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Betreft: advies civiel effect inburgering 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
De commissie Diversiteit heeft uw adviesvraag in goede orde ontvangen en heeft zich over de vragen 
die u aan de commissie voorlegde, gebogen. Graag wil de commissie Diversiteit als antwoord op uw 
vragen een aantal bekommernissen en aandachtspunten overmaken met betrekking tot volgende 
aspecten: 1) het civiel effect oftewel de maatschappelijke meerwaarde van inburgering en het 
inburgeringscertificaat, 2) het belang van een goed uitgebouwd taalbeleid, 3) de uitbouw van nieuwe 
secundaire trajecten, 4) monitoring van de effecten van het beleid en 5) het betrekken van het 
middenveld bij de uitbouw van het beleid. 
 
 
1. De maatschappelijke meerwaarde van inburgering en het inburgeringscertificaat 
  
De commissie Diversiteit neemt kennis van uw plannen in verband met het invoeren van een 
inburgeringscertificaat, onder meer ook via de specificaties in uw beleidsnota 2009-2014 Inburgering 
en Integratie. U geeft aan dat u met het inburgeringscertificaat de doorstroom van nieuwe Vlamingen 
naar de arbeidsmarkt wenst te ondersteunen. Het certificaat zou inburgeraars belonen die geslaagd 
zijn voor de evaluatietest maatschappelijke oriëntatie en die een hoger taalniveau hebben verworven 
dan het minimale niveau dat vereist is om aan de inburgeringsplicht te voldoen (meer bepaald een 
attest Nederlands niveau A2 behaald hebben).  
 
De sociale partners en kansengroepen binnen de commissie Diversiteit waarderen het ten zeerste 
dat u werk wil maken van meer kansen op doorstroom naar werk van inburgeraars. De toegang tot 
werk is de belangrijkste sleutel tot integratie en participatie voor mensen die zich in Vlaanderen 
vestigen. De leden van de commissie Diversiteit willen de minister graag steunen bij het uitdragen 
van de boodschap dat er bij nieuwkomers heel wat waardevol talent aanwezig is voor organisaties en 
bedrijven en bij het wegnemen van drempels die de indiensttreding van nieuwkomers belemmeren.  
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De sociale partners en de kansengroepen vrezen echter dat een nieuw inburgeringscertificaat niet 
het meest effectieve en efficiënte middel is om dit doel te bereiken. Ze zien veeleer mogelijkheden in 
de uitbouw van een goede toeleiding naar de arbeidsmarkt en in de uitbouw van een kwaliteitsvol en 
transparant aanbod inzake Nederlands als tweede taal en van de ondersteuning van het taalbeleid in 
organisaties en bedrijven. 
 
De leden van de commissie Diversiteit willen graag volgende bedenkingen maken: 
 

- Voor de commissie Diversiteit is het traject dat inburgeraars afleggen belangrijker dan 
certificaten of attesten. Het is belangrijk dat inburgeraars op een aanbod op maat kunnen 
rekenen, ook wanneer ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Het inhoudelijke traject en de 
competenties die mensen daarbij uitbouwen staan hierbij voor de commissie Diversiteit 
voorop. De maatschappelijke participatie en het civiel effect zijn de doelen die men wil 
bereiken en in het licht daarvan moet worden bekeken welke middelen best worden ingezet. 
De commissie Diversiteit stelt zich vragen bij de meerwaarde van een certificaat inburgering 
naast de bestaande certificaten NT2. Ook zou een certificaat inburgering en de daarbij 
horende testen heel wat administratieve lasten met zich meebrengen. Tot slot moet men 
oppassen met het verbinden van sancties aan het niet behalen van een attest of certificaat. 
Er kunnen heel wat redenen aan de basis liggen van het niet succesvol afronden van een 
traject (denk aan leermoeilijkheden, moeilijke combinatie met werk en/of gezin, 
gezondheidsproblemen enz.)   

- Levens en loopbanen verschillen. Niet iedereen heeft nood aan dezelfde ondersteuning op 
vlak van taal of aan het bereiken van hetzelfde taalniveau. Zo hebben mensen afhankelijk 
van de job die ze uitoefenen nood aan uiteenlopende vaardigheden Nederlands. Het is erg 
belangrijk op maat van een persoon te kijken met welk taaltraject hij of zij gebaat is om in 
zijn of haar loopbaan, of op andere domeinen van het maatschappelijk leven, stappen 
vooruit te kunnen zetten.   

- Er moet worden over gewaakt bij werkgevers geen verkeerde verwachtingen t.a.v. 
inburgeringsattesten- en certificaten te creëren. Indien werkgevers zouden gaan denken dat 
iemand met een inburgeringscertificaat en een niveau Nederlands A2 voor eender welke 
baan perfect inzetbaar is wat de kennis van het Nederlands betreft, zou al snel kunnen 
blijken dat dit een misvatting is. In de groep van mensen die een taalniveau A2 behaald 
hebben of zullen behalen, gaat een grote diversiteit aan taalvaardigheden schuil. Indien er 
bij werkgevers valse verwachtingen worden gecreëerd, kan dit zich tegen het imago van 
inburgeringsattesten- en certificaten keren. Hier dient omzichtig mee te worden 
omgesprongen. 

- Ook bij de inburgeraars zelf mogen geen valse verwachtingen worden geschapen. Er zal 
demotivatie optreden wanneer inburgeraars van een attest of certificaat verwachten dat het 
hen toegang tot een job verschaft en wanneer deze verwachting in de praktijk niet wordt 
ingelost. Op dit punt is het relevant naar de ervaringen in Nederland te kijken. 

- Bij selectie en aanwerving bekijkt een bedrijf of organisatie met een kandidaat welke 
taalvaardigheden hij of zij heeft en of deze voldoende zijn voor de job. Ook kan een 
werkgever bekijken welk traject kan worden afgelegd om de taalvaardigheden, indien deze 
niet voldoende zijn, vanaf de indiensttreding nog verder te vervolledigen. De vraag stelt zich 
of een inburgeringscertificaat waarop een specifiek taalniveau wordt vermeld, toegevoegde 
waarde biedt in de aanwervingsprocedure. 
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- Niettegenstaande het feit dat bedrijven kandidaten zelf screenen op taalvaardigheid, kunnen 
de taalniveaus die gehanteerd worden door de NT2-aanbieders wel een eerste indicatie 
bieden. Bedrijven en hun HR-medewerkers zijn doorgaans niet vertrouwd met de 
verschillende taalniveaus. Voor de commissie Diversiteit is het alleszins belangrijk dat er 
meer klaarheid wordt gecreëerd inzake de verschillende taalniveaus die door verschillende 
betrokken instanties worden gehanteerd. Er is zowel voor de cursisten, werkgevers als 
trajectbegeleiders nood aan meer transparantie ter zake. Het Europees referentiekader voor 
moderne vreemde talen kan ook voor werkgevers en werkzoekenden een herkenbare 
referentie worden, op voorwaarde dat alle aanbieders dezelfde codes en termen gebruiken. 

- Wanneer mensen worden aangespoord om bepaalde taalniveaus te behalen of in bepaalde 
testen te slagen, dient hier een adequaat cursus- en ondersteuningsaanbod tegenover te 
staan.  

- Wat de cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) betreft, ligt voor de commissie Diversiteit 
vooral het accent op het aanbieden van kennis en informatie en het bijbrengen van 
vaardigheden die voor de inburgeraar een hulpmiddel vormen om zijn of haar weg in de 
samenleving te vinden. Ook kennis over de arbeidsmarkt is hier een belangrijk onderdeel 
van. Verder is het belangrijk dat de diversiteit die vandaag in de samenleving aanwezig is, 
wordt meegenomen in het beeld dat van de Vlaamse samenleving vandaag wordt geschetst. 
Wat de idee van een evaluatietest MO betreft, wenst de commissie Diversiteit op te merken 
dat hierbij het gevaar dreigt tot arbitraire, subjectieve of waardegeladen testen te komen. 
Voor de commissie Diversiteit staat het bieden van een antwoord op concrete, praktische 
vragen van de cursisten voorop, zoals ook in de vernieuwde methodiek van de cursus 
maatschappelijke oriëntatie wordt voorzien. Ook wenst de commissie Diversiteit op te 
merken dat er bij de cursus maatschappelijke oriëntatie voldoende aandacht moet zijn voor 
de diversiteit binnen de groep van de inburgeraars. Niet alle inburgeraars hebben hetzelfde 
niveau. Tot slot wil de commissie Diversiteit aangeven dat het traject inzake 
maatschappelijke oriëntatie niet stopt op het moment dat de cursus is afgelopen. Ook hier 
kan voor heel wat mensen na het primair inburgeringstraject verdere ondersteuning nuttig 
zijn. 

- Inburgeraars kunnen op heel wat drempels stoten die hen verhinderen een traject te 
vervolmaken zoals het opnemen van werk en/of de zorg voor kinderen. Ook zijn er mensen 
voor wie het in het kader van hun regularisatie extra belangrijk is om aan het werk te zijn. 
Voor hen kan het moeilijk zijn een inburgeringsattest en of -certificaat te behalen. Ook heeft 
niet iedereen hetzelfde leervermogen op het vlak van taal. Het mag niet de bedoeling zijn de 
‘sterke’ inburgeraars, die vlot een hoger taalniveau halen, extra te belonen en de groep die 
het moeilijker heeft, in de kou te laten staan. Maximale informatie en communicatie rond 
inburgering, een goede begeleiding tijdens het traject en trajecten die rekening houden met 
specifieke noden en mogelijkheden dienen uitval te voorkomen. 

- Aangezien de toegang tot kwaliteitsvolle arbeid cruciaal is voor een volwaardige participatie 
aan de samenleving, dient er bij de oriëntatie van de inburgeraars voldoende aandacht te 
gaan naar het doorgeven van kennis en vaardigheden inzake de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Dit kan, ook in het primaire traject, nog verder worden uitgebouwd.    

- Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat de Vlaamse overheid en de lokale 
overheden hun voorbeeldfunctie vervullen. Aangezien u als minister zowel voor de lokale 
overheden als voor het personeel van de Vlaamse overheid bevoegd bent, is het belangrijk 
te bekijken welke openingen u voor nieuwkomers en anderstaligen kan creëren in het 
personeelsbestand van deze besturen. Aandacht voor erkenning van buitenlandse diploma’s 
en van EVC’s, voor wervings- en selectieprocessen (inclusief de formulering van vacatures 
en de taalvereisten die voor vacante betrekkingen worden gevraagd) is essentieel. Ook kan 
er aan de uitbouw van stages voor deze doelgroep worden gedacht. 
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Tot slot wenst de commissie Diversiteit op te merken dat inburgering een thema is dat heel wat 
beleidsvelden bestrijkt, waaronder werk, onderwijs, welzijn, cultuur en gelijke kansen. De commissie 
Diversiteit zou u dan ook willen vragen om, vanuit uw coördinerende bevoegdheid ter zake, binnen 
de Vlaamse Regering met uw collega’s bevoegd voor de andere beleidsdomeinen voldoende overleg 
te plegen zodat een coherent beleid ten aanzien van inburgeraars over de verschillende domeinen 
kan worden gerealiseerd.   
 
2. Uitbouw taalbeleid 
 
De commissie Diversiteit wenst te onderstrepen dat er in Vlaanderen nog heel wat werk dient te 
worden verzet op het vlak van taalbeleid en taalondersteuning. Ook op vlak van taalbeleid voor 
werkenden dient nog heel wat knowhow, praktijkervaring en een adequaat aanbod te worden 
ontwikkeld. De commissie Diversiteit waardeert dan ook uw aandacht voor dit aspect van het 
inburgerings- en integratiebeleid. Zelf zal de commissie Diversiteit begin 2010 werk maken van een 
advies over taalbeleid in bedrijven, om zo de uitbouw van dit taalbeleid mee te ondersteunen en vorm 
te geven. 
 
Op dit moment wil de commissie Diversiteit alvast volgende punten noemen: 
 
- Er is nood aan een ruimer, meer flexibel en passend vormingsaanbod Nederlandse Taal, zowel 

op als buiten de werkvloer. Onder meer volgende elementen dienen te worden uitgebouwd of 
gefaciliteerd: 
- Het aanbod vakgericht Nederlands  
- Combinatietrajecten werk + tweedetaalverwerving   
- Combinatietrajecten zorg + tweedetaalverwerving (moeders/vaders met jonge kinderen 

hebben nood aan een specifiek aanbod incl. kinderopvang) 
- Het aanbod aan bedrijven bij de uitbouw van een integraal taalbeleid (met inbegrip van 

aandacht voor welke taaleisen je aan kandidaten (afhankelijk van het functieprofiel) kan 
stellen, hoe je dit best kan beoordelen, hoe je voor toegankelijk taalgebruik op de werkvloer 
kan zorgen en hoe je anderstalige personeelsleden kan ondersteunen). Op dit punt kan 
verwezen worden naar de taalscans die door een aantal Huizen van het Nederlands worden  
aangeboden. Hierbij wordt het taalgebruik in een bedrijf geïnventariseerd, geanalyseerd en 
worden talige verbeteracties voorgesteld. De service die hierbij aan bedrijven wordt 
geboden, wordt als erg waardevol ervaren. Een dergelijke taalbeleidservice zou dan ook 
moeten kunnen worden verruimd.  

- De inzet van de mogelijkheden die via de VDAB worden aangeboden aan anderstaligen op 
de werk- en opleidingsvloer: Nederlands op de Werkvloer (NODW) voor anderstaligen die 
aan het werk zijn en extra training nodig hebben, Nederlands op de Opleidingsvloer (NODO) 
voor anderstaligen die een beroepsopleiding volgen en de IBO met taalondersteuning voor 
anderstaligen die een individuele beroepsopleiding volgen en extra nood hebben aan 
taalondersteuning. Deze mogelijkheden zouden nog meer moeten kunnen worden gebruikt. 
Zo is vandaag het aanbod van Nederlands op de Werkvloer bij heel wat werkgevers nog 
onvoldoende bekend. 
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- De kostprijs van de taaltrajecten dient naderbij te worden bekeken en financiële drempels 
weggenomen. Zo zijn de opleidingen in universitaire talencentra vandaag voor vele 
hooggeschoolde anderstaligen geschikt omwille van hun korte duur en intensiteit (trajecten 
van twee maanden maken het mogelijk snel naar werk te kunnen doorstromen). Toch zijn ze 
niet voor iedereen betaalbaar, hoewel onder meer opleidingscheques zeker hun steentje 
bijdragen. 
 

Taligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de uitbouw van het taalbeleid dienen ook de 
Nederlandstaligen hun verantwoordelijkheid op te nemen en zo veel mogelijk kansen aan 
anderstaligen te bieden om in de dagdagelijkse gesprekken en communicatie de kennis van het 
Nederlands verder te ontwikkelen. Ook dit aspect dient een volwaardige plaats in de acties en 
communicatie te krijgen.  
 
 
3. Uitbouw nieuwe secundaire trajecten 
 
Het inburgeringsbeleid is gebaat bij het uitwerken van kwalitatieve en innovatieve trajecten die zoveel 
mogelijk met de mogelijkheden en noden van nieuwkomers rekening houden. Er moet werk worden 
gemaakt van meer mogelijkheden in de secundaire trajecten. Zo kan er onder meer gedacht worden 
aan een voorbereidend jaar voor nieuwkomers die verder willen studeren in het hoger onderwijs, aan 
structurele en integrale trajecten naar ondernemerschap en aan de uitbouw van werkervaring, zowel 
in de privésector, de social profit als de openbare besturen, bijvoorbeeld door middel van stages. 
 
4. Monitoring van de effecten van het beleid 
 
Het effect van beleidsinspanningen inzake het civiel effect van inburgering kan enkel worden 
gemeten indien de positie van nieuwkomers op cruciale domeinen van het maatschappelijk leven, 
waaronder de arbeidsmarkt, wordt opgevolgd. Op dit moment is er geen zicht op het parcours dat 
inburgeraars na het beëindigen van het inburgeringstraject afleggen in het hoger onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. De commissie Diversiteit vraagt dan ook werk te maken van een goede monitoring van 
de positie van nieuwkomers, afgestemd met de monitoring van de (arbeidsmarkt)positie van etnisch-
culturele minderheden in het algemeen. Ook is het van belang om, naast een kwantitatieve analyse, 
de inburgeraars te bevragen over hun ervaringen inzake het aanbod ten aanzien van hun doelgroep 
en inzake hun positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en suggesties voor het beleid in te 
winnen. 
 
5. Betrokkenheid middenveld 
 
De leden van de commissie Diversiteit vinden het belangrijk mee uit te dragen dat nieuwkomers 
voldoende kansen op de arbeidsmarkt moeten krijgen en er mee voor zorgen dat ze niet op onnodige 
drempels stoten. De sociale partners en de kansengroepen zijn bereid hier als middenvelds-
organisaties verder overleg over te plegen en advies in te verlenen.  
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Zij zijn dan ook allen betrokken partners: de werkgeversorganisaties als werkverschaffers met oog 
voor een divers personeelsbestand; de vakbonden vanuit hun diversiteitswerking in bedrijven en 
organisaties en vanuit hun ondersteuning van nieuwkomers bij hun stappen op de Vlaamse 
arbeidsmarkt; het Minderhedenforum als spreekbuis van de etnisch-culturele minderheden. 
 
Verder is, zoals u in uw beleidsnota aangeeft, ook terugkoppeling naar het Vlaams Economisch 
Sociaal overlegcomité (Vesoc) belangrijk. 
 
De commissie Diversiteit wenst daarnaast aan te geven dat het niveau van de SERR/RESOC’s, de 
regionale raden en tripartite overlegcomités, aangewezen is om op maat van de noden en 
opportuniteiten van de regionale arbeidsmarkt uitvoering en invulling te geven aan de 
maatschappelijke meerwaarde van inburgeringstrajecten (en desgewenst ook aan de Dag van de 
Inburgeraar). Onder meer op het vlak van taalbeleid in bedrijven zijn er regio’s die al heel wat 
praktijkervaring uitbouwden, afgestemd op hun specifieke context. 
 
Verder is het ook aan de diversiteitsmakelaars (projectontwikkelaars evenredige arbeidsdeelname 
(EAD), jobkanaalconsulenten, diversiteitsconsulenten van de vakbonden, activeringsconsulenten), 
onder meer gebruik makende van de EAD-toolbox, om mee in te zetten op het creëren van maximale 
kansen op werk voor nieuwkomers en inburgeraars. Ook in de diversiteitsplannen is aandacht voor 
ondersteuning van inburgeraars en anderstaligen op zijn plaats. Er zijn al heel wat 
diversiteitsplannen die acties ter zake bevatten. 
 
Tot slot zijn engagementen en acties inzake nieuwkomers, taalondersteuning en taalbeleid ook 
gepaste thema’s die in de sectorconvenanten kunnen worden opgenomen. Diversiteit is er immers 
één van de drie vaste thema’s en een sectorspecifieke aanpak kan heel wat troeven bieden.   
 
 
 
 

 
 
met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 

 Pieter Kerremans  
 administrateur-generaal  
        


