
krachten groter is in een modulair systeem. Ook de werkorganisatie is heel wat 
gecompliceerder dan vroeger. Het opstellen van werkroosters voor de leer-
krachten en lesroosters voor de leerlingen wordt door vele scholen moeilijker 
geacht dan tevoren, net zoals het samenstellen van klassen. De combinatie van 
lineair en modulair onderwijs in dezelfde school kan voor dit alles nog een extra 
complicerende factor zijn. 
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2.4 Types van realisatie van modularisering 

De analyse van de gegevens toonde aan dat vier types van realisatie van modula-
risering onderscheiden kunnen worden (§2.4.1) en dat de onderwijsvormen 
verschillen met betrekking tot de mate waarin de verschillende types voor-
komen(§2.4.2). 

2.4.1 Vier types 

Op basis van de programmatorische vormgeving en de pedagogisch-didactische 
vormgeving van het modulair onderwijs kunnen vier types van modularisering 
onderscheiden worden. Hiervoor werden beide componenten tegenover elkaar 
afgezet. Voor elke component krijgen de scholen een score. Score 1 houdt in dat 
men enkel datgene doet wat door bepalingen van de overheid vastgelegd is en 
staat met andere woorden voor een minimale realisatie. Score 2 staat voor een 
ruimere doorvoering van de principes van modularisering. (Score 2 betekent 
daarom nog niet dat er sprake is van een volledige of optimale invoering van 
modularisering.) Op die manier kunnen vier types onderscheiden worden (zie 
figuur 1), die alle vier in de praktijk blijken voor te komen. 

  Programmatorisch 
  1 2 

1 A C Pedagogisch- 
didactisch 2 B D 

Figuur 1 Types van modularisering 

Type A: Minimale modularisering 

Zoals uit figuur 1 blijkt, bevinden scholen van het type A zich op het minimaal 
vereiste niveau wat programmatorische én pedagogisch-didactische vormgeving 
van modularisering betreft.  

Een belangrijk punt van scholen van het type A is dat in feite de lineaire 
programmering nog primeert en dat er enkel sprake is van modularisering in de 
minimale vorm (score 1 op de programmatorische dimensie). De scholen die in 
categorie A zitten zijn bijvoorbeeld scholen waar leerlingen vastlopen in hun 
traject omdat er geen oplossing is bij het niet slagen voor de module. Op het vlak 
van pedagogisch-didactische vormgeving is bijvoorbeeld ‘voor de klas’ staan nog 
norm in de klas en wordt er weinig initiatief genomen tot alternatieve werk-
vormen die de leerling aanzetten tot zelfstandigheid en actieve participatie (score 
1). Maatwerk wordt er enkel in die mate verricht dat ze een verplicht aantal uren 
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GOA (gedifferentieerde onderwijsactiviteiten) moeten voorzien. In de praktijk 
echter wordt een deel van deze uren dikwijls gebruikt om de lesstof voor de 
module af te maken. 

Gevolgen van dit type van modularisering zijn bijvoorbeeld dat meer leerlingen 
van het BSO uitstromen naar het DBSO met de redenering dat het modulair in het 
DBSO veel flexibeler is dan in het BSO. Een andere consequentie die zich binnen 
dit type scholen voordoet is het gemakkelijker ‘doorlaten’ van leerlingen waar-
door niveauverlaging optreedt. Voor al deze scholen van het type A levert het 
aanbieden van modularisering uiteindelijk zelfs meer nadelen op voor de leerling 
dan in het oorspronkelijke lineaire onderwijs.  

Type B: Modularisering met accent op de pedagogisch-didactische component 

Scholen van het type B situeren zich in de tabel op programmatorisch vlak op 
score 1, wat zoveel betekent als het invoeren van het minimaal vereiste op dit vlak. 
Wat de pedagogisch-didactische component betreft scoren scholen van dit type 
een stuk hoger dan het minimaal vereiste. Deze scholen slagen erin om maatwerk 
te leveren voor een leerling. Omwille van programmatorische belemmeringen zijn 
deze scholen jammer genoeg niet in staat om een module direct opnieuw aan te 
bieden indien een leerling deze niet behaalt.  

Consequentie binnen dit type scholen is dat bijvoorbeeld omwille van een tekort 
aan uren/geld, scholen zeer creatief moeten zijn om de leerlingen niet vast te laten 
lopen in hun traject. Zo wordt een leerling vanaf dat er ergens een tekort wordt 
opgemerkt, bijgewerkt tijdens de gedifferentieerde onderwijsactiviteiten. Indien 
hij de module niet behaald heeft gaat de leerling toch door naar de volgende 
module, maar wordt hier intensief bijgewerkt voor deze tekorten zodat hij alsnog 
zijn module kan behalen.  

Type C: Modularisering met accent op de programmatorische component 

Scholen van het type C zijn in feite het spiegelbeeld van scholen van het type B. Ze 
scoren op programmatorisch vlak juist meer dan het minimaal vereiste (score 2), 
maar komen op pedagogisch-didactisch vlak niet verder dan score 1.  

Dit type scholen heeft de mogelijkheid om programmatorische modularisering tot 
in de puntjes te verzorgen. Ze hebben bijvoorbeeld de ruimte om modules 
opnieuw aan te bieden, flexibele leerwegen voor leerlingen uit te stippelen, … Op 
pedagogisch-didactisch vlak daarentegen is het binnen dit type scholen gebleven 
bij de minimaal vereiste elementen bij invoering. Er zijn bijvoorbeeld scholen 
binnen dit type die financiële middelen missen om hun didactisch materiaal uit te 
breiden. Andere scholen zijn nog niet toegekomen om het volledige evaluatie-
systeem aan te passen aan het gebruik van basiscompetenties. Wat maatwerk 
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betreft worden de GOA-uren vooral gereserveerd voor remediëring, maar de 
scholen zijn nog sterk zoekende. Leerkrachten raken bijvoorbeeld niet voldoende 
gemotiveerd of geïnspireerd om met alternatieve werkvormen aan de slag te gaan.  

Type D: modularisering via verdergaande programmatie en pedagogie-didactiek 

Tot slot zijn er nog de scholen van het type D met score 2 op zowel de program-
matorische alsook op de pedagogisch-didactische component. Op beide vlakken 
heeft dit type scholen meer dan het wettelijk vereiste doorgevoerd binnen hun 
school. Deze scholen kunnen in vergelijking tot de andere typen als de meest 
flexibele organisatie betiteld worden.  

Het belangrijkste kenmerk van deze scholen is dat zij het traject van een leerling 
centraal stellen. Hier gaat het om scholen die de ideaaltypische vorm van modula-
risering zowel op programmatorisch en pedagogisch-didactisch vlak zoveel 
mogelijk nastreven. Dit zijn de scholen die een stap verder zijn gegaan dan de 
scholen van het type B en C. Op het moment dat er zich bijvoorbeeld een pro-
bleem voordoet zullen ze op zoek gaan naar eigen oplossingen. Een leerling kan 
binnen dit type scholen niet vastlopen in zijn traject. De modules worden op maat 
van de leerling gegeven en ieder volgt hierbij zijn eigen tempo. Modules kunnen 
in sommige scholen zelfs op vraag van de leerling opnieuw aangeboden worden 
via een inschrijflijst. 

2.4.2 Realisatie van modularisering naar onderwijsvorm 

Het beroepsonderwijs 

Tabel 1 laat zien dat bij de BSO-scholen van het type B (programmatorisch mini-
maal uitgebouwd, pedagogisch-didactisch flexibel gericht op maatwerk) het meest 
voorkomt. Scholen met modularisering van het type A (programmatorisch en 
pedagogisch-didactisch minimale flexibiliteit) komen evenveel voor als scholen 
met modularisering van het type D (programmatorisch en pedagogisch-didactisch 
meer flexibel, gericht op maatwerk). Scholen die programmatorisch verder staan 
maar pedagogisch-didactisch niet (type C) komen het minst voor.  
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Tabel 1 Types van modularisering in het BSO (aantal scholen=19) 

  Programmatorisch 
  1 2 

1 5 (A) 2 (C) Pedagogisch- 
didactisch 2 7 (B) 5 (D) 

Ook een opvallende bevinding is dat van de negentien scholen er slechts zeven het 
programmatorische goed uitgewerkt hebben (type C en D). Dat zijn omgerekend 
vier op de tien BSO scholen in het experiment. In zes op de tien scholen (twaalf 
van de negentien scholen) zijn ze pedagogisch-didactisch gezien redelijk mee met 
de principes van modularisering (type B en D). Anders gezegd betekent dit dat 
bijna vier op de tien BSO-scholen (vijf van het type A en twee van het type C op de 
negentien scholen) pedagogisch-didactisch gezien minder ver staan.  

Van de zeven scholen die op de pedagogisch-didactische component een minimale 
score hebben, blijken er twee te zijn die programmatorisch gezien goed uitgewerkt 
zijn (proportie = .28). Als we vervolgens de groep scholen bekijken die pedago-
gisch-didactisch al een stap verder staan (score 2), dan blijkt dat van de twaalf 
scholen er vijf ook programmatorisch goed uitgewerkt zijn (proportie = .42). 
Proportioneel gezien is de programmatorische component in deze tweede catego-
rie scholen meer geslaagd dan in de eerste categorie.  

De pedagogisch-didactische component is in het BSO dus beter gerealiseerd dan 
de programmatorische component. Het programmatorische wordt vooral daar 
gerealiseerd waar men ook op pedagogisch-didactisch vlak verder staat. 

De vierdegraadsscholen 

Ook in de vierdegraadsscholen kunnen de vier types van modularisering onder-
scheiden worden (tabel 2). Het is wel belangrijk voor de interpretatie van het 
voorkomen van de types de specifieke context (strikt traject, evenlange modules 
van elk achttien weken,…) in het achterhoofd te houden. De scholen met de vierde 
graad personenzorg zijn veelal mee ingestapt omdat ze geen andere keuze hadden 
(alle vierdegraadsscholen nemen deel aan het experiment, op één na). Modulari-
sering wordt enerzijds gezien als middel tot continuïteit. Ook is dit een manier 
voor de vierde graad om zich te profileren als volwaardige flexibele opleidings-
verstrekker. 

In dertien (C+D) van de in totaal achttien vierdegraadsscholen (zeven op de tien 
scholen) is een hogere mate van programmatorische flexibiliteit gerealiseerd. Ook 
in zeven op de tien scholen (B+D) is er sprake van een goed uitgewerkte pedago-
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gisch-didactische vormgeving. In de helft van de vierdegraadsscholen blijkt men 
op beide vlakken tegelijk verder te staan. 

Tabel 2 Types van modularisering in de vierde graad (aantal scholen: 18) 

  Programmatorisch 
  1 2 

1 1 (A) 4 (C) Pedagogisch- 
didactisch 2 4 (B) 9 (D) 

Het deeltijds beroepsonderwijs 

De situatie in het DBSO kan het best apart bekeken worden, gezien de grote 
verschillen tussen het DBSO en BSO en vierde graad. Men is in het DBSO op 
pedagogisch-didactisch vlak zeker aan het werken in de geest van modularisering 
en ook via de programmering kan men maatwerk bieden en ervoor zorgen dat een 
leerling een op maat gesneden leerweg doorloopt. In die zin is modularisering in 
het DBSO meestal geslaagd, in het bijzonder omdat de modules nu een structuur 
bieden die men ook aan de leerling kan overbrengen. Aan de andere kant mag niet 
vergeten worden dat het DBSO heel sterk geconfronteerd wordt met spijbelende 
of schoolmoeë leerlingen, en met leerlingen die door een negatieve keuze in het 
DBSO zitten of die om negatieve redenen doorgestuurd zijn naar het DBSO.  

2.5 De realisatie van de vooropgestelde doelen 

De vraag is natuurlijk of de doelen die de overheid koppelde aan de invoering van 
het modulair systeem inderdaad bereikt kunnen worden. Op basis van de 
gegevens die uit dit kwalitatieve onderzoek naar voren komen kunnen we echter 
enkel indicaties geven voor de mogelijke bereikbaarheid. Er zijn namelijk veelal 
enkel indirecte gegevens, en met betrekking tot een aantal doelen zijn er nog geen 
of weinig concrete ervaringen.  

Wat het realiseren van pedagogisch-didactische vernieuwing betreft en het voor-
bereiden van de leerlingen op levenslang en levensbreed leren kan men ervan uit-
gaan dat men met modularisering deze doelen bereikt of bereikbaar maakt, al kan 
er zeker nog meer werk gemaakt worden van zelfsturing. In een deel van de 
scholen was men al zeer vernieuwend bezig voordat men aan het experiment 
begon. Voor een ander deel van de scholen heeft de deelname aan het experiment 
meer een katalyserend effect gehad. Uiteindelijk is in zes op de tien BSO-scholen 
en zeven op de tien vierdegraadsscholen een pedagogisch-didactische vormgeving 
gerealiseerd die overeenstemt met de principes van modularisering.  
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Op basis van de gegevens over de pedagogisch-didactische vernieuwing kan ook 
iets gezegd worden over het doel van het stimuleren van levenslang en levens-
breed leren. Levenslang en levensbreed leren vraagt namelijk  vooral competenties 
van zelfstandig kunnen werken, keuzes maken en leren plannen. Via een pedago-
gisch-didactische aanpak en begeleiding bij het uitstippelen van een leerweg kun-
nen deze competenties worden bijgebracht. Voor het zelfstandig werken zijn er 
reeds voldoende aanzetten te vinden. Voor het maken van eigen keuzes en het 
leren plannen zijn er programmatorische beperkingen, waardoor veel zaken nog 
voor de leerlingen worden bepaald. 

Voor de andere vier doelen (het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom, 
het verhogen van het welbevinden van de leerlingen, het realiseren van een flexi-
bele afstemming op de arbeidsmarkt, en het doorzichtiger maken van het onder-
wijsaanbod) is de conclusie veel minder éénduidig. Sommige elementen wijzen 
erop dat deze doelen bereikbaar zijn, andere weer niet of toch niet zoals bedoeld.  

Wat het verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom betreft ziet een deel van 
de geïnterviewden aanwijzingen voor een daling: een grotere motivatie bij de 
leerlingen, intensievere begeleiding en maatwerk. Een ander deel heeft niet direct 
de indruk dat modularisering zorgt voor hogere slaagkansen en sommigen menen 
zelfs dat de toename in het aantal evaluatiemomenten zelfs tot een stijging van de 
ongekwalificeerde uitstroom zou kunnen leiden.  

Met betrekking tot het welbevinden kan gesteld worden dat de meeste respon-
denten de indruk hebben dat het modulair onderwijs een gunstig effect heeft op 
de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen. Deelcertificaten kunnen hiertoe 
bijdragen al vermoedt men dat het effect van een deelcertificaat van korte duur is. 
Anderzijds kan het niet halen van deelcertificaten voor meer teleurstelling en 
demotivatie zorgen.  

Omdat er op het moment van de dataverzameling nog geen leerlingen uit-
gestroomd waren naar de arbeidsmarkt, werd de flexibele afstemming van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt indirect gemeten, namelijk via de arbeidsmarkt-
gerichtheid van het onderwijs. Het merendeel van de geïnterviewden is van 
mening dat de leerling of student door de duidelijkere afstemming van de 
verschillende ‘vakken’ veel meer dan vroeger de samenhang ertussen ziet en de 
stof beter beheerst. Anderen vinden dat de aansluiting nu veel moeilijker is, omdat 
arbeidstaken teveel opgesplitst worden en los van elkaar behandeld worden. Meer 
betrokkenheid van het werkveld wordt wenselijk geacht om de afstemming tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. 

De doelstelling van een doorzichtig onderwijsaanbod werd bekeken via de mate 
waarin leerlingen begrijpen en weten welke leerwegen zij kunnen doorlopen. Uit 
de interviews blijkt dat de leerlingen wel weten welke trajecten binnen hun 
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studiegebied of eventueel binnen hun school aangeboden worden. Overlappingen 
of overstapmogelijkheden tussen verschillende trajecten en over de school heen 
zijn weinig bekend bij de leerlingen. 
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3. KWANTITATIEVE EVALUATIE VAN DE 
DOELEN VAN MODULARISERING 

De doelstellingen van modularisering werden in dit onderzoek op een specifieke 
manier geoperationaliseerd. Veelal gebeurt dat uit noodzaak. Zo is de doelstelling 
'leerlingen aanzetten tot levenslang leren', niet echt te toetsen bij leerlingen tijdens 
hun initiële onderwijsfase. We kunnen enkel terugvallen op het meten van attitu-
des die een intentie tot levenslang leren en op basis daarvan uitspraken doen over 
eventuele verschillen tussen de experimentele groep en de controlegroep. Zo 
wordt de bereidheid tot levenslang leren onder meer geoperationaliseerd door een 
schaal die algemene interesse meet. Een aantal andere doelstellingen kunnen we 
wel duidelijk meten in deze fase van de schoolloopbaan van jongeren. Zo kunnen 
we de vervroegde uitval meten, net als het welbevinden van leerlingen. 

Het is al bij al nog vroeg in de evolutie van het modulair onderwijs om definitieve 
uitspraken te doen. De eerste leerlingen zijn pas om 1 september 2000 ingestapt in 
het modulaire stelsel. Onze laatste bevraging dateert van het schooljaar 2002-2003, 
waardoor we in het beste geval slechts een evolutie over tweeëneenhalf schooljaar 
meten. Dat maakt het aannemelijk dat de opstartproblemen die scholen hadden 
zich laten voelen in de resultaten. 

De kwantitatieve evaluatie werd gemaakt op basis van drie meetpunten, althans 
voor de leerlingen uit de eerste cohorte. Leerlingen uit richtingen die pas instapten 
op 1 september 2001 (cohorte 2) zijn slechts tweemaal bevraagd. De gebruikte 
methode bestond erin de leerlingen in de experimentele scholen systematisch te 
vergelijken met lineaire controlescholen. De controlegroep en de experimentele 
groep voor dit onderzoek werden afgebakend op basis van de oktobertelling 2000 
en 2001 van het Departement Onderwijs. De experimentele groep in de eerste 
meting is die groep leerlingen die, volgens de oktobertelling van 2000 in een 
gemodulariseerde richting van een experimentschool zit. Leerlingen die zich na 1 
oktober 2000 inschreven in een dergelijke school en in een richting die deelneemt 
aan het experiment, behoren niet tot de experimentele groep. Leerlingen die zich 
na 1 oktober 2000 uitschreven en hun studies verder zetten in een school die niet 
betrokken in bij het experiment, blijven toch tot de experimentele groep horen. 
Dezelfde logica werd gehanteerd voor het samenstellen van de controlegroep. De 
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controlescholen zijn geen steekproef uit de groep scholen die in aanmerking komt. 
Er werd, integendeel, voor elke school in de experimentele groep een controle-
school gezocht die voor een aantal kenmerken zo goed mogelijk lijkt op de 
experimentele school. Wat de vierde graad personenzorg betreft was het niet 
mogelijk deze strategie te gebruiken, vanwege het feit dat vanaf het tweede jaar 
quasi alle scholen zouden instappen in het experiment. Daarom kon er geen 
controlegroep worden getrokken. Er werd daarom besloten om tijdens het eerste 
jaar van het onderzoek de 8e jaren in de experimentele scholen te gebruiken als 
controlegroep voor de 7e jaren. De leerlingen in het achtste jaar krijgen hun oplei-
ding nog lineair aangeboden, de leerlingen in het zevende jaar in deze scholen 
krijgen een modulair aanbod. De normale schoolloopbaan zou ervoor zorgen dat 
deze jongeren in het tweede werkingsjaar dan in het 8ste (modulair) en 9de 
(lineair) zitten. 

De experimentele scholen waren verplicht hun medewerking te verlenen aan dit 
onderzoek. Zij hebben allemaal meegewerkt. De controlescholen waren uiteraard 
niet verplicht het onderzoek toe te laten. Bovendien is het onderzoek voor hen 
wellicht minder relevant. Toch heeft slechts één controleschool geweigerd mee te 
werken. Deze school wou wel meewerken maar verzocht ons een andere school te 
kiezen omwille van interne problemen. We hebben deze controleschool vervangen 
door een andere.  

Op het niveau van de leerlingen ligt de respons over het algemeen laag. Het 
globale beeld toont aan dat we rekening moeten houden met een verlies van 
ongeveer een derde van de te bevragen groep jongeren per werkingsjaar. De 
belangrijkste redenen voor non-respons zijn afwezigheid tijdens de bevraging, 
migratie naar een andere school of richting en/of (vroegtijdige) uitstroom uit het 
Vlaamse onderwijs. Afwezigheid is een probleem dat we in de drie subgroepen – 
het deeltijds beroepssecundair, het voltijds beroepssecundair en de vierde graad 
beroepssecundair – terugvinden. Migratie van school of richting komt weinig voor 
in de vierde graad, dit heeft uiteraard te maken met de homogeniteit van deze 
groep studenten. Jongeren uit de tweede graad beroepsonderwijs veranderen 
vaker van richting en zelfs school. Al dan niet vroegtijdige uitstroom prevaleert bij 
jongeren uit de vierde graad en leerlingen deeltijds onderwijs. De hoge uitval 
maakt de conclusies van het onderzoek minder ferm. Dat geldt hoegenaamd niet 
voor de evaluatie van de ongekwalificeerde uitstroom omdat voor de evaluatie 
van die doelstelling gebruik gemaakt werd van administratieve gegevens i.p.v. 
enquêtemateriaal. In wat volgt overlopen we de vijf genoemde doelstellingen van 
het experiment en vatten we de conclusies samen. 
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3.1 Doelstelling 1: Maximaliseren van de gekwalificeerde uitstroom 

Deze doelstelling komt neer op het verminderen van de vroegtijdige uitval van 
jongeren uit het onderwijs. Voor de evaluatie van deze doelstelling is het nood-
zakelijk een aantal verschillende begripsbepalingen te gebruiken. Jongeren uit de 
vierdegraadsopleiding verpleegkunde hebben immers minstens een getuigschrift 
van de derde graad BSO op zak en kunnen per definitie niet ongekwalificeerd uit-
stromen. Vandaar dat we een aparte afbakening per groep hebben gebruikt. De 
definities zijn schatplichtig aan het HIVA-onderzoek naar ongekwalificeerde uit-
stroom. Enkel voor de tweede graad voltijds beroepsonderwijs konden we name-
lijk een sluitende definitie en zoekmethode ontwikkelen. Een leerling stroomt 
vroegtijdig uit wanneer hij uitstroomt alvorens hij een getuigschrift van het 
tweede jaar van de derde graad voltijds heeft behaald. Dit werd nagegaan aan de 
hand van de administratieve gegevens van de scholen en de tellingen van het 
departement onderwijs. Jongeren die niet langer voorkwamen in de tellingen van 
het departement op 1 februari 2003 werden als vroegtijdig en ongekwalificeerd 
uitgestroomd beschouwd.  

Voor de vierde graad ligt dit moeilijker, maar we beschouwen een leerling als 
voortijdig uitgestroomd indien hij zijn opleiding verpleegkunde niet heeft 
afgemaakt. Een student die aan het einde van het eerste jaar beslist om te stoppen 
met deze studies, wordt gelabeld als vroegtijdig uitgestroomd. Verder zullen we 
onze aandacht m.b.t. deze doelstelling vooral richten op de tweede graad, vermits 
jongeren uit de vierde graad reeds gekwalificeerd zijn.  

In principe geldt voor de leerlingen uit de tweede graad deeltijds beroepsonder-
wijs dezelfde definitie van uitval als bij hun leeftijdsgenoten in het voltijds 
beroepsonderwijs. Nagaan welke proportie van deze categorie jongeren uit-
stroomde alvorens het eindpunt van hun opleiding te behalen is echter zeer 
problematisch. Vermits er geen jaarstructuren zijn in het deeltijds onderwijs, kun-
nen we aan de hand van de administratieve gegevens niet nagaan of iemand die 
uitstroomt dat doet op het moment dat hij een getuigschrift behaalt. Jongeren van 
verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas. Het is voor ons dan ook onmo-
gelijk om een zuiver beeld te schetsen van vervroegde uitstroom in de tweede 
graad deeltijds.  

Aan de hand van logistische regressies die multilevel werden verricht hebben we 
onderzocht of er verschillen zijn qua uitval tussen de verschillende onderzoeks-
groepen. Op het eerste gezicht leek het erop dat we een negatief verband vonden 
tussen modularisering en uitstroom. Uit het algemene model komt namelijk naar 
voor dat we bijna tweemaal zoveel uitvallers vinden in de experimentele groep 
dan in de controlegroep. Een opsplitsing naar de graad van onderwijs gaf echter 
een genuanceerder beeld. In de vierde graad is het zo dat modulaire studenten 
meer kans hebben om vroegtijdig het onderwijs te verlaten, terwijl we een 
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omgekeerd effect vinden voor de tweede graad voltijds. Studenten verpleegkunde 
die modulair onderwijs volgen beëindigen hun opleiding meer dan dubbel zo 
frequent dan lineaire studenten. Dat lijkt een enorm groot verschil, maar in 
werkelijkheid gaat het om een steekproefeffect. De steekproefopbouw in de vierde 
graad is van die aard dat modulaire studenten telkens een jaar lager in hun oplei-
ding zitten dan hun lineaire tegenhangers. Uiteraard neemt de kans om uit te 
stromen af met de jaren, vandaar het gevonden effect.  

In de tweede graad voltijds doet zich net de tegenovergestelde trend voor. Voor 
elke 100 lineaire uitstromers vinden we er slechts 43 terug in het modulair onder-
wijs. Het zag er dus naar uit dat modularisering erin slaagde jongeren langer in 
het onderwijs te houden, waardoor hun kans op een getuigschrift toeneemt en zij 
mogelijk een gunstigere positie zullen innemen op de arbeidsmarkt. De kwalita-
tieve analyses brachten echter aan het licht dat er problemen rezen met leerlingen 
die niet slaagden voor een bepaalde module. Vanwege schaal-problemen kunnen 
niet alle scholen de modules herhaaldelijk aanbieden, waardoor jongeren dreigden 
vast te lopen in hun opleiding. Om dat probleem tegen te gaan, worden leerlingen 
meestal toch meegenomen naar een volgende module, al dan niet gekoppeld aan 
verdere remediëring. Deze situatie zou de oorzaak kunnen zijn van het gevonden 
verschil tussen de onderzoeksgroepen. Jongeren merken dat het eigenlijk niet uit-
maakt of ze hun deelcertificaat halen of niet, ze krijgen als het ware een vrijgeleide 
doorheen hun opleidingen. Om te controleren of dat effect daadwerkelijk speelt 
hebben we de modulaire scholen ingedeeld in 4 categorieën die weergeven hoe ze 
modularisering hebben toegepast. Uit die analyse blijkt dat het risico op uitval 
significant kleiner is in die scholen waar leerlingen de module waarin ze faalden 
niet onmiddellijk opnieuw kunnen aanvatten. Uit het kwalitatieve onderzoek 
blijkt ook dat sommige scholen niet goed weten wat ze met niet geslaagde leer-
lingen moeten doen. Ze laten deze – leerplichtige – leerlingen dan toch maar door-
stromen naar de volgende module. De scholen die zowel de programmatorische 
als de pedagogisch-didactische component van het modulair onderwijs sterk uit-
bouwden, hebben een even grote uitval als de lineaire scholen. 

3.2 Doelstelling 2: Verhogen van het welbevinden d.m.v. tussentijdse 
succesbeleving 

Jongeren in het modulair onderwijs krijgen aan het eind van elke module die ze 
succesvol beëindigen een deelcertificaat dat aangeeft dat ze de basiscompetenties 
en sleutelvaardigheden van de desbetreffende module onder de knie hebben. Het 
systeem zou ertoe moeten bijdragen dat jongeren minder snel schoolmoe worden 
en dus minder vroegtijdig uitstromen. Om na te gaan of dit effectief het geval is 
hebben we een hele reeks indicatoren van welbevinden bevraagd bij de leerlingen. 
We onderscheiden daarin twee grote dimensies, namelijk een algemene compo-
nent die het welbevinden van jongeren meet en een meer schoolspecifieke compo-
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nent. De eerste dimensie bestaat uit de volgende schalen: demotie of het gevoel 
achtergesteld te zijn, academisch zelfconcept, zelfbeeld en toekomstbeeld. De 
component voor schoolwelbevinden omvat schoolaliënatie, schoolonbehagen, 
schoolklimaat en klasklimaat. We hebben telkens de score tijdens de laatste meting 
als afhankelijke variabele gebruikt. Om die score te verklaren werden ook de 
voorgaande score op de respectievelijke schalen opgenomen in de modellen, 
alsook de sociaal-economische status, het IQ, de graad, de etnische afkomst, het 
geslacht, of het al dan niet over een voltijdse richting gaat en uiteraard of het om 
een modulaire richting gaat. Vooral deze laatste variabele is belangrijk omdat een 
verschil tussen de onderzoeksgroepen kan wijzen op een evolutie in het wel-
bevinden van jongeren die kan toegeschreven worden aan de modularisering van 
het beroepsonderwijs.  

Welbevinden werd dus zeer uitgebreid gemeten. In totaal hebben we 9 schalen 
gebruikt die een breed scala aan componenten van welbevinden meten. Verder 
bleek uit de eerste indicaties en de algemene literatuur dat we geen al te hoge 
verwachtingen mochten koesteren. Het welbevinden van jongeren wordt slechts 
in zeer beperkte mate beïnvloed door hun scholen. Daarbij komt nog eens dat een 
attitudeverandering niet van de ene dag op de andere tot stand komt. 

Wat de totale onderzoekspopulatie betreft kunnen we geenszins stellen dat de 
invoering van een modulair onderwijssysteem heeft bijgedragen tot een verhoging 
van het welbevinden van jongeren. Op het eerste gezicht vinden we wel een aantal 
significante verschillen tussen leerlingen uit modulaire scholen en hun leeftijds-
genoten uit de controlegroep. Deze verschillen spelen zich echter allemaal af in de 
vierde graad. Vanwege de verschillen tussen experimentele groep en controle-
groep kunnen we die verbanden niet probleemloos vergelijken. Modulaire 
studenten verpleegkunde hebben een iets hoger academisch zelfconcept dan hun 
oudere tegenhangers, daartegenover staat dat ze een minder gunstig zelfbeeld en 
toekomstbeeld hebben. Vooral de eerste bevinding is enigszins opvallend en zou 
te wijten kunnen zijn aan het systeem van tussentijdse succesbeleving. We hadden 
verwacht dat jongeren die op het punt staan af te studeren zichzelf positiever 
inschatten op gebied van schoolse prestaties. Vooral ook omdat we zien dat ze qua 
algemeen zelfbeeld en toekomstverwachtingen significant afwijken van hun 
modulaire collega’s. Mogelijk vinden we daar een eerste indicatie dat het uitreiken 
van deelcertificaten bijdraagt aan een iets hoger welbevinden.  

In de tweede graad voltijds vinden we echter nergens significante verschillen tus-
sen de subpopulaties. Jongeren in het modulair onderwijs zijn niet beduidend 
gelukkiger geworden dan hun leeftijdsgenoten in het traditionele beroepsonder-
wijs. Uiteraard gaat het hier nog maar om een evaluatie na één schooljaar. In 
cohorte 1 kunnen we nog een stap verder gaan en nagaan of we na twee jaar 
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modulair onderwijs, als gewenning met het systeem zou moeten zijn opgetreden, 
afwijkende vaststellingen doen.  

Ook na twee jaar modularisering vinden we echter geen verschillen met betrek-
king tot het welbevinden van jongeren. Noch op één van schalen van de algemene 
component, noch op de schalen voor schoolspecifiek welbevinden tekenen we ook 
maar één significant verschil op tussen jongeren uit het modulair onderwijs en 
hun collega’s in traditionele beroepsopleidingen.  

Ondanks de directe en uitgebreide meting van welbevinden, konden we geen 
verschillen optekenen tussen de experimentele groep en de controlegroep. We 
kunnen dus niet anders dan besluiten dat de invoering van modulair onderwijs 
niet heeft bijgedragen aan een ingrijpende verhoging of verlaging van het wel-
bevinden van jongeren. Ook wat de tweede doelstelling betreft lost het modulair 
onderwijs zijn verwachtingen niet in. 

3.3 Doelstelling 3: Flexibele afstemming op de arbeidsmarkt 

Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren uit het beroepsonderwijs meer dan 
andere jongeren werk moeten aanvaarden dat niet aansluit bij hun opleiding. Als 
de jongeren hun kansen willen maximaliseren, is het van belang dat ze zich snel 
kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden. Wellicht zal het in een aantal 
gevallen nodig zijn dat ze zich herscholen. Als men via modularisering een posi-
tief effect wil ressorteren op de flexibele afstemming ten aanzien van de arbeids-
markt, is het uiteraard van belang dat jongeren opleidingstrajecten kunnen vinden 
die aansluiten op hun initiële opleiding. Het realiseren van een flexibele houding 
ten aanzien van arbeid heeft m.a.w. een belangrijke organisatorische component. 
Die veranderingen in het brede landschap van opleidingen en bijscholingen zijn 
vooralsnog niet in kaart te brengen. Ze vormen ‘slechts’ de structurele voorwaarde 
voor een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt. Het realiseren van een aanbod 
is uiteraard een primaire voorwaarde, maar toekomstige werknemers moeten ook 
bereid zijn zich in te schrijven in dat project. Zij moeten zich bereid tonen tot flexi-
biliteit. Een andere component van die flexibele houding is de bereidheid tot 
levenslang en levensbreed leren. Jonge werknemers moeten bereid zijn zich bij te 
scholen. 

In tegenstelling tot de vorige twee doelstellingen konden we onmogelijk recht-
streeks meten of jongeren uit het modulair onderwijs sneller bereid zouden zijn 
een job te aanvaarden in een andere sector van de arbeidsmarkt. Pas binnen een 
aantal jaren zal het duidelijk worden of werknemers die modulair onderwijs 
genoten sneller tot een flexibele houding overgaan als het om arbeid gaat. In deze 
fase van het experiment moesten we ons beperken tot het meten van een intentie 
tot flexibiliteit. Vandaar dat we een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt heb-
ben gemeten aan de hand van twee componenten. In de eerste plaats hebben we 
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een standaardinstrument gebruikt dat nagaat in hoeverre onze respondenten 
bereid zijn een mate van inschikkelijkheid aan de dag te leggen ten aanzien van 
potentiële jobs. Op basis van dat instrument wordt bijvoorbeeld nagegaan of 
jongeren bereid zijn een job te aanvaarden die niet rechtstreeks aansluit bij hun 
opleiding. We hebben die schaal offerbereidheid genoemd. De tweede component 
die moet peilen naar flexibiliteit doet dat op een indirecte manier. Daarvoor 
hebben we de algemene houding van jongeren ten aanzien van arbeid gemeten. 
De redenering hierachter is dat mensen die arbeid een centrale rol toedichten wel-
licht sneller bereid zullen zijn om zich flexibel op te stellen tegenover mogelijke 
werkaanbiedingen. 

De algemene analyses leveren noch voor offerbereidheid, noch voor arbeids-
beleving een significant verschil op tussen de onderzoekspopulaties. Opgesplitst 
naar graad bestaat er eveneens geen verschil. Jongeren uit het modulair onderwijs 
stellen zich niet inschikkelijker op dan leerlingen in het traditionele beroeps-
onderwijs.  

Ook de analyse voor de eerste cohorte apart levert geen verschillen op. Zelfs na 
drie jaar modulair onderwijs vinden we dus geen verschil. Het ziet ernaar uit het 
modulair onderwijs in zijn lessenpakket jongeren niet méér stimuleert een buig-
zame houding ten opzichte van de arbeidsmarkt aan te nemen. Uiteraard meten 
we hier enkel een intentie. We kunnen niet uitsluiten dat de praktijk een ander 
beeld zal schetsen. Binnen een aantal jaren kunnen we daarover uitsluitsel geven. 
Op dit ogenblik zien we geen invloed van modulair onderwijs op de bereidheid 
zich flexibel op te stellen ten aanzien van de arbeidsmarkt. 

3.4 Doelstelling 4: Stimulans tot levenslang leren 

Het modewoord om de hedendaagse maatschappij te omschrijven is de ‘kennis-
samenleving’. Jongeren uit kwalificatiegericht onderwijs moeten dus bewust 
gemaakt worden van deze evolutie en moeten inzien dat bijscholing en herscho-
ling een onderdeel van hun toekomst uitmaken. Het experiment modularisering 
heeft zich tot doel gesteld om een stimulerende rol te spelen in het verkrijgen van 
dat inzicht.  

Een stimulans tot levenslang leren zijn heeft uiteraard een belangrijke organisato-
rische component. Het is de expliciete bedoeling vervolgopleidingen – zoals die 
van de VDAB en het volwassenenonderwijs – te laten aansluiten bij de initiële 
opleiding. Op die manier zouden jongeren ertoe moeten worden aangezet om op 
korte termijn extra competenties te verwerven en zodoende hun positie op de 
arbeidsmarkt te verstevigen. Naast deze organisatorische dimensie is er uiteraard 
een attitudinale component aan deze doelstelling verbonden. Jongeren moeten 
ook bereid zijn levenslang en levensbreed te leren. In dit onderzoek hebben we die 
bereidheid gepeild aan de hand van een tweetal schalen. Ten eerste hebben we een 
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instrument gebruikt dat peilt naar de algemene interesses van jongeren. Ten 
tweede hebben we een component geconstrueerd die de bereidheid tot levenslang 
leren op een meer directe manier meet. 

Uiteraard is ook hier de belangrijkste vraag die we ons stellen of jongeren uit 
modulaire opleidingen méér bereid zijn vervolgopleidingen te volgen in vergelij-
king met de controlegroep. We vinden slechts één significant verschil tussen de 
twee subgroepen. Met betrekking tot de schaal voor levenslang leren vinden we 
minder interesse voor jongeren in de modulaire vierde graad, die nog niet in hun 
laatste jaar zitten, dan bij jongeren in de lineaire vierde graad, die wel al in hun 
laatste jaar zitten. Blijkbaar begrijpen jongeren die in hun laatste jaar van de oplei-
ding zitten beter dat ze in hun professionele carrière verdere bijscholingen kunnen 
verwachten. Het laatste jaar van de opleiding verpleegkunde is doorspekt met 
stages en jongeren uit het lineair onderwijs hebben wellicht daar ingezien dat 
levenslang leren ook in hun sector een rol speelt. De analyses voor de eerste 
cohorte apart laten geen verschil meer zien tussen leerlingen in het modulair en 
leerlingen in het lineair onderwijs. Op dat ogenblik hebben de leerlingen uit het 
modulair onderwijs ook een meer open houding tegenover bijscholingen aan-
genomen. Het effect was dus wellicht een steekproefeffect. 

Verder vinden we geen verschillen tussen de experimentele groep en de controle-
groep. Ook doelstelling 4 met betrekking tot het bieden van een stimulans tot 
levenslang en levensbreed leren moeten we negatief evalueren. De invoering van 
het modulair onderwijs heeft geen gunstig maar ook geen ongunstig effect op de 
bereidheid tot levenslang en levensbreed leren. 

3.5 Doelstelling 5: Doorzichtig maken van het onderwijsaanbod 

De gerichtheid op levenslang leren moet gekoppeld zijn aan een kennis van de 
onderwijsmogelijkheden. Jongeren die bereid zijn voortgezet onderwijs te volgen 
of bijkomende cursussen te volgen maar geen inzicht hebben in de mogelijkheden, 
staken misschien hun zoektocht alvorens het juiste traject gevonden te hebben. 
Vandaar dat het modulair onderwijs een aanzet moest zijn naar een helderdere 
voorstelling van de opleidingstrajecten. Aansluitingen en doorstroommogelijk-
heden moeten op mekaar worden afgestemd. Voorlopig is het moeilijk jongeren 
daarover te bevragen. Het is duidelijk dat heldere opleidingstrajecten voorlopig 
niet zijn uitgebouwd. Vermits we nog geen uitstromers hebben uit het modulair 
onderwijs, is dat ook niet echt nodig. Methodologisch stelt ons dat echter voor een 
probleem. Om deze doelstelling alsnog te meten, hebben we ervoor geopteerd 
jongeren te bevragen naar hun kennis van onderwijstrajecten in de vorm van een 
quiz. 

Ook hier konden we jongeren uit de verschillende onderwijstakken niet onder-
scheiden op basis van hun kennis van opleidingstrajecten. Noch in de algemene 
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analyse, noch in de analyse voor cohorte 1, noch in de opgesplitste analyses naar 
graad, konden we een verschil optekenen tussen de onderzoeksgroepen. De 
invoering van het modulair onderwijs heeft er niet toe bijgedragen dat jongeren 
beter op de hoogte zijn van het onderwijsaanbod in Vlaanderen. We willen deze 
bevinding enigszins relativeren. Het was niet mogelijk jongeren te bevragen over 
de afgewerkte paden in een volledig modulair systeem omdat een dergelijk sys-
teem nog niet bestond. We waren verplicht hen te bevragen over het vigerende 
onderwijssysteem. 
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4. BELEIDSAANBEVELINGEN 

In het finale oordeel over het experiment moeten de resultaten van dit onderzoek 
meespelen maar bieden ze niet alle argumenten. Het is duidelijk dat de resultaten 
van de kwantitatieve toetsing geen overweldigende voordelen van het systeem 
blootleggen. Daarnaast moet ook gezegd worden dat modulair onderwijs op de 
getoetste criteria niet slechter scoort dan het lineair onderwijs waarmee we 
vergeleken.  

Bovendien bleek uit het kwalitatief onderzoek dat de meeste respondenten de 
vernieuwing globaal overwegend positief inschatten. Ook als modularisering na 
afloop van het experiment niet verankerd zou worden in het onderwijssysteem, 
zal men toch zoveel mogelijk proberen om het goede uit modularisering te behou-
den en zal het onderwijs er zeker anders blijven uitzien, op voorwaarde dat de 
nodige omkadering aanwezig is.  

Het verderzetten van het experiment of de veralgemeende invoering ervan is 
uiteraard een beleidsvraag. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden 
met elementen die niet in dit onderzoek zaten. Zo is het evident dat een afstem-
ming van de verschillende aanbieders hoe dan ook belangrijk is en dat modulair 
onderwijs daar zeker een rol kan in spelen. In wat volgt willen we nog een aantal 
elementen naar voren halen die van belang kunnen zijn indien men modulair 
onderwijs invoert. 

Het ontwikkelen en invoeren van nieuwe onderwijsprogramma’s vraagt tijd en 
energie. Om de realisatie van modulair onderwijs mogelijk te maken, dienen 
scholen voldoende ondersteund te worden. Daarbij moet ook rekening gehouden 
worden met de eigenheid en vrijheid van scholen. Het centrale beleid kan dat 
werk niet zomaar overnemen. Wel moet ook gestuurd worden in de richting van 
samenwerking tussen scholen. We hebben de indruk dat er te weinig ervaring en 
expertise wordt gedeeld tussen scholen. Dit is ook niet evident. Scholen staan 
soms ook huiverachtig tegen het delen van het eigen werk en het inzicht verschaf-
fen in de eigen methodiek. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de 
begeleidingsdiensten 
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De scholen die nu deelnemen aan het experiment hebben daarvoor gekozen. Zij 
zijn ook gescreend door de Dienst Beroepsopleiding. Als het systeem wordt 
veralgemeend, zullen er ook scholen deelnemen die dat eigenlijk liever niet zou-
den doen. Er zal dus moeten gemotiveerd worden. 

De vernieuwingen op het pedagogisch-didactische vlak zijn positief maar ook 
veeleisend voor de leerkrachten. Modulair onderwijs stelt dus ook vragen aan de 
leerkrachtenopleiding. Leerkrachten moeten voldoende voorbereid worden op 
hun taak in een modulaire setting. Vooral het doorgedreven gedifferentieerd 
werken is daarbij van belang. Dat moet uiteraard aangeleerd worden. Daarnaast 
dient er in de lerarenopleiding aandacht te zijn voor de sociale en communicatieve 
vaardigheden die leerkrachten voorbereiden op het werken in teams. Het kunnen 
gedifferentieerd en in team werken, is niet evident voor leerkrachten die al lang in 
het lineair onderwijs staan. Zij zullen moeten ondersteund worden en hebben 
nood aan bijscholing.  

Het organiseren van modulair onderwijs, het op elkaar laten aansluiten van 
modules en het aanbieden van oplossingen voor leerlingen die niet geslaagd zijn 
in een module is van cruciaal belang bij het invoeren van een dergelijk systeem. 
Wellicht is schaalgrootte een belangrijk element in het oplossen van doodlopende 
leertrajecten. Daarnaast is het ook van belang een degelijk leerlingvolgsysteem op 
te zetten om verschillende leertrajecten van leerlingen te kunnen beheersen. 

Het opstellen van lesroosters, het inzetten van leerkrachten, het bepalen van 
prestatie-uren, … kan in een modulair systeem niet meer zoals het tot nu toe 
gebeurde en zal opnieuw moeten bekeken worden. Het bleek ook dat de infra-
structuur van een aantal scholen zich absoluut niet leent tot het integreren van 
theorie en praktijk noch tot het splitsen van klasgroepen om gedifferentieerd te 
kunnen werken. 

De knelpunten in de regelgeving moeten opgelost worden. We hebben aanwij-
zingen dat omwille van de gebrekkige en niet aangepaste regelgeving leerlingen 
die op één of ander moment falen in het leertraject, sneller doorgestuurd worden 
van het voltijds onderwijs naar het deeltijds onderwijs of dat de niveauvereisten 
om het leertraject verder te zetten verlaagd worden en dat er leemtes ontstaan in 
de opleiding.  

Indien modulair onderwijs wordt veralgemeend is het noodzakelijk dat alle 
betrokkenen juist en voldoende worden geïnformeerd. Werkgevers moeten deel-
certificaten en eindcertificaten correct inschatten en jongeren moeten het belang 
inzien van het afwerken van hun opleiding. Het behalen van deelcertificaten mag 
geen alibi zijn om de opleiding niet af te ronden. 

 


	INHOUD
	1. INLEIDING
	2. DE IMPLEMENTATIE VAN MODULAIR ONDERWIJS
	2.1 De inhoudelijke en programmatorische vormgeving
	2.2 De pedagogisch-didactische vormgeving
	2.3 De organisatorische vormgeving
	2.4 Types van realisatie van modularisering
	2.4.1 Vier types
	Figuur 1 Types van modularisering
	Type A: Minimale modularisering
	Type B: Modularisering met accent op de pedagogisch-didactis
	Type C: Modularisering met accent op de programmatorische co
	Type D: modularisering via verdergaande programmatie en peda


	2.4.2 Realisatie van modularisering naar onderwijsvorm
	Het beroepsonderwijs
	Tabel 1 Types van modularisering in het BSO (aantal scholen=
	De vierdegraadsscholen
	Tabel 2 Types van modularisering in de vierde graad (aantal 

	Het deeltijds beroepsonderwijs



	2.5 De realisatie van de vooropgestelde doelen


	3. KWANTITATIEVE EVALUATIE VAN DE DOELEN VAN MODULARISERING
	3.1 Doelstelling 1: Maximaliseren van de gekwalificeerde uit
	3.2 Doelstelling 2: Verhogen van het welbevinden d.m.v. tuss
	3.3 Doelstelling 3: Flexibele afstemming op de arbeidsmarkt
	3.4 Doelstelling 4: Stimulans tot levenslang leren
	3.5 Doelstelling 5: Doorzichtig maken van het onderwijsaanbo


	4. BELEIDSAANBEVELINGEN

