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Mevrouw Liesbeth Homans 

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Inburgering 

Arenbergstraat 7  

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Liselotte Hedebouw SERV_BR_20160530_ConceptnotaNT2_ADV 30 mei 2016 

lhedebouw@serv.be   

Conceptnota NT2-beleid 

Mevrouw de minister 

Hierbij bezorgt de raad u het advies met betrekking tot de conceptnota ‘uitbouw van een 

slagkrachtig NT2-beleid’. Voor de raad moet het NT2-beleid finaal bijdragen aan een 

duurzame integratie in en participatie aan de samenleving van anderstaligen. De raad vindt 

het positief dat er met het uitwerken van de conceptnota NT2 stappen worden gezet om te 

komen tot een slagkrachtig NT2-beleid dat meer op maat is van de anderstaligen en gericht 

op een uniforme kwaliteitsborging voor alle NT2-aanbieders. De raad kan zich vinden in de 

algemene uitgangspunten van de conceptnota maar vraagt verheldering over een aantal 

onduidelijkheden en heeft een aantal belangrijke bezorgdheden. 

Voor de raad moet primair worden ingezet op het beter benutten van de mogelijkheden 

binnen het onderwijs om beter in te spelen op de noden inzake NT2. De raad heeft vragen bij 

en doet aanbevelingen over de visie van waaruit het NT2-beleid wordt uitgewerkt, de regierol 

en betrokkenheid van belangrijke partners, een goede registratie van de noden inzake NT2, 

het financieringsmechanisme, het wettelijk kader, een maatgericht aanbod, het principe van 

kosteloos NT2 en de professionalisering van het vak als NT2-leraar. De raad vraagt om in de 

verdere uitwerking van de conceptnota ook voldoende aandacht te besteden aan het belang 

van het ruimere kader (taalpromotiebeleid, taalbeleid in organisaties, …). 

De raad hoopt dat u deze aanbevelingen ter harte zal nemen in de verdere uitbouw van het 

NT2-beleid. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 

Kopie: Vlaams minister van Werk, Vlaams minister van Onderwijs
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Krachtlijnen 

Voor de raad moet het NT2-beleid finaal bijdragen aan een duurzame integratie in en 

participatie aan de samenleving van anderstaligen. De raad onderschrijft daarbij het belang 

van een slagkrachtig en doelgericht NT2-beleid dat is afgestemd op de noden van de NT2-

cursisten.  

 De conceptnota legt daartoe een aantal algemene krijtlijnen vast waarbij de nadruk wordt 
gelegd op een sterke regierol vanuit Inburgering met kwaliteitscriteria en een behoefteplan 
als sleutelinstrumenten. De raad vraagt meer duidelijkheid over de visie van waaruit 
men vertrekt om het NT2-beleid vorm te geven en dringt aan om snel werk te maken 
van een verdere concretisering.  

 Voor de raad moet een sterke regierol vanuit Inburgering gepaard gaan met het 
erkennen van de expertise en rol van de andere belangrijke partners en het inzetten 
op de sterkte van alle partners. De regierol mag niet volledig top down gebeuren. Bij de 
verdere uitwerking van de conceptnota moeten ook Werk en Onderwijs worden betrokken 
en moet worden ingezet op sterke partnerschappen waarin de expertise van elke partner 
wordt erkend en aangesproken. 

 De sociale partners binnen de SERV vinden het uiterst belangrijk dat er eerst wordt 
ingezet op het beter benutten van de mogelijkheden binnen onderwijs om beter in te 
spelen op de noden inzake NT2. Een goede samenwerking tussen de betrokken 
beleidsdomeinen en een gestructureerd overleg tussen de diverse trajectbegeleiders op het 
terrein, inclusief goede gegevensdeling, zijn daarbij cruciaal. Er is verduidelijking nodig over 
het definiëren van hiaten om over te gaan tot uitbesteding naar de markt. Bij eventuele 
uitbesteding moeten de criteria verder worden uitgeklaard en is het van groot belang dat 
certificering door de Agentschappen/het Huis gebeurt en dat op basis van duidelijk 
vastgelegde criteria. 

 Een maatgericht NT2-aanbod vergt een goede registratie van de noden inzake NT2. 
De raad staat achter het pleidooi van de onderwijsinspectie voor een open databeleid 
waarbij het hele veld (inclusief de VDAB en de UTC’s) en de overheid in gezamenlijk 
overleg de procedures en richtlijnen vastleggen voor databeheer, archivering en het delen 
van onderzoeksdata. Dat mag echter niet leiden tot een administratief belastend systeem. 
De raad vraagt om jaarlijks een analyse op te maken van het NT2-beleid en dit toe te 
lichten aan de VESOC-werkgroep. Daarnaast is ook een goed werkend cliëntvolgsysteem 
waarin zowel de VDAB, het Huis van het Nederlands, OCMW’s en opleidingsverstrekkers 
kunnen registreren, cruciaal. 

 In de conceptnota wordt gewezen op de nood aan een duidelijk en transparant 
financieringssysteem dat behoeftegericht, flexibel en functioneel werken mogelijk maakt. 
Het is echter nog onduidelijk hoe dat financieringsmechanisme concreet zal worden 
uitgewerkt. Voor de raad moet het een krachtig sturingsinstrument zijn dat inzet op 
samenwerking tussen de NT2-aanbieders, een goede gegevensuitwisseling tussen 
trajectbemiddelaars, monitoring van de NT2-trajecten, het realiseren van geïntegreerde 
trajecten, expertise-uitwisseling, … Daarnaast moet er ingezet worden op het realiseren 
van een krachtige leeromgeving en mogelijkheden om rekening te houden met elders 
verworven competenties.  

 De raad onderschrijft het belang van een transparant en coherent wettelijk kader inzake 
NT2. Dit kader moet zorgen voor garanties inzake onderwijskwaliteit bij alle NT2-
aanbieders en tegelijkertijd zorgen voor voldoende autonomie van de NT2-aanbieders. Het 
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is voor de raad nog onduidelijk hoe de kwaliteitscontrole vanuit Inburgering precies vorm 
zal krijgen. 

 Het uitwerken van een maatgericht aanbod moet een belangrijke plaats krijgen in de 
verdere uitwerking van de krijtlijnen van de conceptnota. De raad verwijst daarvoor 
naar een aantal relevante adviezen van de Commissie Diversiteit bij de SERV. 

 De raad heeft een aantal vragen bij de voorwaarde die wordt gekoppeld aan het 
principe van kosteloos NT2. De concrete doorverwijzing kan immers in tegenspraak zijn 
met het belang van betrokkenheid van de anderstalige bij het uittekenen van het eigen 
traject. Ook moet ervoor gewaakt worden dat de doorstroom naar Inburgering niet in het 
gedrang komt. 

 De raad vraagt werk te maken van professionalisering van het vak als NT2-leraar door 
het uitwerken van een goed ondersteuningsbeleid van NT2-leraren dat rekening 
houdt met het NT2-kwaliteitskader. 

Tot slot wijst de raad er op dat het belangrijk is om voldoende aandacht te besteden aan het 
belang van het ruimere kader (taalpromotiebeleid, taalbeleid in organisaties, …) in de verdere 
uitwerking van de conceptnota. 
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Advies 

Het opleidingsaanbod NT2 vormt één van de drie basispijlers van het Vlaamse 

inburgeringsbeleid, naast maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie. De conceptnota 

NT2-beleid wil een kader schetsen voor een slagkrachtig, doelgericht en doelmatig NT2-beleid 

voor alle anderstaligen. Dit zal aangestuurd worden door de minister van Inburgering, in 

samenwerking met de ministers van Werk en Onderwijs. De doelstelling is om het aanbod 

Nederlands als tweede taal (NT2) beter af te stemmen op de noden en de behoeften van de 

anderstaligen.  

Gezien taal een cruciale sleutel is bij integratie en gelet op de recente verhoogde instroom van 

vluchtelingen kan voor de raad het belang van een slagkrachtig, doelgericht en doelmatig NT2-

beleid moeilijk worden onderschat. De raad wijst er ook op de strakkere verplichtingscriteria 

(behalen NT 1.2 in een tijdspanne van 1 jaar) en de geldende resultaatsverbintenis, een goede 

afstemming van het NT2-aanbod op de noden en behoeften van de anderstaligen nog 

belangrijker maken. 

1 Algemeen 

De raad vindt het positief dat er met het uitwerken van de conceptnota NT2 stappen worden 

gezet om te komen tot een slagkrachtig NT2-beleid dat meer op maat is van de anderstaligen 

en gericht op een uniforme kwaliteitsborging voor alle NT2-aanbieders. De raad kan zich vinden 

in de algemene uitgangspunten van de conceptnota maar vraagt verheldering over een aantal 

onduidelijkheden en heeft een aantal belangrijke bezorgdheden.  

 In de bouwstenen die in de conceptnota worden uitgewerkt ligt de nadruk vooral op een 

sterke regierol vanuit Inburgering met kwaliteitscriteria en een behoefteplan als 

sleutelinstrumenten. Het is positief dat de conceptnota het belang van een aantal cruciale 

zaken, zoals de uitwerking van meer geïntegreerde trajecten, mogelijk maakt. De raad 

stelt echter vast dat nog veel aspecten, waaronder het financieringsluik, een verdere 

concretisering vergen en dringt aan om daar snel werk van te maken.  

 De conceptnota lijkt te vertrekken vanuit een rendementsdenken terwijl dit haaks kan staan 

op de aanpak, filosofie en doelgroep van NT2. Zo kan zeker niet voor alle NT2-

doelgroepen worden verondersteld dat succesvolle trajecten gelijk staan aan snelle 

trajecten of trajecten die via afstandsonderwijs verlopen. Er wordt gesteld dat er nood is 

aan een overkoepelende visie en kader over expertiseopbouw met betrekking tot NT2. De 

sociale partners vragen meer duidelijkheid over de visie van waaruit men vertrekt om 

te spreken over het ontwikkelen van een slagkrachtig NT2 beleid. Voor de raad moet 

het NT2-beleid finaal bijdragen aan een duurzame integratie in en participatie aan de 

samenleving van anderstaligen. 

 In de conceptnota wordt aangegeven dat de verdere uitbouw van de hervormde 

inburgerings- en integratiesector, evenals de aangekondigde hervorming van het 

volwassenenonderwijs, een opportuniteit zijn om een vernieuwd NT2-beleid vorm te geven. 

NT2 is onmiskenbaar een belangrijk onderdeel geworden van het volwassenenonderwijs. 

Tegelijkertijd vormt de onderwijslogica soms een belangrijke belemmering voor het 

uitbouwen van een slagkrachtig en doelgericht NT2-beleid. Het nieuwe decreet inzake 

volwassenenonderwijs en het nieuw legistiek kader inzake NT2 moeten op elkaar 
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worden afgestemd. De raad merkt echter op dat in de conceptnota over het 

volwassenenonderwijs weinig linken naar NT2 zijn terug te vinden.  

2 Regierol 

De minister bevoegd voor Inburgering zal optreden als NT2-regisseur, waarbij de 

Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel de opdracht 

hebben om de vraag en noden van anderstaligen en het aanbod NT2 op elkaar af te stemmen.  

 De raad stelt vast dat de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het 

Nederlands Brussel zowel regisseur als actor worden in de  uitgetekende krijtlijnen voor 

het NT2-beleid en vraagt duidelijkheid over de manier waarop beide rollen met elkaar 

zullen worden gecombineerd. 

 De raad betreurt dat de autonomie van de onderwijsinstellingen wordt ingeperkt 

door het verleggen van de regierol die in de conceptnota ook sterk top down wordt 

ingevuld. Onderwijsinstellingen kunnen de vinger aan de pols houden en op een 

laagdrempelige manier inspelen op de noden van de cursisten. De sociale partners vinden 

dat deze regierol niet volledig top down mag zijn. Alle relevante expertise vanuit 

onderwijsverstrekkers, VDAB, … moet worden erkend en meegenomen. Het is dan 

ook noodzakelijk dat zij een rol krijgen in het opmaken van een inventarisatie van het 

aanbod dat in de volgende periode nodig is, dit naast de NT2-regisseurs en regisseurs 

van de trajecten waar NT2 een onderdeel van uitmaakt.  

 Het behoefteplan en de kwaliteitscriteria zullen twee belangrijke instrumenten zijn binnen 

de regierol inzake het NT2-aanbod.  

 Zoals het nu is opgevat, beperkt het behoefteplan de flexibiliteit van 

onderwijsinstellingen. NT2-aanbodverstrekkers zullen hun aanbod moeten 

organiseren op het behoefteplan, willen ze nog in aanmerking komen voor de door de 

Vlaamse overheid gefinancierde leraarsuren of VTE en werkingsmiddelen voor NT2.  

 In het NT2-aanbod vanuit VDAB ligt de focus primair op het functionele karakter van 

het leren van de Nederlandse taal in het traject naar werk waarbij het ook gaat om 

niet-kwalificerende trajecten. Dit aanbod wordt uitgewerkt met eigen middelen van de 

VDAB. De raad gaat er van uit dat dit functionele NT2-aanbod buiten de 

vooropgestelde kwaliteitscontrole vanuit Inburgering valt. 

 Voor de raad is het essentieel dat de flexibiliteit die vandaag inzake NT2-trajecten 

bestaat behouden blijft. De raad is bezorgd dat de uitgezette krijtlijnen zullen leiden tot 

meer lineaire trajecten de steeds via de Agentschappen Integratie en Inburgering en het 

Huis van het Nederlands Brussel verlopen. Het leren van de Nederlandse taal kan immers 

niet los worden gezien van andere elementen uit het inburgeringstraject, zoals 

geletterdheidscompetenties. 

 De raad stelt vast dat bij de bouwstenen voor een slagkrachtig NT2-beleid Werk en de rol 

van VDAB niet ter sprake komt. Maar naast Onderwijs is bijvoorbeeld de VDAB een 

belangrijke speler voor de gevorderde taalcursussen in het NT2 onderwijs. De raad dringt 

er op aan om in de verdere uitwerking van de conceptnota alle relevante partners te 

betrekken en in te zetten op sterke partnerschappen waarin de expertise van elke 

partner wordt erkend en aangesproken. 
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3 Benutten van mogelijkheden binnen het 
onderwijs 

Er is een goede basis uitgebouwd voor een flexibel en maatgericht aanbod inzake NT2: de 

centra hebben ruime mogelijkheden om een ruim gespreid, behoeftedekkend en 

behoeftegericht aanbod te doen1. De sociale partners binnen de SERV vinden het uiterst 

belangrijk dat er eerst wordt ingezet op het beter benutten van de mogelijkheden binnen 

onderwijs om beter in te spelen op de noden.  

 Een goede samenwerking tussen de betrokken beleidsdomeinen en een 

gestructureerd overleg tussen de diverse trajectbegeleiders op het terrein, inclusief 

goede gegevensdeling, zijn daarbij cruciaal. In het verleden pleitten de sociale partners in 

het advies van de Commissie Diversiteit over taalbeleid reeds voor het verder 

operationaliseren van het afsprakenkader NT2 van 2009 zodat samenwerking tussen de 

werk-, onderwijs- en inburgeringspartners vlotter zou verlopen.  

 Er moet ook geïnvesteerd worden in expertisedeling. Uit het verslag van de 

onderwijsinspectie blijkt dat de centra voor basiseducatie gemiddeld beter behoeftegericht 

denken en handelen. Zij kunnen hun goede praktijken delen. 

Volgens de concepnota eventuele hiaten in het aanbod via de markt worden opgevuld.  

 De raad vraagt om te verduidelijken hoe deze hiaten zullen worden gedefinieerd. 

 Eventuele uitbesteding aan private partners moet gebeuren op basis van vastgelegde 

criteria. De raad vraagt een verdere uitklaring van deze criteria. 

 Bij uitbesteing aan private partners achten de sociale partners het van groot belang 

dat certificering door de Agentschappen/het Huis gebeurt en dat op basis van 

duidelijk vastgelegde criteria. Een goed registratiesysteem zal noodzakelijk zijn om 

een overzicht te behouden.  

4 Registratie en monitoring 

Een maatgericht NT2-aanbod impliceert een goede registratie van de noden inzake NT2. Maar 

er is ook een goede monitoring nodig van de NT2-trajecten. 

 Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel maken 

nu jaarlijks regionale analyses over de behoeften inzake NT2. De conceptnota stelt dat de 

NT2-regisseur periodiek een inventarisatie zal maken van het aanbod dat in een volgende 

periode nodig is. 

 De raad vraagt meer duidelijkheid over hoe deze regionale analyses zich verhouden 

ten opzichte van het behoefteplan. 

 De raad vraagt een meer concrete invulling van de periodiciteit van het 

behoefteplan. Zal dat ook jaarlijks gebeuren?  Het behoefteplan zal in ieder geval een 

                                                
1
  Toelichting over de kwaliteit van het NT2-onderwijs door de Vlaamse onderwijsinspectie in het Vlaams 

Parlement, Commissie Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, op 3 mei 2016. 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1054868/verslag/1055954   

De Niel, H.; Devlieger, M.; Lambrechts, D.; Mertens, E. ; Meulewaeter, M.; Steverlynck, C. & Van Nooten, M.-R. 
(2016). Op(-)Maat. Een onderzoek naar de behoeftedekkendheid en de behoeftegerichtheid van het NT2-
aanbod in Vlaanderen. Onderwijsinspectie, Brussel. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1054868/verslag/1055954
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
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dynamisch en flexibel instrument moeten zijn om de vooropgestelde doelstellingen te 

kunnen waarmaken. 

 Om een correct zicht te krijgen op de noden is het van belang om ook de niet-bereikte 

doelgroep duidelijk in kaart te krijgen. In de conceptnota wordt gesteld dat er geen 

wachtlijsten zijn, maar dat is relatief gezien ‘6 maanden’ als criterium wordt 

gehanteerd om te bepalen of er een wachtlijst is of niet terwijl het inburgeringsdecreet 

stelt dat men binnen de 3 maanden na aanmelden moet kunnen instappen. Bovendien 

geven wachtlijsten geen duidelijk zicht op de noden van cursisten die meer flexibiliteit 

nodig hebben. Wachtlijsten wijzen immers enkel op nijpende problemen bij cursisten 

met een hoge nood aan basistaalonderwijs, maar impliceren daarom nog niet dat het 

aanbod voldoet aan noden van de cursisten inzake flexibiliteit (avond- en 

weekendcursussen) of spreiding in tijd (doorheen het kalenderjaar) of in plaats 

(geografische toegankelijkheid van de cursus).2 

 Er zal ook moeten worden bekeken in welke mate innovatieve technieken (zoals niet-

klassikake technieken, e-learning, werkplekleren, … ) aan de vastgestelde behoeften 

tegemoet kunnen komen. 

 De raad kan zich vinden in het pleidooi van de onderwijsinspectie voor een open 

databeleid waarbij het hele veld (inclusief de VDAB en de UTC’s) en de overheid in 

gezamenlijk overleg de procedures en richtlijnen vastleggen voor databeheer, 

archivering en het delen van onderzoeksdata. De doelstelling daarbij is te komen tot 

een bruikbaar geheel van data dat gerichte analyses mogelijk maakt op marco-, meso- en 

microniveau. Dat mag echter niet leiden tot een administratief belastend systeem. De raad 

vraagt om jaarlijks een analyse op te maken van het NT2-beleid en dit toe te lichten 

aan de VESOC-werkgroep.  

 De Commissie Diversiteit bij de SERV wees in het advies over taalbeleid op de 

arbeidsmarkt reeds op de nood aan een betere registratie van en uitwisseling van 

gegevens i.v.m. NT2. De sociale partners en de kansengroepen pleitten daarbij om werk te 

maken van een digitaal taalportfolio. Dat is een vorm van een cliëntvolgsysteem waarin 

zowel de VDAB, het Huis van het Nederlands, OCMW’s en opleidingsverstrekkers 

kunnen registreren. Op die manier kan er onmiddellijk nagegaan worden of iemand al 

gescreend is, welke taalopleidingen iemand al genoten heeft, hoe lang dit geleden is en 

wat de resultaten waren. De Kruispuntbank Inburgering kan daarvoor dienen en ook ‘Mijn 

Loopbaan’ van de VDAB biedt mogelijkheden.  

 Voor het voeren van een evidence-based beleid is het ook belangrijk om de NT2-trajecten 

verder te monitoren. Twee belangrijke aspecten daarbij zijn het monitoren van het 

cursusaanbod, maar ook het resultaat van de NT2-trajecten. Het onderzoek van het 

Steunpunt Inburgering en Integratie kan daarbij als uitgangspunt dienst doen.3  

                                                
2
  Meeus, Joke & De Cuyper, Peter (2015). De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Inzicht in de 

doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2-traject en opstap naar een vervolgcursus. 
Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 

3
  Meeus, Joke & De Cuyper, Peter (2015). De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Inzicht in de 

doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2-traject en opstap naar een vervolgcursus. 
Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
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5 Financieringsmechanisme 

In de conceptnota wordt gewezen op de nood aan een duidelijk en transparant 

financieringssysteem dat behoeftegericht, flexibel en functioneel werken mogelijk maakt. Het is 

nog onduidelijk hoe dat financieringsmechanisme concreet zal worden uitgewerkt. De 

raad maakt daarbij volgende opmerkingen en aanbevelingen: 

 Voor de raad is het belangrijk dat het financieringsmechanisme de NT2-aanbieders in staat 

stelt om hun maatschappelijke opdracht inzake NT2 – maatgerichte NT2-trajecten 

realiseren voor alle NT2-cursiten - te kunnen waar maken. Het is daarbij belangrijk dat 

NT2-aanbieders een beleidsplanning op langere termijn kunnen opstellen. De raad vraagt 

hier opnieuw verduidelijking van wat met ‘periodiek’ een behoefteplan opstellen wordt 

bedoeld.  

 Het financieringsmechanisme moet een krachtig sturingsinstrument vormen om een 

goed gespreid, maatgericht, kwalitatief en behoeftedekkend NT2-aanbod te 

realiseren. Het is onder meer belangrijk om in te zetten op samenwerking tussen de NT2-

aanbieders, een goede gegevensuitwisseling tussen trajectbemiddelaar, monitoring van de 

NT2-trajecten, het realiseren van geïntegreerde trajecten, expertise-uitwisseling, … 

Daarnaast moet er ingezet worden op het realiseren van een krachtige leeromgeving en 

mogelijkheden om rekening te houden met elders verworven competenties.  
 Er wordt gesteld dat kostenefficiëntie een belangrijk aandachtspunt is. De sociale partners 

vragen zich af hoe dit gemeten zal worden? Zal bv. gewerkt worden met aanbestedingen/ 
offertes?  

 In de conceptnota wordt gesteld dat NT2-centra voldoende kritische massa moeten 

hebben. Dit zou niet tegengesteld zijn aan een goede lokale spreiding. De sociale partners 

stellen zich de vraag hoe ‘kritische massa’ en ‘het evenwicht tussen een laagdrempelig 

aanbod en de efficiënte aanwending van overheidsmiddelen bewaken’ ingevuld zullen 

worden. De raad vindt het belangrijk dat de opgebouwde expertise inzake NT2 niet 

verloren gaat. 

6 Overkoepelend legistiek kader 

De raad onderschrijft het belang van een transparant en coherent wettelijk kader inzake 

NT2. Voor de raad moet dit kader zorgen voor garanties inzake onderwijskwaliteit bij alle 

NT2-aanbieders en tegelijkertijd zorgen voor voldoende autonomie van de NT2-

aanbieders. De raad heeft een aantal specifieke bedenkingen: 
 De criteria en procedure om aanbodverstrekkers te erkennen en te controleren zal in dit 

nieuwe legistieke kader worden uitgewerkt. Het is nog onduidelijk hoe de 
kwaliteitscontrole vanuit Inburgering precies vorm zal krijgen.  
 Er wordt gesteld dat de inspectie onderwijs een belangrijke actor is. De raad vraagt 

zich af welke de andere actoren zullen zijn? 
 In onderdeel 2 stelde de raad reeds er vanuit te gaan dat het functionele NT2-aanbod 

vanuit de VDAB niet onder de kwaliteitscontrole vanuit Inburgering zal vallen. 

 Volgens conceptnota zal de minister van Inburgering zich richten op het legistiek kader wat 

betreft het NT2-aanbod en is Onderwijs bevoegd voor de onderwijskundige component 

van het NT2-aanbod binnen het volwassenenonderwijs. De raad stelt zich de vraag of 

beiden los van elkaar kunnen worden gezien. 
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7 Maatgericht aanbod 

Een aanbod op maat van de doelgroep is een belangrijk aspect voor een slagkrachtig, 

doelgericht en doelmatig NT2-beleid. Voor een aantal doelgroepen kan het gaan om klassikaal 

onderwijs, terwijl voor anderen eerder een aanbod op de werk- of opleidingsvloer nodig is of 

een combinatie van deze. Uit de resultaten van de inspectie onderwijs blijkt dat aan de noden 

van analfabete cursisten, de allerzwakste doelgroep, en de hoger geschoolde doelgroep het 

minst tegemoet wordt gekomen.4 Hoewel het huidige Plan Geletterdheid primair is gefocust op 

de NT1-doelgroep, zou het interessant kunnen zijn om bij de opmaak van een volgend 

Plan Geletterdheid in het najaar 2016 te kijken naar mogelijke gelijklopende 

doelstellingen met het NT2-beleid.  

In de conceptnota wordt het principe van een vraaggericht aanbod op maat onderschreven en 

wordt daartoe verwezen naar het belang van een duidelijke regierol en beleidskader op basis 

van een behoefteanalyse. Een goede intake op basis van de noden van de anderstalige en niet 

op basis van het bestaande aanbod is een belangrijk aspect. Maar een maatgericht aanbod 

vereist ook dat er wordt nagedacht over trajecten die tegemoet komen aan de noden van 

hooggeschoolden, traaglerenden, werkenden, werkzoekenden, … Daarbij is een financieel 

toegankelijk aanbod met een voldoende geografische spreiding steeds belangrijk. Het 

uitwerken van een gericht aanbod moet een belangrijke plaats krijgen in de verdere 

uitwerking van de krijtlijnen. In voorgaande adviezen van de Commissie Diversiteit deden de 

sociale partners reeds aanbevelingen inzake NT2 voor specifieke groepen die in de bijlage van 

dit advies zijn opgenomen. 

8 Principe van kosteloos NT2 

In de conceptnota wordt aangegeven dat het principe van het kosteloos NT2 voorop blijft staan 

maar wel voor zover de anderstalige instapt in het aanbod waarnaar de regisseur NT2 heeft 

doorverwezen. De raad heeft enkele vragen en bedenkingen bij deze koppeling: 

 De conceptnota stelt eveneens dat de betrokkenheid van de anderstalige bij het 

uittekenen van zijn of haar leertraject cruciaal is. Dat aspect wordt niet verder uitgewerkt 

in de bouwstenen voor het NT2-beleid. Het kan soms in tegenspraak zijn met de 

voorwaarde die wordt gekoppeld aan het kosteloos NT2 volgen. Het verenigen van 

beide principes vergt een goede afstemming en samenwerking tussen de betrokken 

stakeholders bij inburgering, onderwijs en/of werk en met de anderstalige zelf. Wat voor de 

regisseur NT2-aabod het beste aanbod is, is dat bijvoorbeeld niet altijd vanuit het traject 

naar werk. 

 De raad vraagt zich af hoe strikt de doorverwijzing zal gebeuren. Zal het gaan om 

doorverwijzing naar een NT2-aanbod van een bepaald taalniveau of zal doorverwijzing ook 

gebeuren naar een specifieke NT2-speler?  

                                                
4
  Toelichting over de kwaliteit van het NT2-onderwijs door de Vlaamse onderwijsinspectie in het Vlaams 

Parlement, Commissie Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, op 3 mei 2016. 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1054868/verslag/1055954   

De Niel, H.; Devlieger, M.; Lambrechts, D.; Mertens, E. ; Meulewaeter, M.; Steverlynck, C. & Van Nooten, M.-R. 
(2016). Op(-)Maat. Een onderzoek naar de behoeftedekkendheid en de behoeftegerichtheid van het NT2-
aanbod in Vlaanderen. Onderwijsinspectie, Brussel. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1054868/verslag/1055954
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
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 Uit studie van het Steunpunt Integratie en Inburgering5 blijkt dat het NT2-onderwijs ook een 

belangrijke opstap is voor inburgering. Heel wat cursisten starten (verplicht of niet) al met 

een taalopleiding vooraleer ze zich aanmelden in een onthaalbureau. Vermoedelijk 

stappen velen in een inburgeringstraject omdat hun taalcursussen zo terugbetaald worden. 

Er moet over gewaakt worden dat deze doorstroom naar inburgering niet in het 

gedrang komt. 

9 Ondersteuning NT2-leraren 

NT2 is een zeer specifieke opleiding voor een erg specifieke doelgroep. Dat vereist specifieke 

competenties van de NT2-leraren. Er bestaat momenteel geen specifieke NT2-lerarenopleiding, 

er zijn wel nascholingen. Uit cijfers van de inspectie onderwijs blijkt dat slechts 15% van de 

NT2-leraren de bestaande nascholing hebben gevolgd.6 Tegelijkertijd geven de NT2-leraren 

aan dat ze nood hebben aan expertisedeling en ondersteuning tot op de werkvloer. De raad 

vindt het belangrijk dat het nieuwe NT2-beleidskader ook daarop een antwoord formuleert. Er 

moet ingezet worden op een professionalisering van het vak als NT2-leraar door het 

uitwerken van een goed ondersteuningsbeleid van NT2-leraren dat rekening houdt met 

het NT2-kwaliteitskader.  

10 Het ruimere kader 

De conceptnota geeft aan dat het taalpromotiebeleid, Nederlands op de Werkvloer, taalbeleid in 

organisatie, … ook deel uit maken van het NT2-beleid maar gaat daar verder niet op in. Het 

samenspel tussen het formele aanbod NT2, de taalondersteuning en het taal(promotie)beleid 

zal uitgewerkt worden in het nieuwe kader dat de krijtlijnen van het NT2-beleid uittekent.  

 De raad wenst te onderstrepen dat Nederlands op de werkvloer, stages, … net erg 

belangrijk zijn, zeker voor zwakkere studenten om het aanbod meer op maat te 

maken en hun traject te verkorten.7 De raad wenst hierbij te verwijzen naar een aantal 

adviezen van de Commissie Diversiteit bij de SERV waarin specifieke aanbevelingen over 

het ruimere kader zijn terug te vinden: advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt (2012), advies 

Hooggeschoolde oud- en nieuwkomers (2014) en advies Vluchtelingen (2016).  

 De raad wijst er ook op dat het eveneens belangrijk is dat de onderwijsinstellingen zelf 

ook werk maken van een integraal taalbeleid zodat in alle beroepsgerichte opleidingen 

met de behoeften van anderstaligen rekening kan worden gehouden (bv. aanpassen 

didactische aanpak en lesmateriaal en aanstellen van een taal- en leercoach zodat het 

beleid en de kennis verankerd worden in de organisatie).  

                                                
5
  Meeus, Joke & De Cuyper, Peter (2015). De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Inzicht in de 

doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2-traject en opstap naar een vervolgcursus. 
Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 

6
  De Niel, H.; Devlieger, M.; Lambrechts, D.; Mertens, E. ; Meulewaeter, M.; Steverlynck, C. & Van Nooten, M.-R. 

(2016). Op(-)Maat. Een onderzoek naar de behoeftedekkendheid en de behoeftegerichtheid van het NT2-
aanbod in Vlaanderen. Onderwijsinspectie, Brussel. 

7
  Meeus, Joke & De Cuyper, Peter (2015). De NT2 trajecten van inburgeraars in kaart gebracht. Inzicht in de 

doelgroep, het behalen van basistaalvaardigheid, duur van het NT2-traject en opstap naar een vervolgcursus. 
Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie. 

http://www.serv.be/node/7379
http://www.serv.be/node/9436
http://www.serv.be/node/10522
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/op-maat
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container29971/files/NT2-trajecten%20van%20inburgeraars%20in%20kaart%20gebracht.pdf
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 Certificeringsbevoegdheid door de huizen, waarbij certificering gekoppeld wordt aan ERK 

(Europees Referentiekader Vreemde Talen), moet er voor de raad ook toe leiden dat alle 

vormen van NT2-leren (cfr. EVC), ook buiten de schoolse context, in hun waarde worden 

erkend. 
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Bijlage 

 Hooggeschoolden 

Uit advies advies Hooggeschoolde oud- en nieuwkomers (2014): 

Voor hooggeschoolde nieuwkomers kan het snel verwerven van de Nederlandse taal een 

krachtig instrument zijn voor een goede integratie op de arbeidsmarkt. Voor hen draagt het 

leren van de Nederlandse taal niet alleen bij tot maatschappelijke zelfredzaamheid, maar moet 

het ook tegemoet komen aan hun professionele motieven. Daarom is het belangrijk om 

enerzijds in te zetten op een NT2-aanbod dat is aangepast aan de noden van 

hooggeschoolden. Er is nood aan een specifiek aanbod NT2 voor hooggeschoolde 

anderstaligen dat financieel toegankelijk is en met geografisch voldoende spreiding. 

Idealiter start het taaltraject met een gerichte screening van de behoeften van de NT2-cursist. 

Een meer intensief traject op een voldoende hoog niveau is vaak belangrijk. 

Naast een gepast NT2-aanbod moet sterker worden ingezet op combinatiemogelijkheden 

van werken en het leren van de Nederlandse taal zodat deze processen elkaar kunnen 

versterken. 

 Voorzie daarom in flexibele trajecten voor werkende hooggeschoolde nieuw- en 

oudkomers. Daarbij kan gedacht worden aan weekend-, avond- en afstandsonderwijs. 

 Onderzoek mogelijkheden om een aanbod in bedrijven uit te werken8 of meer 

sectorspecifieke taaltrajecten door sectorfondsen. Sectoren en hun sectorfondsen 

kunnen meer initiatieven nemen om binnen een sector een gericht opleidingsaanbod NT2 

te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met andere actoren zoals CVO’s. Dergelijke 

sectorspecifieke trajecten kunnen zowel tegemoet komen aan de nood aan kennis van het 

vakjargon als de behoefte aan een meer professioneel inzetbare taalopleiding.  
 Stimuleer ondernemingen om een taalbeleid uit te werken en moedig het gebruik aan 

van specifieke instrumenten om anderstalige werknemers te ondersteunen, zoals 

Nederlands op de Werkvloer en taalcoaching. Een doelgericht taalbeleid op 

ondernemingsniveau heeft binnen de selectiefase oog voor gepaste taalvereisten die 

afgestemd zijn op de vaardigheden die nodig zijn in de functie. Zo heeft men voor 

kennisjobs niet noodzakelijk een uitgebreide kennis van het Nederlands nodig, soms is het 

zelfs belangrijker om Engels (en/of andere talen) goed te beheersen. Maar ook na de 

aanwerving is voldoende aandacht voor taal belangrijk, zoals ondersteuning onder de vorm 

van taalmeter en -peters of taalcoaching en een beleid naar andere collega’s rond 
taalgebruik. De extra talenkennis van hooggeschoolde nieuw- en oudkomers kan ook 

een belangrijke meerwaarde zijn en als zodanig worden uitgespeeld in hun zoektocht 

naar werk op niveau. Meertaligheid moet meer als voordeel centraal worden gezet en 

minder als oorzaak van problemen. Hooggeschoolde nieuw- en oudkomers moeten hun 

talenkennis als troef durven uitspelen. Anderzijds moeten werkgevers de mogelijke troeven 

van anderstaligheid leren zien, zoals de mogelijkheden om zich tot nieuwe markten te 

richten of anderstalige klanten aan te spreken. 

 

 

                                                
8
  Zie (De Cuyper, Gonzàlez Garibay, & Jacobs, 2013) 

http://www.serv.be/node/9436
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 Traaglerenden 

Uit advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt (2012):  

Er is nood aan specifieke trajecten voor analfabeten en traaglerenden, ook binnen de groep van 

anderstaligen. Voor sommige analfabeten is het mogelijk na een gepast traject een niveau 1.1 

te behalen, voor anderen niet. Er is nood aan een gedifferentieerde aanpak, afgestemd op de 

mogelijkheden van de werkzoekenden.  

Voor werkzoekenden met geletterdheidsproblemen zijn er in de provincies Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen en Limburg geletterdheidstrajecten opgezet waar een aangpaste beroepsopleiding 

in combinatie met NodO en geletterdheidsondersteuning gegeven wordt, de zogenaamde 

alfatrajecten. Deze trajecten behalen een lage uitstroom naar werk omdat het moeilijk is de 

kloof tussen opleiding en werk te overbruggen en werkgevers te bereiken.  

Een vernieuwende, meer vruchtbare aanpak is die van ‘integraal werkplekleren’ waarbij voor 

werkzoekenden een werkplek wordt gezocht waar ze enkele weken stage kunnen lopen. De 

technische vaardigheden worden door het bedrijf aangebracht. Taal, attitudes en 

randvoorwaarden voor tewerkstelling worden in een intensieve begeleiding van twee tot vier 

weken door een NT2-instructeur opgenomen. Er wordt uitgegaan van een reële vacature zodat 

er ook een reële kans is dat de persoon na de stage aan het werk kan, eventueel met een IBO-

T als tussenschakel. De VDAB-instructeur is tijdens de eerste weken bijna voltijds aanwezig. 

Het voordeel van deze aanpak is dat ook een gepast traject kan worden opgezet voor personen 

voor wie een schakelopleiding te moeilijk is. Ervaringen met een proefproject in Antwerpen 

(opgestart in september 2011) geven aan dat deze aanpak veelbelovend is. De commissie 

Diversiteit steunt dan ook de intentie van de VDAB om deze aanpak over gans Vlaanderen uit 

te rollen. Ook wil de commissie aangeven dat de methodiek van integraal werkplekleren voor 

een ruimere groep dan de traaglerenden van belang kan zijn.  

Tot slot kunnen we opmerken dat het belangrijk is te streven naar een optimale kruisbestuiving 

tussen de aanpak en instrumenten voor laaggeletterden en deze voor kort-geschoolde of 

traaglerende anderstaligen. Zo kunnen ook de screeningsinstrumenten laaggetterdheid van de 

VDAB bij anderstaligen worden ingezet en moeten bijvoorbeeld ook de rekenlabo’s van de 

VDAB voldoende anderstaligen kunnen bereiken. 

 werkenden 

Uit advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt (2012):  

Vanuit een loopbaandenken is het belangrijk niet alleen in te zetten op een sluitend taalbeleid 

voor werkzoekenden maar ook een adequate ondersteuning van anderstalige werkenden te 

voorzien. Er is nood aan voldoende mogelijkheden om op de werkplek aan taalverwerving te 

kunnen werken en om werk en taalopleidingen te kunnen combineren. Door in te zetten op 

taalverwerving bij werkenden kunnen de loopbaan-kansen en loopbaanmobiliteit van 

nieuwkomers worden verbeterd en kan duurzame tewerkstelling worden bevorderd. Eén van de 

elementen die belangrijk zijn, is de uitbouw van een volwaardig NT2-aanbod voor werkenden.  

Vandaag is er geen overzicht van de mogelijkheden die anderstalige werkenden hebben om 

buiten de bedrijfscontext hun taalvaardigheden te verbeteren. Ook is er binnen de CBE’s en 

CVO’s in avondonderwijs niet steeds voor alle niveaus een avond- en/of weekendaanbod ter 

beschikking. Bij de VDAB is er geen aanbod voor anderstalige werkenden. Voor de commissie 

Diversiteit is het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het in kaart brengen van de noden 

http://www.serv.be/node/7379
http://www.serv.be/node/7379
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van anderstalige werkenden op vlak van opleidingen buiten de bedrijfscontext, van het creëren 

van een gepast aanbod voor deze doelgroep en van het voorzien van adequate informatie 

zodat werkenden weten welk aanbod beschikbaar is. Er moet bekeken worden welke rol de 

centra voor leerloop-baanbegeleiding die de Vlaamse Regering wenst op te richten, hierin 

kunnen vervullen. 

 Meer geïntegreerde trajecten van het leren van de Nederlandse taal en werk en/of 
opleiding 

Uit advies Vluchtelingen (2016): 

Er moet sterk worden ingezet op meer geïntegreerde trajecten van het leren van de 

Nederlandse taal en werk en/of opleiding9. Ondanks het gehanteerde principe ‘integration 

through work’ houdt de VDAB nog steeds een voornamelijk lineaire werking aan waarbij eerst 

Nederlands wordt geleerd en nadien wordt ingezet op een traject naar werk. Een nieuwe taal 

leren gaat echter sneller bij gebruik ervan in een concrete (werk-)context.  De commissie vraagt 

om: 

 Het opleidingsaanbod van VDAB en partners verder aan te passen aan deze parallelle 
aanpak van leren, werken én taalverwerving. Dat vergt ook de bevoegdheid om te 
kunnen certificeren. Een NT2-getuigschrift kan tot nu toe enkel en alleen worden uitgereikt 
binnen het onderwijs. Samenwerkingsverbanden moeten certificering mogelijk maken.  

 Taal verworven via informeel leren, bijvoorbeeld op de werkplek, ook kan worden erkend. 
Daartoe zouden assessments door de Huizen van het Nederlands ook tot een getuigschrift 
moeten kunnen leiden.  

 De combinatiemogelijkheden van NODW en job- en taalcoaching met maatregelen 
inzake werkplekleren (zoals IBO, instapstages, BIO, …) actiever te stimuleren.  

 NT2-opleidingen voldoende toegankelijk te maken voor werkenden. Dit betekent onder 
meer dat de lessen ’s avonds, in het weekend of op afstand kunnen plaats vinden en dat er 
ruimte moet zijn voor nieuwe methodieken. 

 Werkzoekenden 

Uit advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt (2012): 

Anderstaligen die werk zoeken, krijgen vandaag niet altijd meteen het gepaste aanbod of de 

gepaste ondersteuning op vlak van NT2. We hebben het zowel over werkzoekenden die door 

de VDAB worden ingeschreven als over personen die door de OCMW’s worden begeleid 

(leefloongerechtigden en artikel 60’ers die bij het OCMW tijdelijk worden tewerkgesteld met oog 

op doorstroom naar regulier werk). Ook zijn er anderstalige nieuwkomers die geen uitkering 

krijgen maar wel nood hebben aan een job en vaak moeilijk de toegang tot de juiste 

ondersteuning vinden.  

Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat er op een 100% sluitend taalbeleid wordt 

ingezet. De werkzoekenden moeten goed worden gescreend en er moet er voor alle 

anderstaligen met een beperkte kennis van het Nederlands tijdig een gepast aanbod worden 

voorzien zodat ze voldoende snel kunnen doorstromen naar opleiding of werk. Vandaag worden 

de talige drempels ook niet bij alle werkzoekenden gedetecteerd (bv. wanneer mensen zich bij 

                                                
9
  Commissie Diversiteit. (8 oktober 2014). Hooggeschoolde nieuw- en oudkomers. Brussel: SERV/Commissie 

Diversiteit. 

http://www.serv.be/node/10522
http://www.serv.be/node/7379
http://www.serv.be/node/9436
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de VDAB inschrijven via de website of de service-lijn of wanneer ze door een OCMW bij de 

VDAB worden ingeschreven).  

 Er zijn heel wat anderstalige werkzoekenden die naar een beroepsopleiding of baan 

zouden kunnen worden toegeleid mits ze hun Nederlands in een vervolgcursus, op de 

opleidingsvloer of op de werkvloer kunnen vervolmaken. Er wordt vandaag nog te vaak van 

uitgegaan dat er eerst een lang (en soms weinig intensief) traject inzake taalopleiding 

nodig is, eer de stap naar een schakel- of beroepsopleiding of naar werk kan worden 

gezet.  

 Het is zinvol werk te maken van een coherent kader voor de VDAB-onthaalmedewerkers 

die veel in contact komen met anderstalige werkzoekenden. Zo kunnen problemen 

gemakkelijker aan het licht komen en kan de aanpak meer gestructureerd verlopen. De 

VDAB zou met een aangepaste knipperlichtenlijst op maat van anderstalige 

werkzoekenden kunnen werken. Ook kan door de VDAB een mini-screening worden 

gebruikt zodat niet iedereen die anderstalig is, naar het Huis van het Nederlands moet 

worden doorverwezen in het kader van een toeleiding naar een taalopleiding. Het Huis van 

het Nederlands Vlaams-Brabant is in samenwerking met de VDAB Vilvoorde dergelijke 

mini-test voor VDAB-consulenten aan het ontwerpen. Voor deze pistes kan naar het advies 

van de SERR Vlaams Brabant van 18/04/2012 worden verwezen dat uitgaat van de 

taalproblematiek op de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde.  

 De VDAB dient in zijn regierol te worden erkend en het afsprakenkader NT2 van 2009 (zie 

3.1.1) dient verder te worden geoperationaliseerd zodat de samenwerking tussen de werk-, 

onderwijs- en inburgeringspartners vlotter kan verlopen. Eén van de pijnpunten die hierbij 

moeten worden aangepakt is de afstemming tussen het inburgerings- en inwerkingstraject. 

Nieuwkomers die na het volgen van lessen NT2 bij een Centrum voor Basiseducatie (CBE) 

of Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in het kader van het inburgeringstraject bij 

de VDAB terechtkomen, kennen niet steeds voldoende Nederlands om vlot in het VDAB-

aanbod te kunnen meestappen (bv. voor het volgen van beroepsopleiding). De commissie 

Diversiteit vraagt meer overleg tussen de CBE’s, de CVO’s en de VDAB.  

 Werkzoekenden moeten naar meer instanties dan alleen de CBE’s, CVO’s en Uni-

versitaire Talencentra (UTC’s) kunnen worden doorverwezen. Ook het aanbod in de 

beroepssectoren, Syntra, instanties zoals Vokans, … zou meer in beeld moeten komen. Er 

is nood aan een goed overzicht van de opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden die er 

in de verschillende regio’s voor anderstaligen zijn.  

 Er is nood aan een ruimer aanbod van meer geconcentreerde en snellere NT2-opleidingen, 

aan meer mogelijkheden om werken met te combineren taalopleiding en om taal op de 

werkplek of stageplek te verwerven.  

 Ook niet-uitkeringsgerechtigde nieuwkomers moeten in voldoende mate worden bereikt en 

ondersteund en naar een gepast aanbod worden doorverwezen. Nieuwkomers die geen 

recht hebben op een uitkering, hebben vaak nog meer dan anderen nood aan een NT2-

aanbod dat met een baan te combineren valt. De OCMW’ s spelen hier een belangrijke rol. 

Ook voor anderstalige artikel 60’ers die tijdelijk door een OCMW worden tewerkgesteld, 

moet er worden ingezet op meer mogelijkheden om in combinatie met het 

tewerkstellingstraject ook een gepast taaltraject af te leggen.  


