
 

 

Inburgeraars volgen gemiddeld 28 maanden cursussen Nederlands. De (voor sommige verplichte) 
taalcursussen binnen het inburgeringstraject bereiken het beoogde doel : ze worden  als opstap gebruikt naar 
een vervolgcursus: 74 % studeert immers vrijwillig verder. Dit blijkt uit onderzoek van het Steunpunt 
Inburgering en Integratie (SIenI), een onderzoeksconsortium waarbinnen het Onderzoeksinstituut voor 
Arbeid en Samenleving (HIVA) de taaltrajecten van 101.092 inburgeraars in kaart bracht. 

De cursussen Nederlands Tweede taal (NT2) zijn één van de drie basispijlers van het 
huidige Vlaamse inburgeringsbeleid naast de cursussen maatschappelijke oriëntatie en 
loopbaanoriëntatie. De cursussen binnen het inburgeringstraject moeten gevolgd 
worden aan een CBE (centrum voor basiseducatie) door traag lerende cursisten, of 
aan een CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) door de gemiddelde cursist. Ze 
bedragen respectievelijk 120 uur en 240 uur, en zijn bedoeld als opstap naar een 
vervolgcursus. 

Over de taaltrajecten van inburgeraars weten we nauwelijks iets. Hoe lang duren ze? 
Welk niveau Nederlands bereiken ze? Daarom werd door het HIVA, in het kader van 
het Steunpunt Inburgering en Integratie, bij 101.092 inburgeraars, die zich tussen 
2007 en 2012 in Vlaanderen vestigden, nagegaan hoe hun taaltrajecten eruit zien.  

Een eerste vaststelling is dat 20% van de inburgeraars niet start met een taaltraject. 
Inburgeraars die wél starten, volgen gemiddeld gedurende 28 maanden cursussen 
Nederlands. Tragerlerende cursisten die binnen een CBE hun traject aanvangen, 
volgen gemiddeld 32 maanden les, bij cursisten in een CVO is dit 27 maanden. 
Opvallend is dat heel wat cursisten (39%) al Nederlands beginnen te leren vóór ze aan 
hun inburgeringstraject beginnen. Dit betekent niet dat het inburgeringstraject geen 
zin zou hebben, blijkt immers dat de inburgeraars die een cursus maatschappelijke 
oriëntatie volgen (waar het belang van de taal wordt benadrukt) vaker doorstromen 
naar de hogere richtgraden. 

Een tweede vaststelling betreft het taalniveau dat inburgeraars behalen. Binnen het 
inburgeringstraject zijn de, meeste inburgeraars verplicht om cursussen te volgen op 
een basisniveau1 (niveau 1.1). Het nieuwe decreet betreffende het integratie- en 
inburgeringsbeleid verhoogt dat verplichte niveau van 1.1 naar 1.2.  Samen worden 
die twee cursussen het “overlevingsniveau” genoemd. Van de cursisten die met een 
basiscursus beginnen, start reeds 75% van de CVO cursisten “vrijwillig” met een 
vervolgcursus (1.2), bij de CBE cursisten is dit 68%.2 Bij de verplichte inburgeraars is 
dit zelfs 81% voor CVO en 73 % bij CBE. 

Bij de CVO geraakt  57% van de cursisten verder dan het overlevingsniveau. De traag 
lerende cursisten blijven daarentegen vaak hangen ondanks de gemiddeld 26 
maanden die ze studeren Slechts  16,1% stroomt door naar hogere taalniveaus.  Dit 
betekent niet automatisch dat deze groep niet voldoende Nederlands kan, Nederlands 
kan men ook leren op het werk, door te praten met de buren... De vraag is of dit wel 

                                                           

1 Om een goed beeld te krijgen van de verschillende taalniveaus zie: 
http://www.klaretaalrendeert.be/op_het_werk/taalniveaus 
2 Het betreft CBE cursisten exclusief analfabeten.  



 

 

gebeurt.  Een recente studie van de OESO toont immers aan dat Vlaanderen slecht 
scoort op de taalkennis van anderstalige migranten. 
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