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Advies over de uitvoering en de werkbaarheid 
van het afsprakenkader NT2 2007 

1 Situering 

De Vlaamse Regering keurde op 14 september 2007 een geactualiseerd afsprakenkader 
NT2 goed, dat in het werkjaar 2007-2008 is geïmplementeerd. 

Het afsprakenkader NT2 bevat taakafspraken tussen de Vlaamse ministers van Werk, 
Onderwijs en Vorming, Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur met 
betrekking tot de organisatie van Nederlands als tweede taal en de erkenning van de daarbij 
horende studiebewijzen en niveaubepalingen NT2. 

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert jaarlijks in overleg met alle betrokken actoren een 
advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 aan de Vlaamse 
minister bevoegd voor het Onderwijs. Indien nodig wordt het afsprakenkader op basis van 
deze evaluatie bijgestuurd1.  

2 Totstandkoming van het advies 

De werkgroep Inburgering van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren bereidde dit 
advies voor.  

In de werkgroep zijn volgende partners vertegenwoordigd: de representatieve verenigingen 
van inrichtende machten en het Gemeenschapsonderwijs, het personeel, de centra voor 
basiseducatie (CBE) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), de universitaire 
talencentra (UT), de VDAB, SYNTRA-Vlaanderen, de Huizen van het Nederlands (HVN), het 
Forum van etnisch-culturele minderheden, het Vlaams Minderhedencentrum, de 
onthaalbureaus, de onderwijsinspectie, het kabinet en de administratie Onderwijs en 
Vorming en het kabinet en de administratie Inburgering. De werkgroep werd voorgezeten 
door mw. Sophie Van der Avort, directeur CVO Antwerpen-Zuid. 

De werkgroep vergaderde op 19 december 2007 en op 20 februari, 19 maart, 23 april, 21 
mei en 12 juni 2008. 

De Raad Levenslang en Levensbreed Leren keurde dit advies met eenparigheid van 
stemmen goed op 24 juni 2008. Er waren 16 stemgerechtigde leden aanwezig. De 
aanpassingen aan het afsprakenkader 2007 zijn toegevoegd onder punt 4 met het oog op 
bekrachtiging door de Vlaamse Regering en implementatie vanaf 1 januari 2009. 

3 Advies 

De raad formuleert hieronder zijn bemerkingen bij de uitvoering en de werkbaarheid van het 
afsprakenkader NT2 - 2007.  

                                                 
1  Afsprakenkader NT2, 14 september 2007, blz. 6. 
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3.1 Opmerkingen vooraf 

3.1.1 Terminologie 

Om het basisniveau NT2 en het vervolgniveau aan te duiden, gebruikt het afsprakenkader 
NT2 – 2007 de niveauaanduidingen van het Europees Referentiekader voor de talen (ERK), 
respectievelijk A1 en A2. De raad stelt voor om voortaan consequent de Europese 
niveauaanduidingen te hanteren, ook voor de hogerliggende niveaus.  

In dit verband wijst de raad erop dat de tabel op de “modelverklaring van niveaubepaling 
door het Huis van het Nederlands” die als bijlage bij het afsprakenkader NT2 -2007 is 
gevoegd, enkele foutjes bevat. De correcte versie is bij dit advies gevoegd2.  

3.1.2 Herkenning en erkenning van studiebewijzen NT2 

3.1.2.1 Stand van zaken bij de Vlaamse onderwijsverstrekkers NT2 

Herkenbaarheid 

De NT2-niveaus van het volwassenenonderwijs en hun relatie tot de niveaus van het ERK 
zijn vastgelegd in de opleidingsprofielen, die Vlaamse Regering heeft goedgekeurd.  

Alle universitaire talencentra hebben de NT2-niveaus die zij gebruiken, eveneens 
gerelateerd aan de niveaus van het ERK.  

Het hanteren van een gemeenschappelijk referentiepunt zoals het ERK bevordert alleszins 
de herkenbaarheid van de verschillende certificeringen. 

Een volledig overzicht is als bijlage bij dit advies gevoegd3.  

Erkenning 

De raad pleit voor een wederzijdse erkenning van de vermelde studiebewijzen over de 
verschillende centra heen, zodat elke cursist die instroomt op een taalniveau boven het 
initiële, op basis van het vereiste studiebewijs, kan instappen in het aansluitende niveau van 
het opleidingstraject. 

Die wederzijdse erkenning is er vandaag al tussen de CVO onderling4 en tussen de CBE 
onderling5. Ook tussen de CVO en de CBE bestaat een wederzijdse erkenning van de NT2-
certificaten en –deelcertificaten6. 

De CVO erkennen de certificaten die de UT uitreiken7. De UT erkennen de (deel)certificaten 
die de CVO uitreiken niet8. De raad betreurt dit. 

                                                 
2  Zie verder onder punt 5 – bijlage 1 bij het afsprakenkader NT2 -2009. 
3  Zie verder onder punt 5 - bijlage 2 bij het afsprakenkader NT2- 2009. 
4  Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, art. 35§2, 1°. 
5  Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, art. 35§2, 1°. 
6  Art. 35§2, 4° van het decreet VO laat dit toe. 
7  Art. 35§2, 4° van het decreet VO laat dit toe. 
8  De UT's organiseren voor elke instromende cursist een oriëntatietest, ongeacht de eventuele vooropleiding 

die de betrokken cursist gevolgd heeft. 
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3.1.2.2 Andere attesten en studiebewijzen NT2 

Herkenbaarheid 

Zowel de onthaalbureaus als de HVN en de centra, worden regelmatig geconfronteerd met 
attesten die een bepaald NT2-niveau vermelden of impliceren maar niet in het Vlaamse 
onderwijs zijn uitgereikt: in Nederland uitgereikte inburgeringscertificaten en –diploma’s, door 
de Franse Gemeenschap uitgereikte studiebewijzen NT2, enz.  

De raad onderzocht in welke mate het vermelde NT2-niveau kan gerelateerd worden aan het 
ERK, met de bedoeling de herkenbaarheid te vergroten, en deze attesteringen te kunnen 
laten erkennen door de bevoegde overheden. De bevindingen van de raad zijn opgenomen 
in bijlage en hebben betrekking op bepaalde attesteringen uitgereikt in de Franse 
Gemeenschap (bijlage 3) en in Nederland (bijlage 4). 

Erkenning 

Vandaag leiden de vermelde attesten niet automatisch tot erkenning. De kandidaat-
inburgeraar of de kandidaat-cursist die zich resp. bij het onthaalbureau of bij een 
opleidingsverstrekker NT2 aanbiedt, zal meestal een bijkomende test moeten afleggen om 
zijn NT2-niveau te laten bepalen. 

De raad is van oordeel dat alle onderwijscertificeringen die expliciet gelinkt zijn aan het ERK 
en die minimum het NT2-niveau dat vereist is in het kader van inburgering attesteren (A1), 
automatisch erkend moeten worden. 

De erkenning die de raad beoogt is meervoudig: 

- De onthaalbureaus kunnen de kandidaat-inburgeraar vrijstellen van de instaptoets die 
de HVN organiseren (het blijft uiteraard de bedoeling om de anderstalige nieuw- of 
oudkomer door te verwijzen naar het HVN voor de toeleiding naar een passend 
vervolgtraject NT2); 

- De HVN kunnen het niveau van het Nederlands van de kandidaat-cursisten 
vaststellen op basis van het voorgelegde studiebewijs; de kandidaten hoeven geen 
bijkomende proef meer af te leggen, en kunnen onmiddellijk worden doorverwezen 
naar de centra die een passend vervolgaanbod organiseren;  

- De centra kunnen kandidaat-cursisten op basis van het voorgelegde studiebewijs 
toelaten tot een vervolgmodule NT2, zonder dat de kandidaat-cursist een bijkomende 
toelatingsproef aflegt.  

De raad vraagt dat de bevoegde overheden deze afspraken zouden formaliseren. 

De raad vraagt dat de Vlaamse overheid ook ten aanzien van Nederland zou bewerkstelligen 
dat mensen die in Vlaanderen een studiebewijs NT2 hebben behaald dat voldoet aan het 
NT2-niveau dat Nederland in het kader van inburgering vereist, ook automatisch in 
Nederland zou erkend worden, zonder bijkomende testen. 

Ook ten aanzien van de Franse Gemeenschap vraagt de raad dat de overheid een 
wederzijdse erkenning van de studiebewijzen zou bewerkstelligen. 

3 



3.2 Uitvoering en werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 

3.2.1 Intake, testing en doorverwijzing 

De raad ziet drie aandachtspunten op het vlak van intake, testing en doorverwijzing. 

Doorverwijzing 

De afspraak is dat de kandidaat-cursist, bij de doorverwijzing, van het HVN steeds een 
overzicht ontvangt van alle centra die tot het werkingsgebied van het HVN behoren en een 
passend aanbod kunnen bieden.  

De raad vindt het belangrijk dat deze afspraak altijd consequent wordt toegepast. De raden 
van bestuur van de HVN zijn de aangewezen fora om eventuele problemen ter zake op te 
lossen. De consortia volwassenenonderwijs moeten ook een samenwerkingsprotocol 
afsluiten met de betrokken HVN9. 

Heroriëntatie 

Ondanks alle inspanningen, slaagt een aantal cursisten er niet in om het A1-niveau te 
bereiken. In dat geval kan een heroriëntatie naar het socio-cultureel perspectief een optie 
zijn. Die heroriëntatie moet een aandachtspunt zijn voor alle partners van het 
afsprakenkader. De HVN nemen hier best een coördinerende rol op. 

Niveaubepaling door het HVN 

Het afsprakenkader NT2-2007 stelt de HVN in de mogelijkheid om het NT2-niveau te 
bepalen van personen die niet de bedoeling hebben nog verder NT2-opleidingen te volgen 
(bijv. personen die n.a.v. de Vlaamse wooncode, een minimum kennis van het Nederlands 
moeten aantonen). Het HVN reikt in dat geval een “verklaring van niveaubepaling” uit, 
waarvan het model als bijlage bij het afsprakenkader is gevoegd.  

De raad benadrukt dat een niveaubepaling door het HVN in geen geval de testing kan 
vervangen van cursisten die in een centrum (CBE, CVO of UT) een NT2-opleiding hebben 
gevolgd, en dat de verklaring van niveaubepaling geen recht geeft op het studiebewijs van 
het vastgestelde niveau. De raad waarschuwt voor mogelijk ontwijkingsgedrag. De 
niveaubepaling kan m.a.w. uitsluitend aangewend worden met het oog op een eerste instap 
in een NT2-traject en op voorwaarde dat dit zo is afgesproken in het HVN. 

3.2.2 Doorstroom na A1 naar het vervolgaanbod NT2 

Het afsprakenkader NT2 biedt principieel de mogelijkheid om na het behalen van het 
basisniveau NT2 door te stromen naar een vervolgaanbod NT2 georganiseerd door 
onderwijsinstellingen, VDAB of SYNTRA. 

De raad stelt vast dat er in de praktijk toch een probleem van aansluiting blijft tussen het 
NT2-basisniveau (A1) en het instapniveau van de Dominotoets bij de VDAB.  

Binnen de Vlaamse Regering is afgesproken dat er ten laatste tegen het voorjaar van 2008 
onderzocht zou worden of het nodig is om bepaalde cursisten pas na het behalen van het 

                                                 
9  Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 75 §1, 4°. 
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niveau A2 te laten doorstromen naar het vervolgaanbod bij de VDAB. Dit onderzoek is 
evenwel nog niet opgestart. 

De vertegenwoordiger van het kabinet Onderwijs in de werkgroep, lichtte toe dat de 
onderwijsoverheid geen voorstander is van een veralgemeende verhoging van het 
doorstroomniveau, omdat dit de snelst mogelijke weg naar werk zou kunnen bemoeilijken. 
De onderwijsoverheid ziet de oplossing veeleer in een structurele “nevenschakeling” van 
trajecten, waarbij een werkzoekende anderstalige, simultaan met de VDAB-opleiding, zijn 
NT2-opleiding in het CBE of het CVO verderzet.  

De raad vindt het bijzonder jammer dat het aangekondigde onderzoek nog niet is gebeurd.  

De raad vindt het terecht dat na A1, de VDAB zijn rol als arbeidsmarktregisseur opneemt. 
Onder de regie van de VDAB moeten alle betrokken actoren evenwel hun taak kunnen 
blijven opnemen. Het bereikte A1 “overlevingsniveau” is immers totaal ontoereikend om er 
een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt mee te verwerven. Een doorgedreven 
ondersteunende NT2-opleiding in het volwassenenonderwijs zal, in combinatie met de zeer 
functionele NT2-pakketten die de VDAB zelf aanbiedt, voor de cursist een beter rendement 
opleveren dat ook op langere termijn garanties biedt voor een solidere plaats in de 
maatschappij (waar de ruimere arbeidsmarkt deel van uitmaakt). De vervolgopleiding NT2 
van het volwassenenonderwijs zou een structureel en geïntegreerd onderdeel moeten zijn 
van het traject naar werk. De raad meent dat er in het veld goede praktijken op dat vlak 
bestaan, die vlotter ingang zouden moeten kunnen vinden.  

De VDAB onderschrijft principieel het pleidooi voor een veralgemeende en structurele 
nevenschakeling van een vervolgopleiding NT2 bij de onderwijsverstrekker en een 
functioneel en beroepsgericht NT2-schakelpakket bij de VDAB. De VDAB zal het 
verderzetten van een reguliere NT2-opleiding in het volwassenenonderwijs voortaan ook als 
een structurele component in de module ‘Kiezen’ inbouwen. De VDAB wijst evenwel op de 
mogelijke budgettaire consequenties indien nevenschakeling ook betekent dat de cursisten 
voor hun opleiding in het CBE of CVO ook recht zouden hebben op dezelfde faciliteiten die 
VDAB-cursisten krijgen (o.m. kinderopvang, verplaatsingskosten, …). 

3.2.3 Afspraken voor de doorverwijzing naar CVO en UT 

De universitaire talencentra vervullen een maatschappelijke opdracht ten aanzien van de 
studenten en het  personeel van hogescholen en universiteiten. De rol die de UT in het kader 
van het inburgeringsbeleid toegewezen kregen, valt dan ook strikt binnen deze kernopdracht. 
In het afsprakenkader NT2 -2007 nam de Vlaamse Regering een bijkomende voorwaarde op 
voor de doorverwijzing van inburgeraars naar de UT, namelijk dat zij al een diploma hoger 
onderwijs moeten hebben. 

De vertegenwoordigers van de UT in de werkgroep wijzen erop dat de aldus afgebakende 
doelgroep van inburgeraars (in het bezit van een diploma hoger onderwijs én met een 
educatief perspectief op het niveau van het hoger onderwijs) quasi nihil is.  

De raad stelt voor om de formulering zo aan te passen dat binnen hun kernopdracht, recht 
wordt gedaan aan de initiële doelgroep van de UT: de inburgeraar moet voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs én een educatief perspectief op het niveau 
van het hoger onderwijs hebben. 

De raad wijst ook nog op een ander knelpunt. Inburgeraars met een educatief perspectief 
hoger onderwijs moeten eerst uitsluitsel hebben over hun diplomagelijkschakeling. Zolang 
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dat onderzoek niet is afgerond, weet de trajectbegeleider niet of de inburgeraar zich al dan 
niet in een hogeschool of universiteit zal kunnen inschrijven. Bovendien moet men deze 
mensen ook wegwijs maken in het ruime aanbod aan educatieve mogelijkheden vooraleer zij 
een goede studiekeuze kunnen maken. Daardoor wordt het keuzeproces te lang om tijdig in 
een aanbod NT2 te kunnen instappen. 

De raad vraagt dat de overheid zou nagaan of het onderzoek in het kader van de 
diplomagelijkschakeling niet sneller kan. 

De raad stelt ten slotte vast dat er nog onvoldoende aangepast NT2-aanbod is voor 
hooggeschoolde anderstaligen, voornamelijk in provinciale context. De raad pleit ervoor dat 
de CVO bijkomende inspanningen zouden leveren om specifiek voor deze doelgroep 
intensieve en versnelde NT2-trajecten in te richten.  

De HVN moeten tenslotte ook de nodige instrumenten hebben voor de doorverwijzing van 
hooggeschoolden naar CVO of UT. 

3.2.4 Competentieontwikkeling 

De vele initiatieven die dit werkjaar op het vlak van competentieontwikkeling zijn ontplooid, 
missen nog steeds regie en coördinatie. De nieuwe ondersteunings- en 
begeleidingsstructuur van het volwassenenonderwijs creëert hoge verwachtingen op dat 
vlak. 

3.2.5 Behoeftedekkend aanbod 

De raad meent dat de verregaande mogelijkheden inzake flexibiliteit waarover het 
volwassenenonderwijs beschikt, elke vraag naar basiscursussen NT2 tijdig kan 
ondervangen.  

Ingeval van wachtlijsten, kan de Vlaamse Regering een andere onderwijsverstrekker 
machtigen om een passend aanbod in te richten. De raad is van oordeel dat de matching 
tussen vraag en aanbod in principe op het niveau van het HVN moet kunnen opgelost 
worden. 

3.2.6 Uitbestedingen aan gekwalificeerde derden 

De VDAB besteedt regelmatig vervolgopleidingen NT2 uit aan “gekwalificeerde derden”. Het 
basisniveau NT2 wordt uitsluitend door onderwijsinstellingen georganiseerd, conform het 
basisprincipe van het afsprakenkader.  

Het afsprakenkader NT2 van 2007 voorzag nog in de mogelijkheid om in uitzonderlijke 
gevallen van dit basisprincipe af te wijken. Gezien de evolutie binnen onderwijs, stelt de raad 
voor om de mogelijkheid tot afwijken en de bepalingen die daarop betrekking hebben, uit het 
afsprakenkader te schrappen.  

3.2.7 Communicatie en informatiedoorstroming 

Het afsprakenkader stelt onder punt 4.5 dat de aanbieders van een vervolgopleiding, een 
goede communicatie zouden onderhouden met het centrum waar de cursist het basisniveau 
heeft bereikt. De raad stelt vast dat dit voornemen tot op vandaag – op enkele 
uitzonderingen na – niet is gerealiseerd. Een goedwerkend geïnformatiseerd systeem is 
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volgens de raad een eerste voorwaarde om een systematische communicatie en 
terugkoppeling mogelijk te maken.  

3.2.8 Taalcoaching 

Nederlands leren is voor de anderstalige geen doel op zich. Het is een middel om zich in de 
maatschappij te integreren, om een verdere beroepsopleiding te volgen en/of om een 
bijkomend diploma of andere kwalificatie te behalen.  

De raad stelt vast dat NT2-cursisten vaak nog taalondersteuning nodig hebben, niet alleen 
om naar behoren te kunnen functioneren op de werkvloer, maar ook om met redelijke kans 
op succes een beroepsgericht onderwijsaanbod te volgen of om een voortgezette opleiding 
met maatschappelijk of educatief perspectief te volgen.  

Die bijkomende taalondersteuning moet aansluiten bij de gekozen context (werkvloer of 
vervolgopleiding) en kan door de NT2-aanbieder worden georganiseerd, desgevallend in 
samenspraak met de aanbieder van de vervolgopleiding. Vandaag echter wordt zo’n 
taalcoaching noch voor CVO noch voor CBE volwaardig gefinancierd. De raad vraagt dat de 
overheid taalcoaching zou erkennen en structureel - en dus financierbaar - zou maken voor 
de centra die NT2 aanbieden. 

3.3 Specifieke doelgroepen 

3.3.1 Analfabeet en anderstalig 

NT2-trajecten voor anderstaligen die in hun land van herkomst geen enkele of zeer minimale 
scholing genoten, stellen het Vlaamse NT2- en inburgeringsbeleid voor heel wat uitdagingen. 
De centra voor basiseducatie verrichten voor deze doelgroep al jaar en dag pionierswerk. De 
trajecten zijn lang en de vorderingen moeizaam.  

De overheid meent dat voor deze doelgroep naar alternatieve trajecten moet worden 
gezocht, waarin algemene vaardigheden (waaronder NT2 en alfabetisering) en 
praktijkervaring, geïntegreerd worden aangeboden, in functie van het perspectief van de 
inburgeraar (maatschappelijk, educatief en/of professioneel).  

De raad vindt dit een waardevolle denkpiste, en adviseert om deze en andere mogelijke 
pistes (bijv. taalcoaching) verder te exploreren. 

3.3.2 Minderjarig maar niet meer leerplichtig 

Anderstalige nieuwkomers die 18 worden tussen 30 juni en 31 december zijn niet meer 
leerplichtig. De secundaire scholen kunnen hen in het schooljaar dat start op 1/9 van dat 
jaar, in principe niet meer inschrijven in OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) - 
tenzij de onderwijsadministratie hen ten individuele titel een afwijking verleent. Maar deze 
jongeren kunnen, zolang zij geen 18 jaar zijn, ook geen aanspraak maken op een primair 
inburgeringstraject. 

Hoewel uit een eerste steekproef blijkt dat slechts een beperkt aantal jongeren zich in deze 
situatie bevindt, is de raad wel bezorgd over deze doelgroep. Deze jongeren staan immers 
op een scharniermoment in hun leven en ze bevinden zich in een te kwetsbare situatie om 
tussen ‘wal en schip’ te worden achtergelaten. 
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Jongeren die alsnog in het secundair onderwijs wensen verder te studeren, zouden in het 
secundair onderwijs in OKAN terecht moeten kunnen. De raad beveelt aan dat het 
departement Onderwijs aan deze jongeren automatisch een afwijking zou toestaan. 

Jongeren met een professioneel perspectief worden volgens de raad best meteen 
doorverwezen naar de VDAB voor een inschrijving als werkzoekende, en naar het NT2-
aanbod in het volwassenenonderwijs - in afwachting dat het onthaalbureau hen oproept voor 
een inburgeringstraject.  

De raad vraagt dat de jongeren uit deze doelgroep, volledig vrijgesteld zouden zijn van het 
betalen van inschrijvingsgeld in het CVO, om te vermijden dat zij de start van een NT2-
opleiding om financiële redenen zouden uitstellen.  

De raad gaat ervan uit dat deze jongeren als werkzoekenden de facto geen inschrijvingsgeld 
in het CVO zullen moeten betalen, vermits de VDAB-consulent de NT2-opleiding moeilijk 
anders kan beschouwen dan passend in een erkend traject naar werk. 

4 Afsprakenkader NT2 – 2009 

Hieronder volgen enkele voorstellen voor amenderingen om het afsprakenkader NT2 te 
optimaliseren10. 

Afsprakenkader NT2 – 2009 

Het afsprakenkader NT2 houdt een taakafspraak in tussen de Vlaamse ministers van Werk, 
Onderwijs en Vorming, Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands bestuur met 
betrekking tot de organisatie van Nederlands als tweede taal en de erkenning van de daarbij 
horende studiebewijzen en niveaubepalingen NT2. 

Het afsprakenkader NT2 treedt in werking op 1 januari 2009. 

                                                 
10  De amenderingen zijn in het geel aangeduid. 
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1. Als BASISPRINCIPE van deze taakafspraak geldt: 

 De Huizen van het Nederlands (HVN) staan in voor een gecoördineerde en 
geobjectiveerde intake, eventueel testing, en doorverwijzing van zowel kandidaat-
cursisten die doorverwezen zijn door de centra en de onthaalbureaus als van 
degenen die zich rechtstreeks aandienen bij het HVN.  

De HVN realiseren deze opdracht rekening houdend met het afsprakenkader NT2. 
De intake, testing en doorverwijzing gebeuren aan de hand van door de Vlaamse 
Regering aangeleverde instrumenten. Bij de doorverwijzing ontvangt de 
kandidaat-cursist steeds een overzicht van alle centra die tot het werkingsgebied 
van het betrokken HVN behoren en die een passend aanbod kunnen bieden. 

 Het basisniveau NT2, te begrijpen als niveau A1 (Breakthrough) wordt uitsluitend 
georganiseerd door onderwijsinstellingen, met name door de Centra voor 
Basiseducatie, de Centra voor Volwassenenonderwijs en de universitaire 
talencentra. 

 

 De testing van cursisten die in een CVO of een CBE of een universitair 
talencentrum een opleiding NT2 – niveau A1 hebben gevolgd, gebeurt door de 
betrokken onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan hiertoe het door de 
Vlaamse Regering aangeleverde toetsmateriaal gebruiken. De onderwijsinstelling 
reikt aan de cursist die het niveau A1 succesvol heeft beëindigd, het studiebewijs 
van het basisniveau NT2 uit (voor CVO’s en CBE’s zijn dit de overeenkomstige 
deelcertificaten NT2 -A1). 

De niveaubepaling van cursisten die niet beschikken over een studiebewijs NT2, 
berust bij de Huizen van het Nederlands. Het HVN gaat na welk perspectief de 
anderstalige voor ogen heeft: 

- (1) zich (bij)scholen op het vlak van NT2, dan wel 

- (2) zijn niveau NT2 laten bepalen, zonder de bedoeling verdere opleiding NT2 te 
volgen.  

Ingeval van (1) neemt het HVN een taalintake af, gericht op de oriëntering en 
doorverwijzing naar het meest geschikte aanbod. Deze taalintake omvat onder 
meer een cognitieve vaardigheidstest. Wanneer uit de beschikbare informatie 
blijkt dat de anderstalige analfabeet is of minder dan 7 jaar scholing heeft gevolgd 
in het land van herkomst, verwijst het HVN de cursist onmiddellijk door naar het 
aanbod van de Centra voor Basiseducatie. Op lokaal niveau kunnen de HVN, in 
onderling overleg met de aanbodverstrekkers NT2, desgewenst verdere afspraken 
maken over de niveaubepaling van cursisten met het oog op doorstroming naar 
een vervolgaanbod NT2. 

Ingeval van (2) bepaalt het HVN het NT2-niveau van de anderstalige met behulp 
van de door de Vlaamse Regering aangeleverde instaptoetsen11. Het HVN levert 
aan de cursist die aan de niveaubepaling heeft deelgenomen, een verklaring af 
(model als bijlage). 

Zowel het door de onderwijsinstellingen uitgereikte studiebewijs als de door het 
HVN afgeleverde verklaring waaruit blijkt dat de anderstalige minstens het 
basisniveau NT2 heeft bereikt, worden erkend door alle instanties van de Vlaamse 
overheid die ressorteren onder de bevoegdheid van de hierboven vermelde 
ministers (o.m. in het kader van inburgering, Vlaamse wooncode, VDAB en 
SYNTRA, …).  

 Nadat de cursist de competenties van het niveau NT2 – A1 heeft bereikt, kan hij 
doorstromen naar een vervolgaanbod NT2, georganiseerd door 
onderwijsinstellingen, VDAB of SYNTRA.  

Intake 
basisniveau NT2 

Basisniveau NT2, 
Niveau A1 
(Breakthrough)  

Testing van het 
NT2-niveau A1 
(Breakthrough) 

Vervolgaanbod 
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2. De organisatie van het aanbod  

Het NT2-aanbod wordt georganiseerd op basis van een veralgemeend gebruik van het 
Europese Referentiekader voor de talen en een veralgemeende implementatie van de 
modulaire structuur. 

De HVN dragen bij tot het optimaliseren van het aanbod, o.m. door een zo volledig mogelijk 
overzicht van vraag, aanbod en doorstroom te verwerven en de afstemming van het aanbod 
NT2 tussen de verschillende centra te optimaliseren. 

Op basis van een assessment van het studievaardigheids- en competentieniveau verwijzen 
de HVN de kandidaat-cursist door naar het meest gepaste aanbod. 

2.1 Basisniveau NT2 (= niveau A1 Breakthrough) 

- De centra voor basiseducatie (CBE) organiseren enerzijds een NT2-aanbod voor 
laaggeschoolde anderstaligen, gericht op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei 
persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de Vlaamse samenleving te 
functioneren en anderzijds een NT2-aanbod in combinatie met diploma- en 
beroepsgericht onderwijs of in combinatie met werkervaring. 

- De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) organiseren enerzijds een NT2-aanbod 
gericht op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke 
situaties binnen de Vlaamse samenleving te functioneren en anderzijds een NT2-
aanbod in combinatie met diploma- en beroepsgericht onderwijs of in combinatie met 
werkervaring. 

- De universitaire talencentra organiseren een NT2-aanbod voor hooggeschoolde 
anderstaligen in hoofdzaak gericht op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen 
van een diploma hoger onderwijs. 

2.2 Vervolgaanbod NT2 (= vanaf niveau A2 Waystage) 

- De centra voor basiseducatie (CBE) organiseren enerzijds een NT2-aanbod voor 
laaggeschoolde anderstaligen, gericht op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei 
persoonlijke en maatschappelijke situaties binnen de Vlaamse samenleving te 
functioneren en anderzijds een NT2-aanbod in combinatie met diploma- en 
beroepsgericht onderwijs of in combinatie met werkervaring. De CBE organiseren dit 
aanbod tot op het niveau van richtgraad 1 en leveren een certificaat richtgraad 1 af. 

- De centra voor volwassenenonderwijs (CVO) organiseren enerzijds een NT2-aanbod 
gericht op taalvaardigheid die nodig is om in allerlei persoonlijke en maatschappelijke 
situaties binnen de Vlaamse samenleving te functioneren en anderzijds een NT2-
aanbod in combinatie met diploma- en beroepsgericht onderwijs of in combinatie met 
werkervaring. 

- De universitaire talencentra organiseren een NT2-aanbod voor hooggeschoolde 
anderstaligen in hoofdzaak gericht op taalvaardigheid die nodig is voor het behalen 
van een diploma hoger onderwijs. 

- VDAB organiseert voor werkzoekende en werkende anderstaligen specifieke 
taalvaardigheidscursussen, bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met 
beroepsopleiding of werkervaring, en taalondersteuning in functie van 
beroepsopleiding en werk. 

- Het SYNTRA-netwerk organiseert voor anderstalige (kandidaat)ondernemers of 
anderstalige (kandidaat)medewerkers van ondernemers specifieke 
taalvaardigheidscursussen in de vorm van voor- of nevenschakeling met de opleiding 
(leertijd of ondernemersvormingen). 
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3. Afspraken met betrekking tot de doorverwijzing van cursisten NT2 naar Centra voor 
Volwassenenonderwijs en universitaire talencentra 

De doorverwijzing of oriëntering met betrekking tot hooggeschoolde anderstaligen bestaat uit 
twee fasen. Beide fasen dienen doorlopen te worden vooraleer de cursist zijn keuze bepaalt: 

3.1 Verstrekken van informatie over het opleidingsaanbod 

Bij de doorverwijzing dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het informeren van 
kandidaat-cursisten NT2 over enerzijds de verschillende opleidingsverstrekkers die kunnen 
bezocht worden en anderzijds de verschillende opleidingen die kunnen gevolgd worden. 

Hierbij dienen minimaal volgende aspecten aan bod te komen: 

- De intensiteit en duur van de opleidingen (de universitaire talencentra 
organiseren de niveaus A1 tot en met C1 in één academiejaar; de CVO 
kunnen eveneens intensieve en versnelde trajecten aanbieden); 

- Het aandeel zelfstudie dat in de opleiding werd opgenomen; 
- De kostprijs van de opleidingen; 
- De mogelijkheden met betrekking tot een vervolgtraject. 

 
3.2 Screening op basis van vier indicatoren 

Na deze informatieverstrekking, wordt de cursist gescreend op basis van volgende 
indicatoren: 

- De cursist heeft op de COVAAR-test een score behaald van 45 of hoger; 
- De cursist heeft hoger onderwijs genoten of heeft een educatief perspectief op 

niveau van hoger onderwijs*; 
- De cursist heeft de intentie om Nederlands te leren in een kort en intensief 

studietraject (contactonderwijs en zelfstudie); 
- De cursist kan steunen op de kennis van tenminste één West-Europese taal. 

Wanneer deze vier indicatoren gelijktijdig vervuld zijn, geeft het Huis van het Nederlands aan 
de cursist een advies met betrekking tot doorverwijzing naar een universitair talencentrum. 

* Indien de cursist naar een universitair talencentrum wordt doorverwezen in het kader van 
een inburgeringstraject, dienen volgende doelstellingen tegelijkertijd vervuld te zijn: de 
inburgeraar moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs én een 
educatief perspectief op het niveau van het hoger onderwijs hebben. 

 

4. Bijkomende afspraken in uitvoering van het afsprakenkader NT2 

4.1 Alle aanbodverstrekkers NT2 ondernemen gerichte acties op het vlak van kennisdeling 
en ervaringsuitwisseling, zowel op algemeen organisatorisch en inhoudelijk gebied, als 
in het bijzonder op het gebied van competentieontwikkeling met betrekking tot de 
benadering van doelgroepen. Een meer gecoördineerde aanpak van competentie-
uitwisseling en –ontwikkeling is wenselijk. Dit aspect zal opgevolgd worden in de 
jaarlijkse evaluatie (zie hieronder). 

4.2 Het departement Onderwijs waakt over het behoeftedekkend aanbod basisniveau NT2 
(niveau A1, Breakthrough). Onder “behoeftedekkend aanbod basisniveau NT2” wordt 
verstaan dat een kandidaat-cursist binnen zes maanden na intake door hetzij een Huis 
van het Nederlands, hetzij een onderwijsinstelling, een passende opleiding NT2 -A1 kan 
aanvatten. Voor kandidaat-cursisten die onder het toepassingsgebied van het 
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inburgeringsdecreet vallen, dienen de daarin opgenomen termijnen gerespecteerd te 
worden. 

 
 Indien in een bepaalde regio bij één van de onderwijsinstellingen – met name een 

Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs – een 
effectieve wachtlijst NT2 wordt vastgesteld, dan kan de Vlaamse minister, bevoegd voor 
het Onderwijs, aan een andere onderwijsinstelling de toestemming verlenen voor deze 
wachtende cursisten een aanbod te organiseren binnen de eigen reguliere omkadering. 

 
 Aan het betrokken Huis van het Nederlands wordt hiertoe een coördinatieopdracht 

toegekend. Het gaat telkens om een tijdelijke maatregel, geldend voor maximaal één 
jaar. 

 
4.3 De onderwijsinstellingen voorzien voldoende instapmomenten voor het basisniveau NT2 

om te kunnen voldoen aan de bepalingen van het decreet betreffende het Vlaamse 
inburgeringsbeleid. 

 
4.4 Het vervolgaanbod georganiseerd door VDAB en SYNTRA sluit onmiddellijk aan bij het 

basisniveau NT2. Het beginniveau van het vervolgaanbod georganiseerd door VDAB en 
SYNTRA is m.a.w. gelijk aan het eindniveau van het basisaanbod NT2. 

 
4.5 Alle aanbodverstrekkers die een vervolgaanbod inrichten, zien erop toe dat de 

doorstroom van het basisniveau NT2 naar het vervolgaanbod voor de cursist in optimale 
omstandigheden kan verlopen en onderhouden een goede communicatie met het 
centrum waar de cursist het basisniveau NT2 heeft gevolgd. Alle aanbodverstrekkers 
ondernemen gerichte acties inzake doorstroombegeleiding. 

 
4.6 De aanbodverstrekkers benutten maximaal de mogelijkheden van nevenschakeling van 

een ondersteunende opleiding NT2 (vanaf niveau A2) in het volwassenenonderwijs 
(CBE of CVO) met beroepsgerichte opleidingen bij de VDAB, SYNTRA of een CVO, en 
vice versa. 

 
4.7 In het samenwerkingsprotocol, af te sluiten tussen de consortia volwassenenonderwijs 

en de Huizen van het Nederlands, vermeld in artikel 75, §1, 4°, van het decreet van 15 
juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt de uitvoering van het 
afsprakenkader NT2 met betrekking tot de onderwijsinstellingen (Centra voor 
Basiseducatie en Centra voor Volwassenenonderwijs) en de Huizen van het Nederlands 
geconcretiseerd. 

 

5. De evaluatie van de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert jaarlijks in overleg met alle betrokken actoren een 
advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 aan de Vlaamse 
minister, bevoegd voor het Onderwijs. Indien nodig, wordt het afsprakenkader NT2 op basis 
van deze evaluatie bijgestuurd.  
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Bijlage 1 Modelverklaring van niveaubepaling door het Huis van het Nederlands 

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van het Huis van het Nederlands 

 

 

 

Ondergetekende, …………………………………………………………………….., 

Coördinator of gemandateerde1 van bovengenoemd Huis van het Nederlands, verklaart dat 

……………... ……………..…….... (naam anderstalige) …………….. (voornaam anderstalige), 

geboren te …………………… op …………………… (geboortedatum en –plaats anderstalige) 

 het basisniveau NT2 (= NT2, niveau A1 “Breakthrough”) bezit 

 een hoger niveau NT2 bezit2, met name ………………………3. 

De niveaubepaling gebeurde conform de bepalingen van art. 3 §2 van het decreet van 7 mei 
2004 betreffende de Huizen van het Nederlands en rekening houdend met de lokale 
afspraken binnen het betrokken Huis van het Nederlands. 

Deze niveaubepaling kan in geen geval de testing van een gevolgde NT2-opleiding 
vervangen, en geeft geen recht op het studiebewijs van het vastgestelde niveau. 

 

Datum niveaubepaling: ……………………… 

Handtekening, 

………………….. 

 

1. Doorhalen wat niet van toepassing is 
2. Aanduiden wat van toepassing is 
3. Uitgedrukt in niveaus die afgeleid zijn van het Europese Referentiekader voor de talen en van de modulaire 

opleidingsprofielen NT2: zie laatste kolom in bijgaande tabel. 
 

Benaming Europees 
referentiekader voor de talen 

Richtgraad 
volwassenen-
onderwijs 

Niveau 
ERK 

Breakthrough RG1 1.1 A1 
Waystage RG1 1.2 A2 
Threshold RG2 2.1 

2.2 
2.3 
2.4 

 
 
 
B1 

Vantage RG3 3.1 
3.2 

 
B2 

Effectiveness RG4 4.1 
4.2 

 
C1 
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Bijlage 2 Overzicht overeenstemming tussen de NT2-niveaus (VO en UT) en de niveaus van het ERK1 

 
Richtgraad 
volwassenen-
onderwijs2 

 
Niveau  
volwassenenonderwijs

 
Benaming 
Europees 
referentiekader 
voor de talen 

  

Niveau-aanduiding UT3 

 

ILT  

(K.U.Leuven) 

 

Linguapolis  

(Universiteit 

Antwerpen) 

 

UCT  

(UGent) 

RG1 1.1 Breakthrough A1  Niveau 1 A1+A2 A1+A2 A1+A2 

RG1 1.2 Waystage A2  Niveau 2 A2+ A2+ A2+ 

RG2 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Threshold B1  Niveau 3 B1 B1 B1 

RG3 3.1 
3.2 

Vantage B2  Niveau 4 B2 B2 B1 

RG4 4.1 
4.2 

Effectiveness C1  Niveau 5 B2/C1 B2/C1 B2 

- - Mastery C2 
 

 - - - - 

 
1. ERK of CEF(R) = Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de talen; Common European Framework of reference for languages 
2. De niveaus van de taalopleidingen van het VO en hun relatie tot de niveaus van het ERK zijn door de Vlaamse Regering vastgelegd bij besluit. 
3. De opleidingen aan de UT’s zijn niet ingedeeld op basis van het ERK. De UT’s situeren daarom in deze tabel de niveaus die zij hanteren, in het ERK. 5 



De studiebewijzen Nederlands die in het Franstalige landsgedeelte in het «enseignement de 
promotion sociale » worden uitgereikt, zijn door de onderwijsoverheid van de Franse 
Gemeenschap gelinkt aan de niveaus van het Europese Referentiekader voor de talen1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 Studiebewijzen Nederlands uitgereikt in de Franse Gemeenschap 
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1. Circulaire n°2218, sinds 5 maart 2008 van toepassing in het vreemde talenonderwijs van het “enseignement de 
promotion sociale”; in de tabel staat “UF” voor “unité de formation” en “CECR” voor “cadre européen commun de 
référence”. 
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Bijlage 4 In Nederland uitgereikte attesteringen NT2 

1 Inburgeringscertificaat uitgereikt in Nederland, in de periode 1998-2007  

Dit houdt in dat de inburgeraar: 

- heeft deelgenomen aan het voor hem of haar opgestelde programma (NT2, MO, 
Beroepenoriëntatie, Maatschappelijke begeleiding, Trajectbegeleiding); 

- aanwezig was bij de verschillende vooropgestelde onderdelen; 

- een toets heeft afgelegd waaruit het behaalde niveau van NT2 en MO blijkt. (Opgelet: Er 
dient geen bepaald niveau behaald te worden.) 

Het Nederlands taalniveau werd aangegeven volgens de Kwalificatiestructuur Educatie (1997). 
Dit liep van niveau 1 t.e.m. 5 (zie punt 4 hieronder). Sedert 2002 (CITO-raamwerk NT2) wordt 
ook het Europees Referentiekader gebruikt.  

Wat inburgering en NT2 betreft, werd gestreefd naar niveau 3. Dit niveau moet echter niet 
behaald worden (inspanningsverbintenis). Uit het attest blijkt enkel dat een basiskennis 
Nederlands werd aangereikt en dat de inburgeraar aanwezig was tijdens deze cursussen. Op 
het inburgeringscertificaat wordt wel vermeld of de inburgeraar niveau 2 of hoger heeft behaald. 
De inburgeraar beschikt ook over de resultaten van de profieltoets die op het einde van zijn of 
haar traject werden afgenomen.  

2 Inburgeringsdiploma 

Dit houdt in dat de inburgeraar in Nederland is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Dit 
betekent dat de inburgeraar minimaal het NT2-niveau A2 (volgens het Europees 
Referentiekader) behaald heeft (voor oudkomers geldt voor schriftelijke vaardigheden het niveau 
A1).  

3 Basisexamen inburgering afgelegd in Nederland 

Dit houdt in dat de inburgeraar minimum NT2-niveau A1 heeft bereikt en een minimale 
basiskennis van de Nederlandse samenleving bezit. 

4 Vergelijking tussen de niveaus van de Nederlandse Kwalificatiestructuur Educatie 
(1997) en de niveaus van het CITO-raamwerk NT2 (2002) met het ERK 

Niveaus ERK Niveaus CITO-raamwerk 
(2002) 

Niveaus Kwalificatiestructuur 
Educatie (1997)  
(vervangen door CITO sinds 
2002) 

A1 A1 Niveau 1 
A2 A2 Niveau 2 
B1 B1 Niveau 3 
B2 B2 Niveau 4 
C1 C1 Niveau 5 
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