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1 Situering 

Naar aanleiding van de derde rondetafelconferentie Nederlands tweede taal (NT2), keurde 
de Vlaamse Regering op 15 mei 2009 een nieuw afsprakenkader NT2 goed. Het nieuwe 
kader is van toepassing sedert 1 september 2009. 

De werkgroep Inburgering van de Vlor kwam samen op 15 december 2009, 20 april en 26 
mei 2010 om ervaringen uit te wisselen en onderstaand advies te formuleren.  

In de werkgroep zijn volgende partners vertegenwoordigd: de representatieve verenigingen 
van inrichtende machten en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het 
personeel, de centra voor basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs, de 
universitaire talencentra, de VDAB, Syntra-Vlaanderen, de Huizen van het Nederlands, de 
onthaalbureaus, het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, het Vlaams 
Minderhedencentrum, de sociaal-economische organisaties, het Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, de onderwijsinspectie, het kabinet 
en de administratie Onderwijs en Vorming en het kabinet en de administratie Inburgering. 
Mevr. Sophie Van der Avort (directeur CVO Antwerpen-Zuid) zat de werkgroep voor. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurde op 8 juni 2010 onderstaand advies 
unaniem goed in aanwezigheid van 20 stemgerechtigde leden. 

2 Advies 

De Vlor drukt zijn appreciatie uit voor het uitgebreide antwoord van de minister bevoegd voor 
Onderwijs en Vorming  op zijn adviezen van 2009 over de platformtekst van de derde 
rondetafelconferentie NT2 en het ontwerp van vernieuwd afsprakenkader NT2.1 

De raad is ook tevreden vast te stellen dat alle hierboven genoemde partners constructief 
blijven investeren in het overleg in de werkgroep Inburgering van de Vlor.  

Tot op heden formuleerde de Vlor jaarlijks een advies ter evaluatie van het afsprakenkader 
NT2. Het nieuwe afsprakenkader zal slechts tweejaarlijks formeel worden geëvalueerd. De 
raad houdt er niettemin aan om alle betrokken partners ook tussentijds samen te brengen 
voor ervaringsuitwisseling en om de minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming ook 
tussentijds te informeren over de resultaten van dit overleg. 

Tijdens het overleg kwamen volgende aandachtspunten aan bod: 

2.1 Problematiek doorverwijzing – aanmelding 

In het nieuwe afsprakenkader kregen de Huizen van het Nederlands een ruimere 
bevoegdheid op het vlak van doorverwijzing, Hierbij moeten zij meer rekening houden met 
de leerbehoeften van de cursist enerzijds en de verwachtingen van de regisseur van het 
traject anderzijds (zie ook punt 2.2). 

  

                                                 
1  Antwoord van 19 oktober 2009 betreffende de adviezen over de platformtekst derde 

rondetafelconferentie NT2 en het ontwerp van vernieuwd afsprakenkader NT2. 
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De Vlor stelt opmerkelijke regionale verschillen vast. Op bepaalde plaatsen wijkt het aantal 
doorverwijzingen door het Huis van het Nederlands sterk af van het aantal kandidaten dat 
effectief op de uitnodiging van het centrum ingaat om een NT2-cursus aan te vatten. Op 
andere plaatsen blijkt dit verschil dan weer veel kleiner. 

In samenwerking met de Huizen van het Nederlands en de onthaalbureaus, verzamelt de 
Vlor momenteel kwantitatieve gegevens om de situatie in de verschillende regio’s in kaart te 
brengen. De raad inventariseert tegelijkertijd goede praktijkvoorbeelden en neemt zich voor 
deze ruimere bekendheid te geven op het veld. 

2.2 Regie 

In het nieuwe afsprakenkader kregen de onthaalbureaus, de VDAB en de Huizen van het 
Nederlands een regisseursrol voor respectievelijk het inburgeringstraject, het traject naar 
werk en de taalbereidheid in het kader van de Wooncode. 

De Vlor beseft dat het uitbouwen van de regierol deze nodige tijd vergt, maar benadrukt dat 
de onderwijsverstrekkers als volwaardige gesprekspartners wensen betrokken te worden in 
de trajecten van de regisseurs. Op centraal niveau biedt de Vlor het forum waar regisseurs 
en aanbodverstrekkers met elkaar overleggen. Maar ook op lokaal niveau moet het overleg 
tussen regisseurs en aanbodverstrekkers structureel verankerd worden. 

De raad wijst op een ongewenste evolutie in de rapportering door de onderwijsverstrekkers. 
Behalve de rapportering aan de hierboven vermelde regisseurs, krijgen zij de laatste tijd ook 
vanwege diverse andere instanties (RVA, OCMW, …) vrij veel vragen over (trajecten van) 
cursisten. Nog los van het feit dat dit telkens extra werk met zich meebrengt, is er ook een 
deontologisch aspect. De centra weten vaak niet of zij de gevraagde informatie wel zomaar 
mogen doorgeven. Wat de RVA betreft, stelt de raad voor dat de RVA de nodige gegevens 
in het kader van werk zou opvragen bij de VDAB, tenslotte de regisseur van die trajecten. De 
Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming maakt hiervoor best sluitende 
afspraken met de Vlaamse en federale ministers van Werk. 

2.3 Aansluiting of nevenschakeling Maatschappelijke oriëntatie-NT2 

De Vlor stelt vast dat er nog te vaak hiaten (wachttijden) zijn tussen de verschillende luiken 
van het primaire inburgeringstraject.2 De raad inventariseert momenteel goede 
praktijkvoorbeelden om deze ruimere bekendheid te geven in het veld. 

2.4 Het Europees referentiekader voor de talen (ERK) 

Volgens het afsprakenkader moeten alle bij het afsprakenkader betrokken aanbieders van 
NT2-opleidingen, hun opleidingen rangschikken overeenkomstig de niveaus van het ERK. 
De relatie tussen het ERK en de opleidingen van de onderwijspartners is duidelijk.3  

Over de relatie tussen de NT2-opleidingen van de VDAB en het ERK was tot nog toe geen 
duidelijkheid. Tijdens het overleg in de Vlor lichtte de VDAB de relatie tussen de NT2-
schakelpakkettenen het ERK nader toe. De NT2-schakelpakketten situeren zich binnen het 
professionele domein. Elk schakelpakket behelst een specifiek subdomein in functie van een 

                                                 
2  Zie ook HIVA, Inburgering in Vlaanderen. De efficiëntie en effectiviteit van het beleid 

geëvalueerd. Leuven, 2010. Blz. 31. 
3  Bijlage II bij het nieuwe afsprakenkader NT2. 
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welbepaald beroep4 en wordt in grote mate geïntegreerd met een beroepsopleiding 
aangeboden.5 Aangezien de schakelpakketten bij VDAB slechts (sub)domeinen behelzen, 
stelt er zich een probleem wanneer een cursist die bij VDAB een schakelpakket heeft 
gevolgd, zijn opleiding NT2 wil verderzetten bij een onderwijsverstrekker. Die 
onderwijsverstrekker zal via de geëigende procedures moeten nagaan hoe en tot op welk 
niveau de competenties die in de VDAB-opleiding zijn verworven, kunnen gehonoreerd 
worden in het onderwijstraject. 

De raad adviseert om de informatie over de NT2-schakelpakketten van VDAB beter bekend 
te maken bij de onderwijsverstrekkers, de Huizen van het Nederlands en de onthaalbureaus. 
De raad meent dat die informatieverstrekking best binnen de Huizen van het Nederlands 
gebeurt, vermits alle partners daar vertegenwoordigd zijn. 

2.5 Uitbesteding van schakelpakketten NT2 

De VDAB besteedt regelmatig schakelpakketten NT2 uit, ook voor laaggeschoolden. De 
Europese en Vlaamse geldende regelgeving op overheidsopdrachten, laat de VDAB weinig 
of geen ruimte om met bevoorrechte partners (zoals onderwijs) samenwerkingsverbanden 
aan te gaan. De beoordeling van de offertes dient strikt op basis van het ingediende dossier 
te verlopen. De raad vraagt dat de formulering van de criteria toch de nodige ruimte zou 
laten om rekening te houden met (positieve of negatieve) ervaringen in het verleden. 

Meer fundamenteel vindt de raad de evolutie naar een uitbestedingsbeleid van NT2-
opleidingen niet wenselijk. Dergelijk uitbestedingsbeleid doet afbreuk aan de jarenlange 
samenwerking en de volgehouden inspanningen inzake NT2-onderwijs tussen de reguliere 
aanbodsverstrekkers (zowel onderwijs als publieke opleidingsverstrekkers). Dit 
uitbestedingsbeleid zet de continuïteit en vele andere positieve verworvenheden van die 
samenwerking op de helling. 

De raad vindt dat het tot de taak van de reguliere aanbodverstrekkers behoort om de cursist-
werkzoekende op de best mogelijke manier op te leiden. Een geïntegreerde benadering 
tussen NT2 en beroepsopleiding – zoals die in de schakelpakketten van VDAB is 
geconcipieerd – moet in principe ook door het volwassenenonderwijs kunnen gerealiseerd 
worden.6 

De Vlor vraagt dat deze problematiek het voorwerp zou uitmaken van een overleg tussen de 
Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs en Vorming en voor Werk. 

  

                                                 
4  Deze schakelpakketten zijn: Zorgkabined of NT2 voor de zorg; Sector 2 of NT2 voor de 

secundaire sector; De lift of NT2 voor administratieve beroepen en NT2 voor de verkoop (dit 
laatste is momenteel in ontwikkel- en testfase). 

5  In Zorgkabined wordt NT2 gecombineerd met lessen en/of stage social profit; in De lift wordt 
NT2 in sommige competentiecentra gecombineerd met dactylo en/of bureautica; in NT2 voor 
de verkoop is het de bedoeling NT2 te combineren met lessen ICT en rekenen en een 
vooropleiding verkoop. 

6  Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming – Onderwijsinspectie, Professioneel 
geprofileerd? Een rendementstudie van het NT2-aanbod binnen CVO met inbegrip van een 
evaluatie van de opleidingsprofielen. Juni 2008. Blz. 72 e.v. Citaat blz. 75. “Hoe vrijblijvend de 
opleidingsprofielen op dit punt [= de contexten] ook zijn, de centra zijn op dit punt roomser dan 
de paus door voor alle doelgroepen en over alle NT2-opleidingen heen een uniforme invulling 
aan de contexten te geven”. 
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2.6 Afstemming behoefte en aanbod 

Op de vraag van de Vlor naar een instrument voor behoefteanalyse, antwoordde de minister 
dat hij de noodzaak ervan zou onderzoeken.7 De raad vernam dat de bevoegde 
administratie dit onderzoek op korte termijn hoopt te kunnen opnemen en vraagt dat de 
minister hem ten gepaste tijde in kennis zou stellen van de resultaten van dit onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

Monique De Ridder     Gunther Degroote 
secretaris      voorzitter 

 

 

 
7  Antwoord van 19 oktober 2009 betreffende de adviezen over de platformtekst derde 

rondetafelconferentie NT2 en het ontwerp van vernieuwd afsprakenkader NT2. Blz. 2. 
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