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Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 

juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs in functie 

van het hertekende inburgeringsbeleid 

 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

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

ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het 

ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 

 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° punt 18° wordt opgeheven 

 

2° vóór punt 29bis, dat punt 29ter wordt, wordt een nieuw punt 29bis ingevoegd, 

dat luidt als volgt: 

 

“29°bis NT2-test: een test waarmee een inburgeraar die ervoor slaagt, kan 

aantonen dat hij het taalvaardigheidsniveau, vermeld in artikel 31 of 34/5 van het 

decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 

heeft behaald en waarmee een andere NT2-cursist kan aantonen dat hij geslaagd 

is voor het taalvaardigheidsniveau A2 van het Europese Referentiekader voor 

Moderne Vreemde Talen. De test op taalvaardigheidsniveau A2 omvat vier 

onderdelen en de test op taalvaardigheidsniveau B1 omvat twee onderdelen;”. 

 

Art. 3. In artikel 5, §1, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door 

wat volgt: 

 

“De leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal 

in de basiseducatie omvatten opleidingen die georganiseerd worden op het niveau 

richtgraad 1 dat overeenstemt met het niveau A2 van het Europese Referentiekader 
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voor Moderne Vreemde Talen, en voor mondelinge vaardigheden op het niveau 

richtgraad 2 dat overeenstemt met het niveau B1 mondeling van het Europese 

Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het niveau van het leergebied talen 

is enerzijds richtgraad 1, niveau 1 van het Europese Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen, en anderzijds is het gelijkgesteld met het niveau van het lager 

onderwijs en de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs.”. 

 

Art. 4. In artikel 40 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 

december 2012, 19 juni 2015, 23 december 2016 en 5 april 2019, wordt een 

paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§1bis. Een centrumbestuur kan het certificaat van de opleiding Nederlands tweede 

taal alfa mondeling richtgraad 1 of de opleiding Nederlands tweede taal alfa 

mondeling richtgraad 1 - schriftelijk richtgraad 1.1 van het leergebied alfabetisering 

Nederlands tweede taal of de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het 

leergebied Nederlands tweede taal of de opleiding Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 enkel 

toekennen aan de cursist die slaagt voor een NT2-test op het niveau A2 van het 

Europese Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.  

 

Art. 5. Aan artikel 62, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 8 

mei 2009, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“3° de organisatie van de NT2-test. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels 

voor de ontwikkeling en afname van de NT2-test.”. 

 

Art. 6. In artikel 63 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 

mei 2018, wordt een paragraaf 1quater ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§1quater. De centra voor volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid hebben 

voor opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, 

zijn ertoe gehouden om de NT2-test te organiseren. De Vlaamse Regering bepaalt 

de nadere regels voor de ontwikkeling en afname van de NT2-test.”. 

 

Art. 7. In artikel 113novies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 

maart 2018 en gewijzigd bij de decreten van 5 april 2019 en 3 juli 2020, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 4 wordt punt 6° vervangen door wat volgt: 

 

6° inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend als vermeld in 

artikel 2, eerste lid, 10°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 

integratie- en inburgeringsbeleid of een attest van inburgering hebben behaald als 

vermeld in artikel 2, eerste lid, 2° van het voormelde decreet  die ingeschreven in 

het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 

voor:  

a) de opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 of de 

opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk 

richtgraad 1.1 of de opleiding Latijns Schrift - Basiseducatie van het 

leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal van de basiseducatie; 
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b) de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied 

Nederlands tweede taal van de basiseducatie of de opleiding Nederlands 

tweede taal richtgraad 1 of de opleiding Lezen en Schrijven voor 

Andersgealfabetiseerden van het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs; 

  

 

2° in paragraaf 5 worden de woorden “in de studiegebieden Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4” vervangen door de 

woorden “van het niveau richtgraad 2 in het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 en een opleiding in het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 3 en 4”; 

 

3° er worden een paragraaf 6bis en 6ter ingevoegd, die luiden als volgt: 

 

“6bis. In afwijking van paragraaf 2,3,5 en 6 is het verschuldigde inschrijvingsgeld 

begrensd tot 180 euro voor een cursist die ingeschreven is in een van de volgende 

opleidingen: 

1° de opleiding Nederlands Tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 of de 

opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk 

richtgraad 1.1 van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal van 

de basiseducatie;  

2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied 

Nederlands tweede taal van de basiseducatie of de opleiding Nederlands 

tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs.  

 

In voorkomend geval omvat de begrenzing tot 180 euro, vermeld in het 

eerste lid, ook het verschuldigde inschrijvingsgeld voor: 

1° de opleiding Latijns Schrift - Basiseducatie of de opleiding Lezen en 

Schrijven voor Andersgealfabetiseerden; 

2° een in het eerste lid vermelde opleiding waarvoor de cursist niet bij aanvang 

van zijn opleiding ingeschreven was maar waarnaar hij in de loop van zijn 

opleiding geheroriënteerd wordt.  

  

In afwijking van paragraaf 4 tot en met 6, met uitzondering van paragraaf 4, 

6°, geldt er geen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor 

een inburgeraar als vermeld in artikel 27 §1 van het decreet van 7 juni 2013 

betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid voor de volgende 

opleidingen: 

1° de opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 of de 

opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk 

richtgraad 1.1 of de opleiding Latijns Schrift - Basiseducatie van het 

leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal van de basiseducatie; 

2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied 

Nederlands tweede taal van de basiseducatie of de opleiding Nederlands 

tweede taal richtgraad 1 of de opleiding Lezen en Schrijven voor 

Andersgealfabetiseerden van het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs. 
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§6ter. De cursist die niet geslaagd is voor een onderdeel van de gestandaardiseerde 

NT2-test vermeld in artikel 40, §1bis en zich opnieuw  inschrijft, betaalt 22,50 euro 

per onderdeel.  

 

De inburgeraar als vermeld in artikel 27 §1 van het decreet van 7 juni 2013 

betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid die zich inschrijft voor 

een NT2-test om aan te tonen dat hij over een taalvaardigheid van het Nederlands 

beschikt die overeenstemt met niveau B1 mondeling van het Europese 

Referentiekader voor Moderne Vreemde talen als vermeld in artikel 34/5 van het 

voormelde decreet, is daarvoor 90 euro verschuldigd. Deze inburgeraar die niet 

geslaagd is voor een onderdeel van de gestandaardiseerde NT2-test en  zich 

opnieuw  inschrijft, betaalt 45 euro per onderdeel.”. 

 

Art. 8. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 

Regering van 26 februari 2021, wordt een artikel 196undecies ingevoegd, dat luidt 

als volgt: 

 

“Art. 196undecies. In afwijking van artikel 113novies, §6bis, van dit decreet geldt 

er een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en in voorkomend geval het 

verhoogd tarief van 1,5 euro vermeld in artikel 113novies, §2, voor de inburgeraar 

die vóór XXX (de datum van inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet) een 

inburgeringscontract als vermeld in artikel 2, eerste lid, 10°, van het decreet van 7 

juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, heeft 

ondertekend, voor een van de volgende opleidingen: 

1° de opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 of de 

opleiding Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk 

richtgraad 1.1 van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal 

van de basiseducatie; 

2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied 

Nederlands tweede taal van de basiseducatie of de opleiding Nederlands 

tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal 

richtgraad 1 en 2 van het secundair volwassenenonderwijs.”. 

 
Art. 9. Dit decreet treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering 

vaststelt. 

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 



ONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 15 

JUNI 2007 BETREFFENDE HET VOLWASSENENONDERWIJS IN FUNCTIE 

VAN HET HERTEKENDE INBURGERINGSBELEID 

 

 

Samenvatting 

 

Dit ontwerp van decreet is erop gericht het decreet van 15 juni 2007 

betreffende het volwassenenonderwijs op verschillende punten te wijzigen in 

functie van het hertekende inburgeringsbeleid. 

 

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaamse Regeerakkoord 2019-24 
waarbij een grotere inspanning van de inburgeraar wordt gevraagd en de 

inburgeraar tegelijk meer kansen wordt geboden door het aanreiken van de 

hefbomen om als een volwaardige burger in Vlaanderen te kunnen 

functioneren.  

 

In overeenstemming met het hertekende inburgeringsdecreet, bevat het 

voorliggend ontwerp van decreet volgende nieuwe regels voor de hertekening 

van het vormingspakket NT2 van het inburgeringstraject: 

 

- Invoering van een test NT2 waarmee alle NT2-cursisten hetzelfde 

taalniveau A2 kunnen halen; 

- Invoering van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding met inbegrip 

van de NT2-test;  

- Uitbreiding onderwijsbevoegdheid centra voor basiseducatie met 

opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 in functie van het 

versterkte taalniveau na het inburgeringstraject. 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

 

 

I. ALGEMENE TOELICHTING 

 

A. Situering 

 

Het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering voorziet in een verdere 

versterking van het inburgeringsbeleid. De focus daarbij ligt op een verhoogde 

economische en maatschappelijke zelfredzaamheid van inburgeraars, een snellere 

verwerving van de Nederlandse taal en het sterker uitdragen van de normen en 

waarden die we gemeenschappelijk belangrijk vinden in onze Vlaamse 

samenleving.  

 

De uitvoering van het inburgeringsbeleid wordt traditioneel opgenomen door 

verschillende organisaties en instellingen uit verschillende beleidsdomeinen. De 

kern van het inburgeringsbeleid en de algemene coördinatie wordt opgenomen 

door de verschillende agentschappen voor Integratie en Inburgering, met het 

decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 

als belangrijkste regelgevend kader.  

 

Ook het beleidsdomein Onderwijs en Vorming heeft een belangrijke opdracht op 

het vlak van het integratie- en inburgeringsbeleid. De centra voor basiseducatie, 



centra voor volwassenenonderwijs en de universitaire talencentra staan in voor de 

verwerving van de Nederlands taal door inburgeraars. Dit door het aanbieden van 

een laagdrempelig en hoog kwalitatief aanbod van opleidingen Nederlands tweede 

taal (NT2), dit op maat van de inburgeraar, rekening houdend met schoolse 

ervaring, mate van geletterdheid in de eigen taal, voorkennis en cognitieve sterkte. 

Het kader voor de organisatie van deze opleidingen NT2 zit in grote mate vervat 

in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.  

 

De Vlaamse Regering gaf in een nota die goedkeuring kreeg op 17 juli 2020 een 

verdere operationalisering aan de plannen uit het regeerakkoord om het 

inburgeringsbeleid verder te versterken. Deze operationalisering vraagt ook om 

een aantal aanpassingen aan het decreet volwassenenonderwijs. Meer specifiek 

gaat het over een aanpassing van de bijdrage die inburgeraars betalen om deel te 

nemen aan de opleidingen NT2, de invoering van NT2-testen en de uitbreiding van 

de onderwijsbevoegdheid voor het opleidingsaanbod NT2 in de centra voor 

basiseducatie tot niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen.  

 

 

B. Inhoud 

  

 

1. Invoering van een gestandaardiseerde test NT2  

 

Een nieuw element in het inburgeringstraject, is dat een inburgeraar op het einde 

van de opleiding NT2 een gestandaardiseerde test zal moeten afleggen.  

 

Zoals goedgekeurd in de nota van 17 juli 2020 wil de Vlaamse Regering met deze  

NT2-test  een  hefboom  bieden  zodat  elke  inburgeraar,  maar  ook  andere 

anderstaligen, traag-of snel-lerend, ongeacht de plaats waar hij NT2 volgt, 

hetzelfde taalniveau kan halen en dit ook vast kan stellen in de dagelijkse 

realiteit, bijvoorbeeld op het werk, bij het solliciteren, tijdens het oudercontact, 

voor consultaties, enz. In overeenstemming met de nota van 17 juli 2020 wordt 

ook voorzien dat het certificaat van het betrokken taalniveau pas kan uitgereikt 

worden indien men slaagt voor deze test. Daarom wordt in het decreet 

betreffende het volwassenenonderwijs ingeschreven dat cursisten het certificaat 

van de NT2-opleidingen op het niveau A2 enkel kunnen behalen na het slagen 

voor een NT2-test die in opdracht van de Vlaamse Regering wordt ontwikkeld. 

 

De selectie van de te testen doelen vertrekt van de opleidingsprofielen NT2 van 

het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie en van de ERK-niveaus. 

De centra die onderwijsbevoegdheid hebben voor een opleiding NT2 op niveau 

richtgraad 1 en 2 dienen deze testen verplicht te organiseren.  

 

De bijdrage voor de deelname aan de test is vervat in het inschrijvingsgeld dat 

een NT2-cursist betaalt.  

 

De Vlaamse Regering zal nog verdere uitvoeringsbepalingen treffen over de wijze 

van afname van de test, het gebruik van de resultaten, de kwaliteitscontrole en 

beroepsmogelijkheden voor de cursist.. 

 

2. Inschrijvingsgeld voor opleiding NT2 in het kader van een 

inburgeringstraject 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet dat inburgeraars voortaan een 

bijdrage moeten betalen voor deelname aan hun inburgeringstraject:  

“We stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een 

financiële vergoeding moeten betalen van twee keer 90 euro wanneer ze een 



inburgeringscontract tekenen. Hiervoor krijgen zij een cursus maatschappelijke 

oriëntatie en een cursus NT2 tot op niveau A2. Bij het afleggen van de testen 

NT2 en maatschappelijke oriëntatie betalen ze voor elk van deze twee testen 90 

euro. Deze regeling geldt ook voor vrijwillige inburgeraars. Indien de inburgeraar 

niet slaagt, dient men opnieuw te betalen voor een nieuwe test. Onkosten die de 

inburgeraar maakt in het kader van zijn inburgeringstraject (bv. 

vervoersonkosten) kunnen niet langer worden terugbetaald door de 

Agentschappen.” 

 

In principe geldt vandaag het normale inschrijvingsgeld voor het aanbod 

Nederlands tweede taal in het volwassenenonderwijs. Evenwel zijn de meeste 

cursisten NT2 vrijgesteld van het betalen van inschrijvingsgeld op basis van één 

van de vrijstellingscategorieën of geldt er een verminderd inschrijvingsgeld. 

Verplichte en vrijwillige, rechthebbende inburgeraars die een 

inburgeringscontract hebben getekend genieten een volledige vrijstelling voor de 

opleidingen ‘Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1’ (CBE, 

standaardduur 600 lestijden), ‘Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 

1 - schriftelijk richtgraad 1.1’ (CBE standaardduur 1.140 lestijden), ‘Latijns schrift 

– Basiseducatie’ (CBE standaardduur 180 lestijden), ‘Nederlands tweede taal 

richtgraad 1’ (CBE: standaardduur 480 lestijden), ‘Nederlands tweede taal 

richtgraad’ (CVO: standaardduur 240 lestijden), ‘Nederlands tweede taal 

richtgraad 2’ (CVO: standaardduur) en ‘lezen en schrijven voor 

andersgealfabetiseerden’ (CVO:  standaardduur 40 lestijden). 

 

De vrijstelling voor cursisten met een inburgeringscontract wordt nu opgeheven 

en vervangen door een regeling waarbij een cursist in een NT2-opleiding op het 

taalniveau A2 niet meer onder het algemene toepassingsgebied van de 

inschrijvingsgelden valt. In de plaats komt er een regeling waarbij NT2-cursisten 

een begrensd inschrijvingsgeld van 180 euro per opleiding NT2 tot het taalniveau 

A2 betalen. In dat inschrijvingsgeld is ook de eerste deelname aan de NT2-test 

inbegrepen. De koppeling tussen het aantal lestijden en de hoogte van het 

inschrijvingsgeld wordt losgelaten.  

 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de opleidingen ‘Latijns schrift - 

Basiseducatie van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal’ en ‘lezen 

en schrijven voor andersgealfabetiseerden in het studiegebied Nederlands tweede 

taal richtgraad 1 en 2’. Deze opleidingen zijn enkel bedoeld voor anderstaligen 

met een ander schrift in de eigen moedertaal die eerst het Latijnse schrift moeten 

beheersen voor ze kunnen starten met de feitelijke opleiding NT2. Deze 

opleidingen zijn vervat in het inschrijvingsgeld van 180 euro, want ze zijn 

noodzakelijk voor het behalen van het niveau A2.  

 

Alle verplichte inburgeraars betalen zonder uitzondering dit inschrijvingsgeld en 

bijgevolg zijn ook de mogelijkheden tot vrijstelling van inschrijvingsgeld of 

verminderd inschrijvingsgeld niet meer van toepassing voor inburgeraars 

wanneer zij zich inschrijven voor een opleiding NT2 in het kader van hun 

inburgeringstraject.  

 

Voor de andere NT2-cursisten (waaronder ook de vrijwillige inburgeraars) 

bedraagt het inschrijvingsgeld eveneens 180 euro voor de deelname aan de 

opleiding en eerste deelname aan de NT2-test. De mogelijkheden tot vrijstelling 

van inschrijvingsgeld of verminderd inschrijvingsgeld blijven voor deze cursisten 

wel van toepassing wanneer zij zich inschrijven voor een opleiding NT2 tot 

taalniveau A2, net zoals voor alle andere opleidingen.  

 

Voor de cursisten met een inburgeringscontract of die al een attest van inburgering 
behaalden, ingeschreven in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad is een uitzondering voorzien op de financiële vergoeding. 



Inburgeraars hebben de keuze tussen een Nederlandstalig of Franstalig traject. 
Hierdoor is het aangewezen om rekening te houden met deze specifieke context die 
de beide systemen in een concurrentiële positie ten opzichte van elkaar plaatst. Het 
is te vermijden dat Brusselse inburgeraars niet langer voor een Nederlandstalig 
traject zouden kiezen. Daardoor zouden we een andere uitdrukkelijke ambitie van 
deze Vlaamse Regering tekortdoen: we willen namelijk waken over het Vlaamse en 
Nederlandstalige karakter van onze hoofdstad. Momenteel is het Franstalig traject 
gratis. De bestaande volledige vrijstelling blijft daarom behouden voor deze 
cursisten. 
 

De bijdrageregeling van inburgeraars voor het aanbod aan de universitaire 

talencentra wordt niet in dit decreet geregeld aangezien de universitaire 

talencentra niet onder het toepassingsgebied van het decreet 

volwassenenonderwijs vallen. De aanpassing aan de bijdrageregeling voor de 

universitaire talencentra wordt apart geregeld. 

 

 

3. Uitbreiding onderwijsbevoegdheid centra voor basiseducatie met opleiding 

Nederlands tweede taal richtgraad 2. 

 

In het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 staat het volgende: “Binnen 24 

maanden na succesvolle afronding van het inburgeringstraject moet de verplichte 

inburgeraar op arbeidsactieve leeftijd (18-65 jaar) die geen job heeft, geen 

opleiding volgt of niet studeert (d.w.z. in die periode geen 6 maanden 

onafgebroken gewerkt heeft, een opleiding gevolgd of gestudeerd), een test 

afleggen voor taalniveau B1 mondeling (luisteren en spreken). Hij betaalt 

hiervoor een vergoeding van 90 euro. Het bereiken van dit taalniveau doet de 

inburgeraar op eigen initiatief via scholing (de overheid voorziet hiervoor het 

nodige aanbod), via werk, via benutting van oefenkansen,…... Indien hij dit 

taalniveau niet behaalt, dient men opnieuw te betalen voor een nieuwe test.”. 

 

In artikel 34/5 van het gewijzigde decreet van 7 juni 2013 betreffende het 

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid werd inmiddels ingeschreven dat 

verplichte inburgeraars op beroepsactieve leeftijd  2 jaar na het behalen van hun 

inburgeringsattest moeten kunnen aantonen dat ze niveau B1 mondeling hebben 

behaald. Personen die werken of studeren, of die gedurende een periode van 6 

maanden onafgebroken gewerkt of gestudeerd hebben gedurende deze  2  jaar  

worden  vrijgesteld  van  deze verplichting.  Ook  personen  die  omwille van 

medische of persoonlijke redenen of omwille van beperkte leercapaciteiten  dit 

niveau  niet  kunnen  behalen  worden  eveneens  vrijgesteld. In de memorie van 

toelichting bij dit decreet werd aangekondigd dat de modaliteiten op vlak van 

Nederlands als tweede taal zullen geregeld worden in de regelgeving voor het 

volwassenonderwijs.  

 

Momenteel kan het niveau B1 van het Europese Referentiekader voor Moderne 

Vreemde Talen in het volwassenenonderwijs enkel behaald worden via de 

opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 van het secundair 

volwassenenonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs. Cursisten van 

de centra voor basiseducatie die na het behalen van het niveau A2 verder 

opleiding willen volgen om het niveau B1 te bereiken, dienen de overstap te 

maken naar een andere onderwijsinstelling.  

 

Daarom wordt via deze decreetsaanpassing voorzien dat de centra voor 

basiseducatie onderwijsbevoegdheid krijgen voor het inrichten van een opleiding 

Nederlands tweede taal richtgraad 2 die leidt tot een taalniveau B1. Aangezien 

alle centra voor basiseducatie automatisch onderwijsbevoegdheid krijgen voor 

alle opleidingen die onder basiseducatie vallen, moeten er geen aparte 

programmatieprocedure voorzien worden. Wel dient er werk gemaakt te worden 



van een nieuw opleidingsprofiel voor de opleiding Nederlands tweede taal 

richtgraad 2 binnen de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en 

Nederlands tweede taal van de basiseducatie. 

 

Impactanalyse 

 

Responsabilisering: billijke financiële vergoeding voor cursus en test  

 

Het vragen van een financiële vergoeding voor inburgering verhoogt de kosten 

voor inburgeraars. Door een beperkte financiële vergoeding te vragen, willen we 

de waarde van het inburgeringstraject voor zowel inburgeraars zelf als de 

samenleving versterken. Zoals in het decreet tot wijziging van het decreet van 7 

juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid wordt 

toegelicht, is het ook zo dat de financiële vergoeding die wordt gevraagd voor 

inburgering (cf. het regeerakkoord vier keer negentig euro) relatief laag ligt of op 

een gelijkaardig niveau ligt in vergelijking met andere landen/regio’s waar 

inburgering betalend is.  

 

 

Uitbreiding onderwijsbevoegdheid CBE tot niveau B1 van het ERK  

 

Om de kansen van inburgeraars in onze samenleving te versterken, is het 

belangrijk om ook na het inburgeringstraject een aanklampend beleid te voeren. 

Een goede kennis van het Nederlands is daarbij zeer belangrijk. Vandaar dat we 

er mee willen voor zorgen dat inburgeraars na het behalen van het 

inburgeringsattest hun kennis van het Nederlands verbeteren. Het nieuwe 

inburgeringsdecreet verwacht van ex-inburgeraars op beroepsactieve leeftijd dat 

zij 2 jaar na het behalen van hun inburgeringsattest als verplichte inburgeraar, 

kunnen aantonen dat ze niveau B1 mondeling hebben behaald. Zonder 

aanpassing van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs betekent dit 

dat cursisten van de centra voor basiseducatie na het behalen van het niveau A2 

zouden moeten overstappen naar een andere onderwijsinstelling om het niveau 

B1 te kunnen bereiken. We maken het mogelijk dat deze anderstaligen de NT2-

opleiding op niveau mondeling B1 in de basiseducatie kunnen volgen.  

 

 

Budgettaire impact 

 

Voortaan geldt de verplichting om de doelstellingen van de onderdelen van het 

inburgeringstraject te behalen. Binnen de vormingspakketten maatschappelijke 

oriëntatie en NT2 wordt verwacht dat de inburgeraars slagen voor de testen. 

Gezien er momenteel reeds geëvalueerd wordt binnen MO en NT2, betreft het 

hier dus geen nieuwe opdracht. De manier waarop getest wordt zal wel wijzigen. 

Cf. het Regeerakkoord zal er op een gestandaardiseerde manier getest worden.  

 

De voorbereiding om tot die test te komen is ondertussen reeds opgestart. De 

ontwikkelkosten worden opgevangen binnen de beschikbare begrotingskredieten. 

 

De financiële bijdrage die de cursisten voortaan moeten betalen zal een positieve 

budgettaire consequentie hebben. Conform het Vlaams Regeerakkoord gaat het 

om een éénmalig 90 euro voor de opleiding NT2 en 90 euro voor de test NT2, 

hier gevat door een inschrijvingsgeld van 180 euro voor beide. Een exacte 

raming is niet mogelijk om in deze fase te maken, gezien de vergoeding voor wie 

de eerste keer niet slaagde in de test in het uitvoeringsbesluit zal worden 

bepaald. Bijkomend zal het aantal keer dat inburgeraars opnieuw een test 

afleggen een belangrijk impact hebben op de raming. Dit kan nu nog niet worden 

ingeschat, gezien de test nog niet ingevoerd is. 

 



Tot slot dient vermeld te worden dat er zullen kosten zijn m.b.t. de 

operationalisering van de nieuwe maatregelen. Concreet gaat het om de 

aanpassing van de registratiedatabank DAVINCI en de administratieve kosten om 

de vergoedingen te kunnen innen. Het is niet mogelijk om dit al te ramen voor de 

concrete modaliteiten in het uitvoeringsbesluit zijn bepaald. De kosten die deze 

operationalisering met zich meebrengt zullen gefinancierd worden binnen de 

beschikbare begrotingskredieten.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat de kosten die de wijzigingen aan het decreet 

met zich meebrengen, zullen ondervangen worden binnen de beschikbare 

begrotingskredieten en de opbrengsten. De reële opbrengsten en kosten zullen in 

het eerste jaar na inwerkingtreding nauwgezet gemonitord worden.  

 

Inspectie van Financiën  

 

Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 26/10/2021.  

 

Begrotingsakkoord  

 

Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, werd 

verleend op 8/11/2021. 

 

Implementatie 

 

Er wordt beoogd dat het hertekende inburgeringsbeleid effectief kan starten…. De 

nodige tools worden ontwikkeld in het kader van de hertekening van inburgering. 

Het Agentschap … bereidt zich in 2021 voor op de hertekening van het 

inburgeringstraject wat betreft het innen van de vergoedingen. 

 

C. Totstandkomingsprocedure 

 

Het wetgevingstechnisch- en taaladvies 2021/305 werd ontvangen op 15 juli 

2021.  

 

Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd ontvangen op 

26/10/2021.  

 

Het begrotingsakkoord werd ontvangen op 8/11/2021. 

 

D. Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest 

 

Dit ontwerp van decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

II. Toelichting bij de artikelen  

 

Artikel 1 

 

Dit artikel behoeft geen commentaar. 

 

Artikel 2 

 

Dit artikel wijzigt artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 waarin de begrippen 

worden gedefinieerd. De begripsomschrijving voor ‘inburgeraar’ is hier opgeheven 

en er is een nieuw begrip ‘NT2-test” gedefinieerd. Met deze aanpassingen wordt 

het decreet betreffende het volwassenenonderwijs beter afgestemd op de 



bepalingen van het decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 

betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.  

 

Artikel 3 

 

Dit artikel verruimt de indeling van de leergebieden alfabetisering Nederlands 

tweede taal en Nederlands tweede taal in de basiseducatie zodat er op dit niveau 

een opleiding voor mondelinge vaardigheden op niveau B1 mondeling van het 

Europese referentiekader voor Moderne Vreemde Talen mogelijk wordt. Op basis 

van deze rechtsgrond kan er een opleidingsprofiel op het niveau richtgraad 2 voor 

de basiseducatie ontwikkeld worden. Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering 

kunnen de centra voor basiseducatie een NT2-opleiding aanbieden aan ex-

inburgeraars die hun versterkt taalniveau B1 mondeling zullen moeten aantonen. 

 

Artikel 4 

 

In overeenstemming met de nota van 17 juli 2020 bepaalt dit artikel dat het 

certificaat van het NT2-taalvaardigheidsniveau A2 pas kan uitgereikt worden indien 

men slaagt voor de NT2-test.  

 

 

Artikel 5 en 6 

 

Deze artikelen geven respectievelijk de centra voor basiseducatie en de centra voor 

volwassenenonderwijs de opdracht om de NT2-test daadwerkelijk te organiseren 

voor de cursisten die het taalvaardigheidsniveau A2 moeten of willen behalen. De 

CBE en CVO zullen onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering zal bepalen, de 

gestandaardiseerde test afnemen bij deze NT2-cursisten. Door deze 

verantwoordelijkheid aan de CBE en CVO toe te vertrouwen zorgen we ervoor dat 

kandidaten geen verplaatsingen naar onbekende locaties moeten maken en de test 

kunnen afleggen in een vertrouwde omgeving. We rekenen hierbij op 

de professionaliteit van de centra en zullen hen ook met bijkomende maatregelen 

ondersteunen in functie van een maximale garantie voor de standaardisatie, zoals 

het opstellen van een gedetailleerd draaiboek, het voorzien in trainingen, … 

 

 

Artikel 7 

 

Dit artikel regelt de financiële bijdrage die de NT2-cursisten voor de NT2-opleiding 

tot taalvaardigheidsniveau A2 en de test zal moeten betalen.  

 

Voor de inschrijving in de opleiding betekent dit dat cursisten het standaardtarief 

van 1,5 euro per lestijd verschuldigd zijn met een plafond van 180 euro. Indien zij 

ook de opleiding Latijns Schrift van de basiseducatie of Lezen en Schrijven voor 

Andersagealfabetiseerden van het secundair volwassenenonderwijs moeten 

volgen, is het daarvoor verschuldigde inschrijvingsgeld ook inbegrepen in het 

plafond van 180 euro. Anderzijds worden verplichte inburgeraars uitgezonderd van 

elke vrijstelling van inschrijvingsgeld zodat zij steeds een eigen bijdrage van 180 

euro voor de volledige opleiding verschuldigd zijn. Dit geldt ook voor verplichte 

inburgeraars die in de loop van hun inburgeringstraject geheroriënteerd worden 

naar een andere NT2-opleiding. 

 

De mogelijkheden tot vrijstelling van inschrijvingsgeld of verminderd 

inschrijvingsgeld van 0,30 euro blijven voor de andere cursisten (waaronder de 

vrijwillige inburgeraars) wel van toepassing wanneer zij zich inschrijven voor een 

opleiding NT2 op taalniveau A2.  

 



Voor de cursisten met een inburgeringscontract of die al een attest van 

inburgering behaalden, ingeschreven in het Rijksregister in een gemeente van 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad blijft de volledige vrijstelling van 

inschrijvingsgeld behouden. 

Het plafond van 180 euro maakt ook dat het verhoogde tarief niet meer geldt voor 

de NT2-cursisten in de opleidingen op taalvaardigheidsniveau A2.  

 

Een NT2-cursist betaalt voor deelname aan de test geen inschrijvingsgeld voor een 

eerste deelname, de bijdrage is al vervat in het inschrijvingsgeld. Indien hij niet 

slaagt en opnieuw (het onderdeel van) de test aflegt, betaalt hij wel een eigen 

bijdrage. De test op het taalvaardigheidsniveau A2 bestaat uit 4 onderdelen. 

Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 22,50 euro per onderdeel. De test voor de 

verplichte ex-inburgeraar die een taalvaardigheidsniveau B1 mondeling moet 

kunnen aantonen omdat hij gedurende de 24 maanden onvoldoende gewerkt of 

gestudeerd heeft, heeft slechts 2 onderdelen. Wie hierin niet slaagde, betaalt een 

eigen bijdrage van 45 euro per onderdeel. 

 

 

Artikel 8 

 

Een overgangsmaatregel verduidelijkt dat cursisten die vóór de inwerkingtreding 

van het wijzigingsdecreet hun NT2-opleiding tot niveau A2 aanvatten en gebruik 
maakten van de volledige vrijstelling als inburgeraar met een inburgeringscontract op 
basis van de huidige regelgeving, , nog door de bestaande regeling gevat zijn en 

bijgevolg met volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld hun NT2-opleiding kunnen 

afronden.  In het geval de cursist met inburgeringscontract al meer dan drie keer 

voor dezelfde module was ingeschreven, is ook het verhoogd tarief van 1,5 euro 

nog van toepassing. 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering,  

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 
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Vergadering van vrijdag 12 november 2021 

__________________________________ 

 

 

VR PV 2021/61 - punt 0023 

 

Betreft : 

Hertekening vormingspakket NT2 

Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het  

volwassenenonderwijs in functie van het hertekende inburgeringsbeleid 

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvraag aan de Vlaamse Onderwijsraad 

(VR 2021 1211 DOC.1259/1BIS, DOC.1259/2BIS en DOC.1259/3BIS) 

 

Beslissing :  

Mits voldaan wordt aan de voorwaarde, geformuleerd in het akkoord van 8 november 2021 van 

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

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet en aan 

de bijbehorende memorie van toelichting; 

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

voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) met 

verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen. 

 

 

 

 Jeroen OVERMEER, 

secretaris. 
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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: - voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 
juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs in functie van het 
hertekende inburgeringsbeleid   

- Principiële goedkeuring           

 
 

Samenvatting 
 
Dit ontwerp van decreet is erop gericht het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs op verschillende punten te wijzigen in functie van het hertekende 
inburgeringsbeleid. 
 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaamse Regeerakkoord 2019-24 waarbij een 
grotere inspanning van de inburgeraar wordt gevraagd en de inburgeraar tegelijk meer kansen 
wordt geboden door het aanreiken van de hefbomen om als een volwaardige burger in 
Vlaanderen te kunnen functioneren.  
 
In overeenstemming met het hertekende inburgeringsdecreet, bevat het voorliggend ontwerp 
van decreet volgende nieuwe regels voor de hertekening van het vormingspakket NT2 van het 
inburgeringstraject: 
 

- Invoering van een test NT2 waarmee alle NT2-cursisten hetzelfde taalniveau A2 kunnen 
halen; 

- Invoering van een inschrijvingsgeld voor de NT2-opleiding met inbegrip van de NT2-
test; 

- Uitbreiding onderwijsbevoegdheid centra voor basiseducatie met opleiding Nederlands 
tweede taal richtgraad 2 in functie van het versterkte taalniveau na het 
inburgeringstraject. 
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1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/INHOUDELIJK 

STRUCTUURELEMENT/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld: Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs 
Beleidsdoelstelling: uitvoering van het hertekende inburgeringsbeleid zoals opgenomen in 
het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering  

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Advies Wetgeving en Taal: nr. 2021/305 van 15 juli 2021 

2. INHOUD 

A. ALGEMENE TOELICHTING 

Het regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering voorziet in een verdere versterking 
van het inburgeringsbeleid. De focus daarbij ligt op een verhoogde economische en 
maatschappelijke zelfredzaamheid van inburgeraars, een snellere verwerving van de 
Nederlandse taal en het sterker uitdragen van de normen en waarden die we 
gemeenschappelijk belangrijk vinden in onze Vlaamse samenleving.  
 
De uitvoering van het inburgeringsbeleid wordt traditioneel opgenomen door 
verschillende organisaties en instellingen uit verschillende beleidsdomeinen. De kern van 
het inburgeringsbeleid en de algemene coördinatie wordt opgenomen door de drie 
agentschappen voor Integratie en Inburgering, met het decreet van 7 juni 2013 betreffende 
het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid als belangrijkste regelgevend kader.  
 
Ook het beleidsdomein Onderwijs en Vorming heeft een belangrijke opdracht op het vlak 
van het integratie- en inburgeringsbeleid. De centra voor basiseducatie, centra voor 
volwassenenonderwijs en de universitaire talencentra staan in voor de verwerving van de 
Nederlands taal door inburgeraars. Dit door het aanbieden van een laagdrempelig en hoog 
kwalitatief aanbod van opleidingen Nederlands tweede taal (NT2), dit op maat van de 
inburgeraar, rekening houdend met schoolse ervaring, mate van geletterdheid in de eigen 
taal, voorkennis en cognitieve sterkte. Het kader voor de organisatie van deze opleidingen 
NT2 zit in grote mate vervat in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs.  
 
De Vlaamse Regering gaf in een nota die goedkeuring kreeg op 17 juli 2020 een verdere 
operationalisering aan de plannen uit het regeerakkoord om het inburgeringsbeleid verder 
te versterken. Deze operationalisering vraagt ook om een aantal aanpassingen aan het 
decreet volwassenenonderwijs. Meer specifiek gaat het over een aanpassing van de 
bijdrage die inburgeraars betalen om deel te nemen aan de opleidingen NT2, de invoering 
van NT2-testen en de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid voor het opleidingsaanbod 
NT2 in de centra voor basiseducatie tot niveau B1 van het Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen.  
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B. Inhoud 
 
Invoering van een gestandaardiseerde test NT2  
 
Een nieuw element in het inburgeringstraject, is dat een inburgeraar op het einde van de 
opleiding NT2 een gestandaardiseerde test zal moeten afleggen.  
 
Zoals goedgekeurd in de nota van 17 juli 2020 wil de Vlaamse Regering met deze  NT2-test  
een  hefboom  bieden  zodat  elke  inburgeraar,  maar  ook  andere anderstaligen, traag- 
of snel-lerend, ongeacht de plaats waar hij NT2 volgt, hetzelfde taalniveau kan halen en dit 
ook vast kan stellen in de dagelijkse realiteit, bijvoorbeeld op het werk, bij het solliciteren, 
tijdens het oudercontact, voor consultaties, enz. In overeenstemming met de nota van 17 
juli 2020 wordt ook voorzien dat het certificaat van het betrokken taalniveau pas kan 
uitgereikt worden indien men slaagt voor deze test. Daarom wordt in het decreet 
betreffende het volwassenenonderwijs ingeschreven dat cursisten het certificaat van de 
NT2-opleidingen op het niveau A2 enkel kunnen behalen na het slagen voor een NT2-test 
die in opdracht van de Vlaamse Regering wordt ontwikkeld. 
 
De selectie van de te testen doelen vertrekt van de opleidingsprofielen NT2 van het 
secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie en van de ERK-niveaus. De centra die 
onderwijsbevoegdheid hebben voor een opleiding NT2 op niveau richtgraad 1 en 2 dienen 
deze testen verplicht te organiseren.  
 
De bijdrage voor de deelname aan de test is vervat in het inschrijvingsgeld dat een NT2-
cursist betaalt.  
 
De Vlaamse Regering zal nog verdere uitvoeringsbepalingen treffen over de wijze van 
afname van de test, het gebruik van de resultaten, de kwaliteitscontrole en 
beroepsmogelijkheden voor de cursist.  
 
Inschrijvingsgeld voor opleiding NT2 in het kader van een inburgeringstraject 
 
Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet dat inburgeraars voortaan een bijdrage 
moeten betalen voor deelname aan hun inburgeringstraject:  
“We stappen af van het gratis inburgeringsbeleid. Inburgeraars zullen een financiële 
vergoeding moeten betalen van twee keer 90 euro wanneer ze een inburgeringscontract 
tekenen. Hiervoor krijgen zij een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus NT2 tot 
op niveau A2. Bij het afleggen van de testen NT2 en maatschappelijke oriëntatie betalen ze 
voor elk van deze twee testen 90 euro. Deze regeling geldt ook voor vrijwillige 
inburgeraars. Indien de inburgeraar niet slaagt, dient men opnieuw te betalen voor een 
nieuwe test. Onkosten die de inburgeraar maakt in het kader van zijn inburgeringstraject 
(bv. vervoersonkosten) kunnen niet langer worden terugbetaald door de Agentschappen.” 
 
In principe geldt vandaag het normale inschrijvingsgeld voor het aanbod Nederlands 
tweede taal in het volwassenenonderwijs. Evenwel zijn de meeste cursisten NT2 vrijgesteld 
van het betalen van inschrijvingsgeld op basis van één van de vrijstellingscategorieën of 
geldt er een verminderd inschrijvingsgeld. Verplichte en vrijwillige, rechthebbende 
inburgeraars die een inburgeringscontract hebben getekend genieten een volledige 
vrijstelling voor de opleidingen ‘Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1’ (CBE, 
standaardduur 600 lestijden), ‘Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - 
schriftelijk richtgraad 1.1’ (CBE standaardduur 1.140 lestijden), ‘Latijns schrift – 
Basiseducatie’ (CBE standaardduur 180 lestijden), ‘Nederlands tweede taal richtgraad 1’ 
(CBE: standaardduur 480 lestijden), ‘Nederlands tweede taal richtgraad’ (CVO: 
standaardduur 240 lestijden), ‘Nederlands tweede taal richtgraad 2’ (CVO: standaardduur) 
en ‘lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden’ (CVO:  standaardduur 40 lestijden). 
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De vrijstelling voor cursisten met een inburgeringscontract wordt nu opgeheven en 
vervangen door een regeling waarbij een cursist in een NT2-opleiding op het taalniveau A2 
niet meer onder het algemene toepassingsgebied van de inschrijvingsgelden valt. In de 
plaats komt er een regeling waarbij NT2-cursisten een begrensd inschrijvingsgeld van 180 
euro per opleiding NT2 betalen. In dat inschrijvingsgeld is ook de eerste deelname aan een 
NT2-test inbegrepen. De koppeling tussen het aantal lestijden en de hoogte van het 
inschrijvingsgeld wordt losgelaten.  
 
Een uitzondering wordt gemaakt voor de opleidingen ‘Latijns schrift - Basiseducatie van 
het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal’ en ‘lezen en schrijven voor 
andersgealfabetiseerden in het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2’. 
Deze opleidingen zijn enkel bedoeld voor anderstaligen met een ander schrift in de eigen 
moedertaal die eerst het Latijnse schrift moeten beheersen voor ze kunnen starten met de 
feitelijke opleiding NT2. Deze opleidingen zijn vervat in het inschrijvingsgeld van 180 euro, 
want ze zijn noodzakelijk voor het behalen van het niveau A2.  
 
Alle verplichte inburgeraars betalen dit inschrijvingsgeld en bijgevolg zijn ook de 
mogelijkheden tot vrijstelling van inschrijvingsgeld of verminderd inschrijvingsgeld niet 
meer van toepassing voor verplichte inburgeraars wanneer zij zich inschrijven voor een 
opleiding NT2 in het kader van hun inburgeringstraject.  
Voor de andere NT2-cursisten (waaronder ook de vrijwillige inburgeraars) bedraagt het 
inschrijvingsgeld eveneens 180 euro voor de deelname aan de opleiding en eerste deelname 
aan de NT2-test. De mogelijkheden tot vrijstelling van inschrijvingsgeld of verminderd 
inschrijvingsgeld blijven voor deze cursisten wel van toepassing wanneer zij zich 
inschrijven voor een opleiding NT2 tot taalniveau A2, net zoals voor alle andere 
opleidingen.  
 
Voor de cursisten met een inburgeringscontract of die al een attest van inburgering 
behaalden, ingeschreven in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad is een uitzondering voorzien op de financiële vergoeding. Inburgeraars 
hebben de keuze tussen een Nederlandstalig of Franstalig traject. Hierdoor is het 
aangewezen om rekening te houden met deze specifieke context die de beide systemen in 
een concurrentiële positie ten opzichte van elkaar plaatst. Het is te vermijden dat 
Brusselse inburgeraars niet langer voor een Nederlandstalig traject zouden kiezen. 
Daardoor zouden we een andere uitdrukkelijke ambitie van deze Vlaamse Regering 
tekortdoen: we willen namelijk waken over het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van 
onze hoofdstad. Momenteel is het Franstalig traject gratis. De bestaande volledige 
vrijstelling blijft daarom behouden voor deze cursisten. 
 
De bijdrageregeling van inburgeraars voor het aanbod aan de universitaire talencentra 
wordt niet in dit decreet geregeld aangezien de universitaire talencentra niet onder het 
toepassingsgebied van het decreet volwassenenonderwijs vallen. De aanpassing aan de 
bijdrageregeling voor de universitaire talencentra wordt apart geregeld. 

 
Uitbreiding onderwijsbevoegdheid centra voor basiseducatie met opleiding Nederlands 
tweede taal richtgraad 2. 
 
In het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 staat het volgende: “Binnen 24 maanden na 
succesvolle afronding van het inburgeringstraject moet de verplichte inburgeraar op 
arbeidsactieve leeftijd (18-65 jaar) die geen job heeft, geen opleiding volgt of niet studeert 
(d.w.z. in die periode geen 6 maanden onafgebroken gewerkt heeft, een opleiding gevolgd 
of gestudeerd), een test afleggen voor taalniveau B1 mondeling (luisteren en spreken). Hij 
betaalt hiervoor een vergoeding van 90 euro. Het bereiken van dit taalniveau doet de 
inburgeraar op eigen initiatief via scholing (de overheid voorziet hiervoor het nodige 
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aanbod), via werk, via benutting van oefenkansen,…... Indien hij dit taalniveau niet behaalt, 
dient men opnieuw te betalen voor een nieuwe test.”. 
 
In artikel 34/5 van het gewijzigde decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 
integratie- en inburgeringsbeleid werd inmiddels ingeschreven dat verplichte inburgeraars 
op beroepsactieve leeftijd  2 jaar na het behalen van hun inburgeringsattest moeten 
kunnen aantonen dat ze niveau B1 mondeling hebben behaald. Personen die werken of 
studeren, of die gedurende een periode van 6 maanden onafgebroken gewerkt of 
gestudeerd hebben gedurende deze  2  jaar  worden  vrijgesteld  van  deze verplichting.  
Ook  personen  die  omwille van medische of persoonlijke redenen of omwille van 
beperkte leercapaciteiten  dit niveau  niet  kunnen  behalen  worden  eveneens  
vrijgesteld. In de memorie van toelichting bij dit decreet werd aangekondigd dat de 
modaliteiten op vlak van Nederlands als tweede taal zullen geregeld worden in de 
regelgeving voor het volwassenonderwijs.  
 
Momenteel kan het niveau B1 van het Europese Referentiekader voor Moderne Vreemde 
Talen in het volwassenenonderwijs enkel behaald worden via de opleiding Nederlands 
tweede taal richtgraad 2 van het secundair volwassenenonderwijs in een centrum voor 
volwassenenonderwijs. Cursisten van de centra voor basiseducatie die na het behalen van 
het niveau A2 verder opleiding willen volgen om het niveau B1 te bereiken, dienen de 
overstap te maken naar een andere onderwijsinstelling. Dat kan nadelig zijn voor sommige 
van deze cursisten. Met name voor laaggeletterde anderstaligen met een beperkte scholing 
of beperktere cognitieve vaardigheden is een dergelijke overstap niet evident.  
 
Daarom wordt via deze decreetsaanpassing voorzien dat de centra voor basiseducatie 
onderwijsbevoegdheid krijgen voor het inrichten van een opleiding Nederlands tweede 
taal richtgraad 2 die leidt tot een taalniveau B1. Aangezien alle centra voor basiseducatie 
automatisch onderwijsbevoegdheid krijgen voor alle opleidingen die onder basiseducatie 
vallen, moeten er geen aparte programmatieprocedure voorzien worden. Wel dient er werk 
gemaakt te worden van een nieuw opleidingsprofiel voor de opleiding Nederlands tweede 
taal richtgraad 2 binnen de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en 
Nederlands tweede taal van de basiseducatie. 
 
Impactanalyse 
 
Responsabilisering: billijke financiële vergoeding voor cursus en test  
 
Het vragen van een financiële vergoeding voor inburgering verhoogt de kosten voor 
inburgeraars. Door een beperkte financiële vergoeding te vragen, willen we de waarde van 
het inburgeringstraject voor zowel inburgeraars zelf als de samenleving versterken. Zoals 
in het decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 
integratie- en inburgeringsbeleid wordt toegelicht, is het ook zo dat de financiële 
vergoeding die wordt gevraagd voor inburgering (cf. het regeerakkoord vier keer negentig 
euro) relatief laag ligt of op een gelijkaardig niveau ligt in vergelijking met andere 
landen/regio’s waar inburgering betalend is.  
 
 
Uitbreiding onderwijsbevoegdheid CBE tot niveau B1 van het ERK  
 
Om de kansen van inburgeraars in onze samenleving te versterken, is het belangrijk om 
ook na het inburgeringstraject een aanklampend beleid te voeren. Een goede kennis van 
het Nederlands is daarbij zeer belangrijk. Vandaar dat we er mee willen voor zorgen dat 
inburgeraars na het behalen van het inburgeringsattest hun kennis van het Nederlands 
verbeteren. Het nieuwe inburgeringsdecreet verwacht van ex-inburgeraars op 
beroepsactieve leeftijd dat zij 2 jaar na het behalen van hun inburgeringsattest als 
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verplichte inburgeraar kunnen aantonen dat ze niveau B1 mondeling hebben behaald. 
Zonder aanpassing van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs betekent dit dat 
alle cursisten van de centra voor basiseducatie na het behalen van het niveau A2 zouden 
moeten overstappen naar een andere onderwijsinstelling om het niveau B1 te kunnen 
bereiken. Dit kan nadelig zijn voor sommige van deze laaggeletterde cursisten met een 
beperkte scholing of beperktere cognitieve vaardigheden. We maken het daarom mogelijk 
dat deze anderstaligen de NT2-opleiding op niveau mondeling B1 in de basiseducatie 
kunnen volgen.  
 

B. TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Artikel 1. Dit artikel behoeft geen commentaar. 
 
Artikel 2 wijzigt artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 waarin de begrippen worden gedefinieerd. 
De begripsomschrijving voor ‘inburgeraar’ is hier opgeheven en er is een nieuw begrip ‘NT2-test” 
gedefinieerd. Met deze aanpassingen wordt het decreet betreffende het volwassenenonderwijs beter 
afgestemd op de bepalingen van het decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende 
het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.  
 
Artikel 3 verruimt de indeling van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en 
Nederlands tweede taal in de basiseducatie zodat er op dit niveau een opleiding voor mondelinge 
vaardigheden op niveau B1 mondeling van het Europese referentiekader voor Moderne Vreemde Talen 
mogelijk wordt. Op basis van deze rechtsgrond kan er een opleidingsprofiel op het niveau richtgraad 
2 voor de basiseducatie ontwikkeld worden. Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering kunnen 
de centra voor basiseducatie een NT2-opleiding aanbieden aan ex-inburgeraars die hun versterkt 
taalniveau B1 mondeling zullen moeten aantonen. 
 
Artikel 4 bepaalt in overeenstemming met de nota van 17 juli 2020 dat het certificaat van het NT2-
taalvaardigheidsniveau A2 pas kan uitgereikt worden indien men slaagt voor de NT2-test.  
 

Artikel 5 en 6 geven respectievelijk de centra voor basiseducatie en de centra voor 
volwassenenonderwijs de opdracht om de NT2-test daadwerkelijk te organiseren voor de cursisten 
die het taalvaardigheidsniveau A2 moeten of willen behalen. De CBE en CVO zullen onder de 
voorwaarden die de Vlaamse Regering zal bepalen, de gestandaardiseerde test afnemen bij deze NT2-
cursisten.  
 
Artikel 7 regelt de financiële bijdrage die NT2-cursisten voor de NT2-opleiding tot 
taalvaardigheidsniveau A2 en de test zal moeten betalen. Voor de inschrijving in de opleiding betekent 
dit dat cursisten het standaardtarief van 1,5 euro per lestijd verschuldigd zijn met een plafond van 
180 euro. Indien zij ook de opleiding Latijns Schrift van de basiseducatie of Lezen en Schrijven voor 
Andersagealfabetiseerden van het secundair volwassenenonderwijs moeten volgen, is het daarvoor 
verschuldigde inschrijvingsgeld ook inbegrepen in het plafond van 180 euro. Anderzijds worden 
verplichte inburgeraars uitgezonderd van vrijstelling van inschrijvingsgeld zodat zij steeds een eigen 
bijdrage van 180 euro voor de volledige opleiding verschuldigd zijn. Dit geldt ook voor verplichte 
inburgeraars die in de loop van hun inburgeringstraject geheroriënteerd worden naar een andere 
NT2-opleiding. 
 
De mogelijkheden tot vrijstelling van inschrijvingsgeld of verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro 
blijven voor de andere cursisten  (waaronder de vrijwillige inburgeraars) wel van toepassing wanneer 
zij zich inschrijven voor een opleiding NT2 op taalniveau A2. 
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Voor de cursisten met een inburgeringscontract of die al een attest van inburgering behaalden, 
ingeschreven in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad blijft 
de volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld behouden. 
 
Het plafond van 180 euro maakt ook dat het verhoogde tarief niet meer geldt voor de NT2-cursisten 
in de opleidingen op taalvaardigheidsniveau A2.  
 
Een NT2-cursist betaalt voor deelname aan de test geen inschrijvingsgeld voor een eerste deelname, 
de bijdrage is al vervat in het inschrijvingsgeld. Indien hij niet slaagt en opnieuw (het onderdeel van) 
de test aflegt, betaalt hij wel een eigen bijdrage. De test op het taalvaardigheidsniveau A2 bestaat uit 
4 onderdelen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 22,50 euro per onderdeel. De test voor de 
verplichte ex-inburgeraar die een taalvaardigheidsniveau B1 mondeling moet kunnen aantonen omdat 
hij gedurende de 24 maanden onvoldoende gewerkt of gestudeerd heeft, heeft slechts 2 onderdelen. 
Wie hierin niet slaagde, betaalt een eigen bijdrage van 45 euro per onderdeel. 
 
Artikel 8 bevat een overgangsmaatregel die verduidelijkt dat cursisten die vóór de inwerkingtreding 
van het wijzigingsdecreet hun NT2-opleiding tot niveau A2 aanvatten en gebruik maakten van de 
volledige vrijstelling als inburgeraar met een inburgeringscontract op basis van de huidige 
regelgeving, , nog door de bestaande regeling gevat zijn en bijgevolg met volledige vrijstelling van 
inschrijvingsgeld hun NT2-opleiding kunnen afronden.  In het geval de cursist met 
inburgeringscontract al meer dan drie keer voor dezelfde module was ingeschreven, is ook het 
verhoogd tarief van 1,5 euro nog van toepassing. 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Voortaan geldt de verplichting om de doelstellingen van de onderdelen van het inburgeringstraject 
te behalen. Binnen de vormingspakketten maatschappelijke oriëntatie en NT2 wordt verwacht dat 
de inburgeraars slagen voor de testen. Gezien er momenteel reeds geëvalueerd wordt binnen MO en 
NT2, betreft het hier dus geen nieuwe opdracht. De manier waarop getest wordt zal wel wijzigen. 
Cf. het Regeerakkoord zal er op een gestandaardiseerde manier getest worden.  
 
De voorbereiding om tot die test te komen is ondertussen reeds opgestart. De ontwikkelkosten 
worden opgevangen binnen de beschikbare begrotingskredieten. 
 
De financiële bijdrage die cursisten voortaan moeten betalen zal een positieve budgettaire 
consequentie hebben. Conform het Vlaams Regeerakkoord gaat het om een éénmalig 90 euro voor 
de opleiding NT2 en 90 euro voor de test NT2, hier gevat door een inschrijvingsgeld van 180 euro 
voor beide. Een exacte raming is niet mogelijk om in deze fase te maken, gezien de vergoeding voor 
wie de eerste keer niet slaagde in de test in het uitvoeringsbesluit zal worden bepaald. Bijkomend 
zal het aantal keer dat inburgeraars opnieuw een test afleggen een belangrijk impact hebben op de 
raming. Dit kan nu nog niet worden ingeschat, gezien de test nog niet ingevoerd is. 
 
Tot slot dient vermeld te worden dat er zullen kosten zijn m.b.t. de operationalisering van de 
nieuwe maatregelen. Concreet gaat het om de aanpassing van de registratiedatabank DAVINCI en de 
administratieve kosten om de vergoedingen te kunnen innen. Het is niet mogelijk om dit al te 
ramen voor de concrete modaliteiten in het uitvoeringsbesluit zijn bepaald. De kosten die deze 
operationalisering met zich meebrengt zullen gefinancierd worden binnen de beschikbare 
begrotingskredieten.  
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Concluderend kunnen we stellen dat de kosten die de wijzigingen aan het decreet met zich 
meebrengen, zullen ondervangen worden binnen de beschikbare begrotingskredieten en de 
opbrengsten. De reële opbrengsten en kosten zullen in het eerste jaar na inwerkingtreding 
nauwgezet gemonitord worden.  

B. ESR-TOETS 

Voorliggend voorontwerp van decreet 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. VERDER TRAJECT 

Dit voorontwerp van decreet wordt na de eerste principiële goedkeuring voorgelegd voor advies 
aan de  Vlaamse  Onderwijsraad. 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 

De Vlaamse Regering beslist: 
 
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande voorontwerp van decreet tot 

wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs in functie van 
het hertekende inburgeringsbeleid en de bijhorende memorie van toelichting; 

 
2°  de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, te gelasten over 

voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de Vlaamse Onderwijsraad 
met het verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen 

 
 
 

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

Ben WEYTS 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     DepFB/BOBFO/RP/2021001932

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 
betreffende het volwassenenonderwijs in functie van het hertekend 
inburgeringsbeleid.

Waarde collega,

Op 27 oktober 2021 verzocht u mijn begrotingsakkoord te verlenen aan het 
onder betreft vermelde.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 26 oktober 2021 
(KS/2021001932), dat voorwaardelijk gunstig is mits een nauwgezette 
monitoring van de budgettaire impact en mits deze impact wordt opgevangen 
binnen de beschikbare kredieten;

Kan ik het begrotingsakkoord verlenen mits de budgettaire impact wordt 
opgevangen binnen de beschikbare kredieten.

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
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