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Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het 
volwassenenonderwijs en het inburgeringsbeleid - Principiële goedkeuring 
 
 

1. Het dossier 
 
Het op 27 mei 2022 voorgelegde dossier omvat: 
- het ontwerp van besluit; 
- de nota aan de Vlaamse Regering; 
- de overmakingsnota aan IF 
 
Er wordt een hoogdringend advies gevraagd. 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Op 22 april 2022 werd in derde lezing het ontwerp van decreet tot wijziging 
van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot 
wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- 
en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid 
goedgekeurd. 
 
In uitvoering hiervan legt voorliggend ontwerp van besluit de nadere regels 
voor de ontwikkeling en de afname van de NT2-test op het niveau van 
richtgraad 1 (ERK-niveau A2) vast, en bepaalt het de datum van 
inwerkingtreding van het decreet. 
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- De NT2-test bestaat uit een gestandaardiseerde NT-2 test en een procesevaluatie. Om te slagen 
dient de cursist voor elk onderdeel (lezen, schrijven, luisteren, spreken) te slagen waarbij het 
resultaat van de gestandaardiseerde test meetelt voor 60% van het totaalresultaat van elk 
onderdeel. 

- AHOVOKS, en meer bepaald de examencommissie, wordt belast met de ontwikkeling van de 
gestandaardiseerde test. Er wordt hiertoe een ontwikkelingscommissie opgericht die bestaat uit 
experten van de centra (CVO en CBE), eventueel aangevuld met externe experten. Er is voorzien in 
een wetenschappelijke ondersteuning. Ze stelt de vragen op die worden bijgehouden in een 
databank. Enkel van deze vragen kan gebruik gemaakt worden voor de test. 

- Uiterlijk 3 maanden na het einde van de NT2-opleiding moet de test afgenomen kunnen worden. 
Uiterlijk 6 weken na het afleggen van de test wordt het resultaat meegedeeld. Er is in een 
beroepsprocedure voorzien. 

- De gestandaardiseerde test wordt gefaseerd ingevoerd. Pas vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt 
verplicht gewerkt met de gestandaardiseerde test lezen en schrijven. Voor luisteren en spreken 
wordt de gestandaardiseerde test verplicht vanaf het schooljaar 2025-2026. 

 
Op 1 september 2022 treedt de gewijzigde regelgeving in functie van het hertekend inburgeringsbeleid in 
werking. Vanaf dan is het slagen op de NT2-test vereist voor het behalen van het certificaat op taalniveau 
A2 en gelden nieuwe regels m.b.t. het inschrijvingsgeld voor de NT2-opleidingen op taalniveau A2 en voor 
de herkansing op de NT2-test. Ook de vrijstellingscategorieën voor de retributie van inburgeraars in het 
vormingspakket Maatschappelijke Oriëntatie en de niet-terugbetaling van inschrijvingsgeld door VDAB zijn 
vanaf dan van kracht. 

 
3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
Het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 
integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid dient nog te 
worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Voorliggend besluit kan dan ook maar goedgekeurd 
worden onder voorbehoud van goedkeuring van dat decreet. 
 
 

3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
Voor de uitvoering van dit project heeft de afdeling NARIC en Examencommissie van AHOVOKS gedurende 
de komende jaren bijkomende middelen nodig. De kosten worden als volgt geraamd, waarbij aangegeven 
wordt dat ze integraal opgevangen zullen worden binnen de beschikbare middelen : 
 

Raming 2022 2023 Begrotingsartikel Basisallocatie 

Projectleider & Vakexpert NT2 201.000 67.000 FD0-1FFD2FC-WT aan te maken 
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Werkingsmiddelen 208.750 161.750 FD0-1FFD2FB-WT 1FF226 

Totaal 409.750 228.750   
 
De IF merkt op dat in tegenstelling tot de test maatschappelijke oriëntatie het geen vereiste is om te 
slagen op de gestandaardiseerde test. Er wordt wel een zwaarder gewicht in de globale beoordeling aan 
toegekend (60%), maar het is dus (theoretisch) mogelijk dat zelfs met een zeer zwak resultaat op de 
gestandaardiseerde test, de cursist toch slaagt voor de NT2-test. Aan de IF werd toegelicht dat deze keuze 
ingegeven is vanuit de bezorgdheid om aan de opleidingsvestrekkers een grotere autonomie toe te 
kennen bij de beoordeling. Het belang van de gestandaardiseerde test wordt met het voorstel dan ook 
sterk gelimiteerd. Indien er voor geopteerd wordt om het slagen voor de gestandaardiseerde test geen 
vereiste te maken om de slagen voor globale NT2-test, lijkt het de IF aangewezen om haar gewicht in de 
globale beoordeling te verhogen. 
 
 3.3 Lokale Besturen 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, 
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
 3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 

4. Besluit 
 
Mits rekening gehouden wordt met de bemerkingen zoals opgenomen in punt 3.1 en 3.2 van dit advies, 
gegeven binnen het tijdskader van de hoogdringende adviesvraag, verleent de Inspectie van Financiën een 
gunstig advies aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het 
volwassenenonderwijs en het inburgeringsbeleid. 
 
Met toepassing van artikel 31, § 1 van het besluit VCO is het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse minister 

bevoegd voor de begroting vereist. 

 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 

Kristof 
Sampers 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
Kristof Sampers 
(Signature) 
Datum: 2022.05.30 
17:33:25 +02'00'
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Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het 
volwassenenonderwijs en het inburgeringsbeleid.

Waarde collega,

Op 31 mei 2022 verzocht u mijn begrotingsakkoord te verlenen aan het onder 
betreft vermelde.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 
30 mei 2022 (KS/2022001954);

Kan ik het begrotingsakkoord verlenen mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarde:
- De budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare gesloten 
end kredieten. De budgettaire impact wordt niet opgevangen binnen de 
kredieten voorzien voor de werkingsmiddelen van de centra voor basiseducatie 
en de centra voor volwassenenonderwijs, die als kostendrijver erkend zijn.

Met collegiale groeten,

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Kabinet van de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed
Koning Albert II-laan 7 
1210 BRUSSEL
T 02 552 66 00
F 02 552 66 01
kabinet.diependaele@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

De heer Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand
Kreupelenstraat 2
1000  Brussel

Reden:Ik keur dit document goed

Getekend door:Matthias Diependaele (Si
Getekend op:2022-07-01 16:44:38 +02:0
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test
in het volwassenenonderwijs

- Principiële goedkeuring

Samenvatting

In uitvoering van het hertekende inburgeringsbeleid legt dit ontwerp van besluit de nadere
bepalingen over de NT2-test op het niveau van richtgraad 1 (ERK-niveau A2) en de
inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving vast.

De NT2-test bestaat uit een gestandaardiseerde test en de evaluatie door het centrum. Het
opstellen van de vragen voor de gestandaardiseerde NT2-test zal onder coördinatie van de
examencommissie gebeuren door een ontwikkelcommissie met experten van de Centra voor
Basiseducatie en Centra voor Volwassenonderwijs met onderwijsbevoegdheid voor NT2. De
examencommissie zal instaan voor de kwaliteitsborging van het ontwikkelproces, inclusief de
afstemming van de vragen op de verschillende doelgroepen. De vragen voor de
gestandaardiseerde NT2-test worden opgenomen in een NT2-testdatabank waartoe de centra
kosteloze toegang krijgen. De centra zijn bevoegd voor de toetsafname, de beoordeling en de
bekendmaking van de resultaten en krijgen daarvoor een toetsmatrijs, een handleiding voor
toetsafname en correctiemodellen en een opleiding voor de examinatoren ter beschikking.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsveld: Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs
Beleidsdoelstelling: uitvoering van het decreet van … 2022 tot wijziging van het decreet van
15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7
juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het
hertekende inburgeringsbeleid

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

1. Advies Wetgeving en Taal: nr. 2022/213 van 10 juni 2022.
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2. Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 30 mei 2022.
3. Het akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, werd verleend op 1 juli 2022.

2. INHOUD

A. Algemene toelichting

Het gewijzigde decreet betreffende het volwassenenonderwijs in functie van hertekende
inburgeringsbeleid bepaalt dat de NT2-cursist het certificaat voor een opleiding op het niveau van
richtgraad 1 (ERK-niveau A2) behaalt door te slagen voor een NT2-test die door de Centra voor
Basiseducatie en Centra voor Volwassenenonderwijs georganiseerd wordt. In uitvoering van de
gewijzigde artikelen 62, §1 en 63 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs legt het
voorliggend ontwerp van besluit de nadere regels voor de ontwikkeling en de afname van de NT2-
test op het niveau van richtgraad 1 (ERK-niveau A2) vast.

De bepalingen in dit ontwerp van besluit over de ontwikkeling en afname van de NT2-test houden
rekening met het advies van de Raad van State bij het decreet van … tot wijziging van het decreet
van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni
2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende
inburgeringsbeleid.
Naast de ruimte die er blijft voor de evaluatie door het centrum, wordt de testdatabank met
gevalideerde items door een ontwikkelingscommissie met experten uit de centra uitgebouwd.
Door onderlinge afstemming over het format voor de taaltoetsen, het inwinnen van
wetenschappelijk advies voor toetsing en psychometrie en een nauwe samenwerking in het
gefaseerd opbouwen van een kwaliteitsvolle vragendatabank, evolueren we naar een
kwalitatievere NT2-toetspraktijk op het taalniveau A2 met een draagvlak bij de centra. Door het
feit dat de globale evaluatie deels gebaseerd is op het lokale autonome beleid van elk centrum en
deels op een set van gestandaardiseerde toetsitems waarvoor de overheid de ontwikkeling vanuit
het betrokken onderwijsveld slechts faciliteert, kan ondubbelzinnig worden gesteld dat aan de
vrijheid van onderwijs niet wordt geraakt.

Tevens bepaalt dit besluit de inwerkingtreding van het decreet … tot wijziging van het decreet
van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni
2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende
inburgeringsbeleid.

B. Toelichting van de artikelen

Artikel 1 legt enkele definities vast:
1° De bevoegde dienst voor de coördinatie van de NT2-test is het Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.
2° De NT2-centra zijn de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) met onderwijsbevoegdheid
voor NT2-opleidingen op het niveau van richtgraad 1 (A2) en de Centra voor Basiseducatie
(CBE).
3° De NT2-opleiding die onder toepassing van het voorliggend besluit valt, gaat over al de
opleidingen die vermeld zijn in het gewijzigde artikel 40 van het decreet betreffende het
volwassenenonderwijs. Voor deze opleidingen kan het certificaat pas uitgereikt worden nadat
de cursist geslaagd is voor de NT2-test.
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4° De trajectevaluatie betreft het beoordelingsresultaat voor de volledige NT2-opleiding op
basis van de permanente of afsluitende evaluatie die het centrum conform artikel 38 van het
decreet betreffende het volwassenenonderwijs per module uitvoert.

Artikel 2 bepaalt dat de NT2-test bestaat uit een gestandaardiseerde NT2-test en een
procesevaluatie. De gestandaardiseerde test bestaat uit een set van gevalideerde vragen ter
toetsing van het taalniveau A2 op vier onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Naast de
gestandaardiseerde test wordt ook gebruik gemaakt van trajectevaluatie. De trajectevaluatie
houdt rekening met de vooruitgang in het volledige leer- en onderwijstraject.

De resultaten op de gestandaardiseerde test en de trajectevaluatie worden gecombineerd tot een
totaalresultaat. De gestandaardiseerde test bepaalt 60% van het totaalresultaat.

Artikel 3 en 4 geven aan de bevoegde dienst een ondersteunende rol in het proces van de
ontwikkeling en bijsturing van de NT2-test. De expertise op vlak van NT2 en de diversiteit van de
NT2-cursisten berust bij de CBE en CVO en dus zullen experten uit de centra deel uitmaken van de
ontwikkelcommissie. De ontwikkelcommissie kan beslissen om ook nog andere experten te
betrekken. De commissie zal zich op vlak van taalexpertise en psychometrie wetenschappelijk laten
ondersteunen. Zij ontwikkelen de vragen, een toetsmatrijs, een handleiding voor toetsafname en
correctiemodellen. De examinatoren van de NT2-centra zullen bovendien een opleiding krijgen.

De vragen worden opgenomen in een NT2-testdatabank onder het beheer van de bevoegde dienst.

Artikel 5 bepaalt dat de NT2-centra voor de gestandaardiseerde NT2-test gebruik maken van de
vragen uit de NT2-testdatabank waartoe ze een kosteloze toegang hebben. Zij mogen de vragen
uitsluitend gebruiken voor de afname van de gestandaardiseerde NT2-test en niet verder
verspreiden. Voor elk van de vier onderdelen zullen de centra voor de afname ondersteund worden.

Artikel 6 legt de bevoegdheid voor de toetsafname, de beoordeling en de bekendmaking van de
resultaten bij de NT2-centra en bepaalt de termijnen waarbinnen de NT2-cursist de NT2-test moet
kunnen afleggen en het resultaat nadien zo snel mogelijk meegedeeld moet krijgen. Net zoals in
het evaluatiereglement van het agentschap integratie en inburgering voorzien is dat de
inburgeraars de test MO maximum 3 maanden na het einde van de cursus MO moeten kunnen
afleggen, is een uiterlijke termijn van 3 maanden tussen het einde van de NT2-opleiding en het
afleggen van de NT2-test voorzien. In deze termijnen is reeds rekening gehouden met
verlofperiodes. De centra moeten deze informatie in hun evaluatiereglement opnemen.

Artikel 7 voorziet een beroepsmogelijkheid binnen het centrum. De cursist die niet akkoord gaat
met de resultaten van zijn NT2-test kan daartegen in beroep gaan bij het centrum dat de NT2-test
organiseerde.

Hoofdstuk 4 legt de overgangs- en slotbepalingen vast.

Artikel 8 bevat de overgangsregeling voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Daarin wordt het
organiseren van de gestandaardiseerde test verplicht en vanaf schooljaar 2023-204 moet de NT2-
cursist slagen op de onderdelen schrijven en lezen waarbij het resultaat op de gestandaardiseerde
NT2-test voor 60% van het totaalresultaat voor die onderdelen meetelt. In het schooljaar nadien zal
de testdatabank ook voor spreken en luisteren voldoende, vooraf geteste, items bevatten.

Artikel 9 legt de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet vast.
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Artikel 10 legt de inwerkingtreding van het voorliggend besluit vast op 1 september 2023. De werking
van de ontwikkelcommissie en de voorbereiding van de gestandaardiseerde test starten op 1
september 2022.. Bijgevolg treden artikelen 3 en 4 op die datum inwerking.

3. BESTUURLIJKE IMPACT

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Voorliggend ontwerp van besluit heeft een weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de uitvoering van dit project heeft de afdeling NARIC en Examencommissie van AHOVOKS
gedurende de komende jaren bijkomende middelen nodig. De geraamde kosten voor de NT2-test
bestaat enerzijds uit de middelen voor de projectleider en vakexpert NT2 en die zijn in 2022 en 2023
beschikbaar op begrotingsartikel FD0-1FFD2FC-WT, waarbij hiervoor een aparte basisallocatie zal
aangemaakt worden. En anderzijds de werkingsmiddelen die in 2022 en 2023 beschikbaar zijn op
begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT, basisallocatie 1FF226.

Raming 2022 2023 Begrotingsartikel Basisallocatie
Projectleider & Vakexpert NT2 201.000 67.000 FD0-1FFD2FC-WT aan te maken
Werkingsmiddelen 208.750 161.750 FD0-1FFD2FB-WT 1FF226
Totaal 409.750 228.750

De Inspectie van Financiën verleende een gunstig advies op 30 mei 2022.

Het begrotingsakkoord werd verleend op 1 juli 2022.

B. ESR-TOETS

Voorliggend ontwerp van besluit heeft geen ESR-impact.

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget,
zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en
organisatieontwikkeling, niet vereist is.

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
het personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

4. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:
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1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit;

2. de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs te gelasten over voornoemd voorontwerp
van besluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies mee te
delen binnen een termijn van dertig dagen zoals bepaald in artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

3. haar toestemming te verlenen om na de eerste principiële goedkeuring, onder voorbehoud
van definitieve goedkeuring, de inhoud van de maatregelen uit voornoemd ontwerp van
besluit van de Vlaamse Regering reeds mee te delen aan de betrokken instellingen en
centrumbesturen met het oog op hun voorbereidingen voor het volgende schooljaar.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

Ben WEYTS
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Vergadering van vrijdag 8 juli 2022

__________________________________

VR PV 2022/36 - punt 0038

Betreft :

NT2-test volwassenenonderwijs

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de NT2-test in het volwassenen-

onderwijs

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Raad van State

(VR 2022 0807 DOC.0786/1BIS en DOC.0786/2BIS)

Beslissing : 

Mits voldaan wordt aan de voorwaarde, geformuleerd in het akkoord van 1 juli 2022 van de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, beslist de Vlaamse Regering:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, te gelasten over voornoemd voor-

ontwerp van besluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies 

mee te delen binnen een termijn van dertig dagen, zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, 

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

3. haar toestemming te verlenen om, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring, de inhoud 

van de maatregelen uit voornoemd voorontwerp van besluit reeds mee te delen aan de 

betrokken instellingen en centrumbesturen met het oog op hun voorbereidingen voor het 

volgende schooljaar.

Jeroen OVERMEER,

secretaris.


