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A. TER INLEIDING: enkele algemene afspraken
Deze afspraken gelden voor het hele werkingsgebied van het Huis van het
Nederlands West-Vlaanderen en vormen een aanvulling op het NT2afsprakenkader. Op regionaal niveau kunnen ze verder verfijnd worden in
samenspraak met de partners van de regionale NT2-overleggen.
Afspraken omtrent intake, testing, niveaubepaling, doorverwijzing, etc. zullen
blijvend geëvalueerd worden op de lokale NT2-overleggen. Eventuele
aanpassingen aan dit afsprakenkader worden steeds ter goedkeuring voorgelegd
aan de Algemene Vergadering.
De gegevensuitwisseling tussen de centra, het Onthaalbureau, de VDAB en het
Huis van het Nederlands gebeurt op elektronische wijze.
B. DOELSTELLINGEN :
HvN voert een beleid o.b.v. de opdracht die werd toegewezen in het decreet van
de Huizen van het Nederlands (2004).
De doelstellingen vermeld bij deze opdracht zijn de volgende :










organiseren van een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, desgevallend
testing en doorverwijzing, registreren van de resultaten en het verder
administratief opvolgen van de cursisten
verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van het aanbod
verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van de vraag
verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van de uitval en de reden
van uitval
verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van de doorstroom
verwerven van een zo volledig mogelijk overzicht van de wachtlijsten
optimaliseren van het aanbod tussen de verschillende centra
signaleren van knelpunten, behoeften en mogelijke oplossingen aan de
overheid en het op geregelde tijdstippen rapporteren aan de overheid

C. DOELGROEP :
Elke kandidaat-cursist NT2 met een wettig verblijfsdocument (o.b.v. Vademecum
wettig verblijf) behoort tot de doelgroep van het Huis van het Nederlands.
C1. Inschrijving in een centrum o.b.v. een intakeformulier HvN
Elke kandidaat-cursist zonder geldig studiebewijs of zonder verklaring van
niveaubepaling (afgenomen door HvN of een centrum) dient zich aan te bieden bij
het Huis van het Nederlands. HvN oriënteert de kandidaat-cursist en geeft een
intakeformulier mee waarmee de kandidaat-cursist zich in een centrum kan
inschrijven.
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C2. Rechtstreekse inschrijving in een centrum
Een kandidaat-cursist die een studiebewijs of een verklaring van niveaubepaling,
afgenomen door HvN of door een centrum(de geldigheidsduur van niveautesten is
beperkt tot 12 maanden), van A2 of hoger bezit kan rechtstreeks in een centrum
inschrijven.
Een kandidaat-cursist die een studiebewijs of een verklaring van niveaubepaling,
afgenomen door HvN of door een centrum (de geldigheidsduur van niveautesten is
beperkt tot 12 maanden), lager dan A2 bezit, kan niet rechtstreeks in een
centrum inschrijven tenzij de betrokken kandidaat-cursist niet aan de voltijdse
leerplicht voldeed of niet van traject wenst te veranderen.
Een kopie van dit studiebewijs dient opgenomen te worden in het dossier. Alle
NT2-gerelateerde gegevens dienen via de elektronische gegevensuitwisseling
(Kruispuntbank Inburgering) aan het HvN te worden bezorgd.

Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 31032014

Pagina 4

D. WERKING
In de meeste gevallen kan de doorstroom van kandidaat-cursisten
als volgt schematisch worden weergegeven:

Huis van het
Nederlands: intake,
evt. testing, evt.
niveaubepaling en
doorverwijzing (cf. 2.)

Kandidaat-cursist NT2
meldt zich aan bij
doorverwijzer/aanbodverstrekker/HvN (cf. 1.)

Aanbod: CBE – CVO – VDAB
– SYNTRA – UCT (cf. 3.)

1. Kandidaat-cursist meldt zich aan bij een aanbodverstrekker
of een doorverwijzer

VDAB
•Met NT2studiebewijs en
•werkzoekend:
DOMINO- toets
afnemen
•geslaagd: stapt
in VDAB-cursus
•niet- geslaagd:
remediëring of
HvN
•Zonder NT2studiebewijs en
werkzoekend:
doorverwijzen naar
het HvN

CVO
•Met NT2studiebewijs: Mag
ingeschreven
worden.
•Zonder NT2studiebewijs:
Doorverwijzen naar
HvN.
•Mag ingeschreven
worden na
niveaubepaling
(bewezen
niveauA2)

CBE

OHB en andere

•Met NT2studiebewijs: Mag
ingeschreven
worden.
•Zonder NT2studiebewijs:
Doorverwijzen naar
HvN.

•Doorverwijzen naar
HvN

SYNTRA
•Met NT2studiebewijs en
voor werknemers:
Niveautest
afnemen
•geslaagd: stapt in
Syntracursus
•niet- geslaagd:
HvN

•Zonder NT2studiebewijs: naar
HvN

2. Basisprocedure oriëntatie anderstalige
Uit het NT2-afsprakenkader 2009.
“De Huizen van het Nederlands (HvN) staan in voor een gecoördineerde en
geobjectiveerde intake, eventueel testing, en oriëntering van zowel kandidaatcursisten die doorverwezen zijn vanuit de onderwijsinstellingen, VDAB, Syntra,
sociaal verhuurkantoren, OCMW’s of 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”.
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a) Intake
In het intakegesprek komen de personalia, de werk- en inkomenssituatie, de
talenkennis (reeds verworven kennis Nederlands), de leervraag aan bod. HvN peilt
ook naar de verwachtingen en maatschappelijke opdracht van de regisseur
wanneer het een verplicht traject betreft.
b) Adviesbepaling
De adviesbepaling van de kandidaat-cursist bepaalt het leerprofiel van de cursist.
De Huizen van het Nederlands hebben een ‘Oriëntatiekader voor Adviesbepaling’
ontwikkeld. Dit denkkader is een instrument dat door alle Huizen als leidraad
gebruikt wordt bij de adviesbepaling van anderstalige cursisten naar het geschikte
aanbod NT2.
Basisprincipes van het Oriëntatiekader voor Adviesbepaling.





Profiel MOET MEER zijn dan alleen de covaartest; het is altijd een combinatie
van meerdere factoren waar de covaartest slechts één parameter is.
Bij twijfel ALTIJD covaartest afnemen
Vanaf bachelor- diploma GEEN covaartest meer afnemen
Vanaf meer dan lager onderwijs – ca 5 jaar scholing: COVAARTEST afnemen

Volgende criteria zijn doorslaggevend bij de adviesbepaling van anderstalige
cursisten:
1.
2.
3.
4.
5.

Onderwijsniveau
Covaarscore
Talenkennis
Persoonlijke situatie
Oefenkansen Nederlands

Opmerking : de eerste 3 criteria zijn objectief vast te leggen.
worden via richtvragen in kaart gebracht.
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Het Oriëntatiekader Adviesbepaling :

c) Bijsturing van advies / heroriëntatie
Het advies van het Huis van het Nederlands is bindend. Een bijsturing is een
aanpassing van het advies van het HvN op basis van de vaststelling dat het advies
van het Huis niet in overeenstemming blijkt te zijn met de reële vaardigheden van
de cursist. Een bijsturing dringt zich op wanneer een leerkracht vaststelt dat de
cursus niet op het lijf geschreven is van de cursist.
De cursist kan van leertraject (80u/120u/180u/240u) veranderen na overleg met
de leerkracht/NT2-verantwoordelijke van een centrum (heroriëntatie).
In geval het om een heroriëntatie binnen Richtgraad 1 (1.1 of 1.2) gaat, wordt
door het centrum een document ‘Bijsturing Advies’ overgemaakt aan het HvN.
HvN beoordeelt deze bijsturing en maakt een nieuw intakeformulier op. Er wordt
hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een instromer, doorstromer of bisser of
tussen een heroriëntatie ‘voor’ of ‘tijdens’ de cursus.
Bijsturing van advies kan ook gebeuren op verzoek van de cursist zelf. Hierbij kan
HvN de cursist heroriënteren o.b.v. contact-opname met een leerkracht of via de
toepassing van het nieuwe oriëntatiekader voor adviesbepaling (vb. in het geval
de persoonlijke situatie gewijzigd is of wanneer de covaartest lang geleden werd
afgenomen).
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d) Doorverwijzing
Op basis van het advies, bepaald m.b.v. het oriëntatiekader, en het bestaande
aanbod verstrekt de educatieve consulent een doorverwijzing. Deze is bindend.
De doorverwijzing kan verschillen van het advies wanneer er onvoldoende aanbod
is in de regio waar de cursist woont en wanneer de cursist omwille van zijn
persoonlijke situatie niet bereid is naar een andere regio te trekken.
Ook bij niet onmiddellijke inschrijving na intake door het HvN kan het zijn dat bij
latere aanmelding bij een aanbodverstrekker de doorverwijzing niet meer klopt
wegens wijziging van het aanbod. Op dat ogenblik neemt de aanbodverstrekker
contact op met het HvN voor een wijziging van de doorverwijzing.
Voorts kan het advies ook wijzigen in een andere doorverwijzing wanneer het een
opleiding betreft die georganiseerd wordt in een strafinstelling. Het initiatief en de
coördinatie liggen hier bij het Huis van het Nederlands en dergelijke
doorverwijzing is slechts van toepassing wanneer het aantal cursisten te beperkt
is om een apart aanbod van CBE en CVO in te richten. HvN overlegt hierover met
de onderwijscoördinator voor de strafinstelling van het bevoegde consortium
volwassenenonderwijs
Tot slot kan het advies ook wijzigen in een andere doorverwijzing in een aantal
specifieke gevallen:
Advies CBE/CVO 180 :


wordt een doorverwijzing CBE,
indien de kandidaat-cursist anders-gealfabetiseerd is en indien geen cursus
‘Latijns Schrift’ wordt aangeboden
of indien er geen verlengd traject in aanbod is en een covaarscore van 25 of
minder wordt behaald.



wordt een doorverwijzing CVO 120,
indien er geen verlengd traject in aanbod is een covaarscore van 26 of meer
wordt behaald.

Advies CVO 80/UT :


wordt een doorverwijzing CVO 120,
indien er geen verkort traject wordt aangeboden of indien de kandidaat-cursist
niet voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs,
geen educatief perspectief heeft op niveau van het hoger onderwijs, geen
intentie heeft om Nederlands te leren in een kort en intensief studietraject en
niet kan steunen op de kennis van tenminste één West-Europese taal.

e) Reserveren bij CVO
Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen kan, indien de cursist beslist welke
cursus hij/zij zal volgen, een plaats reserveren in de cursus die door de cursist
gekozen wordt. De centra dienen hiervoor hun cursusomschrijving, die ze
uitwisselen met het Huis van het Nederlands, te laten voorafgaan door een code.
Deze bestaat uit 4 of 5 delen: traject, lesmoment, aantal lesmomenten, eventueel
Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 31032014

Pagina 8

lesdagen en lesplaats. De centra dienen wanneer de kandidaat-cursist zich
effectief inschrijft de reservatie te bevestigen. Wanneer de kandidaat-cursist
alsnog kiest voor een andere cursus binnen hetzelfde centrum moet de reservatie
geannuleerd worden en kan de cursist worden ingeschreven in een andere cursus.
Wanneer de kandidaat-cursist kiest voor een cursus in een ander centrum moet er
contact worden opgenomen met HvN die dan de reservatie annuleert.
Voor het registratiemoment bezorgt het Huis van het Nederlands een overzicht
aan het centrum met de openstaande reservaties. Indien de kandidaat-cursist bij
intake nog geen keuze maakt voor een cursus wordt er niet gereserveerd maar
wordt het dossier getransfereerd naar alle centra actief binnen het werkingsgebied
van de antenne waar de cursist zich aanmeldt of waar de kandidaat-cursist les wil
volgen.
f) Niveautesten
Een niveautest is een taalniveaubepaling voor een kandidaat-cursist die ofwel de
Nederlandse taalkennis via een informele weg verwierf of waarvan het laatste
behaalde NT2-certificaat een tijd terug werd behaald.
f.1. Niveautesten voor cursisten met CBE-profiel
Voor cursisten met een doorverwijzing CBE die een opleiding NT2 in CBE willen
starten of voortzetten gebeurt de niveaubepaling door CBE en dit op basis van
eigen niveautesten.
f.2. Niveautesten voor cursisten met CVO-profiel
Voor cursisten met een doorverwijzing CVO die een opleiding NT2 in een CVO
willen starten of voortzetten, gebeurt de niveaubepaling tot en met instapniveau
4.2 ofwel door HvN ofwel door CVO en dit uitsluitend op basis van een uniforme
testbatterij niveautesten. De niveautesten t.e.m. 2.4 werden ontwikkeld in een
werkgroep van NT2-leerkrachten en NT2-coördinatoren onder supervisie van HvN
en goedgekeurd werd op de Algemene Vergadering van 30 maart 2012. De
niveautesten 3.1 t.e.m. 4.2 werden na een analyse van diezelfde werkgroep
integraal overgenomen vanuit HvN Limburg. De bevoegdheid om deze testen af
te nemen werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 20 maart 2013.
De niveautesting die door HvN wordt gedaan is adviserend maar niet bindend.
Een CVO kan via het document ‘bijsturing instapniveau’ het door HvN
geadviseerde instapniveau wijzigen. Een bijsturing is een aanpassing van het
advies van HvN op basis van de vaststelling dat het door HvN geadviseerde
instapniveau niet in overeenstemming blijkt te zijn met het feitelijke instapniveau
van de cursist. De cursist kan dan van instapniveau veranderen.
Dit gebeurt na overleg tussen CVO en HvN en na ondertekening (door CVO) van
het document ‘bijsturing instapniveau’. Een nieuw intakeformulier wordt voor de
betrokken cursist door HvN opgemaakt en doorgestuurd naar CVO.
f.3. Vrijstellingsproef primair traject Onthaalbureau
Wie een vrijstelling wil bekomen voor het vormingspakket NT2 van het primair
traject van het Onthaalbureau, komt naar HvN voor een vrijstellingsproef.
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f.4. Niveautest in het kader van wooncode
Ook kandidaat-huurders worden in het kader van de Vlaamse wooncode door HvN
getest (sneltest).
f.5. Niveautest niet met het oog op opleiding NT2
HvN neemt ook testen af niet met het oog op een opleiding NT2. Een overzicht
waarvoor HvN een mandaat heeft vindt u in bijlage (Overzicht Testaanvragen
HvN WVl-v2). Dit document zal steeds geactualiseerd worden als de bevoegdheid
van HvN wordt aangepast. De Algemene Vergadering van het Huis van het
Nederlands wordt hiervan telkens op de hoogte gebracht.

3. Aanbod
Het HvN beschikt steeds over een up-to-date aanbod van alle NT2-cursussen per
module. Volgende gegevens worden aangeboden:
School

: naam van het CVO/CBE/VDAB/Syntra die de cursus inricht

Plaats cursus

: dit is de locatie waar de cursus effectief doorgaat

Niveau

: gelieve de benaming van het Europees Referentiekader te
gebruiken met de nummering (A1)

Dag(en)

: dit zijn de dagen waarop de cursus iedere week doorgaat

Begin-en einduur : uur waarop cursus begint en eindigt, indien variërend per
avond ook vermelden, maar op dezelfde lijn!
Startdatum

: datum waarop de eerste les doorgaat

Einddatum

: datum van de laatste les

Prijs

: prijs van deze cursus, i.e. wat moet betaald worden om te
kunnen starten met de cursus. Het aantal uur dat met deze
startprijs gevolgd kan worden wordt erbij vermeld.

Zelfstudie

: omvat het aandeel zelfstudie dat in de opleiding wordt
opgenomen

Inschrijven

: adres van de locatie waar men kan inschrijven voor deze
cursus vanaf datum waarop de inschrijvingen starten

Uren

: aantal uren van de cursus/module

Vervolgopleiding

: mogelijkheid om binnen dezelfde onderwijsinstelling een
vervolgtraject te volgen

Inschrijven tot

: datum tot wanneer kan ingeschreven worden. (tot wanneer
de educatieve consulent kandidaat-cursisten mag doorsturen.
Dit kan uiterlijk 1/3van de cursus zijn.)

Contactpersoon

: persoon die op de hoogte is van de cursus en met wie de
educatief consulent contact kan opnemen voor informatie
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omtrent deze cursus (vb. mogelijkheid om nog in te stappen,
…)
Telefoonnummer

: tel nr contactpersoon (cf. hierboven)

4. Opvolging regelmatige deelname
De doelgroep voor opvolging bestaat uit cursisten NT2 in één van de volgende
dwingende trajecten:




Het primaire inburgeringstraject (regisseur is het OHB)
De voorwaarde van taalbereidheid voor kandidaat-huurders van een sociale
huurwoning (regisseur is het HvN)
Een door de VDAB erkend traject naar werk voor anderstalige werkzoekenden
(regisseur is de VDAB)

Bij de communicatie gebruikt men het rijksregisternummer van de cursist. Indien
dit niet mogelijk is, maakt men een uniek cursistnummer aan.
Bij doorverwijzing van een cursist naar een aanbodsverstrekker of bij reservatie
van een plaats in een opleiding NT2, informeert het Huis van het Nederlands de
aanbodsverstrekker over het statuut van de NT2-cursist en of die gevat is door de
bepalingen m.b.t. de opvolging van regelmatige deelname (cfr intakeformulier
HvN).
De aanbodsverstrekker NT2 registreert de aanwezigheden van betrokken cursist
(via elektronische uitwisseling) en de datum van instap en beëindiging van de
cursus.
5. Detectie van uitval
De aanbodverstrekkers NT2 kunnen de reden van uitval uitwisselen via het KBI.
Op basis van die gegevens zal het HvN de uitval van cursisten in kaart brengen.
6. Bijlagen
Bijlage 1 : document ‘Bijsturing Advies’
Bijlage 2 : document ‘Bijsturing Instapniveau’
(zie pg. 12 en 13)
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BIJSTURING ADVIES HvN

Datum : …………………………………..
Ondergetekende ………………………………………………………………………………….. , lesgever bij :
……………………………………te ……………………..
verklaart hierbij dat cursist ………………………………………………………………………………….. ondanks
het advies van HvN, o.m. op basis van een covaarscore van …… / 48, in de toekomst
beter een ander studietraject zou volgen.
Aanwezigheid in de lessen (aantal keren, regelmaat):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Medewerking tijdens de lessen, motivatie van de cursist:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reden aanvraag bijsturing advies:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor waar en echt verklaard,
Handtekening lesgever :

Voorstel nieuw advies:
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BIJSTURING INSTAPNIVEAU

Ondergetekende ………………………………………………………………………………….., lesgever bij
………………………………..…te…………..….…………,

verklaart hierbij dat het door HvN geadviseerde instapniveau ………………………………….
wordt bijgestuurd naar instapniveau ………………………………………………………………………….
Motivering aanvraag bijsturing instapniveau:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor waar en echt verklaard,
Handtekening lesgever :

Bijgestuurd instapniveau ……………
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