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1.  In le iding 

Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming een 
vraag om advies ontvangen over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het 
Nederlands. De raad werd verzocht zijn advies met spoed te verstrekken overeenkomstig 
artikel 9, tweede lid van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen en gelet op de timing van de werkzaamheden van het Vlaams Parlement. 
 
 

2.  Preambule 

De raad stelt vast dat het voorontwerp van decreet voorziet in de decretale regeling van de 
Huizen van het Nederlands, zonder dat evenwel een grondige evaluatie werd gemaakt van de 
aflopende experimentperiode van de Huizen van het Nederlands. 
Gezien dit gegeven is het voor de raad essentieel dat de voorgestelde regeling na verloop van 
één jaar werking grondig wordt geëvalueerd, in dialoog met alle stakeholders. Indien hieruit 
zou blijken dat een bijsturing nodig is dient de decretale regeling te worden herzien. 
 
De verankering van een evaluatie na één jaar werking is voor de raad de bepalende 
voorwaarde bij de formulering van onderstaand advies. 
 
 

3.  Kracht l i jnen  

In zijn standpunt van 15 mei 2002 over Nederlands als tweede taal (NT2) heeft de raad 
vastgesteld dat de allocatie van de cursisten naar opleidingen Nederlands als tweede taal  niet 
altijd optimaal gebeurt. Een betere toeleiding is nodig, niet alleen om een correcte inschatting 
te kunnen maken van de behoeften, maar ook met het oog op een aangepast traject. Daarom 
heeft de raad er voor gepleit dat de toeleiding tot opleidingen NT2 zou gebeuren via één 
gemeenschappelijk en onafhankelijk intake-instrument. Van daaruit moet op basis van een 
grondige screening een traject worden uitgetekend met één opvolgingsdossier. 
 
Het opzet van het decreet komt overeen met de zienswijze van de raad om te komen tot één 
gemeenschappelijk en onafhankelijk intake-, screening- en dispatchinginstrument dat 
kandidaat-cursisten op deskundige wijze kan oriënteren naar het meest gepaste aanbod NT2.  
 
Het blijft echter belangrijk dat de feitelijke samenwerking op het terrein tussen de Huizen van 
het Nederlands, de centra en de onthaalbureaus op regelmatige tijdstippen wordt geëvalueerd. 
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Steeds moet ernaar gestreefd worden de intake, screening en doorverwijzing van cursisten 
NT2 zo efficiënt mogelijk te organiseren en zo nodig bestaande structuren aan te passen.  
 
De raad stelt voor om ook andere aanbieders van NT2-opleidingen ('derden' en privé-
aanbieders) dan de in het voorontwerp van decreet bedoelde centra (centra voor 
basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs, de talencentra ingericht bij een 
universiteit, de syntra en de VDAB-beroepsopleidingscentra) op te nemen in de  
bestuursstructuur van de Huizen van het Nederlands. 
 
 

4.  Advies 

4 . 1 .  P r i n c i p e  

In zijn standpunt van 15 mei 2002 over Nederlands als tweede taal (NT2) heeft de raad 
vastgesteld dat de allocatie van de cursisten naar opleidingen Nederlands als tweede taal  niet 
altijd optimaal gebeurt. Een betere toeleiding is nodig, niet alleen om een correcte inschatting 
te kunnen maken van de behoeften, maar ook met het oog op een aangepast traject. Daarom 
heeft de raad er voor gepleit dat de toeleiding tot opleidingen NT2 zou gebeuren via één 
gemeenschappelijk en onafhankelijk intake-instrument. Van daaruit moet op basis van een 
grondige screening een traject worden uitgetekend met één opvolgingsdossier. 
 
De conclusies van de  rondetafelconferentie NT2 op 22 mei 2002 bevestigde de nood aan het 
uitbouwen van een centrale intake en registratie op regionaal vlak. Dit kan gebeuren in de 
vorm van een NT2-loket, met medewerking van de verschillende aanbieders. Op die manier 
wordt intake- en testfase alsook de doorverwijzing naar het meest passende opleidingsaanbod 
door een neutrale instantie geüniformiseerd en opgevolgd. Aan deze centrale intake wordt een 
systeem van cursistenregistratie en cursistenvolgsysteem gekoppeld. 
 
Op basis van vermelde inzichten werden de Huizen van het Nederlands als feitelijke 
samenwerkingsverbanden of verenigingen zonder winstoogmerk verankerd in het decreet van 
20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting.  Einde 2002 werd, 
ten experimentele titel, op zeven plaatsen met de werking van de Huizen van het Nederlands 
gestart. 
 
De ter advies voorgelegde regeling sluit de pilootfase af. De Huizen van het Nederlands 
krijgen via het voorontwerp van decreet een gestructureerde (missie, organisatie, bestuur, 
personeel, financiering) eigenstandigheid.  
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Het opzet van het decreet komt overeen met de zienswijze van de raad om te komen tot een 
toeleiding tot opleidingen NT2 via één gemeenschappelijk en onafhankelijk intake-instrument 
dat kandidaat-cursisten, na testing, op deskundige wijze kan oriënteren naar het meest 
gepaste aanbod.  
 
 

4 . 2 .  C o n c r e t e  u i t w e r k i n g  

Bij de concrete uitwerking van het instrumentarium wenst de raad volgende aanvullende 
bemerkingen te formuleren: 
 
4 . 2 . 1  M i s s i e  

(a) De Huizen van het Nederlands zullen anderstaligen oriënteren naar het meest gepaste 
aanbod Nederlands als tweede taal. Hierdoor kunnen ondermeer dubbele inschrijvingen 
worden vermeden en wachtlijsten worden uitgezuiverd. Het probleem van de wachtlijsten 
wordt evenwel niet opgelost. In de eerste plaats dient er werk worden gemaakt van een 
uitbreiding van het aanbod om de wachtlijsten weg te werken.  
 
(b) De raad vraagt dat voorafgaandelijk aan de invoering van de voorgestelde regelgeving, 
duidelijkheid wordt verschaft op welke wijze de decretaal voorziene autonomie van de centra 
voor volwassenenonderwijs inzake testen en verlenen van vrijstellingen aan cursisten 
verzoenbaar is met het voorontwerp van decreet. 
 
(c) In de voorgestelde regeling wordt de doelgroep omschreven als ‘anderstaligen die voldaan 
hebben aan de voltijdse leerplicht …’. De raad onderstreept in dit verband dat jongeren tussen 
15 en 18 jaar (de deeltijds leerplichtigen) moeten worden opgevangen binnen het secundair 
onderwijs en niet door de centra voor basiseducatie of de centra voor volwassenenonderwijs. 
  
(d) Het is belangrijk dat de cursist met eventuele klachten wat betreft de werking van het Huis 
van het Nederlands terecht kan. In de voorgestelde regeling is niet voorzien in een klachten –
en beroepsprocedure in hoofde van de cursist. De raad vraagt dat het voorontwerp van 
decreet overeenkomstig zou worden aangepast. 
 
(e) Ten aanzien van de inburgering van nieuwkomers hebben de Huizen van het Nederlands 
samen met de onthaalbureaus, voorzien in het decreet van 28 februari 2003 betreffende het 
Vlaamse inburgeringsbeleid, en de VDAB een belangrijke opdracht.  
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Het is voor de raad essentieel dat met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers, de 
minimale taakstelling van de Huizen van het Nederlands duidelijk in het decreet  wordt 
geëxpliciteerd (artikel 3, §1, 2e lid, toe te voegen). Met name dat het Huis van het Nederlands 
in zijn regio verantwoordelijk is:  
 voor het testen en doorverwijzen van de doelgroep van het inburgeringbeleid naar een 

passend cursusaanbod Nederlands als tweede taal; 
 voor een informatie-uitwisseling naar het onthaalbureau via het cliëntvolgsysteem over de 

resultaten van de testing;  
 om samen met het onthaalbureau en de VDAB een geïntegreerd samenwerkingsverband 

op te zetten om via één loket diensten te verstrekken.  
 
4 . 2 . 2  B e s t u u r s s t r u c t u u r  

Voor de raad is een nauwe, functioneel op mekaar afgestemde samenwerking binnen de regio 
tussen het Huis van het Nederlands, de centra en het onthaalbureau cruciaal.  
 
De opname van de centra en het onthaalbureau in de Raad van Bestuur van het Huis van het 
Nederlands vormt een formele verankering. De congruentie van de werkingsgebieden van de 
Huizen van het Nederlands en de onthaalbureaus is een andere voorwaardenscheppende 
factor die de efficiëntie in de samenwerking kan bevorderen.  
 
Het blijft niettemin belangrijk dat de feitelijke samenwerking op het terrein op regelmatige 
tijdstippen wordt geëvalueerd. Steeds moet ernaar gestreefd worden de intake, screening en 
doorverwijzing van cursisten NT2 zo efficiënt mogelijk te organiseren en zo nodig de 
bestaande regeling aan te passen. Dit zou ook kunnen betekenen dat, zonder het kader en de 
finale verantwoordelijkheid van het Huis van het Nederlands te wijzigen, binnen de Raad van 
Bestuur van het Huis van het Nederlands afspraken worden gemaakt tussen de 
samenstellende geledingen over een concrete taakverdeling (intake, screening, dispatching) 
ter realisatie van de doelstellingen van de voorgestelde regeling, die onverkort blijven gelden.  
 
De raad stelt vast dat onder de 'centra' die bij het Huis van het Nederlands betrokken worden 
uitsluitend de centra voor basiseducatie, de centra voor volwassenenonderwijs, de talencentra 
ingericht bij een universiteit, de syntra en de VDAB-beroepsopleidingscentra begrepen 
worden. In zijn standpunt NT2 van 15 mei 2002 heeft de raad ervoor gepleit om het NT2-
aanbod te verbreden, via de erkenning van meerdere aanbodverstrekkers, waarbij ook 
'derden' en privé-aanbieders in aanmerking moeten komen. De raad stelt dan ook voor om in 
het decreet een bepaling op te nemen die andere aanbieders van NT2-opleidingen dan de 
hoger genoemde centra toelaat om tot de bestuursstructuur Huizen van het Nederlands toe te 
treden en om bij de werking van de Huizen van het Nederlands betrokken te worden 
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4 . 2 . 3  O v e r g a n g s b e p a l i n g e n  

De hierboven vermelde regeling van de Huizen van het Nederlands, opgenomen in het decreet 
van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, dient bij 
de invoering van de nieuwe decretale regeling te worden opgeheven. 
 
 


