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Vlaamse Onderwijsraad Algemene Raad
Leuvenseplein 4 22 januari 2002
1000 Brussel AR/PCA/ADV/005

Advies over het voorontwerp van het inburgeringsdecreet

1 Situering

Het voorontwerp van het inburgeringsdecreet beoogt de inburgering van meerderjarige en
minderjarige niet-Nederlandstaligen in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad. Het bevat bepalingen die van invloed zijn op de beleidsdomeinen van
verschillende ministers van de Vlaamse regering. Dit geldt ook voor het beleidsdomein
onderwijs.

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van inburgeringsdecreet principieel goed op
woensdag, 19 december 2001. Op 7 januari 2002 vroeg de minister van Onderwijs hierover
een advies aan de Vlaamse onderwijsraad.

In dit advies doet de Vlaamse onderwijsraad enkel uitspraken over bepalingen die behoren
tot of raakvlakken hebben met het beleidsdomein onderwijs. Hij geeft geen advies over het
geheel van het voorontwerp.

De algemene raad van de Vlaamse onderwijsraad bracht dit advies uit op 22 januari 2002,
met 23 stemmen voor. Twee leden onthielden zich bij de stemming.

2 Inleiding

De elementen van het inburgeringsbeleid die behoren tot of raakvlakken hebben met het
beleidsdomein onderwijs vallen uiteen in vijf thema’s. Deze thema’s zullen de verschillende
delen zijn van het advies.

1 het attest van inburgering;

2 het vormingsprogramma in het primair inburgeringstraject voor meerderjarige leden
van de doelgroep;

3 de educatieve component en de trajectbegeleiding in het primair inburgeringstraject
voor minderjarige leden van de doelgroep;

4 de vormingscomponent van het secundair inburgeringstraject voor meerderjarige
leden van de doelgroep;

5 de evaluatie.

3 Het attest van inburgering
Artikel 2, 6°, 13 §11, tweede lid en 21

Leden van de doelgroep die een primair inburgeringstraject gevolgd hebben, krijgen van de
gemeente een attest van inburgering. De gevolgen van het bezit van zo’n attest zijn niet
duidelijk. De Vlor is er geen voorstander van om een civiel effect te geven aan dit attest van
inburgering. Maar de invoering zal toch een zekere tegenstelbaarheid ten aanzien van
derden voor gevolg hebben. Om budgettaire redenen zal aanvankelijk slechts een deel van
de doelgroep kunnen genieten van een primair inburgeringstraject. De Vlor wil voorkomen
dat enkel die groep een attest van inburgering zou krijgen. Nieuwkomers die op een andere
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manier dezelfde competenties verwerven, hebben eveneens recht op een attest van
inburgering.  Dit geldt ook voor nieuwkomers waarvan blijkt dat zij over voldoende
vaardigheden beschikken om meteen in een secundair inburgeringstraject te stappen.

4 Het vormingsprogramma in het primair inburgeringstraject voor meerderjarige
leden van de doelgroep
Artikel 4, 11, 14, 15 en 16

De Vlor is voorstander van deze werkwijze met één loket voor alle nieuwkomers: het
onthaalbureau. Het onthaalbureau organiseert het primair inburgeringstraject. De Vlor vraagt
zich wel af wat dan de verantwoordelijkheid is van het onthaalbureau enerzijds en de
reguliere aanbodverstrekkers anderzijds en wie voor de uitvoering van deze opdracht
middelen ontvangt. Hij pleit voor een regeling die de reguliere aanbodverstrekkers voor deze
nieuwe decretale opdracht organieke middelen geeft voor lonen en werking in plaats van de
projectfinanciering voor lonen op basis van protocollen tijdens de experimentele fase.
Afspraken tussen de verschillende aanbodverstrekkers en de onthaalbureaus blijven wel
nodig.

Het primair inburgeringstraject voor meerderjarige leden van de doelgroep bestaat uit een
vormingsprogramma. Het vormingsprogramma bestaat uit drie vormingspakketten:
maatschappelijke oriëntatie, Nederlands als tweede taal en loopbaanoriëntatie. Het
intergemeentelijk onthaalbureau ondersteunt het primair inburgeringstraject met
trajectbegeleiding.

Het voorontwerp verwijst voor de inhoud en de organisatie van deze vorming naar
uitvoeringsbesluiten.

De Vlor vraagt aan de overheid om in die uitvoeringsbesluiten de mogelijkheid te voorzien
om met een specifiek inburgeringstraject in te spelen op de bijzondere noden van analfabete
nieuwkomers en om deze groep prioritair toegang te geven tot een inburgeringstraject.

De Vlor vraagt zich af hoe ver de Vlaamse regering kan gaan bij de bepaling van de inhoud
van vormingsprogramma’s uitgevoerd door onderwijsinstellingen. De memorie van toelichting
verwijst voor de omvang van het basisniveau NT2 naar de afspraken in de Vlor tussen de
aanbodverstrekkers en de overheid. Over de inhoud van die programma’s maakten de
aanbodverstrekkers en de overheid eveneens afspraken in de Vlor. De overheid zou deze
afspraken kunnen bekrachtigen in een uitvoeringsbesluit.

Het voorontwerp formuleert als doelstelling van het primair inburgeringstraject ‘een grotere
zelfredzaamheid van de doelgroep’. Zelfredzaamheid definieert het voorontwerp als ‘in staat
zijn actief een levensloopbaan uit te bouwen en hiertoe voldoende de Nederlandse taal
beheersen.‘ Bij maatschappelijke oriëntatie gaat het dan over ‘kennis en inzicht in onze
maatschappij en basiscompetenties noodzakelijk om zelfstandig te functioneren.’ Deze zeer
ruime formuleringen zullen gemakkelijk aanleiding geven tot inhouden die niet aansluiten bij
de werkelijke behoeften van de doelgroep. Het primair inburgeringstraject in het algemeen
en de maatschappelijke oriëntatie in het bijzonder, moeten de nieuwkomers een praktische
gids bieden om hun weg te vinden in onze samenleving.

Voor het element loopbaanoriëntatie geeft de memorie aan dat de betrokken partners niet
alleen zullen werken met de erkenning van diploma’s uit het land van herkomst, maar ook
met een inventaris van relevante ervaringen in termen van beroeps-, leer- en
loopbaancompetenties. Het gaat hier eigenlijk om een valorisatie van elders verworven
competenties op de Belgische arbeidsmarkt en in het Vlaams onderwijssysteem. De regering
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neemt zich voor dit te regelen in uitvoeringsbesluiten. De Vlor vraagt om de erkenning van
elders verworven competenties van nieuwkomers in te passen in het globaal concept dat de
Vlaamse overheid hiervoor wil uitwerken. De Vlaamse onderwijsraad vraagt aan de minister
van Onderwijs om vanuit die bekommernis deze uitvoeringsbesluiten voor advies voor te
leggen.

Het voorontwerp bepaalt terecht dat de onderdelen van het vormingsprogramma die worden
aangeboden in onderwijsinstellingen onder de kwaliteitscontrole vallen die op deze
instellingen van toepassing is. De Vlor vraagt aan de minister van Onderwijs om de
kwaliteitszorg voor deze vorming te regelen vanuit het globaal concept voor de
kwaliteitscontrole in het onderwijs.

De Vlor signaleert een groot tekort aan deskundigheid bij alle instanties die betrokken zijn bij
de inburgering van nieuwkomers. Het voorontwerp zegt niets over de ontwikkeling van deze
deskundigheid en over middelen die hiervoor nodig zijn. Volgens de Vlor is hier nood aan
een organiek systeem voor professionalisering, zowel bij de onthaalbureaus zelf als bij de
reguliere aanbodverstrekkers. Voor de reguliere aanbodverstrekkers gebeurt deze
professionalisering best op basis van een organieke regeling voor de nascholing.  Deze
regeling bestaat niet voor het onderwijs voor sociale promotie, maar wel voor de
basiseducatie. De Vlor vraagt een regeling van de nascholing voor de mensen die in de
centra voor volwassenenonderwijs betrokken zijn bij de inburgering van nieuwkomers.

5 De educatieve component en de trajectbegeleiding in het primair
inburgeringstraject voor minderjarige leden van de doelgroep
Artikel 3 §5, 17, 18 en 19

Bij de omschrijving van de doelgroep van het inburgeringsbeleid (1) valt op dat enkel de
minderjarigen die vergezeld zijn van hun ouders behoren tot de doelgroep van dit decreet.
De Vlaamse Onderwijsraad kan niet anders dan deze beperking betreuren. Het zijn immers
net de minderjarige nieuwkomers die niet vergezeld zijn van hun ouders die de meest
kwetsbare groep vormen. De memorie van toelichting bevat geen motivering voor deze
beleidskeuze. Het bijgevoegd kindeffectrapport bevat hierover geen commentaar. Voor de
Vlor is dit wel een ernstige tekort.

De educatieve component van het primair inburgeringstraject voor minderjarige leden van de
doelgroep vertrouwt het ontwerp integraal toe aan het onthaalonderwijs dat
onderwijsinstellingen aanbieden. De Vlor verwijst in dit verband naar zijn advies (2) en zijn
aanvullend advies (3) over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. In dat
laatste advies ondersteunt de Vlor trouwens de optie voor onthaaldiensten op het niveau van
de gemeenten. En doet hij een voorstel inzake de trajectbegeleiding van minderjarige
nieuwkomers.

In zijn aanvullend advies hecht de Vlor heel veel belang aan de doorstroming van
anderstalige nieuwkomers doorheen het regulier onderwijs. In het voorontwerp van decreet
ontbreekt deze aandacht. Volgens het voorontwerp is het onthaalonderwijs gericht op
taalvaardigheid Nederlands en op sociale integratie. Voor de Vlor is het onthaalonderwijs ook
gericht op een optimale doorstroming van de anderstalige nieuwkomer doorheen het regulier
onderwijs. Dezelfde opmerking geldt voor de omschrijving in het voorontwerp van de term
                                               
1 Art. 3
2 Vlaamse onderwijsraad, Anderstalige nieuwkomers, evaluatie en advies, Brussel, 29 maart 1997, AR/PCA/ADV./003
3 Vlaamse onderwijsraad, Aanvullend advies over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, Brussel, 15 mei 2001,
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trajectbegeleiding. Bij de trajectbegeleiding ontbreekt de oriëntering voor de doorstroming in
het regulier onderwijs (4).

De Vlor merkt op dat de duur van het primair inburgeringstraject van minderjarigen beperkt is
tot drie maanden.  Het onthaalonderwijs duurt veel langer: het omvat tenminste één volledig
schooljaar.

Over de organisatie van het secundair inburgeringstraject van minderjarige nieuwkomers
vermeldt het voorontwerp niets. De Vlor vindt dit terecht. Dit is een zuivere
onderwijsaangelegenheid die geregeld wordt in eigen organieke regelingen voor onderwijs
en CLB.

6 Het secundair inburgeringstraject voor meerderjarige leden van de doelgroep
Artikel 20, 21 en 22

De Vlor onderschrijft de optie van de overheid om in de decretale regeling, anders dan in het
experiment, naast loopbaantrajecten, ook trajecten met andere finaliteiten op te nemen in het
secundair inburgeringstraject.

Voor het secundair inburgeringstraject voor meerderjarige leden van de doelgroep verwijst
het voorontwerp naar het aanbod van de reguliere voorzieningen. Die voorzieningen zullen
over de trajectresultaten rapporteren aan het onthaalbureau.  Een uitvoeringsbesluit zal de
modaliteiten bepalen voor die rapportage. De Vlor is voorstander van een sobere
reglementering die geen aanleiding geeft tot bijkomende planlast. Dat kan door gebruik te
maken van het gangbare cursistvolgsysteem bij de aanbodverstrekkers.

Daarnaast blijft er een probleem van taakafspraken tussen de reguliere voorzieningen. Zo
zijn er bijvoorbeeld geen afdwingbare afspraken over een naadloze aansluiting tussen het
primair en het secundair inburgeringstraject indien dit door verschillende aanbodverstrekkers
gebeurt zoals Onderwijs en Arbeid en Tewerkstelling.

De Vlor vraagt duidelijke en afdwingbare taakafspraken over de vervolgniveaus NT2. Die
kunnen ingeschreven worden in het kaderdecreet over volwasseneneducatie. Daarin komen
best ook bepalingen over de opdracht van de centra inzake de doorstroming van
nieuwkomers naar aansluitende voorzieningen.

7 Evaluatie
Artikel 28

Noch uit het decreet, noch uit de memorie blijkt duidelijk wie zal betrokken worden bij de
evaluatie van het inburgeringsbeleid. De Vlor vraagt een wetenschappelijke evaluatie van bij
het begin van de implementatie van het decreet. Deze evaluatie mag zich niet beperken tot
een productevaluatie, maar moet ook de processen in de instellingen van de verschillende
aanbodverstrekkers en de samenwerking tussen de verschillende aanbodverstrekkers
beoordelen.

Jacques Perquy Louis Van Beneden
administrateur-generaal voorzitter

                                               
4 Idem, punt 5.3.2 op blz. 5
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