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Voorwoord 
 

Eind 2016 startte de Provincie de taskforce vluchtelingen op. Het was een antwoord op de verhoogde 
instroom van mensen op de vlucht, ook in West-Vlaanderen. Van meet af aan waren veel 
organisaties, overheden en vrijwilligers bij de opvang van deze mensen betrokken. Ook als 
provinciebestuur konden en wilden we niet aan de kant blijven staan.  

We kozen ervoor om in de lijn van onze bevoegdheden en expertise in te zetten op toeleiding naar 
jobs en taalverwerving. Twee aspecten die van groot belang zijn wanneer we mensen willen laten 
integreren.  

De opdracht van de taskforce is drieledig: informeren, coördineren en co-creëren.  

Het pilootproject in Koksijde was een voorbeeld van dat laatste. We brachten organisaties samen om 
het traject dat een asielzoeker doorloopt - van aankomst, over Nederlands leren, een arbeidskaart 
verwerven, een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen, tot zich op de arbeidsmarkt begeven - zo 
vlot en gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Waar haalbaar gebeurde dat binnen de reguliere 
werking van de verschillende organisaties. Hiaten werden opgevuld door de erg gewaardeerde 
medewerking van talrijke vrijwilligers.  

Het pilootproject is afgelopen. We zullen en willen de ervaring en de gerealiseerde tools nu ook 
graag in andere omgevingen inzetten. Samen met de RESOC’s zal het model, zoals het ontwikkeld 
werd in Koksijde, in de verschillende regio’s uitgerold worden. Omdat we echter niet overal tegelijk 
kunnen zijn en de nood hoog is, stellen we dit draaiboek voor. Het is een instrument voor lokale 
besturen en organisaties om zelf aan de slag te gaan en asielzoekers optimaal te ondersteunen en 
begeleiden bij het leren van Nederlands en de zoektocht naar werk.  

Jean de Béthune       Carl Vereecke 
Gedeputeerde voor externe relaties en noord-zuidbeleid  Gedeputeerde voor onderwijs
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1 Taskforce vluchtelingen: focus op werk en taal 
In heel Europa, en ook in onze provincie, zien we een grote toename van vluchtelingen. Veel burgers, 
organisaties en overheden zijn betrokken bij de ontvangst van deze mensen. 

Deze grote groep nieuwkomers zorgt onvermijdelijk voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. 
Op 9 december 2015 startte het provinciebestuur van West-Vlaanderen een taskforce vluchtelingen 
om de integratie en inburgering van deze nieuwkomers te ondersteunen. Omdat werk een ideaal 
middel tot integratie is, werd van meet af aan gekozen voor arbeid als insteek van de provinciale 
werking. Naast arbeid werd ook ingezet op een ander onmisbaar element tot integratie, met name 
taal. 

De doelstellingen van de taskforce zijn drieledig: 

- Informeren en afstemmen via een vloeiend integratietraject. Een asielaanvraag kent veel 
facetten. Een gestroomlijnd proces is een meerwaarde voor de asielzoeker en de 
verschillende betrokken diensten. 

- Cocreatie door matchmaker te zijn tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Veel mensen 
die hier aankomen, hebben heel wat in hun mars. Bovendien raken heel wat vacatures 
moeilijk ingevuld. Ook hier is er een win-winsituatie voor asielzoekers en bedrijven. 

- Het inburgeringsproces van nieuwkomers faciliteren. 

De procedure voor een vluchteling duurt vaak lang, gerekend vanaf de aankomst, over de 
regularisatie, tot de participatie aan de arbeidsmarkt. De verschillende stappen vergen niet alleen 
tijd: ze zijn ook niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Vanuit deze vaststellingen en gezien de 
focus op arbeid en taal zette de taskforce een pilootproject op. Dit in sterk partnerschap met lokale 
en regionale actoren. Dit pilootproject liep van april tot oktober 2016 in Koksijde. 

De asielzoekers die al dan niet al langer in hun procedure vertoefden, werden opgepikt vanuit het 
asielcentrum (Fedasil) en het LOI van Koksijde. Op die manier bood het traject ook een tussentijdse 
oplossing en zinvolle tijdsbesteding voor ‘wachtende’ asielzoekers in procedure. De kennis en 
vaardigheden die ze opdeden tijdens het traject gaan niet verloren als ze, na een positief antwoord 
van het commissariaat-generaal, verhuizen. In de stad waarnaar men verhuist kan men het traject 
met de werkwinkel in die regio voortzetten. Zelfs voor nieuwkomers die negatief advies krijgen, heeft 
een dergelijk traject toegevoegde waarde. 

Het pilootproject bestond uit acties die passen binnen de weg-wijzer, waar gewerkt wordt rond 
onthaal en taal, en binnen de werk-wijzer, waar aandacht besteed wordt aan extra oriëntatie en 
assessment in voorbereiding op de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling. 

Er werd ingezet op taal in samenwerking met de gemeente Koksijde, het Agentschap Integratie en 
Inburgering en de provincie West-Vlaanderen via het Huis van het Leren (Leerwinkel) en het 
Wereldhuis West-Vlaanderen (vrijwilligerswerking). Op basis van de intake en screening werden de 
deelnemers naar het meest geschikte aanbod NT2 georiënteerd. Zo werden ze doorverwezen naar 
het regulier aanbod bij CBE of CVO. Hierna startte de werk-wijzer met oriëntatie naar werk. 
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Afhankelijk van de screening kregen de asielzoekers leerloopbaanbegeleiding van Leerwinkel West-
Vlaanderen naar de gepaste opleiding of oriëntatie naar werk door VDAB (i.s.m. vzw Mentor). 

1.1 Van pilootproject tot draaiboek 
Uit het pilootproject bleek dat er niet zozeer nieuwe zaken ontwikkeld moesten worden, maar dat 
het belangrijk was de bestaande dienstverleningen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om tot 
één coherent traject te komen. De grote kracht van het pilootproject bestond erin dat men zo veel 
mogelijk de reguliere werking van verschillende diensten op elkaar afgestemd heeft, waar nodig 
werden de hiaten opgevangen met o.a. de hulp van vrijwilligers. Men heeft toegewerkt naar een 
naadloze dienstverlening in functie van het traject van de vluchteling en alles werd in functie hiervan 
optimaal afgestemd. Er werd dus vraaggericht ingezet in plaats van aanbodsgericht. 

Het gaat er dus vooral om te coördineren, de juiste contacten te leggen en de planningen van de 
verschillende diensten op elkaar af te stemmen. Deze coördinatie kan in handen liggen van 
bijvoorbeeld een integratieambtenaar, het CAW, … Het is heel belangrijk dat deze lokale coördinator 
goed vertrouwd is met de lokale context, diensten, … 

Dit draaiboek biedt een neerslag van de ervaringen van dit pilootproject,  
- reikt een leidraad aan voor gelijkaardige initiatieven,  
- geeft vanuit de ervaring tips en 
- bundelt de ontwikkelde tools.  

 
Het draaiboek is bedoeld voor de coördinator van het integratietraject, een lokaal aanspreekpunt 
met een stevig lokaal netwerk. Het is de bedoeling dat deze coördinator de verschillende diensten 
aanstuurt of met elkaar in overeenstemming probeert te brengen. Het draaiboek geeft alle stappen 
in de uitbouw van een integratietraject weer. 
 

Van het draaiboek is zowel een papieren versie als een digitale versie beschikbaar. Alle materiaal is 
ook terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be>Task Force Vluchtelingen en kan ook op 
een USB-stick aangeleverd worden. 

Achteraan in het draaiboek vindt u een verhelderend lexicon, bijkomende informatie en adressen. 
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1.2 De verschillende onderdelen van het integratietraject 
Het traject moet vluchtelingen meer en sneller kansen bieden op integratie via taalopleiding en 
toegang tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt via een begeleidingstraject op het vlak van taal (wegwijzer) 
en tewerkstelling (werkwijzer). Binnen het begeleidingstraject volgen alle stappen elkaar zo goed 
mogelijk op.  

 

 

1.2.1 Wegwijzer 
Het eerste luik van het integratieproject zet in op taalverwerving en maatschappelijke oriëntatie. 
Idealiter kunnen vluchtelingen de dag na aankomst aansluiten bij een traject wegwijzer. In de 
onthaalgroep maken deze mensen kennis met de organisatie en verwachtingen van onze 
maatschappij. Ondertussen leren ze ook een basiswoordenschat en een aantal korte zinnen, 
waarmee ze zeer eenvoudige conversaties kunnen voeren. Na een screening (door het Agentschap 
Integratie en Inburgering van de leermogelijkheden en het individuele taalniveau, volgt er een 
doorverwijzing naar het regulier taalaanbod bij CVO of CBE en sluiten de asielzoekers aan bij het 
bestaande aanbod van Nederlandse lessen in de regio. 

1.2.2 Werkwijzer 
Na, maar ook parallel met het traject wegwijzer, stapt iemand in het traject werkwijzer. Oriëntatie, 
assessment, stages, begeleidingen… moeten de vluchtelingen zo snel mogelijk aan een voor hem of 
haar passende job helpen. Het is moeilijk om iemand onmiddellijk aan de job van haar of zijn leven te 
helpen. Maar het is belangrijk om het traject naar werk in een (lange termijn) perspectief te plaatsen. 
Een eerste job kan belangrijk zijn om door te groeien naar en te werken aan de weg naar een job die 
bij hem/haar past. Maar er kunnen evengoed nog een aantal stappen voordien genomen moeten 
worden (zoals taalopleiding op de werkvloer, beroepsopleiding, etc). 

Binnen werkwijzer wordt de oriëntatie naar werk opgestart en samen met de trajectbegeleiders van 
VDAB de verschillende stappen naar werk opgesteld en worden de eerste stappen gezet.  
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1.3 Stap voor stap 
Het is belangrijk dat de verschillende stappen in het integratietraject zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden. We bekijken het traject stap voor stap en proberen iedere fase in het traject 
zichtbaar te maken. 

1.3.1 Start integratietraject 
wat tool nummer 
Operationele tijdslijn (stroomdiagram) 
uitwerken voor het hele traject  

Voorbeeld planning volledig traject 2.1 

Alle contactpersonen oplijsten   
 

 

Hier aangekomen en zitten wachten… De veerkracht van al die vluchtelingen als individuen 
moet enorm zijn. 
Nele Vandendriessche, vrijwilliger  



11 
 

 

 

1.3.2 WEGWIJZER : Onthaalgroep en screening taal 

 

 

De onthaalgroep heeft als doel de nieuwkomers vrij snel in een onthaalomgeving onder te brengen 
en hen te screenen op taal en leeroriëntatie. Zo kunnen zij sneller zelfredzaam zijn en zich reeds 
voorbereiden op het officiële verdere verloop van hun inburgeringstraject. Door de screening kunnen 
ze ook sneller hun weg vinden naar passende leer- en/of werkomgevingen. Naast deze screening om 
het taalniveau en de leermogelijkheden na te gaan, kan bij iemand die educatief perspectief heeft, of 
in het kader van diplomagelijkschakeling of –bijstelling, ook aandacht ontwikkeld worden voor 
leeroriëntatie. 

De taalmodule in de onthaalgroep wordt gegeven door vrijwilligers, aan de hand van een uitgewerkt 
lessenpakket. Dit is geen vervanging van het regulier onderwijsaanbod. Het is een ‘wachtkamer’, een 
‘warmmaker’ en vooral een kwestie van zelfredzaamheid en zinvolle voorbereiding op het 
uitgebreidere, officiële traject. 

Als nieuwkomers in de eerste vier maanden van hun verblijf reeds kunnen inzetten op taal en een 
behoorlijk taalniveau kunnen verwerven, dan is dat bevorderlijk voor hun integratie, zelfredzaamheid 
én opent dat deuren naar het reguliere aanbod van VDAB naar werk (oriëntatiemodule, 
beroepsopleiding, bemiddeling, …). 

Het is belangrijk dat alle stappen (onthaal, taalscreening, taal,) doorlopen worden om de doorstroom 
naar een professionele omgeving vlotter te laten verlopen. Zo zullen de nieuwkomers ook minder 
lang beroep moeten doen op de onthaalstructuren van de lokale omgevingen. 

De onthaalgroep is een vormingsinitiatief waar nieuwkomers op elk moment kunnen bij aansluiten. 
De activiteiten worden in lussen hernomen. De begeleiders kunnen variëren op de aangereikte 
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thema’s. Zo kan men bijvoorbeeld bij het thema ‘ziek zijn’ de ene keer een dokter bezoeken, maar 
een andere keer een ziekenhuis, apotheek of mutualiteit. Als nieuwkomers om een of andere reden 
langer dan een maand in deze omgeving verblijven, is het dan niet erg als een bepaald thema 
herhaald wordt. 

De meerwaarde van het samenwerken en afstemmen van alle diensten ligt reeds bij het onthaal – 
namelijk dat het Agentschap Integratie en Inburgering planmatig een systematische screening kan 
voorzien waardoor het voor de opvanginitiatieven, de asielzoekers zelf én de scholen mogelijk is om 
met hun eigen werking en dienstverlening te anticiperen.  

De nieuwkomers worden niet alleen op taal gescreend, maar bij wie een educatief perspectief 
aanwezig is, gaat er ook tijd en aandacht naar leeroriëntatie. Dat is belangrijk om hen de juiste weg 
naar het reguliere onderwijs te kunnen wijzen. Zo worden lager geschoolde mensen doorverwezen 
naar de centra voor basiseducatie, terwijl mensen met betere leermogelijkheden terecht komen in 
een CVO. Zij kunnen eventueel ook een intensief programma volgen. Dit programma wordt in de 
provincie West-Vlaanderen maar op een beperkt aantal plaatsen aangeboden. Zie hiervoor de 
contactgegevens van de verschillende onderwijsverstrekkers achteraan in het draaiboek. 

Idealiter duurt deze eerste fase één maand, en door deze onthaalfase kunnen de volgende stappen 
in het traject beter worden voorbereid en ingepland. 

wat tool nummer 
Operationele tijdslijn uitwerken Voorbeeld concrete planning met 

data taal- en onthaalmodule 
2.2 

Concretiseren lokaal engagement partners 
en opvolgen 

  

Afspraken maken met Agentschap 
Integratie en Inburgering om lessen 
maatschappelijke oriëntatie te geven met 
als thema’s personalia, ziek zijn, diensten 
en formulieren, boodschappen doen. 

Overzicht inhoud basis 
maatschappelijke oriëntatie 

2.3 

Afspraken maken met lokale partners 
i.v.m. screening (bv zitdag werkwinkel, 
Leerwinkel, AII) 

  

Vrijwilligers zoeken voor de lessen uit de 
onthaalmodule 

- voorbeeld intake 
integratiecoaches 

- voorbeeld intake 
vrijwilligers 

2.4.2 
 
2.4.3 

Administratieve regelingen treffen voor 
vrijwilligers 

- voorbeeldbrief vrijwilligers 
onthaalmodule 

- infofiche vrijwilligers 
- voorbeeld contract 

verzekering 
- contactfiche 

2.4.1 
 
2.4.4 
2.4.5 
2.4.6 

Infosessie organiseren voor de 
vrijwilligers: educatieve aandachtspunten, 
tips and trics, aandachtspunten in 

Leidraad voor een infosessie voor 
vrijwilligers 
Leidraad voor een lerend netwerk 

2.4.7 
 
2.4.8 



13 
 

 

taalbegeleiding 
Vrijwilligers briefen over de aanpak van de 
lessen, a.d.h.v. het pakket voor de 
lesgever waar tips en bijkomende uitleg bij 
het lesmateriaal gegeven wordt 

- Lespakket met handleiding 
voor de lesgever 
 

2.9 

Praktische uitwerking van de 
onthaalmodules voorbereiden 

- deelnemerslijst  
- checklist  
-  

2.5 
2.6 

Vluchtelingen motiveren om de 
onthaalmodule te volgen 

- Voorbeeld flyer 
- Voorbeeld onthaalboekje 

2.7 
2.8 

Vastleggen concrete afspraken screening 
(Agentschap Integratie en Inburgering, 
Leerwinkel ) en opvolgen 

  

Goed toegankelijke ruimte voorzien voor 
deze screening (denk bijvoorbeeld aan 
bereikbaarheid openbaar vervoer) 

  

Taallessen Nederlands geven (basispakket 
en vier modules met als thema’s 
personalia, ziek zijn, diensten en 
formulieren, boodschappen doen. 

5 lespakketten: basispakket, 
personalia, ziek zijn, diensten en 
formulieren, boodschappen doen. 
(versie lesgever, versie deelnemer, 
versie beamer en printpagina’s) 

2.9 

Doorstroom naar regulier aanbod 
taallessen opvolgen. 

Voorbeeld Covaartest 2.10 

 

Tips 
 
Mensen spreken en helpen mensen 
Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden voor wat regulier niet voorzien is, maar er moet 
altijd aandacht worden besteed aan een professioneel kader ter ondersteuning. Het is heel 
belangrijk dat de vrijwilligers deze ondersteuning krijgen.  
Mensen spreken mensen … maar welke taal? 
Voor de onthaalmodule is het handig (maar niet noodzakelijk) als je beroep kunt doen op een 
tolk. Dat kan een sociaal tolk zijn, maar ook een nieuwkomer die al verder staat in het 
integratieproces, of iemand die via een gemeenschappelijke tussentaal (Frans, Engels) een 
brug kan slaan. 
Vluchtelingen motiveren 
Het is belangrijk dat je het nodige uitnodigend materiaal voorziet (flyer, boekje). Je kunt duo’s 
vormen, een vrijwilliger samen met een vluchteling die al verder staat in het integratieproces. 
Deze duo’s kunnen dan mensen aanspreken. 
Wat als mensen niet op hetzelfde moment instappen? 
Aangezien de nieuwkomers niet allemaal op hetzelfde moment toekomen, is het zeer goed 
mogelijk dat er vaak nieuwe mensen instappen. Dat is op zich geen probleem aangezien de 
onthaalgroep in een lus terugkeert en zich zo herhaalt. Het kan ook zijn dat er geen directe 
doorstroming mogelijk is naar het reguliere taalonderwijs. Dan kan het dat iemand dezelfde 
module twee keer volgt. Wanneer men erin slaagt de nodig variatie te steken in de 
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behandeling van de thema’s zal dat wellicht geen probleem zijn. 
Heterogene groepen 
De vrijwilligers / lesgevers kunnen zorgen voor differentiatie. In het pilootproject werd 
gewerkt met taaltafels (mensen per taalniveau aan een andere tafel). Soms is het goed / 
handig als de sterkere deelnemers de zwakkere kunnen ondersteunen. 
Doorstroom opvolgen 
Het Agentschap Integratie en Inburgering verwijst de asielzoekers op basis van hun resultaat 
op de Covaartest door naar CBE of CVO. Deze asielzoekers moeten echter zelf het initiatief 
nemen om naar de school te gaan. In het proefproject werd dit opgevolgd vanuit de 
provincie. In het begeleidingstraject zou dit een taak kunnen zijn van de lokale coördinator. 
Screening plannen 
Het is belangrijk dat er lokaal duidelijke afspraken gemaakt worden en dat de engagementen 
van de partners opgevolgd worden. Vaste routine zoals een vast screeningsmoment 
(bijvoorbeeld elke tweede dinsdag van de maand) is belangrijk. Dit biedt de nieuwkomers 
houvast, zo weten ze waar ze aan toe zijn. 
Basis maatschappelijke oriëntatie 
Wijs de vluchtelingen erop dat deze lessen geen deel uitmaken van het officiële 
inburgeringsprogramma. Vier maanden na datum asielaanvraag kunnen ze 
inburgeringscursus volgen (www.inburgering.be). Besteed in dit kader wel aandacht aan het 
nut van deze onthaalgroep en op de meerwaarde van dit aanbod: naar beroepsmatige 
integratie kan dit een grote tijdswinst betekenen. 
Het activeren van een sociaal weefsel 
Het is belangrijk dat de lokale coördinator contact houdt met de VDAB om te weten wie de 
oriëntatiemodule organiseert, en waar en wanneer deze module doorgaat. 
De lokale coördinator kan ook zelf initiatief nemen om een eigen sociaal weefsel te activeren 
(Poetsdiensten? Groendienst? …) en contact leggen met potentiële werkgevers). 
Belang van screening? 
De screening voor NT2 is een verplichte voorwaarde om in het regulier NT2-aanbod te 
stappen. 
De screening is enerzijds een test, anderzijds informatie-inwinning die verder in het traject 
naar inburgering gebruikt wordt. Dit zorgt ervoor dat de mensen voor de taallessen in het 
juiste niveau terecht komen (CBE of CVO) en dat verdere vragen i.v.m. (verder) studeren 
bijvoorbeeld in het kader van diplomagelijkschakeling behandeld kunnen worden. 
 

Vluchtelingen. Niet meer weg te branden uit het dagelijks nieuws en nu ook bij ons, in 
Koksijde. Ik wilde iets doen, leerde hen samen met andere vrijwilligers de eerste stappen in het 
Nederlands te zetten. We kwamen zo Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus, dorpsgenoten 
en uiteindelijk onszelf tegen. Een boeiende, verrijkende ervaring, met niets te vergelijken. Ik 
ben er heel dankbaar voor! 
Paul-Jan Willaert, vrijwilliger  
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1.3.3 WEGWIJZER : Taaltraject in functie van het behalen minimum niveau 1.2 

 

 

Na de screening worden de nieuwkomers doorverwezen naar het meest geschikte taalonderwijs (CBE 
of CVO). De duur van deze fase is uiteraard afhankelijk van de capaciteiten van de cursist. Een 
doorsnee cursist kan in een intensief programma op één trimester NT2 niveau 1.2 halen. 

Men moet er echter wel rekening mee houden dat het organisatorisch niet altijd mogelijk is dat het 
regulier aanbod van de taallessen qua timing perfect aansluit op de onthaalgroep en de screening. 
Hierdoor gebeurt het dat sommige mensen iets langer blijven hangen in de onthaalgroep (vandaar 
het belang van variatie in het behandelen van de vier basisthema’s). Dit vormt echter geen 
probleem. Het is net de bedoeling dat de onthaalgroep als een soort ‘wachtkamer’ fungeert. Dit 
heeft geen vertragend effect, integendeel, op deze manier worden de wachttijden zinvol 
opgevangen. 

Wat Tool nummer 
Opvolgen en eventueel begeleiden ERK-ladder 2.11 
 

Opvolgen en begeleiden 
Het is belangrijk de stap naar taallessen en ander onderwijs goed te ondersteunen. Wanneer 
de lokale coördinator de resultaten van de screening opvolgt, verhoogt de kans op succes: leg 
goed uit waar de lessen doorgaan, check eens of de persoon effectief naar de les gaat, pols 
eens of het lukt, … 
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Bedankt voor de leuke lessen. Het was heel interessant. Het is belangrijk om Nederlands te 
spreken, want ik heb nu een arbeidskaart. 
Atiq Taliyy, deelnemer 
 

Ik heb veel geleerd en kijk uit naar een vervolg om nog beter Nederlands te kunnen spreken. 
Hassan Al-Khafaji 
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1.3.4 Start inburgeringstraject 

 

Het inburgeringstraject is een verplicht element, de wettelijke voorziening voor de asielzoekers. 

Het maakt niet direct deel uit van het in dit draaiboek beschreven begeleidingstraject, het verloopt 
parallel via het reguliere aanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het officiële 
inburgeringstraject is een individueel traject dat vooral op initiatief van de inburgeraar zelf 
gerealiseerd moet worden. Het begeleidings- of integratietraject dat de provincie West-Vlaanderen 
uitgebouwd heeft wil hierbij aanvullend en versterkend werken in de hoop zo sneller en nog meer 
resultaat te bereiken wat betreft integratie op het vlak van taal en arbeidsmogelijkheden. 

Vier maanden na het indienen van de asielaanvraag moeten de nieuwkomers een inburgeringscursus 
volgen. 

Op dat moment moet / kan er een arbeidskaart worden aangevraagd bij de gemeente. Dit gebeurt 
op eigen initiatief van de asielzoeker. Daarna moet men bij de werkwinkel langsgaan om zich in de 
werkwinkel in te schrijven. Dit kan collectief georganiseerd worden. 

Hier is de begeleidende rol van de lokale coördinator cruciaal, net als een goede samenwerking met 
VDAB / werkwinkel voor de inschrijving in werkwinkel. 

Wat  Tool nummer 
Wanneer de nieuwkomers via de 
taalscreening geregistreerd worden, 
komen ze automatisch in het AII- systeem 
en worden ze , na +/- 4 maanden, 
uitgenodigd voor de start van een 
inburgeringstraject door de 
trajectbegeleider. 
De lokale coördinator heeft hier een 
ondersteunende / informerende rol. Hij 
kan info geven en begeleiden. 

Beschrijving inburgeringstraject 2.12 
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Ondersteunen en informeren 
Het is belangrijk dat de lokale coördinator / vrijwilligers weten hoe het inburgeringstraject 
precies verloopt. Op die manier kunnen zij ondersteunen zonder daarom zelf 
verantwoordelijkheid of initiatief te nemen.  

 

1.3.5 WERKWIJZER: Oriëntatiemodule / generiek assessment 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
De oriëntatiemodule Kiezen en het generiek assessment is een ondersteunend aanbod vanuit VDAB 
in de zoektocht naar passend werk (in dit pilootproject was de uitvoerende partner Mentor vzw). 
Deze begeleidingsmodules kunnen worden ingezet voor mensen die nog geen of onvoldoende zicht 
hebben op hun beroepsaspiraties of competenties.  
In de oriëntatiemodule komen heel wat verschillende aspecten aan bod zoals arbeidswetgeving, 
schoolsysteem, diplomagelijkschakeling, verschillende sectoren en beroepen, contracten, loon, …  
In het generiek assessment kunnen asielzoekers praktisch aan de slag en worden hun competenties 
en vaardigheden in de praktijk getoetst. In het kader van het pilootproject werd een 
combinatiemodule ontwikkeld waarbij de theorie en informatie uit de oriëntatiemodule 

(Rand) Voorwaarden bij de deelnemers: 

- In bezit van een arbeidskaart 
- Minimum taalniveau 1.2 behaald 
- Nog geen zicht op de mogelijke beroepen, nog 

geen zicht op de eigen competenties 
-  
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gecombineerd en afgewisseld wordt met de praktische proeven uit het generiek assessment. Het 
concrete aanbod van een dergelijke module gebeurt in overleg met de VDAB. 
 
 
 
A) Oriëntatiemodule “Kiezen voor werk” 
Kiezen is een oriëntatiecursus voor anderstaligen. De cursus richt zich zowel op nieuwkomers als op 
mensen die hier al langer zijn. Elke anderstalige die minimaal richtgraad 1.2 heeft behaald en die nog 
geen duidelijke jobvisie heeft, kan met deze cursus aan de slag. Na 6 dagen kiezen de cursisten een 
sector en een beroep waarin ze terecht willen komen. Samen met de lesgever stellen ze een 
stappenplan op. 
De cursus bestaat uit zeven hoofdstukken of stappen. In elke stap krijgen de cursisten nieuwe 
inzichten die hen helpen om een realistische job te kiezen. 
In stap 1 maken de cursisten kennis met de cursus, hun lesgever en hun collega cursisten. Er wordt 
nagegaan of iedereen met de juiste verwachtingen de cursus volgt. Indien nodig, worden foutieve 
verwachtingen bijgesteld. 
In stap 2 graven de cursisten in hun studie- en beroepsverleden. Er wordt een balans opgemaakt van 
hun kennis, competenties en beroepservaring en van daaruit worden mogelijkheden voor een 
nieuwe job bekeken. Ook het Vlaamse onderwijssysteem komt aan bod. 
Stap 3 belicht verder de competenties van de cursisten, hun vaardigheden, en hieraan gekoppeld 
mogelijke beroepen. Er wordt aandacht besteed aan positieve en negatieve eigenschappen en 
attitudes die belangrijk zijn bij het zoeken naar een job. 
In stap 4 behandelt men de verschillende economische sectoren, en ook het aanbod NT2 van de 
VDAB. 
In stap 5 wordt de arbeidsmarkt voorgesteld en krijgen de cursisten heel wat bijkomende informatie 
over bijvoorbeeld kansenberoepen, lonen of tewerkstellingsmaatregelen. 
Stap 6 belicht de motivatie van de cursisten. Tegelijkertijd vragen de cursisten zich af welke 
beperkingen ze nog moeten overwinnen om de gewenste job te krijgen. 
In stap 7 ten slotte, maken de cursisten de balans op van hun zoektocht naar een job en stellen ze 
een realistisch stappenplan op. Op het einde van de oriëntatiemodule volgt een individueel gesprek 
met de lesgever en de trajectbegeleider van VDAB. Ook een medewerker van de Leerwinkel kan 
hierbij aanwezig zijn indien de cursist nog opleidingsaspiraties of vragen rond 
diplomagelijkschakeling heeft. 
 
B) Generiek assessment 
Het doel van het assessmentprogramma is een goed beeld te krijgen van de sterke kanten van de 
cursist. Er wordt tijdens dit assessment gekeken bij welke vaardigheden de cursist het beste tot zijn / 
haar recht komt. Deze informatie is belangrijk bij het maken van een goede keuze voor opleiding of 
werk. 
In dit generiek assessment worden opdrachten gegeven aan de cursisten binnen 5 domeinen 
(werken in groep, werken met cijfers, werken met taal, werken met de handen, werken met de 
computer). Tijdens het uitvoeren van de opdrachten wordt de cursist beoordeeld op 14 
persoonskenmerken. Nadien worden tijdens een individueel gesprek (met de lesgever en de 
trajectbegeleider van VDAB) gezamenlijk de beroepsinteresses en voorkeuren bepaald. 
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C) Combinatiemodule oriëntatie en generiek assessment 
In deze nieuw ontwikkelde module wordt een combinatie gemaakt van de inhoudelijke module 
Kiezen en de praktische module generiek assessment. 
Doel van deze module is om volgende zaken in kaart te brengen: zelfbeeld, (exacte, motorische en 
sociale) capaciteiten, competenties, belemmerende randvoorwaarden bij tewerkstelling, 
arbeidsmarkt en verschillende sectoren, haalbare jobs, opleidingsmogelijkheden (van VDAB) en 
mogelijkheden op de opleidings- en arbeidsmarkt. 
 
Wat Tool nummer 
Makkelijk bereikbaar, permanent 
beschikbaar lokaal voorzien (denk 
bijvoorbeeld aan bereikbaarheid openbaar 
vervoer)  

  

Opvolgen en eventueel begeleiden - infofiche oriëntatiemodule- 
- inhoudstafel 

oriëntatiemodule 
- infofiche generiek 

assessment 
- inhoudstafel generiek 

assessment 
- inhoudstafel combi module 
- infofiche 

combinatiemodule 
oriëntatiemodule en 
generiek assessment 

2.13 
2.14 
 
2.15 
 
2.16 
 
2.17 
2.18 

 

Valkuilen 
Voor heel wat nieuwkomers is de combinatie halve dag Nederlands, halve dag 
oriëntatiemodule zwaar. Bovendien is de kennis van het Nederlands (niveau 1.1) vaak nog te 
beperkt voor deze module. Het is dus belangrijk dat de deelnemers voldoende Nederlands 
kennen en dat de cursisten niet overladen worden met een te zwaar vormingsaanbod. 
En nu? 
Na de oriëntatiemodule en/of het generiek assessment worden er individuele gesprekken 
gepland. Van hieruit wordt het verdere traject van de asielzoeker bepaald. Als uit het 
individueel gesprek blijkt dat er een opleiding, diplomagelijkschakeling of 
beroepsverkennende stage nodig is, wordt de asielzoeker verder begeleid door de 
Leerwinkel, die ook taal- en beroepsverkennende stages kan organiseren. 
 

 

Ik neem deel aan het assessment omdat ik graag mijn sterke kanten wil weten zodat ik weet 
welk beroep ik moet kiezen. (Mustafa) 
Ik wil graag weten welke job bij mij past. (Abdulkader) 
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1.3.6 WERKWIJZER: Module voor werkgevers 

 

 

Acties t.a.v. van werkgevers zijn cruciaal voor het goede welslagen van eender welke bemiddeling 
naar werk. In het pilootproject werden de werkgevers benaderd via de sectorfondsen, via contacten 
met Voka en Unizo en via VDAB. Voka Kortrijk heeft bijvoorbeeld een project om werkgevers dichter 
bij de doelgroep van asielzoekers te brengen. Het project is gericht op een soort mentoraat van 
(voornamelijk hoger opgeleide) asielzoekers richting arbeidsmarkt. VDAB West-Vlaanderen 
organiseerde bijvoorbeeld ook enkele infosessies voor werkgevers m.b.t. het aanwerven van 
vluchtelingen. 

Het is belangrijk om werkgevers regionaal of zelfs individueel te benaderen. Hier liggen nog heel wat 
uitdagingen en mogelijkheden. We denken hierbij aan opleiding voor werkgevers in het 
aanwerven/begeleiden van vluchtelingen, overlegmomenten met regionale werkgeversfederaties, 
contacten via het RESOC platform, etc. 

 



22 
 

 

 

1.3.7 WERKWIJZER: Toeleiding naar VDAB 

 

 

 

 

 

 

Op het moment dat vluchtelingen een bepaald taalniveau hebben behaald en eventueel via een 
oriëntatiemodule en generiek assessment zicht hebben gekregen op hun beroepsaspiraties en 
competenties kunnen ze via de trajectbegeleiders van VDAB inpikken op het reguliere aanbod van 
VDAB. Dit kan gaan van het volgen van een opleiding technisch Nederlands tot het volgen van een 
beroepsopleiding naar individuele begeleiding naar werk. Maar het kan evenzeer dat de cursist beter 
nog verdere stappen in het taaltraject zet. 

De tijdspanne die hier voorzien moet worden is niet alleen een kwestie van planning, maar vooral 
van de persoonlijke mogelijkheden van de nieuwkomer. 

Wat Tool nummer 
Individueel gesprek opvolgen Document ter opvolging van 

individueel gesprek 
2.19 

 

 

Randvoorwaarde: 

- Personele capaciteit van de lokale 
werkwinkel en trajectbegeleiders 
wordt maximaal voorzien, maar 
afhankelijk van de grootte van de 
toeleiding 
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Ondersteunen en informeren 
Het is goed dat het lokale aanspreekpunt het individuele gesprek opvolgt. Stel dat een 
nieuwkomer ‘afhaakt’ (ik ga daar niet naartoe, Kortrijk is voor mij veel te ver), dan kan men 
het belang van dit traject beter onderlijnen en de eventuele problemen mee helpen 
opvangen.  
Hierbij is een goede communicatie en verstandhouding tussen de diverse partners (zoals 
VDAB, Leerwinkel, …) en de lokale coördinator – die de mensen kent – belangrijk. Als de 
mensen niet komen opdagen dan kan die lokale coördinator worden verwittigd en kunnen de 
mensen nogmaals persoonlijk worden aangesproken. 
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1.3.8 WERKWIJZER: Werkplekleren en stage 

 

 

Vanaf 2017 neemt het Huis van het Leren / Leerwinkel een nieuw element in zijn werking op, met 
name het aanleggen van een pool van stagemogelijkheden, zowel op niveau van taal als van 
werkplekleren (taal en werkervaring). Vanuit de gemeente of het project kan hiervoor contact met 
hen opgenomen worden. 
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1.3.9 Integratie / tewerkstelling 
Vanuit RVA / VDAB zijn heel wat voorzieningen voor kansengroepen (o.a. asielzoekers, anderstaligen 
…) opdat ze vlotter hun weg op de arbeidsmarkt zouden vinden. 

Er zijn ondersteunende maatregelen i.f.v. de begeleiding van deze doelgroep bij de opstart van 
tewerkstelling (cf job en taalcoaching). Ook zijn er momenteel een aantal initiatieven in opbouw (vb. 
Mentor en Escala). 

Wat Tool nummer 
Kansen op integratie en tewerkstelling 
verhogen via intensieve begeleiding, 
stages, vrijwilligerswerk, …  

Overzicht mogelijkheden en 
maatregelen naar tewerkstelling 
toe 

2.20 
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2 Werkdocumenten: concreet materiaal en / of instrumenten. 
Er werden een aantal documenten en tools uitgewerkt voor de uitbouw van een integratietraject.  

2.1 Voorbeeld planning volledig traject 
 



27 
 

 

 

 

FASE Wanneer? 

1. Onthaal-
module 

Maand 1 

2. Screening AII 
voor NT2 

Twee keer tijdens maand 1  
 

3. NT2 Maand 2 en 3 

4. Oriëntatie-
module 

Maand 4 en 5 
- 1 x infosessie Leerwinkel  
- 2 dagen individuele gesprekken 
- generiek assessment 

5. Taal- en 
beroeps-
verkennende 
stage 

Vanaf maand 6 

6. 
Doorstroming 
reguliere 
werking 

na oriëntatiemodule 
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2.2 Voorbeeld operationele tijdslijn onthaalgroep 
MAANDAG 
16/05/16 
Vakantie 
Holiday 
Vacances 

DINSDAG 
17/05/16 
KLAS 
PERSONALIA 

WOENSDAG 
18/05/16 
KLAS 
TAALLES 

DONDERDAG 
19/05/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
GEMEENTE-
HUIS 

VRIJDAG 
20/05/16 

ZATERDAG 
21/05/16 

ZONDAG 
22/05/16 

MAANDAG 
23/05/16 
KLAS 
ETEN & 
DRINKEN 

DINSDAG 
24/05/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
25/05/16 

DONDERDAG 
26/05/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
WINKEL 

VRIJDAG 
27/05/16 

ZATERDAG 
28/05/16 

ZONDAG 
29/05/16 

MAANDAG 
30/05/16 
KLAS 
ZIEK ZIJN 

DINSDAG 
31/05/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
01/06/16 
 
 
 

DONDERDAG 
02/06/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
DOKTER 

VRIJDAG 
03/06/16 

ZATERDAG 
04/06/16 

ZONDAG 
05/06/16 

MAANDAG 
06/06/16 
KLAS 
WERK 

DINSDAG 
07/06/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
08/06/16 

DONDERDAG 
09/06/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
SOCIAAL 
HUIS/VDAB 

VRIJDAG 
10/06/16 

ZATERDAG 
11/06/16 

ZONDAG 
12/06/16 
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2.3 Overzicht inhoud basis maatschappelijke oriëntatie 
 

Migreren 

− Normen en waarden 
− Cultuurshock: assimilatie, isolatie of integratie? → integratie! 

 

 

Wat is maatschappelijke oriëntatie? 

Inhoud 

− Onderwerpen: wonen, verblijfsrecht, België / Vlaanderen, tewerkstelling en 
ondernemerschap, sociale zekerheid, mobiliteit, onderwijs, publieke dienstverlening, 
bankzaken, gezondheidszorg, vrije tijd, gezin en kinderen, leervragen cursisten 

− Waarden en normen: rechten en plichten als nieuwkomer 
− Vaardigheden: wat kun je met deze informatie doen? 

Doel 

− Zelfredzaamheid: waar kun je terecht met vragen en/of problemen? Hoe vind je zelfstandig 
je weg in België? 

Werkwijze 

− Interactief: oefeningen, opdrachten, groepsgesprekken, uitstappen en bezoeken 
− Gemengde groep: mannen en vrouwen, hoog- en laaggeschoolden, mensen van 

verschillende origine en moedertaal 
 

 

Inburgering 

− Contract, traject, inburgeringsattest 
− NT2, maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie, maatschappelijke participatie 
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2.4 Vrijwilligers zoeken – plan van aanpak 

2.4.1 Voorbeeldbrief vrijwilligers onthaalmodule 
Beste, 

Je gaf aan vrijwilligerswerk te willen doen met de vluchtelingen die momenteel in Koksijde verblijven. 
De provincie zet in het opvangcentrum van Koksijde een pilootproject op. Bedoeling is te 
onderzoeken hoe asielzoekers zo snel mogelijk na hun aankomst via werk en kennis van de taal in 
ons land kunnen worden geïntegreerd. Kennis en resultaten van dit project zullen later ook in andere 
asielcentra worden gebruikt. Voor dit project zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers.  

Provinciale taskforce vluchtelingen 
Vorig jaar werd ons land geconfronteerd met een grote toename van het aantal vluchtelingen. Ook in 
West-Vlaanderen zagen we een grote groei, Koksijde is één van de plekken waar de opvang gevoelig 
werd uitgebreid. In antwoord hierop startte de provincie een taskforce vluchtelingen.  
Deze taskforce is een platform waarbinnen verschillende partners die actief zijn rond vluchtelingen, 
hun acties kunnen coördineren. Naast het coördineren worden binnen de taskforce de verschillende 
organisaties geïnformeerd en worden samen met een aantal partners nieuwe acties opgezet. Voor 
dat laatste start een begeleidingstraject /pilootproject van zes maanden in Koksijde.  

Doel: Integratie van nieuwkomers 
De focus van de taskforce is de integratie van de nieuwkomers, onder andere via taalopleidingen en 
begeleiding naar de arbeidsmarkt. Tewerkstelling is een belangrijk element voor vlotte integratie in 
ons land. Heel belangrijk binnen dit project is de link tussen taal en werk, bijvoorbeeld door het 
organiseren van taalstages of Nederlands op de werkvloer. En mocht de vluchteling toch een 
negatieve beslissing krijgen, kan de opleiding- en werkervaring alsnog een meerwaarde zijn bij de 
terugkeer naar het herkomstland. 

Niet alleen in Koksijde 
Op basis van opgedane ervaringen en inzichten vanuit het project in Koksijde zal een draaiboek 
opgesteld worden. Met dat draaiboek kunnen alle gemeenten met een opvangcentrum aan de slag, 
binnen West-Vlaanderen, maar ook daarbuiten. De problematiek van integratie is immers een 
maatschappelijk gegeven die zich niet beperkt tot één welbepaalde regio. 
 
De onthaalmodule 
Een individuele vluchteling doet er ongeveer vier maanden over om het volledige traject te 
doorlopen. De eerste stap binnen het traject is een onthaalmodule van vier weken. Bedoeling van die 
module is dat mensen zich welkom voelen, eerste kennis opdoen over een aantal thema’s binnen 
onze samenleving en een eerste taalbasis krijgen om zich uit te drukken. De thema’s zijn:  
 Personalia: opgebouwd rond het gemeentehuis 
 Eten en drinken: aangevuld met winkelen 
 Gezondheidszorg 
 Papieren en diensten: opgebouwd rond OCMW en VDAB 
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We behandelen één thema per week en elke week werken we drie halve dagen (maandag, dinsdag, 
donderdag). Minstens één van de drie sessies doen we een bezoek dat past binnen het thema. 
Ook jullie inzet zal nodig zijn om deze onthaalmodule tot een goed einde te brengen. Maar jullie 
zullen er niet alleen voor zijn. Er is een professioneel netwerk ter ondersteuning van de vrijwilligers. 
Iemand van Leerwinkel West-Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering , … zal -zeker in 
het begin- bij elke sessie aanwezig zijn. 

Welke vrijwilligers? 
Er zijn twee soorten taken binnen de onthaalmodule. We zullen mensen nodig hebben die praktisch, 
logistiek kunnen ondersteunen. Ook educatieve ondersteuning is een noodzaak.  
 Praktisch-logistiek 

- Lokalen klaarzetten 
- Materiaal verzamelen, vermenigvuldigen, klaar maken 
- Koffie en thee voorzien 
- Vervoer: het lokaal is op wandelafstand, maar voor mensen voor wie de afstand fysiek toch 

onhaalbaar is, voorzien we vervoer. 
- Begeleiding bij uitstappen 

Educatief ondersteunend 
- Actief in het leergebeuren 
- Aanbrengen en inoefenen van eenvoudig taalgebruik  
- Begeleiding bij uitstappen 

Meer info 
Op twaalf april organiseren we in het parochiehuis Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen (Tulpenlaan 41 , 
8670 Koksijde) een informatie-voormiddag (9.00 uur tot 12.00 uur) voor al wie geïnteresseerd is om 
in deze onthaalmodule te werken. Het project zal uitgebreid voorgesteld worden, Siska Goubert van 
het Agentschap Integratie en Inburgering zal een aantal aandachtspunten meegeven voor wie werkt 
met mensen in een andere taal en jullie kunnen al jullie vragen stellen. En we sluiten af met een 
broodje zodat we elkaar informeel kunnen leren kennen.  
Later zullen we nog met iedereen een gesprek apart hebben. Daarin polsen we naar je motivatie, 
kijken we voor welke taken je best geschikt bent en of er nog praktische zaken moeten worden 
geregeld. 

Partners 
Binnen de ‘provinciale taskforce vluchtelingen’, en meer specifiek binnen het project in Koksijde, zijn 
naast de Provincie West-Vlaanderen, ook het Agentschap Integratie en Inburgering, het 
volwassenenonderwijs, CBE Noord, de Leerwinkel, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) Syntra West, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo), het Vlaams 
netwerk van ondernemingen (VOKA) en de sectorfondsen betrokken. Zonder de medewerking van 
Fedasil, het OCMW en gemeentebestuur van Koksijde zou dit project niet mogelijk zijn.  

 

[LOGO’s] 

Provincie West-Vlaanderen, Fedasil, OCMW en gemeente Koksijde 
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2.4.2 Voorbeeld intake integratiecoaches 

   

 

1. PERSOONSGEGEVENS  

 
Naam: 

 
Voornaam : 
 

Geslacht:  man / vrouw 

Adres :  
 

Tel/Gsm :  
 

E-mail :  
 

Geboortedatum :  
 

Burgerlijke staat : gehuwd / samenwonend / alleenstaand  

 
Kinderen:  Ja / Nee 

                     Hoeveel : 

             Leeftijd(en): 

 

Rekeningnummer (voor verzekering) :  

 

 

 

INTAKE INTEGRATIECOACHES 
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2. HUIDIG STATUUT 

U ontvang een uitkering? :    ja / nee 

Omcirkel wat klopt: 

Student / werknemer / zelfstandig / ambtenaar / leefloongerechtigd / werkzoekend / ziek / 

Huisvrouw-man / bruggepensioneerde / pensioen / ander 

 

3. VOOROPLEIDING 

 

 

 

4. BEROEP  

 

 

 

5. TALENKENNIS 

 

 

 

6. HOBBY’S / INTERESSES 

 

 

 

 

7. OVER DE INTEGRATIECOACHES 

Waarom wil je hieraan deelnemen?  
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8. ENGAGEMENT 

a) Wanneer kan je je (meestal) vrijmaken?  

 

Overdag / ’s avonds / Weekend / In de week  / Maakt niet uit  

 

b) Hoeveel tijd wil /kan je besteden ? 

 

 

c) Zijn er periodes waarin je minder beschikbaar bent?  

 

9. DOELGROEP  

- een gezin  

- jongeren  

- alleenstaanden 

- man/vrouw  

- ….     

 

10. WAT WIL JE DOEN? 

• Rondleiding  door de gemeente/de streek 

Naar de winkel gaan  

Kringloopwinkel  

Bibliotheek  

Apotheek  

Post  

Station  

… 

• Begeleiding ivm met huishoudelijke taken  

Sorteren huisvuil 
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Containerpark 

Glascontainer 

Wassalon 

Uitleg poetsproducten 

 

• Begeleiding administratieve diensten  

mee naar stadhuis ( adreswijziging …) 

meegaan naar de bank  

meegaan naar een mutualiteit  

helpen met inschrijving kinderen op school , crèche 

meegaan naar oudercontact 

meegaan speelpleinwerking /jeugddienst/wegwijzer  

samen sporten  

lezen brieven helpen tolken  

 

• Vrije tijd  
wandelen , sporten , muziek beluisteren , koken , koffieklets , zomaar eens langsgaan om te horen of 
je met iets kan helpen …. 

 

11) Algemene opmerkingen door de aanvrager  
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2.4.3 Voorbeeld intake vrijwilligers Sociaal Huis 

 

 

FORMULIER SELECTIEGESPREK VRIJWILLIGER 

Gesprek gevoerd door: .........................................................................................................  

Datum: ...............................................................................................................................  

 

Persoonlijke gegevens 

Naam en voornaam M/V 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

GSM-nummer  

E-mailadres  

Rijksregisternummer  

Burgerlijke staat (omcirkel) Alleenstaand – samenwonend - gehuwd 

Contactpersoon + 
telefoonnummer 

 

Talenkennis  

Verplaatsingen (omcirkel) Te voet – fiets – wagen – openbaar vervoer 

Indien wagen, wat is uw 
nummerplaat 

 

 

Achtergrond 

Wat is uw huidige toestand 
op de arbeidsmarkt? 
(omcirkel) 

(brug)pensioen – zelfstandige – werknemer – huisvrouw – invalide – 
arbeidsongeschikt – werkloos  

Welke opleidingen / 
cursussen heb je gevolgd? 
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Welke werkervaring heb je?  

Welke ervaringen heb je als 
vrijwilliger? 

 

Ben je nog steeds actief als 
vrijwilliger? 

 

Indien neen, waarom ben je 
gestopt? 

 

Wat vond je er leuk en 
minder leuk? 

 

Wat zijn je hobby’s en 
interesses? 

 

Zijn er medische zaken 
(ziektes, gebruik van 
medicatie) die van invloed 
kunnen zijn op de uitvoering 
van je vrijwilligerswerk? 

 
 

 

Motivatie 

Wat is de reden dat je 
vrijwilligerswerk bij ons wilt 
doen? 

 

Wat denk je er zelf aan te 
hebben? 

 

Waarom ben je 
geïnteresseerd om 
vrijwilligerswerk bij het 
Sociaal Huis te doen? 

 

Wat weet je al van onze 
organisatie? 
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Capaciteiten 

Noem 3 sterke punten van 
jezelf 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

Noem 2 werkpunten van 
jezelf 

1. 
 
2. 
 

 

Wensen 

Welke taken wil je 
uitvoeren? (omcirkel) 

Bezoekjes brengen –wandelingen – verjaardagbezoekjes 80 –jarigen 
- helpen  bij ontmoetingsnamiddagen - sneeuw ruimen – dringende 
boodschappen –  budgetkoken –– administratieve ondersteuning  – 
huiswerkbegeleiding – voedselbedeling  - eigen ideeën : 

Zijn er taken die je echt NIET 
wil uitvoeren? 

 

Zijn er bepaalde mensen of 
situaties waarvan je weet 
dat je er niet goed mee 
overweg kan? (vb, 
dementie, roken, 
huisdieren,…) 

 

Welke begeleiding of 
vormingen verwacht je van 
ons dat we geven? 

 

Welke dagen/dagdelen ben 
je beschikbaar om 
vrijwilligerswerk te doen? 
(omcirkel) 

Maandagvoormiddag – maandagnamiddag 
Dinsdagvoormiddag – dinsdagnamiddag 
Woensdagvoormiddag – woensdagnamiddag  
Donderdagvoormiddag – donderdagnamiddag 
Vrijdagvoormiddag – vrijdagnamiddag 
Zaterdagvoormiddag – zaterdagnamiddag 
Zondagvoormiddag - zondagnamiddag 

 

 

 

 

Opmerkingen 
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Zijn er punten die in dit 
gesprek niet aan de orde 
zijn geweest, maar die je 
wel belangrijk vindt voor 
het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk? 

 

Heb je nog vragen over het 
vrijwilligerswerk of over 
onze organisatie? 

 

 

Onze verwachtingen naar onze vrijwilligers toe: 

Functieprofiel werd in bijlage meegegeven 
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2.4.4 Voorbeeld infofiche vrijwilligers 
 

                                                                        

INFOFICHE VRIJWILLIGERSWERK VREEMDELINGEN 

Persoonlijke gegevens: 

Naam en voornaam                                                                                       M/V 

Adres   

Postcode en 
woonplaats  

 

Telefoonnummer 
en/of GSM nummer 

 

Mailadres   

Geboortedatum en 
geboorteplaats  

 

Burgerlijke staat  
(omcirkel) 

 

Alleenstaand – samenwonend - gehuwd 

Nationaliteit   

Moedertaal   

Verplaatsingen 
(omcirkel) 

 
Te voet – fiets – wagen – openbaar vervoer 

 

Achtergrond 

Beroep  

Talenkennis   

Werkervaringen 

 

 

 

Ervaringen als 
vrijwilliger  

 

 



41 
 

 

 

 

Interesse voor volgende activiteiten  

Taallessen aan anderstaligen   Ja       /       Nee 

Huiswerkbegeleiding voor anderstalige kinderen   Ja       /       Nee 

Busbegeleiding van kinderen van en naar school   Ja       /       Nee 

Peter/meterschap over alleenstaande of gezin   Ja       /       Nee 

Algemeen in asielcentrum   Ja       /       Nee 

Camino (kledijbank)   Ja       /       Nee 

Andere:  

 

Beschikbaarheid 

 
 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

 

Zaterdag 

 

Zondag 

vormiddag         

namiddag        

avond        

 

Ideeën en opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie: 

Indien u zich engageert als vrijwilliger dient u een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 te 
bezorgen aan de dienst.  

Na de verwerking van de gegevens wordt er bekeken wie welke taken als vrijwilliger op zich kan 
nemen. U zult hierover meer informatie ontvangen.  
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ALVAST HARTELIJKE BEDANKT VOOR UW INTERESSE! 

2.4.5 Voorbeeld contract verzekering vrijwilligers 
 

INFORMATIENOTA 
1. Organisatie 

Naam Wereldhuis West-Vlaanderen 

Adres Hugo Verrieststraat 22 
8800 Roeselare 

Tel.nr 051/265059 

e-mail info@wereldhuis.be 

Sociale 
doelstelling 

Informeren en stimuleren van Wereldburgerschap  
 
 

Juridisch 
statuut overheid 

 

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 

Naam Jan Dessein 

Functie coördinator 

Tel. - GSM [TELEFOONNUMMER]  

 

2. Verzekeringen 

Verplichte verzekering  

Waarborgen 
Ten minste de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering 
van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de 
vrijwilliger. 

Maatschappij Ethias 
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Polisnummer [POLISNUMMER] 

 

3. Vergoedingen 

Maak uw keuze uit één van de vier mogelijkheden. 
• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de 

vrijwilligersactiviteiten. Vervoersonkosten worden wel terugbetaald.  
 
4. Aansprakelijkheid 
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden 
veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie 
of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn 
zware schuld. 
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt. 
 
5. Geheimhoudingsplicht 

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. 
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 
vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken 
buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een 
geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". 

De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een 
vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. 
monitoren bij mindervaliden). 

 
6. Wederzijdse rechten en plichten (uitvoerig besproken tijdens het info- 
en/of kennismakingsmoment) 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van 
zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de 
noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het 
discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens . . . , 
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de 
vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van 
de afbakening van het activiteitsveld, de omgang met ‘derden,…. 

Datum: 
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Voor de organisatie     Voor de vrijwilliger 
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2.4.6 Contactfiche 
Het is zinvol elke vrijwilliger de contactgegevens van de andere vrijwilligers te geven zodat ze elkaar 
makkelijk kunnen bereiken voor overleg. 

naam adres e-mailadres telefoon beschikbaarheid 
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2.4.7 Leidraad voor infosessie vrijwilligers onthaalmodule 

Engagement en rol van de vrijwilliger 

Vele handen maken licht werk 

Praktisch  

- lokalen klaarzetten 
- zorgen voor koffie/thee 
- zorgen voor vervoer 
- … 

Educatief  

- voorbereiden les aan de hand van uitgewerkt materiaal 
- aanbrengen en inoefenen van eenvoudig taalgebruik 
- begeleiden van uitstappen 
- …  

Planning 

- 4 modules 
- 4 thema’s: personalia, ziek zijn, diensten en formulieren, boodschappen doen 
- 3x/week [concrete gegevens] 

Doel   

- snellere, gerichte start van het integratieproces met focus op taal & werk 

Ondersteuning 

- eerste les van iedere week ondersteuning door leerkracht maatschappij-oriëntatie 
- didactisch materiaal wordt aangereikt 
- intervisiemomenten 
- … 

Verwachte basishouding 

- Je staat open voor andere culturen. 
- Je bent communicatief vaardig én discreet. 
- Je bent een teamplayer die ook flexibel kan zijn. 
- Je kan je minstens 1x per week vrijmaken en bent bereid om vorming te volgen. 

Competenties voor educatieve ondersteuners 

- Je hebt ervaring in lesgeven – je weet hoe kennis over te brengen. 
- Je hebt voldoende ICT-kennis om het ‘leren’ via pc te begeleiden. 
- Je bent bereid je in te schakelen in een globaal educatief concept / proces. 

Aanbod 

- een uitdagend project met maatschappelijke meerwaarde én waardering 
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- opleiding, intervisie en boeiende contacten 
- vrijwilligersverzekering 

Taalpakket 

Kwaliteitsvolle oefenkans 

Authentiek 

- de wereld naar de oefenkans 
- de oefenkans naar de wereld 

Functioneel  

- relevante taal binnen relevant thema 

Op maat 

- wat doen / oefenen 
- differentiëren 

Aandachtspunten 

- discretie 
- iedereen aan bod laten komen 
- op een ontspannen manier 
- in een veilige context 
- voorbereiding 

Aanpak 

- zoveel mogelijk Nederlands praten 
- duidelijk praten 
- zelf niet te veel praten en deelnemers stimuleren 
- doorschuifsysteem (niet steeds zelfde groep/leraar) 
- visuele ondersteuning 

Inhoud 

 Oefenen ter plaatse Oefenen op locatie 

Personalia Ik ben…. 

Wereldkaarten 

gemeentehuis 

Sociaal Huis 

… 
Boodschappen 
doen 

recept en ingrediënten  

Kook-activiteit  

Boodschappen doen / prijzen 

Markt 

Supermarkt 

Betalen (bank) 

… 
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Ziek zijn Menselijk lichaam 

Ziek zijn 

Dokter, apotheek, mutualiteit, ziekenhuis 

Huisarts 

Apotheek 

Mutualiteit 

… 

Diensten en 
formulieren 

Voorbeelddocumenten 

OCMW: hulpvraag, huisvesting 

VDAB: werk, opleiding 

Sociaal Huis 

VDAB 

… 

 

Praktische info en afspraken 

Voorbereiding en start 

- Wie zich wenst te engageren, kan zich aanmelden bij [gegevens contactpersoon] 
- Motivatiegesprekken op [datum - uur] 
- Voorbereiding / intervisie / opleiding op [datum – uur] 
- Effectieve start op [datum] 

 

Contact 

- [Contactgegevens coördinator] 
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2.4.8 Leidraad voor de opstart van een lerend netwerk 
Wat is een lerend netwerk?  
Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waarbij een vaste groep vrijwilligers meerdere 
bijeenkomsten rond een gezamenlijk bepaald thema bij elkaar komt. Het is een groep mensen die 
een gezamenlijk doel voor ogen hebben en hierin verdiepend willen werken door met elkaar in 
dialoog te gaan.  
Via ervaringsuitwisseling, reflectie en samenwerking aan activiteiten en problemen ontwikkelt men 
een gezamenlijke taal en een op elkaar afgestemd geheel van kennis, houdingen en vaardigheden. Zo 
worden nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen ontwikkeld en werkt men aan 
professionalisering.  

Uitgangspunten van een lerend netwerk  
Een lerend netwerk heeft verschillende uitgangspunten: het is waarderend, doelgericht, participatief, 
interactief en transparant. 
Het vertrekpunt van een lerend netwerk is een positieve en waarderende kijk op mensen en 
ontwikkeling. De aanwezige sterktes en talenten bij vrijwilligers worden aangesproken. Ze worden op 
basis van gedeelde belangstelling en interesses samengebracht.  

In een lerend netwerk wordt ontwikkelingsgericht en verdiepend gewerkt. Dit kan verschillende 
vormen aannemen: een toename in kennis, een sterkere samenwerking, een concreet product, 
alternatieve werkwijzen,…  

Binnen een lerend netwerk wordt gewerkt aan een gevoel van samenhorigheid. Vanuit die 
verbondenheid wordt participatie ingevuld door ervaringsuitwisseling en eigen inbreng van de 
deelnemers centraal te stellen. Die ervaringen moeten wederzijds aantrekkelijk zijn (‘give and take’ 
principe). Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een lerend netwerk vraagt engagement. Op 
het einde van de bijeenkomst wordt de agenda van de volgende bijeenkomst, in onderling overleg, 
opgesteld. In de loop van de bijeenkomsten gaat de groep meer zelfgestuurd aan de slag.  

Evaluatie en reflectie nemen een belangrijke plaats in bij het participatief werken. Het geeft de 
deelnemers een krachtige stem. Dit vraagt tegelijk dat bijsturingen en aanpassingen transparant 
teruggekoppeld moeten worden (het waarom van een bepaalde actie moet duidelijk zijn voor alle 
deelnemers). 

De rol van de begeleider  
De rol van de begeleider wordt mee gestuurd door de fase waarin een groep zich bevindt. Dit zal 
bepalen of je meer participatief dan wel sturend optreedt. Bij de kennismaking en de opstart moet 
de coördinator duidelijkheid scheppen: wat is de waarde van collegiaal leren, wat is de doelstelling, 
welk engagement vraagt het, welke praktische info is nodig,… De klemtoon ligt op kennismaking en 
verkenning van verwachtingen. Van bij de start ligt de focus ook op het scheppen van voorwaarden 
en een sfeer die welbevinden, betrokkenheid, interactie en engagement van de deelnemers 
stimuleert. In de daaropvolgende bijeenkomsten laat de begeleider de sturende rol gaandeweg 
achterwege en neemt een meer ondersteunende rol op. 
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Aandachtspunten voor de begeleider 
Zorg ervoor dat iedereen aan het woord kan komen. Stimuleer deelnemers om het woord te nemen 
(door hen gericht aan te spreken, een rondje in te bouwen waar men beurtelings aan het woord 
komt,…).  
Stimuleer de betrokkenheid en het engagement. Geef teamleden de verantwoordelijkheid over het 
proces: stimuleer het vragen stellen, probleemoplossend denken en het formuleren van hypotheses 
en mogelijke antwoorden.  
Help om ter zake te blijven (bijv. bouw een signaal in wanneer er te veel afgeweken wordt).  
Stimuleer de discussie, maar bewaak tegelijk het centrale thema door bijv. de aandacht terug op de 
kernvraag te richten.  
Geef eerlijke en positieve feedback. Houd vrijwilligers een spiegel voor en wijs op hun talenten (‘Daar 
ben je goed in’).  
Bouw verder op de bestaande en ontwikkelde kennis in het lerende netwerk. Stel telkens de vraag 
naar verslaggeving en agenda voor de volgende bijeenkomst.  
Stimuleer en werk toe naar besluitvorming in groep  
 
Verwachtingen en rollen … 
Verwachtingen ten aanzien van… 
De begeleider De groep Individuele deelnemers 
Overzicht houden Samen leren Privacy en vertrouwelijkheid 

bewaken 
Proces sturen Samen oplossingen zoeken Inlevingsvermogen 
Grenzen bewaken Positieve inzet Eerlijkheid 
Iedereen betrekken Afspraken nakomen Open communiceren 
Feedback geven Gelijkwaardigheid van iedereen Eigen grenzen bewaken 
Respect / vertrouwen geven en 
bewaken 

Communicatieregels toepassen Verantwoording nemen 

Inspireren Creatief denken Niet (ver-)oordelen 
Inspelen op verschillende 
niveaus 

Respect Aan afspraken houden 

 

Uitbouw van een lerend netwerk 
Je kunt via een oproep - uitnodiging deelnemers werven voor een lerend netwerk. 
 
Wanneer?  
Vier tot zes weken voor de start van het lerend netwerk lanceer je een oproep.  
Dit geeft vrijwilligers de nodige tijd om hun keuze om wel of niet in te stappen bewust te maken. 
Vrijwillig en bewust instappen is een basisvoorwaarde voor kwaliteitsvolle uitwisseling eens het 
lerend netwerk loopt. De communicatie voorafgaand aan de eerste bijeenkomst is essentieel. Maak 
ze wervend en motiverend. Je besteedt er dan ook best de nodige aandacht aan.  
 
Hoe?  
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Je oproep lanceren kan mondeling of schriftelijk via een afzonderlijke mailing/brief of als onderdeel 
van een nieuwsbrief. Daarnaast deelnemers persoonlijk aanspreken is uiteraard nog krachtiger. 
 
 
Wat?  
Je oproep bevat minimaal de volgende elementen:  

- Voor wie is het lerend netwerk bedoeld?  
- Situering van het opzet  
- Het gaat om interactieve bijeenkomsten (ervaringsuitwisseling). 
- De locatie waar de bijeenkomsten doorgaan. 
- Het totaal aantal geplande bijeenkomsten en het tijdspad waarin ze gepland zullen worden.  
- De verwachte tijdsinvestering  
- De uiterste datum van inschrijving.  

Aanvullend aan de oproep is het aangewezen een infomoment te plannen, waarop ingegaan wordt 
op de doelstellingen van een lerend netwerk.  
De kracht van een infomoment is dat je potentiële deelnemers vooraf grondig kunt informeren. 
Hierdoor bouw je garanties in voor kwaliteitsvolle uitwisseling. Twijfelaars krijgen de kans om zich 
grondig te informeren en alsnog de keuze te maken wel of niet in te stappen. 
 
Inhoud  
Tijdens de eerste bijeenkomst van een lerend netwerk komen minimaal de volgende elementen aan 
bod:  

- De onderlinge kennismaking met deelnemers  
- Het in kaart brengen van vragen en verwachtingen  
- De werkprincipes en gespreksregels van een lerend netwerk  
- De bepaling van het thema waarrond de volgende bijeenkomsten gewerkt zal worden  
- Evaluatie  
- Praktische afspraken  

De volgende bijeenkomsten bouwen verder op dit elan. De klemtoon ligt op uitwisseling van 
ervaringen en het leren van elkaar. Een duidelijke vergaderstructuur en een transparante agenda 
zorgen ervoor dat het kader helder is voor de deelnemers en stimuleren diepgaande uitwisseling. Het 
verloop van de bijeenkomst ligt vast en dat creëert rust.  
Het basisstramien van een lerend netwerk-bijeenkomst kan er als volgt uitzien: welkom / agenda, 
reflectie op de voorbije week, uitwisseling rond de thema’s, evaluatie, praktische afspraken (locatie, 
datum, … volgende bijeenkomst). 

 
  

Bron: TOOLBOX NETWERKEN VAN ONTHAALOUDERS, leidraad lerende netwerken, © ons, Gent, 
2013; VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, CEGO, ExpertiseCentrum 
ErvaringsGericht Onderwijs 
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2.5 Deelnemerslijst van onthaalmodule 
Aanwezigheidslijst 

Naam Voornaam Rijksregisternummer LOI / Centrum Aanwezig? 
     
     
 

Algemeen overzicht 

Naam  Voornaam Geslacht Beslissing 
screening 
HVN 

Aantal 
keren 
gekomen 
naar 
onthaal-
module 

[datum 
les 
onthaal-
module] 

[datum 
les 
onthaal-
module] 

[datum 
les 
onthaal-
module] 
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2.6 Checklist praktische uitwerking onthaalmodule 
Operationele tijdslijn en concrete agenda opmaken 
 Lokaal zoeken 
 Concrete tijdsindeling opmaken: data, lestijden, pauzes*, … 
 Concrete data vastleggen met Agentschap Integratie en Inburgering en begeleiders taal 

(vrijwilligers) 
Deelnemers 
 Concrete afspraken maken met LOI of opvangcentrum 
 Deelnemerslijsten maken 
 Eventueel tolk voorzien  
Bezoeken voorbereiden 
 Concrete afspraken maken voor bezoeken (bibliotheek, gemeentehuis, dokter, apotheek, 

winkel, …)** 
 Eventueel vervoer regelen voor bezoeken (Te voet? Met de fiets, auto, bus?) 
 Contactfiche maken voor bezoeken 
Lokaal 
 Lokaal zoeken (Makkelijk bereikbaar? Groot genoeg, voldoende stoelen?)  
 Aanwezige materiaal checken: 
  Tafels en stoelen 
  Bord en krijt of bordstiften 
  PC, beamer 
  Schrijfmateriaal (papier, stiften, lijm, …) 
 Afspraken maken lokaal 
  Hoe afsluiten? Waar sleutel ophalen en terugbrengen? 
  Verwarming? 
  Opruimen, vuilbakken legen, … 
 Drank voorzien 
 Lokaal klaarzetten voor de les 
 Lokaal opruimen na de les 
 Didactisch materiaal voorzien zoals wandklok, wereldkaart 
Voorbereiding les 
 Per les deelnemerslijst afprinten (zodat de aanwezigen aangeduid kunnen worden) en aan 

de verantwoordelijke lesgever bezorgen 
 Lesmateriaal printen 
 Printpagina’s printen en verwerken tot didactisch materiaal 
 Beamer checken, bestand beamer voorzien (laptop, bestand op laptop of stick zetten) 
 Naamstickers voorzien 
 Vóór de les eventueel een sms sturen naar deelnemers als reminder 
*Het is zinvol twee pauzes van een tiental minuten te voorzien. De cursus is vrij intens voor de 
deelnemers. Eventueel kunnen de groepen na de pauze doorschuiven. 

**Zorg ervoor dat de groepen niet al te groot zijn (max 5 à 7 personen), anders is het veel te moeilijk 
om uitleg te kunnen geven (klanten krijgen uiteraard altijd voorrang).
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2.7 Flyer onthaalgroep 
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2.8 Voorbeeld onthaalboekje 

<lay-outen met zelfde afbeeldingen als basispakket taal + ‘wolk’ welkom = 48867476 / klok 9 uur 
59158333 / klok 12 uur 59158439> 

Onthaalmodule 
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Wie? 

    
ik jij hij zij 
    

   

 

wij jullie zij  
 

Verantwoordelijke onthaalmodule 

[naam verantwoordelijke] 

[telefoonnummer verantwoordelijke] 

[e-mailadres verantwoordelijke]  
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Klanken 

a aa e ee  
appel maan melk eend  

 

 

  

 

i ie  ij  
vis fiets citroen ijsje ei 

  
  

 

o oo u uu ui 
pot boom hut uur fruit 

  
  

 

oe eu ow   
stoel deur blauw vrouw  
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Het alfabet 

a A b B c C d D e E 
appel boom citroen deur eend 

 
 

 
 

 

 

f F g G h H i I j J 
fiets gras hand iglo jas 

 

 

  
 

 

k K l L m M n N o O 
koek lamp maan noot oor 

  
 

  

p P q Q r R s S t T 
paard quad  radio stoel tafel 
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u U v V w W x X y Y 
uur vis wolk xylofoon yoghurt 

 

 

 

  

 

z Z     
zon     

 

 

    

 

Les van 

 

9 uur tot  

 

12 uur 
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MAANDAG 
16/05/16 
Vakantie 
Holiday 
Vacances 

DINSDAG 
17/05/16 
KLAS 
PERSONALIA 

WOENSDAG 
18/05/16 
KLAS 
TAALLES 

DONDERDAG 
19/05/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
GEMEENTE-
HUIS 

VRIJDAG 
20/05/16 

ZATERDAG 
21/05/16 

ZONDAG 
22/05/16 

MAANDAG 
23/05/16 
KLAS 
ETEN & 
DRINKEN 

DINSDAG 
24/05/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
25/05/16 

DONDERDAG 
26/05/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
WINKEL 

VRIJDAG 
27/05/16 

ZATERDAG 
28/05/16 

ZONDAG 
29/05/16 

MAANDAG 
30/05/16 
KLAS 
ZIEK ZIJN 

DINSDAG 
31/05/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
01/06/16 
 
 
 

DONDERDAG 
02/06/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
DOKTER 

VRIJDAG 
03/06/16 

ZATERDAG 
04/06/16 

ZONDAG 
05/06/16 

MAANDAG 
06/06/16 
KLAS 
WERK 

DINSDAG 
07/06/16 
KLAS 
TAALLES 

WOENSDAG 
08/06/16 

DONDERDAG 
09/06/16 
KLAS 
TAALLES + 
BEZOEK 
SOCIAAL 
HUIS/VDAB 

VRIJDAG 
10/06/16 

ZATERDAG 
11/06/16 

ZONDAG 
12/06/16 
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2.9 Lessenpakket 
Vijf lespakketten: basispakket, personalia, ziek zijn, diensten en formulieren, boodschappen doen. 
(versie lesgever, versie deelnemer, versie beamer en didactisch materiaal 

1 Hallo, ik ben Peter. 
Probeer als lesgever zoveel mogelijk te tonen wat je bedoelt. Wijs bij ‘ik ben’ bv. naar jezelf. 
Lesgever: Goeiedag. Ik ben [naam]. 
 

    
Goeiedag. Goeiedag.  Ik ben Peter. 
Hallo. Hallo.   
Goeiemorgen. Goeiemiddag. Goeieavond.  
 

2 Wie ben jij? 

Vraag wie de deelnemers zijn. Laat eerst de zinnetjes nazeggen, de klanken oefenen: Wie ben jij? Ik 
ben.  
Vraag daarna aan elke deelnemer wie hij is. Stel de vraag telkens opnieuw. Herhaal het antwoord en 
stel op die manier de deelnemer aan de rest van de groep voor. Zo wordt 1e, 2e en 3e persoon 
enkelvoud van het werkwoord ‘zijn’ ingeoefend. 
Lesgever: Wie ben jij? 
Deelnemer: Ik ben [naam]. 
Lesgever: Hij/zij is [naam]. 
 
 

 

 

 

3 En jij? Wie ben jij? 

Ga het hele rijtje af en zorg ervoor dat iedere deelnemer zo aan het woord komt. 
Deelnemer 1 vraagt aan deelnemer 2: Wie ben jij? 
Deelnemer 2 antwoordt: Ik ben [naam]. 
Deelnemer 1 stelt deelnemer 2 aan de anderen voor: Hij/zij is [naam]. 
 
 

 

 

 

Wie ben jij? 

 

 

Ik ben … 

 

 

Wie ben jij? 

 

 

Ik ben Anna. 

 

 Zij is Anna. 
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4 Mijn naam is Peter. 

Geef andere structuren om zich voor te stellen. 
Lesgever: Ik ben [naam]. Mijn naam is [naam]. Ik heet [naam]. 
  

   

Syrië Afghanistan Somalië 

Vrouw !  Man "  Man "  

Shuruq Abdul Madar  

Wie ben jij? 

 

 

Ik ben Viktor. 

 

 Hij is Viktor. 
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Ik ben Shuruq. 

Ik heet Abdul. 

Mijn naam is Madar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hij is Abdul. 

Hij heet Abdul. 

Zijn naam is Abdul. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zij is Shuruq. 

Zij heet Shuruq. 

Haar naam is Shuruq. 

 

Wie ben jij? 

Hoe heet jij? 

Wat is je naam? 

 

 

Ik ben … 

Ik heet … 

Mijn naam is … 

 

 

Wie is hij? 

Hoe heet hij? 

Wat is zijn naam? 

 

 

Hij is … 

Hij heet … 

Zijn naam is … 

 

 

Wie is zij? 

Hoe heet zij? 

Wat is haar naam? 

 

 

Zij is … 

Zij heet … 

Haar naam is … 
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5 Man of vrouw? 

Shuruq is een vrouw. !  ! zij 

 

Zij is een vrouw. 

 

 

 

 

Shuruq zegt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdul is een man. "  ! hij 

 

Hij is een man. 

 

 

Abdul zegt: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ik ben een vrouw. 

 

Ik ben een man. 
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2.10 Voorbeeld cognitieve vaardigheidstest (Covaar) voor anderstalige 
nieuwkomers e.a. 
Bron: W. Magez - Centrum Schoolpsychologie – KULeuven, Lessius Hogeschool Antwerpen –  
dept. Toegepaste Psychologie, 2007 

http://www.vclbzov.be/bestanden/Covaar/pdf-bestanden/Voorbeelden%20cdrom.pdf 
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Bron: W. Magez - Centrum Schoolpsychologie – KULeuven, Lessius Hogeschool Antwerpen –  
dept. Toegepaste Psychologie, 2007 
http://www.vclbzov.be/bestanden/Covaar/pdf-bestanden/Voorbeelden%20cdrom.pdf
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Alfabetiseringstraject 
Centrum voor Basiseducatie
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Volwassenenonderwijs
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Talencentrum

Nederlands leren: Wie? Wat? Waar? Wanneer?

Deze infographic is een initiatief van Huis van het Nederlands provincie Antwerpen vzw. 
Het legt de focus op de mondelinge vaardigheden. In het schema zie je de gemiddelde 
termijnen van standaardtrajecten bij verschillende aanbieders NT2. Er is een hele variatie 
aan NT2-trajecten: voor het juiste aanbod NT2 in jouw regio kan je terecht bij de Huizen 
van het Nederlands. www.huizenvanhetnederlands.be.

WAT  k A n  j e ?
 • Je stelt jezelf voor: wie je bent, 

hoe oud je bent, waar je woont, of je 
kinderen hebt, …

 • Je spreekt langzaam met een sterk en 
vaak moeilijk verstaanbaar accent.

 • Hulp van de gesprekspartner is hier 
cruciaal: spreek langzaam en duidelijk. 
Herhaal, stel bijvragen, herformuleer.

WAT  k A n  j e ?
 • Je voert korte, sociale gesprekjes.
 • Je geeft basisinfo over je werk, je omgeving, 

je opleiding, …
 • Je spreekt langzaam en met een sterk accent.
 • Hulp van de gesprekspartner is ook hier nog 

cruciaal: spreek langzaam en duidelijk, help 
het gesprek op gang te houden.

WAT  k A n  j e ?
 • Je vertelt over een reis.
 • Je volgt de hoofdlijnen van een presentatie.
 • Je geeft kort je mening tijdens een wijkvergadering.
 • Je vraagt zelf je paspoort aan aan de balie van de gemeente.
 • Je spreekt redelijk correct en duidelijk.
 • Soms haper je en neem je een pauze.
 • Hulp van de gesprekspartner: spreek duidelijk, niet te snel en 

gebruik correct Nederlands.

WAT  k A n  j e ?
 • Je begrijpt de essentie van een speech van de burgemeester.
 • Je begrijpt het nieuws op de televisie.
 • Je legt aan de balie van de gemeente uit wat het probleem is bij het invullen 

van een formulier.
 • Je verwoordt duidelijke argumenten in een overleg met bekenden.
 • Je maakt nauwelijks fouten. Heel soms haper je nog even.

WAT  k A n  j e ?
 • Je volgt een debat zonder duidelijke structuur.
 • Je begrijpt een lezing over onbekende onderwerpen.
 • Je discussieert in onbekende groep over ingewikkelde, nieuwe thema’s.
 • Je spreekt vloeiend in een onbekende groep. Je zoekt niet meer naar uitdrukkingen. 

Je formuleert meningen en ideeën met precisie.

HVN132_Infographic_2.indd   1 30/05/13   14:18
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2.12 Inburgeringstraject 
Er is een primair inburgeringstraject en een secundair inburgeringstraject. 

1 Het primaire inburgeringstraject 

Het primaire inburgeringstraject bestaat uit: 

1.1 Cursus maatschappelijke oriëntatie 

Dat is een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving. 

Tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie maken inburgeraars kennis met de Vlaamse en 
Belgische samenleving. Die cursus is deels praktisch opgevat, bijvoorbeeld: Hoe gebruik ik het 
openbaar vervoer? Waar kan ik medische hulp vinden? Welke opvang- en onderwijsmogelijkheden 
hebben mijn kinderen? … 
Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt die ze nodig hebben om actief aan de 
samenleving deel te nemen. Daarbij wordt steeds vertrokken vanuit de voorkennis en leerbehoeften 
van de inburgeraars. Inburgeraars met schoolgaande kinderen hebben bijvoorbeeld meer vragen 
rond onderwijs dan een alleenstaande inburgeraar die op zoek is naar gepaste medische begeleiding 
voor zijn zieke moeder. 
De antwoorden op vragen en leerbehoeften worden niet simpelweg door de docent voorgekauwd. 
Van de cursisten wordt tijdens de lessen een actieve inbreng verwacht. Ze moeten zowel zelfstandig 
als samen met de medecursisten oplossingen zoeken voor probleemsituaties. 
Naast kennis en vaardigheden staan ook waarden en normen centraal. Het is belangrijk dat 
inburgeraars weten welke waarden en normen een diverse Vlaamse en Belgische samenleving 
schragen. 
Maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door het onthaalbureau (Agentschap Integratie en 
Inburgering). Een standaardaanbod duurt 60 uur. De cursist kan de lessen volgen in zijn eigen taal of 
in een contacttaal. De lessen worden niet alleen overdag maar ook ’s avonds en in het weekend 
aangeboden. 
De cursus maatschappelijke oriëntatie is erkend als beroepsopleiding. Deelnemers die ingeschreven 
zijn voor een cursus voor minimum 32u, komen in aanmerking voor het educatief verlof. 
 

1.2 Basiscursus Nederlands als tweede taal 
Tijdens het inburgeringstraject kunnen inburgeraars een basiskennis Nederlands verwerven. Om te 
bepalen welke cursus Nederlands als tweede taal (NT2) het meest geschikt is, vraagt het 
onthaalbureau (Agentschap Integratie en Inburgering) een advies aan het Huis van het Nederlands. 
Een consulent van het Huis van het Nederlands doet daarvoor een intake van de inburgeraar. 
Laaggeschoolden of ‘traaglerenden’ worden doorverwezen naar een centrum voor basiseducatie. 
Een standaardcursus bestaat uit 240 lesuren. Hogergeschoolden of ‘snel-lerenden’ kunnen terecht bij 
een centrum voor volwassenenonderwijs, waar ze een standaardcursus van 120 lesuren kunnen 
volgen. Inburgeraars die hogere studies willen aanvatten en die voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarde voor het hoger onderwijs, kunnen instappen in een cursus van maximaal 90 
uur. Die cursussen worden georganiseerd door universitaire talencentra. Voor ongeletterde of zeer 
laaggeschoolde inburgeraars bestaat een NT2-traject uit 600 lesuren. 
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1.3 Loopbaanoriëntatie 

Dat is begeleiding naar het vinden van werk of studies en het aanbod aan cultuur en vrije tijd. 

Loopbaanoriëntatie heeft tot doel de inburgeraar te ondersteunen bij het (leren) maken van keuzes 
om zijn levensloopbaan verder uit te tekenen. Daarbij wordt vertrokken vanuit de wensen van de 
inburgeraars en de ervaringen en kwalificaties (zoals diploma’s) die ze al hebben. 

Er zijn drie types loopbaanoriëntatie:. 

- Inburgeraars met een ‘professioneel perspectief’ kunnen begeleiding krijgen naar werk en 
zelfstandig ondernemerschap. 

- Inburgeraars met een ‘educatief perspectief’ worden begeleid naar verdere studie. 
- Alle inburgeraars hebben een ‘sociaal perspectief’ en krijgen begeleiding naar deelname aan 

het socioculturele aanbod, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsbesteding. Dat type 
loopbaanoriëntatie wordt ook ‘maatschappelijke participatie’ genoemd. 

De onthaalbureaus in Vlaanderen doen voor loopbaanoriëntatie voor inburgeraars met een 
professioneel perspectief een beroep op de VDAB. 

1.4 Trajectbegeleiding 

Dat is een individuele begeleiding van de inburgeraar. 

Iedere inburgeraar heeft vanaf het begin van het inburgeringstraject een trajectbegeleider die hem 
gidst doorheen het inburgeringstraject. Taal is daarbij geen hindernis. Als de inburgeraar geen of nog 
niet voldoende Nederlands kent, wordt gebruikgemaakt van de eigen taal van de inburgeraar of van 
een contacttaal, of wordt gewerkt met een (telefonische) tolk. 
De trajectbegeleider is belast met de administratieve opvolging van het inburgeringstraject. Hij 
verwijst door naar het Huis van het Nederlands en de VDAB, maakt het inburgeringscontract op en 
ziet toe op de aanwezigheid van de inburgeraar tijdens de cursussen. 
De trajectbegeleider is echter vooral een vertrouwenspersoon bij wie de inburgeraar terecht kan met 
allerhande vragen. Als de inburgeraar specifieke vragen heeft of specifieke begeleiding nodig heeft, 
zal de trajectbegeleider hem in contact brengen met de juiste voorzieningen of organisaties. De 
trajectbegeleider biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het verkrijgen van een 
diplomagelijkschakeling, hij kan helpen zoeken naar een gepaste school voor de kinderen, of hij helpt 
zoeken naar een advocaat, een psycholoog, een geschikte woning, … 
Het is belangrijk dat de inburgeraar zelf mee zoekt naar oplossingen voor zijn hulpvragen. De 
trajectbegeleider heeft daarbij oog voor wat de inburgeraar tijdens de cursus maatschappelijke 
oriëntatie geleerd heeft en waarvoor hij dus al zelfstandig oplossingen kan vinden. De 
trajectbegeleider heeft een zicht op de basiscompetenties, de vaardigheden en het netwerk van de 
inburgeraar. De hulp van de trajectbegeleider wordt daarmee in de loop van het traject afgebouwd 
en moet aan het einde van het inburgeringstraject overbodig geworden zijn. 
  
Het primaire inburgeringstraject wordt georganiseerd door het onthaalbureau. Welk 
inburgeringstraject een inburgeraar volgt, is vastgelegd in zijn inburgeringscontract. Daarin staat 
welke cursussen hij zal volgen en waar en wanneer die zullen plaatsvinden. Het onthaalbureau houdt 
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daarbij maximaal rekening met de werk- en gezinssituatie, de leerbehoeften en vragen van de 
inburgeraars. Het onthaalbureau wint ook advies in bij het Huis van het Nederlands en, voor zover 
dat nodig is, bij de VDAB. 

Wie een inburgeringscontract ondertekent, gaat het engagement aan om regelmatig het 
vormingsprogramma te volgen. Dat wil zeggen dat de inburgeraar tijdens elk onderdeel van het 
vormingsprogramma minstens 80% van alle cursussen moet bijwonen. Bij het afronden van het 
inburgeringstraject ontvangt hij dan een attest van inburgering. Inburgeraars die een attest van 
inburgering hebben, kunnen rechtstreeks instappen in het secundaire inburgeringstraject. 
  

2 Het secundaire inburgeringstraject 

Inburgeraars kunnen tijdens het secundaire traject de keuze die ze tijdens het primaire 
inburgeringstraject gemaakt hebben om te gaan werken of verder te studeren, vormgeven. Zo kan de 
inburgeraar een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemerschap volgen. 
Daarnaast kan hij ook vervolgcursussen Nederlands als tweede taal volgen en verder studeren. In 
tegenstelling tot het primaire traject, wordt het secundaire traject niet door het onthaalbureau 
georganiseerd maar wordt het aangeboden door de reguliere voorzieningen. 

 

Bron: http://www.inburgering.be/ 
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2.13 Infofiche oriëntatiemodule: een voorbeeld 
Oriëntatiemodule “Kiezen” – Orientation course “choose” 

 Inhoud Content 
1 Kennismaking, afspraken, inhoud van de cursus overlopen, 

verwachtingen 
Acquaintance, appointments, expectations, content of the 
course 

2 Studie en werkverleden in kaart brengen, Vlaamse 
onderwijssysteem uitleggen 

Mapping former education and experiences, Overview of the 
Flemish education system 

3 Hoe ben ik? Kennis, vaardigheden, competenties 
(persoonskenmerken) in kaart brengen. Welke attitudes 
vinden werkgevers belangrijk? 

What is my knowledge, What are my competencies, skills? 
Which attitudes are important for employers? 

4 De verschillende sectoren en beroepen in Vlaanderen, 
bekijken van beroepenfilmpjes, beroepeninteressetest, 
uitleg over de diverse cursussen Nederlands van VDAB 

Different sectors and occupations in Flanders, footage about 
different sectors, testing the occupational interests, 
explanation about the different courses vocational education 
VDAB 

5 De arbeidsmarkt: uitleg over VDAB, vakbonden, lonen 
(bruto/netto), RVA, opleidingsinstanties, waar kan je 
vacatures vinden, welke info kan je vinden op de website van 
VDAB, welke soorten contracten bestaan er, opstarten van 
een eigen zaak, … 

The labour market in Flanders; VDAB, labour-unions, wages 
(gross/nett), RVA, unemployment fees, educational facilities, 
where to find job offers on the VDAB website, types of 
contracts, starting your own business, … 

6 Motivatie en beperkingen. Deelnemers uitleggen dat ze bij 
hun keuze rekening moeten houden met bepaalde 
randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, ….). Aftoetsen 
of hun keuzes realistisch zijn op vlak van werkuren, 
combinatie werk/gezin 

Motivation and restrictions. Preconditions (mobility, 
transport, child care, …). Checking if the choices made are 
realistic Choices and its consequences (working hours, 
combination labour/family, …) 

7 Individueel gesprek met lesgever en inwerkingconsulent 
VDAB: waarop de deelnemers hun keuze toelichten aan de 
inwerkingsconsulent van VDAB en waarop er ook gekeken 
wordt welke verdere stappen er nodig zijn.  

Individual conversation with teacher + integration consultant 
VDAB to discuss choices and the necessary steps forward. 

 

Dagen /Days Data/Dates Tijdstip/Timing 
Vrijdag/Friday 1/07/2016 9u-12u 
Maandag/Monday 4/07/2016 9u-12u 
Dinsdag/Tuesday 5/07/2016 9u-12u 
Woensdag/Wednesday 6/07/2016 9u-12u 
Donderdag/Thursday 7/07/2016 9u-12u 
Vrijdag/Friday 8/07/2016 9u-12u 
Dinsdag/Tuesday 12/07/2016 9u-12u 
Woensdag/Wednesday 13/07/2016 9u-12u 
Donderdag/Thursday 14/07/2016 9u-12u 
Vrijdag/Friday 15/07/2016 9u-12u 
Maandag/Monday 18/07/2016 9u-12u 
Dinsdag/Tuesday 19/07/2016 9u-12u 
individuele gesprekken/individual 
appointments 

20/07/2016 + 25/07/2016 + 
26/07/2016 

individueel af te spreken/ 
appointment to be arranged 

 

 

Adres: 

Voetbalclub/Footballclub – VIP ruimte – KVV Coxsyde (next 
to the Swimming Pool of Koksijde-Dorp 

Pylyserlaan 34 (Henri Houtsaegerstadion) 8670 Koksijde 
Contact: Claudia Fosselle 0xxx/xx xx xx 
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2.14 Inhoudstafel oriëntatiemodule 
Inhoud 
Kennismaking, afspraken, inhoud van de cursus overlopen, verwachtingen 
Studie en werkverleden in kaart brengen, Vlaamse onderwijssysteem uitleggen 
Hoe ben ik? Kennis, vaardigheden, competenties (persoonskenmerken) in kaart brengen. Welke 
attitudes vinden werkgevers belangrijk? 
De verschillende sectoren en beroepen in Vlaanderen, bekijken van beroepenfilmpjes, 
beroepeninteressetest, uitleg over de diverse cursussen Nederlands van VDAB 
De arbeidsmarkt: uitleg over VDAB, vakbonden, lonen (bruto/netto), RVA, opleidingsinstanties, 
waar kan je vacatures vinden, welke info kan je vinden op de website van VDAB, welke soorten 
contracten bestaan er, opstarten van een eigen zaak, … 
Motivatie en beperkingen. Deelnemers uitleggen dat ze bij hun keuze rekening moeten houden 
met bepaalde randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, ….). Aftoetsen of hun keuzes 
realistisch zijn op vlak van werkuren, combinatie werk/gezin 
Individueel gesprek met lesgever en inwerkingconsulent VDAB: waarop de deelnemers hun 
keuze toelichten aan de inwerkingsconsulent van VDAB en waarop er ook gekeken wordt welke 
verdere stappen er nodig zijn.  
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2.15 Infofiche generiek assessment: een voorbeeld 

 Doel Goal 
 Jouw sterke kanten op vlak van capaciteiten en attitudes 

bepalen. Jouw talenten ontdekken. Kijken welke beroepen 
best aansluiten bij jouw sterke kanten.  
We doen dit door samen verschillende opdrachten te doen 
binnen 5 domeinen:  

- werken in groep 
- werken met cijfers 
- werken met taal 
- werken met de handen 
- werken met de computer 

Determine your strengths (capacities and attitudes). 
Discover your talents. Determine which jobs fits well with 
your strengths (your talents).  
We do this by doing different exercises within 5 domains:  

- working in group 
- working with numbers 
- manual activities 
- working with the hands 
- working with the computer 

 Inhoud Content 
1 Introductie + werken in groep deel 1 Introduction + working in group part 1 
2 Werken met cijfers deel 1 + beroepsinteresse Working with numbers part 1 + professional interests 
3 Werken met taal + werken met de computer Working with language + working with the computer 
4 Werken met de handen deel 1 + werken met cijfers deel 2 Manual activities part 1 + working with numbers part 2 
5 Werken met de handen deel 2 + werken in groep deel 2 Manual activities part 2 + working in group part 2 
6 Link beroepsinteresse en talenten + evaluatie Match between professional interest and talents + 

evaluation 
 Individueel gesprek Individual conversation 

 

Dagen /Days Data/Dates Tijdstip/Timing Location 
Dinsdag/Tuesday 16/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
Woensdag/Wednesday 17/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
Donderdag/Thursday 18/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
Vrijdag/Friday 19/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
Dinsdag/Tuesday 23/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
Donderdag/Thursday 25/08/2016 10u-13u Sociaal huis Koksijde 
individuele 
gesprekken/individual 
appointments 

September individueel af te 
spreken/ 
appointment to be 
arranged 

Koksijde 

 

 

Adres: 
Sociaal Huis Koksijde 
Zaal de Burg 
Ter Duinenlaan 34 
8670 Koksijde 
Contact: Wendy Vantomme 0xxx/xx xx xx 
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2.16 Inhoudstafel generiek assessment 
Doel 

Het doel van het assessment programma is om een goed beeld te krijgen van de sterke kanten 
van een cursist. Het gaat er niet om wat hij of zij allemaal weet, zoals bij een examen of een 
toets. Maar het gaat erom te onderzoeken hoe de cursist het beste werkt met de kennis 
waarover hij/zij beschikt.  
Is de cursist een doorzetter? Werkt de cursist nauwkeurig? Komt hij / zij op tijd? Hoe is de 
cursist in de samenwerking met anderen?  
Ook wordt gekeken bij welke vaardigheden de cursist het beste tot zijn / haar recht komt. Kan 
hij / zij beter met cijfers werken, met taal of met de handen? Deze informatie is belangrijk bij 
het maken van een goede keuze voor opleiding of werk. 
 
In dit generiek assessment worden verschillende opdrachten uitgevoerd binnen 5 domeinen:  

- werken in groep 
- werken met cijfers 
- werken met taal 
- werken met de handen 
- werken met de computer 

Tijdens het uitvoeren van de opdrachten wordt de cursist beoordeeld op 14 
persoonskenmerken.  
 
Daarnaast worden de beroepsinteresses en voorkeuren bepaald. 
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2.17 Inhoudstafel combinatiemodule (oriëntatie – generiek assessment) 
 

Inhoud 
Wie ben ik ? 

- Kennismakingsopdracht 
- Wat ken ik? 
- Wat kan ik? 
- Wie ben ik? persoonseigenschappen 
- Hoe ben ik? Werkattitudes 

Verkenning sectoren: de verschillende sectoren en beroepen in Vlaanderen, bekijken van 
beroepenfilmpjes, beroepeninteressetest, uitleg over de diverse cursussen Nederlands van 
VDAB 
Verkenning arbeidsmarkt: uitleg over VDAB, vakbonden, lonen, RVA, opleidingsinstanties, waar 
kan je vacatures vinden, welke info is te vinden op website VDAB, soorten contracten, opstarten 
eigen zaak,… 
In kaart brengen van haalbare jobs: wat wil ik en wat is haalbaar? Wat zijn mijn 
beroepsinteresses en voorkeuren? 
Meten van exacte capaciteiten: is de deelnemer sterk in cijfermatige en administratieve 
opdrachten? 
Meten van motorische capaciteiten: is de deelnemer sterk in fijne en grove motorische 
handelingen? 
Meten van sociale capaciteiten: kan de deelnemer samenwerken met anderen? 
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2.18 Infofiche combinatiemodule (oriëntatie – generiek assessment): een voorbeeld 
 Inhoud Content 
1 Kennismaking/wie ben ik?/ wat kan ik? 

Persoonseigenschappen? Werkattitudes? 
Acquaintance, Who am I? what are my abilities? Personal 
characteristics? Work ethics? What is my knowledge, What 
are my competencies, skills? Which attitudes are important 
for employers? 

2 De verschillende sectoren en beroepen in Vlaanderen, 
bekijken van beroepenfilmpjes, beroepeninteressetest, 
uitleg over de diverse cursussen Nederlands van VDAB 

Different sectors and occupations in Flanders, footage about 
different sectors, testing the occupational interests, 
explanation about the different courses vocational education 
VDAB 

3 De arbeidsmarkt: uitleg over VDAB, vakbonden, lonen 
(bruto/netto), RVA, opleidingsinstanties, waar kan je 
vacatures vinden, welke info kan je vinden op de website van 
VDAB, welke soorten contracten bestaan er, opstarten van 
een eigen zaak, … 

The labour market in Flanders; VDAB, labour-unions, wages 
(gross/nett), RVA, unemployment fees, educational facilities, 
where to find job offers on the VDAB website, types of 
contracts, starting your own business, … 

4 In kaart brengen van haalbare jobs: wat wil ik en wat is 
haalbaar? Wat zijn mijn beroepsinteresses en voorkeuren? 

What are attainable jobs? What do I want and what is a 
realistic goal? What are my interests and preferences? 

5 Meten van exacte capaciteiten cijfermatige en 
administratieve opdrachten 

Working with numbers 

6 Meten van motorische capaciteiten: fijne en grove 
motorische handelingen 

Manual activities 

7 Meten van sociale capaciteiten, samenwerken in groep Testing social skills 
8 Individueel gesprek Individual conversation 

 

Dagen /Days Data/Dates Tijdstip/Timing 
Maandag/Monday 14/11/2016 9u-15u 
Dinsdag/Tuesday 15/11/2016 9u-15u 
Donderdag/Thursday 17/11/2016 9u-15u 
Vrijdag/Friday 18/11/2016 9u-15u 
Maandag/Monday 21/11/2016 9u-15u 
Dinsdag/Tuesday 22/11/2016 9u-15u 
Woensdag/Wednesday 23/11/2016 9u-15u 
Donderdag/Thursday 24/11/2016 9u-15u 
Vrijdag/Friday 25/11/2016 9u-15u 
individuele gesprekken/individual 
appointments 

8/12/2016 individueel af te spreken/ 
appointment to be arranged 

 

 

Adres: 

Opvangcentrum Fedasil – Fedasil Center Robert 
Vandammestraat 100 
8670 Koksijde 
Contact: Mieke Landuyt 0xxx/xx xx xx 
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2.19 Attest na het volgen van de module ‘Werkwijzer’ 
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2.20 Overzicht mogelijkheden en maatregelen naar tewerkstelling toe 

 

Werkplekleren bij de VDAB 
- Een opleiding op de werkvloer 

- Voor cliënten die willen kennis maken met een beroep of ervaring willen opdoen 
- Financieel voordeel voor bedrijven 

- A.d.h.v. een opleidingsplan: oplijsting van de gewenste competenties voor het beroep (databank VDAB) 
- 3 vormen van werkplekleren 

 
 Individuele 

Beroepsopleiding (IBO) 
Beroepsinlevingsovereenkomst 
(BIO) 

Instapstage Opleidingsstage Franstalige stage 

Wat? 
 

- 1 à 6 maanden opleiding 
op de werkvloer 

- Bezoldigd (behoudt van 
uitkering + 
productiviteitspremie = 
bijna volledig loon) 

- Wordt gevolgd door een 
(on)bepaalde duur contract 
in het bedrijf 

- Vergelijkbaar met leercontract ikv 
leren en werken 

- Duur: verschillend 
- Zowel in profit als non profit sector 
- Vrijwillige betaalde stage in een 

bedrijf (geen loon, wel vergoeding 
afhankelijk van je leeftijd) 

- Via een overeenkomst / 
opleidingscontract (voorwaarden voor 
de overeenkomst) 

- Geen verplichting voor werkgever om 
contract aan te bieden na de stage 

 

- Eerste werkervaring opdoen van 3 
maanden 

- Betaalde stage in profit of non profit 
sector, voltijds of deeltijds (Voltijds: 
loon per gewerkte dag van RVA + 
200 premie van de werkgever: ong 
750-800 per maand) 

- Via een stagecontract 
- Geen verplichting voor de 
werkgever om contract aan te bieden 
na de stage 

- Jongere kan 2 instapstages doen bij 
2 verschillende bedrijven 

- Duur van de stage afhankelijk van 
de opleiding en/of sector 

- Stage binnen praktijkgerichte stage 
van de VDAB 

- Onbezoldigd 
- Geen verplichting tot aanwerving 
- Kennismaking met potentiële 

werknemer 
- Ondersteuning en begeleiding door 

de stagebegeleider voorzien. 

- Stage van 4 weken in 
een bedrijf in Brussel 
of Wallonië 

- Met behoud van 
uitkering 

- Met vdab stage-
contract 

- Terugbetaling 
verplaatsingsonkosten 
of verblijfsvergoeding 
bij overnachting 

 

Voor 
wie? 

- Ingeschreven zijn als 
werkzoekend bij de 
VDAB 

- Recht op uitkering hebben 
- Vorige job niet opgezegd 

voor IBO 
- Nog niet gewerkt in het 

bedrijf (behalve als 
jobstudent of zeer korte 

- Voor iedereen die in België mag 
werken 

- Ingeschreven zijn bij VDAB? 
- Kan niet verbonden zijn aan 

arbeidsovereenkomst of verplichte 
stage van school 

- Krijg je uitkering: vrijstelling vragen 
bij RVA om je uitkering tijdens de 
stage te behouden! 

- Jonger dan 25 jaar 
- Geen diploma secundair onderwijs 
- Ingeschreven als werkzoekend bij 

VDAB 
- Al minimum 6 maanden in 

beroepsinschakelingstijd 

- Ingeschreven zijn als 
werkzoekend bij de VDAB 
 

- Je bent werkzoekend 
- Je wil je Frans bij 

spijkeren 
- Je hebt een diploma 

middelbaar of hoger 
onderwijs (voorkeur 
administratief – 
commerciële richting) 

- Voldoende kennis 
Frans om te werken in 
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periode) professionele context 
- Praktisch pc-kennis 
 

Hoe? - Solliciteren voor IBO 
vacatures 

- Zelf op zoek gaan naar een 
werkgever 

- ! Opleidingsplan moet 
goedgekeurd worden door 
vdab 

- zelf op zoek gaan naar een werkgever 
- Via de VDAB (werkgevers kunnen 

een leerplek aanbieden) 
- ! opleidingsplan moet goedgekeurd 

worden door vdab 
- Contactpersoon West-Vlaanderen: 

wim.seynaeve@vdab.be  

- Via de VDAB 
- Werkgevers kunnen zich kandidaat 

stellen bij VDAB 
- ! opleidingsplan moet goedgekeurd 

worden door VDAB 
 

-  - Aanvraagformulier 
- Test Frans in een 

opleidingscentrum 
- Gesprek met een 

begeleider 
 

Extra 
info 

Gespecialiseerde IBO’s: 
IBO’s voor kansengroepen: 
- GIBO: iemand met 

arbeidshandicap 
! Maximum 52 weken 
! Werkgever betaalt 

NIETS (persoon krijgt 
uitkering + 
productivitietspremie 
wordt betaald door de 
VDAB) 

! Voor werkzoekenden 
die in begeleiding zijn 
bij een GOB (in West-
Vlaanderen is dit door 
jobcentrum) 

- IBOT: iemand die 
anderstalig is en 
taalondersteuning nodig 
heeft 
! Idem gewone IBO 
! Kandidaat krijgt 2x 

per week 
taalondersteuning en 
begeleiding van 
iemand van de VDAB 

- IBO-interim: een 
uitzendkracht van een 

BIO DO: BIO voor het deeltijds 
onderwijs. Moet via Syntra Vlaanderen 
via ilw@syntravlaanderen.be of 02/227 
49 74 
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kansengroep 
! Maximum 8 weken 

uitzendarbeid in 
bedrijf en daarna 
opleiding in het 
bedrijf 

! Werkgever betaalt 
enkel 
productiviteitspremie 

! Voor wie? 
Werkzoekenden ouder 
dan 50, 
werkzoekenden met 
arbeidshandicap, 
werkzoekenden van 
allochtone afkomst 

- C-IBO: iemand die 
langdurig werkzoekend is 
! Minimum 4 weken 

maximum 26 weken; 
kan verlengd worden 
tot maximum 52 
weken 

! Werkgever moet enkel 
productiviteitspremie 
betalen als het 
contract verlengd 
wordt 

! Voor wie? 
Werkzoekenden 
jonger dan 25 die 
minstens 12 maand 
werkzoekend zijn; 
werkzoekenden van 
25 en ouder moet 
minstens 24 maanden 
werkloos zijn 

 
linken Voordelen voor de  Handleiding organiseren van een   
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werkgever 
Presentatie voor de 
werkgever 

instapstage 
 
http://www.rva.be/nl/documentatie/in
foblad/e60  

 

 

 

 Oriëntatietools  
 Beroepsverkennende stage Inleefmomenten zorg en welzijn Websites per sector met specifieke 

informatie over opleidingen/beroepen 
Wat? - om een beroepsaspiratie te bevestigen 

of te schrappen: Kennismaken met / 
verkennen van een beroep 

- Minimum 1 voltijdse of 2 halftijdse 
werkdagen en maximum 5 voltijdse of 
10 halftijdse werkdagen 

- Maxium 30 dagen 
beroepsverkennende stage’s 

- Maximum 2 stages in hetzelfde 
bedrijf voor verschillende functie 

- Onbezoldigd (wel behoud van 
uitkeringen) 

 

- Kennismaken met verschillende 
beroepen in zorg en welzijn: 
! Adl-assistent; begeleider 

persoonlijk assistentie budget, 
ergotherapie, begeleider 
buitenschoolse opvang, 
kinderverzorger, kinesitherapie, 
laborant, logistiek assistent, 
medische beeldvorming, 
onthaalouder, opvoeder, 
orthopedagoog, ouderenzorg, 
personen met handicap, 
poetshulp, psychiatrie, 
revalidatie, tandtechnieken, 
thuiszorg, verpleegkunde, 
verzorgende, 
ziekenhuisapotheek, zorgkundige 

Transport: 
http://www.letsgo.be/nl/index.htm 
 
horeca: 
http://www.fanvanhoreca.be/jobs 
 
zorg en welzijn: 
http://www.ikgaervoor.be/ 
 
logistieke sector: 
http://theflow.be/editoriaal  
 
zelfstandigen: 
http://www.starterslabo.be/projecten/  
 
textielsector: 
http://www.wildvantextiel.be/  
 
chemie: http://www.breakingscience.be/nl  
 
metaalsector : 
http://www.verrassendmetaal.be/indexx.php 
 
elektricteit en elektronica : 
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http://www.wattsup.be/  
 

Voor wie?    
Hoe? - zelf organiseren  

- opleidingsplan moet goedgekeurd 
worden door VDAB (voor 
verzekering arbeidsongevallen) 

- bedrijf zorgt voor begeleiding en 
verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid 

- recht op premie kinderopvang en 
verplaatsingsvergoeding via vdab 

Via www.ikgaervoor.be je inschrijven 
voor een inleefmoment 

 

Extra 
informatie 
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3 Lexicon 
AII Agentschap Integratie en Inburgering 

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- 
en integratiebeleid uit. De dienstverlening richt zich zowel op burgers, 
bedrijven, diensten als het beleid. De verschillende facetten van de 
dienstverlening vallen onder volgende noemers: inburgering, integratie, 
Nederlands als tweede taal, vluchtelingen en asiel, sociaal tolken en 
vertalen, juridische dienstverlening.  
Zie ook http://www.integratie-inburgering.be/ 

Asiel Wanneer vluchtelingen in België aankomen, kunnen ze ‘asiel’ of 
bescherming aanvragen. Ze worden dan asielzoeker. 

beeldwoordenboek Een beeldwoordenboek is een soort woordenboek waarbij in plaats van een 
beschrijving van het woord een plaatje of foto wordt gebruikt. 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk  
http://www.caw.be/ 

CBE Centrum voor Basiseducatie 
http://www.basiseducatie.be/ 

Ciré Franstalige organisatie ter ondersteuning van asielzoekers 
cire.be 

covaartest Afkorting voor ‘cognitieve vaardigheidstest’. 
De covaartest is ontwikkeld door het centrum voor schoolpsychologie van 
de Katholieke Universiteit Leuven. Deze test meet cognitieve vaardigheden 
van volwassenen. 
De covaartest is een door de Vlaamse overheid opgelegd instrument om te 
bepalen of gealfabetiseerde anderstalige volwassenen met meer dan zeven 
jaar scholing hun opleiding Nederlands dienen te volgen aan een centrum 
voor basiseducatie (CBE) of aan een centrum voor volwassenenonderwijs 
(CVO). 

CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs 

erkend vluchteling Als België erkent dat het gevaar waarvoor vluchtelingen hun land 
ontvluchten ernstig genoeg is, kunnen ze hier blijven. Dan worden ze 
‘erkend’ als vluchteling. 

ervaringsbewijs Een ervaringsbewijs is een officieel bewijs van bekwaamheid dat iemands 
vaardigheden erkent. Voor heel wat beroepen kan je een proef afleggen om 
het ervaringsbewijs te behalen. 

EVC Erkenning van verworven competenties: EVC geeft iemand de mogelijkheid 
om zijn kennen, kunnen en attitudes te laten erkennen, onafhankelijk van 
de context waarin hij deze kennis, vaardigheden en attitudes verwierf. De 
competenties van de persoon worden beoordeeld aan de hand van een 
standaard. EVC-procedures bieden een alternatief parcours om een bewijs 
van erkenning te verkrijgen, buiten het traditionele onderwijs- en 
opleidingscircuit. 
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Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 
fedasil.be  

HVN Huis van het Nederlands, is een onderdeel van het Agentschap Integratie en 
Inburgering 
http://www.hvn-wvl.be/ 

inburgeraar 'Inburgeraars' zijn alle mensen van 18 jaar of ouder die krachtens het 
inburgeringsdecreet recht hebben op een inburgeringstraject. 
Een deel van hen is bovendien verplicht om een inburgeringstraject te 
volgen. 
Wie heeft recht op een inburgeringstraject? 
Iedereen die in een gemeente in het Vlaams of Brussels gewest 
ingeschreven is in het Rijksregister (dus het bevolkingsregister, het 
vreemdelingenregister of het wachtregister): 

- als vreemdeling met een wettig verblijf in België, tenzij als dat 
verblijfsstatuut niet langer dan een jaar kan duren (ook niet na 
verlenging), en tenzij als het gaat om een asielzoeker van wie de 
asielprocedure nog geen vier maanden loopt 

• of als Belg die in het buitenland geboren is én van wie minstens 
één ouder ook in het buitenland geboren is 

Welke vreemdelingen behoren niet tot de doelgroep van inburgering? 
Vreemdelingen die niet ingeschreven worden in het Rijksregister: 

• toeristen (met alleen een aankomstverklaring) 
• diplomaten 
• vreemdelingen zonder wettig verblijf. 

Vreemdelingen die uitgesloten zijn van de doelgroep: 
• asielzoekers van wie de asielprocedure nog geen vier maanden 

loopt 
• vreemdelingen met een verblijfsstatuut dat niet langer dan een jaar 

kan duren, ook niet na verlenging (verblijf met een 'tijdelijk doel') 
knelpuntberoep Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld 

geraken. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken: er is een te lage uitstroom 
uit het onderwijs, de kandidaten beschikken niet over de gevraagde 
bekwaamheden of de job heeft onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden 
zoals bijvoorbeeld weekendwerk. VDAB publiceert elk jaar een lijst van de 
knelpuntberoepen in Vlaanderen. 

LOI Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers 
De kerntaken van een LOI zijn: zorgen voor huisvesting, voeding, medische 
verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale 
begeleiding en uitleg en bijstand over de asielprocedure. Asielzoekers 
kunnen in principe enkel aanspraak maken op de materiële hulpverlening 
van het OCMW waaraan ze worden toegewezen. In sommige gevallen 
kunnen ze overgaan naar de financiële hulpverlening, dit hangt meestal af 
van de beslissingen in hun asiel- of regularisatiedossier. 
In principe verblijven asielzoekers gedurende de eerste vier maanden in een 
collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna 
kunnen ze doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een 
particuliere woning); hiervoor zorgen enerzijds de OCMW’s met de Lokale 
Opvanginitiatieven en anderzijds de ngo-partners Vluchtelingenwerk 
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Vlaanderen en Ciré. Asielzoekers zijn niet verplicht in een opvangstructuur 
te verblijven, maar het overgrote gedeelte doet dit wel. 

MO Maatschappelijke oriëntatie 
NODO Nederlands op de opleidingsvloer: ondersteuning van anderstaligen vanuit 

de VDAB 
NT2 Nederlands tweede taal 
OC Opvangcentrum 
POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij: versterkt ondernemerschap, door 

samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, 
de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners 
om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht 
economisch weefsel. 
http://pomwvl.be/ 

Provinciaal steunpunt 
vrijwilligerswerk 

Provinciaal infopunt dat kandidaat-vrijwilligers genereert en dat ook 
oproepen lanceert. Deze organisatie kan initiatiefnemers ook informeren 
over verzekeringen e.d. 
http://www.west-
vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/steunpuntvrijwilli
gerswerk/ 

RESOC RESOC is het regionaal economisch en sociaal overlegcomité. Dit is het 
regionaal overleg-en adviesplatform met sociale partners, lokale besturen, 
de provincie en toegevoegde leden.  

vluchtelingen Mensen die het land ontvluchten wegens oorlog, ecologische problemen, 
(politieke) vervolging of armoede. 

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen 

Vlaamse organisatie die vluchtelingen en asielzoekers helpt 
vluchtelingenwerk.be 
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4 Bijkomende informatie 

4.1 Bibliografie 
4.1.1 Achtergrondinformatie 
Inspiratiebundel ‘Van opvang naar samenleven’ – publicatie van het Agentschap Integratie en 
Inburgering, het Agentschap Binnenlands Bestuur, VVSG, IN-Gent en Atlas, Integratie en Inburgering 
Antwerpen, 2016 
 
4.1.2 Ondersteunend materiaal 
- VDAB, TaalTool NODO+  
- HORECA Vlaanderen, Zo klaar als een klontje, beeldwoordenboek, 2012 
- Van Dale beeldwoordenboeken  
- STEEVENS, J.-P., Thuis in taal – beeldwoordenboek, Uitgeverij De Boeck, 2007 
- Beeldwoordenboek – Wat is dat?, Uitgeverij Die Keure 
 
4.2 Nuttige links 
4.2.1 Taalverwerving 
http://www.learndutch.org/online-dutch-course/ 
http://www.oefenhierjenederlands.be/leren/download-boekjes.htm 
http://www.refugeephrasebook.de/create-print-distribute/ 
www.limburg.be/leermiddelennederlands 
 
4.2.2 Maatschappelijke oriëntatie 
http://www.migreren.inburgering.be/sites/default/files/TAALGIDS%20BW%20ENG_0.pdf 
http://www.belgique-infos.be/belgium/onthaal-van-nieuwkomers/?lang=nl#.Vx8XG_mLSM8 
http://www.apotheek.nl/downloads/iconen.pdf  
 
4.2.3 Opleiding - beroepen 
- www.vdab.be: op zoek naar werk en / of opleidingen 
- http://syntra.be/: opleidingen 
 
4.2.4 Ondersteuning 
- http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/stappenplan_werven_vrijwilligers_boekjeA5_tcm5-
65100.pdf 
- http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/adressenlijst_sociaal_tolk-
_en_vertaaldiensten.pdf: sociaal tolk- en vertaaldiensten 
- http://welkom.derand.be/nl/pictogrammenboekjes : pictogrammen, als ondersteuning voor 
anderstaligen 
- http://www.sclera.be/nl/picto/cat_overview : pictogrammen, als ondersteuning voor anderstaligen 
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4.3 Betrokken partners bij de uitbouw van een integratietraject 
Bij de uitbouw van een integratietraject spelen heel wat verschillende partners een belangrijke rol. 
Alle contactgegevens werden hieronder gebiedsgericht gegroepeerd (hier is gekozen om te 
groeperen naar de Resoc-regio’s). 

4.3.1 OCMW – Sociaal Huis – LOI 
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Alveringem Dorp 1B 
8690 Alveringem 

S De heer Steve Lansens 
secretaris@ocmwalveringem.be 

  V Mevrouw Karolien Avonture 
karolien.avonture@gmail.com 

Anzegem Lieven Bauwensstraat 40 
8570 Anzegem 

S Mevrouw Sonja Nuyttens 
secretaris@anzegem.be 

  V Mevrouw Mia Tack-Defoirdt 
mia.defoirdt@telenet.be 

Ardooie Marktplein 1 
 8850 Ardooie  

S De heer Dominiek Pillaert 
secretaris@ocmw-ardooie.be 

  V  Mevrouw Marleen Lepla 
voorzitter@ocmw-ardooie.be 

Avelgem Leopoldstraat 66 
8580 Avelgem 

S Mevrouw Christine Debeurme 
christine.debeurme@avelgem.be 

  V  Mevrouw Trees Vandeputte 
trees.vandeputte@avelgem.be 

Beernem Lattenklieversstraat 46 
8730 Sint-Joris  

S De heer Jan Claeys 
secretaris@beernem.be 

  V De heer Luc Goutry 
luc.goutry@beernem.be 

Blankenberge Jordaenslaan 34 
8370 Blankenberge 

S De heer Luc Demeulemeester 
luc.demeulemeester@ocmw-
blankenberge.be 

  V De heer Ivan De Clerck 
ivan.declerck@ocmw-blankenberge.be 

Bredene Duinenstraat 106 
8450 Bredene 

S De heer Jan Eerebout 
jan.eerebout@ocmwbredene.be 

  V De heer Jacques Deroo 
jacques.deroo@bredene.be 

Brugge Ruddershove 4 
8000 Brugge 

S De heer Christian Fillet 
secretaris@ocmw-brugge.be 

  V De heer Dirk De fauw 
voorzitter@ocmw-brugge.be 

Damme Brouwerijstraat 4 S De heer Marc Dalle 
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8340 Damme marc.dalle@ocmw-damme.be 
  V Mevrouw Inge Bisschop 

info@ocmw-damme.be 
De Haan Markt 2 

8420 De Haan 
S De heer Willy Vansteenkiste 

willy.vansteenkiste@ocmwdehaan.be 
  V Mevrouw Marleen Schillewaert-Vercruyce 

info@ocmwdehaan.be 
De Panne Koninklijke Baan 10 

8660 De Panne 
S Mevrouw Ann Mouton 

secretariaat@ocmwdepanne.be 
  V De heer Frans Buyse 

secretariaat@ocmwdepanne.be 
Deerlijk Vercruysse de Solartstraat 

22 
8540 Deerlijk 

/ De heer Filip Vits 
Hoofd maatschappelijk werker 
filip.vits@ocmwdeerlijk.be 

  V Mevrouw Kaat Olivier 
voorzitter@ocmwdeerlijk.be 

Dentergem Kasteeldreef 1 
8720 Dentergem 

S De heer Bernard Vanmeerhaeghe 
bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdenterge
m.be 

  V Mevrouw Marie-Thérèse De Smet 
voorzitter@ocmwdentergem.be 

Diksmuide Ijzerheemplein 4 
8600 Diksmuide 

S Mevrouw Marie Herman 
marie.herman@ocmw.diksmuide.be 

  V De heer Bart Laleman 
bart.laleman@ocmw.diksmuide.be 

Gistel Bruidstraat 1 
8470 Gistel 

S De heer Joost Mangeleer 
secretaris@ocmwgistel.be 

  V Mevrouw Annie Cool 
info@ocmwgistel.be 

Harelbeke Kollegeplein 5 
8530 Harelbeke 

S De heer Hans Piepers 
hans.piepers@ocmwharelbeke.be 

  V De heer Dominique Windels 
voorzitter@ocmwharelbeke.be 

Heuvelland St.-Medardusplein 1 
8953 Heuvelland 

S De heer Jef Huyghe 
secretaris@ocmwheuvelland.be 

  V De heer Ward Dierickx 
ward.dierickx@heuvelland.be 

Hooglede Hogestraat 170 
8830 Hooglede 

S De heer Filip Van Eeckhout 
filip.vaneeckhout@ocmw-hooglede.be 

  V De heer Dimitri Carpentier 
dimitri.carpentier@hooglede.be 

Houthulst Vijverstraat 30 
8650 Houthulst 

S De heer Bernard Deweerdt 
secretaris@ocmwhouthulst.be 

  V Mevrouw Tessa Vandewalle 
tessa.vandewalle@houthulst.be 

Ichtegem Koekelarestraat 2 / Mevrouw Katja Verhelst 
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8480 Ichtegem katja.verhelst@ichtegem.be 
  V 

 
De heer Willy Hosten 
willy.hosten@ocmw.ichtegem.be 

Ieper Ter Waarde 1 
8900 Ieper 

S De heer Piet Seynaeve 
piet.seynaeve@ocmwieper.be 

  V Mevrouw Maria Cloet 
marieke.cloet@ieper.be 

Ingelmunster Oostrozebekestraat 6 
8770 Ingelmunster 

S De heer Stefaan De Clercq 
stefaan.declercq@ingelmunster.be 

  V De heer Dries Couckuyt 
dries.couckuyt@ingelmunster.be 

Izegem Kokelarestraat 2 
8870 Izegem 

S De heer Bart Desimpel 
bart.desimpel@ocmwizegem.be 

  V De heer Frank Duhamel 
voorzitter@ocmwizegem.be 

Jabbeke Caverstraat 16 
8490 Jabbeke 

/ Mevrouw Katrien Vandewalle 
katrien.vandewalle@jabbeke.be 

  V De heer Paul Storme 
paul.storme@jabbeke.be 

Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 2 
8301 Knokke-Heist 

S De heer Paul Roets  
paul.roets@knokke-heist.be 

  V Mevrouw Kathleen van der Hooft 
ocmw@knokke-heist.be 

Koekelare Ichtegemstraat 18 
8680 Koekelare 

S Mevrouw Ann Van Der Veken 
ann.vanderveken@sociaalhuiskoekelare.be 

  V De heer Stijn Ramboer 
stijn.ramboer@telenet.be 

Koksijde Ter Duinenlaan 34 
8670 Koksijde 

S Mevrouw Pascale Feys 
pascale.feys@sociaalhuiskoksijde.be 

  V Mevrouw Greta Suber-Delie 
voorzitter@sociaalhuiskoksijde.be 

Kortemark Hospitaalstraat 31 
8610 Kortemark 

S Mevrouw Sara De Meyer 
sara.demeyer@kortemark.be 

  V Mevrouw Christine Logghe 
logghechristine@gmail.com 

Kortrijk Budastraat 27 
8500 Kortrijk 

S Mevrouw An Spriet 
Waarnemend secretaris 
an.spriet@ocmwkortrijk.be 

  V De heer Philippe De Coene 
philippe.decoene@ocmwkortrijk.be 

Kuurne Kortrijksestraat 2 
8520 Kuurne 

S Mevrouw Els Persyn 
els.persyn@sociaalhuiskuurne.be 

  V De heer Bram Deloof 
bram.deloof@sociaalhuiskuurne.be 
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Langemark-
Poelkapelle 

Zonnebekestraat 71 
8920 Langemark-
Poelkapelle 

S Mevrouw Sabine De Wandel 
secretaris@langemark-poelkapelle.be 

  V Mevrouw Maddy Bouden 
m_bouden@hotmail.com 

Ledegem Rollegemstraat 130 
8880 Ledegem 

S Mevrouw Nathalie Dessein 
nathalie.dessein@ocmwledegem.be 

  V De heer Geert Wylin 
geert.wylin@ledegem.be 

Lendelede Dorpsplein 8 
8860 Lendelede 

S De heer Christophe Vandecasteele 
secretaris@lendelede.be 

  V Mevrouw Rita Lammertyn 
ocmwvoorzitter@lendelede.be 

Lichtervelde Statiestraat 80 
8810 Lichtervelde 

S De heer Kris Vandenbussche 
kris.vandenbussche@ocmwlichtervelde.be  

  V Mevrouw Roos Vanwalleghem 
voorzitter@ocmwlichtervelde.be 

Lo-Reninge Markt 11 
8647 Lo-Reninge 

S De heer Luc Decroos  
luc.decroos@lo-reninge.be 

  V Mevrouw Monique Bertier 
monique.bertier@hotmail.com 

Menen Noorderlaan 1 A000 
8930 Menen 

S De heer Bart Vanneste 
bart.vanneste@menen.be 

  V De heer Renaat Vandenbulcke 
renaat.vandenbulcke@menen.be 

Mesen Markt 22 
8957 Mesen 

/ De heer Patrick Florissoone 
secretaris.mesen@stad-mesen.be 

  V De heer Guy Tancré guy.tancre@telenet.be 
Meulebeke Bonestraat 24 

8760 Meulebeke 
S De heer Tom Vanpoucke 

tom.vanpoucke@meulebeke.be 
  V De heer Luc Vullers 

luc.vullers@meulebeke.be 
Middelkerke Sluisvaartstraat 17 

8430 Middelkerke 
S De heer Pierre Ryckewaert 

secretaris@middelkerke.be 
  V De heer Dirk Gilliaert 

dirk.gilliaert@ocmwmiddelkerke.be 
Moorslede Marktplaats 18a 

8890 Moorslede 
S De heer Geert Leenknecht 

secretaris@ocmwmoorslede.be 
  V De heer Bart De Koning 

voorzitter@ocmwmoorslede.be 
Nieuwpoort Astridlaan 103 

8620 Nieuwpoort 
S Mevrouw Maria Van Der Auwera 

secretaris.ocmw@nieuwpoort.be 
  V De heer Frans Lefevre 

voorzitter.ocmw@nieuwpoort.be 
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Oostende Edith Cavellstraat 15 
8400 Oostende 

S De heer Guy-Paul Libin  
guy-paul.libin@sho.be 

  V Mevrouw Vanessa Vens voorzitter@sho.be 
Oostkamp Siemenslaan 1 

8020 Oostkamp 
S De heer Jan Compernol 

jan.compernol@oostkamp.be 
  V De heer Herman Himpens 

herman.himpens@oostkamp.be 
Oostrozebeke Ernest Brengierstraat 6 

8780 Oostrozebeke 
S Mevrouw Ann Vansteenkiste 

ann.vansteenkiste@oostrozebeke.be 
  V Mevrouw Carine Geldhof 

cgeldhof@hotmail.com 
Oudenburg Ettelgemsestraat 18 

8460 Oudenburg 
/ De heer Bart Vermeulen 

bart.vermeulen@ocmw-oudenburg.be 
  V Mevrouw Rita Meyns  

rita.meyns@ocmw-oudenburg.be 
Pittem Koolskampstraat 46 

8740 Pittem 
S De heer Joris Defour 

joris.defour@publilink.be 
  V De heer Peter Gelaude 

peter.gelaude@publilink.be 
Poperinge Veurnestraat 22 

8970 Poperinge 
S De heer Christophe Oreel 

christophe.oreel@poperinge.be 
  V De heer Mark Paelinck 

voorzitter@ocmwpoperinge.be 
Roeselare Gasthuisstraat 10 

8800 Roeselare 
S De heer Geert Sintobin 

geert.sintobin@zbroeselare.be 
  V De heer Geert Depondt 

geert.depondt@zbroeselare.be 
Ruiselede Kasteelstraat 1a 

8755 Ruiselede 
S De heer Luc De Leersnyder 

luc.deleersnyder@ruiselede.be 
  V Mevrouw Linda Wyckstandt 

linda.wyckstandt@ruiselede.be 
Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 

8587 Spiere-Helkijn 
S De heer Wout Lefebvre secretaris@spiere-

helkijn.be 
  V De heer Roland Rigole 

roland.rigole@skynet.be 
Staden Marktplaats 2 

8840 Staden 
S Mevrouw Tine Dochy 

tine.dochy@staden.be 
  V De heer Marnick Hoorelbeke 

marnick.hoorelbeke@ocmwstaden.be 
Tielt Deken Darraslaan 17 

8700 Tielt 
S Mevrouw Isabelle Ollevier 

secretaris@ocmwtielt.be 
  V Mevrouw Pascale Baert 

pascale.baert@tielt.be 
Torhout Aartrijkestraat 11a S De heer Tom Vandenberghe 
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8820 Torhout tom.vandenberghe@torhout.be 
  V De heer Joost Cuvelier 

joost.cuvelier@torhout.be 
Veurne Kaaiplaats 2 

8630 Veurne 
S De heer Marc Dekervel secretaris@ocmw-

veurne.be 
  V Mevrouw Anja Pilet 

 voorzitter@ocmw-veurne.be 
Vleteren Woestendorp 12 

8640 Vleteren 
S Mevrouw Nele Vanderhaeghe 

secretaris@ocmw.vleteren.be 
  V Mevrouw Marie-Anne Verlende 

ma_verlende@hotmail.com 
Waregem Schakelstraat 41 

8790 Waregem 
S De heer Bruno De Backer 

bruno.debacker@ocmw.waregem.be 
  V  De heer Joost Kerkhove 

joost.kerkhove@telenet.be 
Wervik Steenakker 30 

8940 Wervik 
S Mevrouw Myriam Deloddere 

m.deloddere@ocmw-wervik.be 
  V De heer Sonny Ghesquière 

sonny.ghesquiere@wervik.be 
Wevelgem Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 
S De heer Stefaan Oosthuyse 

stefaan.oosthuyse@ocmwwevelgem.be 
  V De heer Frank Acke 

frank.acke@ocmwwevelgem.be 
Wielsbeke Hernieuwenstraat 15 

8710 Wielsbeke 
S Mevrouw Petra Moens  

Waarnemend secretaris 
petra.moens@ocmwwielsbeke.be 

  V De heer Filiep De Vos 
filiep.devos@ocmwwielsbeke.be 

Wingene Marktplein 5 
8750 Wingene 

S De heer Johan Broché 
johan.broche@ocmwwingene.be 

  V De heer Tom Braet  
tom.braet@wingene.be 

Zedelgem Brugsestraat 3 
8211 Zedelgem 

/ De heer Luc Hongenaert 
luc.hongenaert@ocmwzedelgem.be 

  V Mevrouw Ann Devriendt 
ann.devriendt@zedelgem.be 

Zonnebeke Langemarkstraat 10 
8980 Zonnebeke 

/ De heer Francis Claeys 
secretaris@zonnebeke.be 

  V Mevrouw Maria Vander Meiren 
maria.vandermeiren@zonnebeke.be 

Zuienkerke Kerkstraat 17 
8377 Zuienkerke 

S Mevrouw Inez Goderis  
secretaris@ocmw-zuienkerke.be 

  V De heer Noël Delaere  
voorzitter@ocmw-zuienkerke.be 
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Zwevegem Blokkestraat 29 2 
8550 Zwevegem 

S De heer Benedikt Planckaert 
benedikt.planckaert@ocmw.zwevegem.be 

  V Mevrouw Kaat Defoirdt 
katrien.defoirdt@ocmw.zwevegem.be 

  

4.3.2 Opvangcentra 
Oostende / / 
Brugge Rode Kruis Brugge Vlamingstraat 55 

8000 Brugge 
050/335573 

 Rode Kruis Wingene Boskapeldreef 6 
8750 Wingene 
051/637849 

Westhoek Fedasil Koksijde  
(tot 30/11/2016) 

Robert Vandammestraat 100a 
8670 Koksijde 
058/523615 

 Fedasil Poelkapelle Stadensteenweg 68 
8920 Poelkapelle 
051/480620 

Midden-West-Vlaanderen / / 
Zuid-West-Vlaanderen Rode Kruis Menen Stationsstraat 15 

8930 Menen 
056/530687 

4.3.3 Infopunten Agentschap Integratie en Inburgering (AII) 
Agentschap Integratie en Inburgering 
President Kennedypark 30 
8500 Kortrijk 
056/742150 
http://www.integratie-inburgering.be/contact/waar-vind-je-ons/regio-west-vlaanderen  
www.desom.be 
 
Inburgering 

Oostende Wellingtonstraat 52 
8400 Oostende 
059/233547 
oostende@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13.30-16.30u 
ma gesloten open 
di op afspraak op afspraak 
wo open op afspraak 
do open open 
vr  op afspraak gesloten  

Brugge Baron Ruzettelaan 27-29 
8310 Brugge 
050/348808 
brugge@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13.30-16.30u 
ma gesloten op afspraak 
di open open 
wo open op afspraak 
do open open 
vr  gesloten  op afspraak 
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Westhoek Sociaal Huis 
Ter Duinenlaan 34 
8670 Koksijde 
059/233547 
0479/817564 
oostende@integratie-
inburgering.be 

openingstijden zie website www.desom.be 

 Zaal De Korre 
Zaal II, lokaal 2 
Koninklijke Baan 7 
8660 De Panne 
Ook ingang via Koningsplein 
059/233547 
0479/817564 
oostende@integratie-
inburgering.be 

openingstijden zie website www.desom.be 

 Dikkebusseweg 15a 
8900 Ieper 
051/243660 
0473/532843 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13-16u 
ma open op afspraak 
   
wo op afspraak open 
   
   

Midden-West-
Vlaanderen 

Hugo Verrieststraat 4 
8800 Roeselare 
051/243660 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13-16u 
ma op afspraak open 
di gesloten open 
wo op afspraak open 
do open op afspraak 
vr  open gesloten  

 Sociaal Huis 
Deken Darraslaan 60 
8700 Tielt 
051/243660 
0472/558208 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

  13.30-16.30u 
   
   
   
do  open 
   

Zuid-West-
Vlaanderen 

Stadhuis Waregem 
Gemeenteplein 2 
8790 Waregem 
056/324486 (AII) 
0494/549981 
056/621240 (Stadswinkel 
Waregem) 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

openingstijden zie website www.desom.be 

 Wijngaardstraat 11  9-12 u 13.30-16.30u 
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8500 Kortrijk 
056/324486 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

ma op afspraak open 
di open op afspraak 
wo open gesloten 
do op afspraak open 
vr  gesloten op afspraak 

 OCMW Menen 
Noorderlaan 1A 
8930 Menen 
056/324486 
0495/366266 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

 9-11.30 u  
ma open  
   
   
do open  
   

 

Nederlands leren (HVN) 

Oostende Agata Koniuch en Julie 
Steinkalik 
OOSTENDE 
Wellingtonstraat 52 
059/233547 
oostende@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13.30-16.30u 
ma gesloten open (tot 18 u) 
di op afspraak op afspraak 
wo open op afspraak 
do open open 
vr  op afspraak gesloten 

 Agata Koniuch  
MIDDELKERKE 
0478/804392 
oostende@integratie-
inburgering.be 

Tijdens het schooljaar op de locatie in 
Oostende. 

Brugge Neriman Nesheva 
BLANKENBERGE 
Werkwinkel 
Kerkstraat 236 
0483/346717 
brugge@integratie-
inburgering.be 

Openingstijden zie website www.hvn-wvl.be 

 Neriman Nesheva 
KNOKKE-HEIST 
CC Scharpoord, Maxim 
Willemspad 1 (GPS adres: 
Meerlaan 32) 
0483/346717 
brugge@integratie-
inburgering.be 

Openingstijden zie website www.hvn-wvl.be 

 Evgenia Krylova, Neriman 
Nesheva en Pauline Groen 
BRUGGE 
Baron Ruzettelaan 27-29 
050/348808 
brugge@integratie-

 9-12 u 13.30-16 u 
   
di open open 
wo open / 
do open open 
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inburgering.be 
Westhoek  Agata Koniuch  

KOKSIJDE 
Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 
0478/804392 
oostende@integratie-
inburgering.be 

Openingstijden zie website www.hvn-wvl.be 

 Agata Koniuch  
DIKSMUIDE 
0478/804392 
oostende@integratie-
inburgering.be 

Tijdens het schooljaar op de locatie in Ieper, 
Roeselare en Oostende. 

 Els De Clercq 
IEPER 
LDC ’t Hofland 
Dikkebusseweg 15a 
0483/346582 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

  13-16u 
   
   
wo  open 
   
   

 Inje Verheyde  
WERVIK 
0478/804395 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

Tijdens het schooljaar op de locatie in Menen 
en Kortrijk. 

Midden-West-
Vlaanderen 

Wouter Keysabyl  
TIELT 
Sociaal Huis 
Deken Darraslaan 60 
0478/804454 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

  13.30-16.30u 
   
   
   
do  open 
   

 Wouter Keysabyl en Els De 
Clercq 
ROESELARE 
Hugo Verrieststraat 4 
051/243660 
roeselare@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13-16u 
ma / open 
di / open (tot 18.30 u) 
wo / open 
do open / 
vr  open / 

Zuid-West-
Vlaanderen 

Khadija Boudrari 
WAREGEM 
Dienst Internationale 
Samenwerking/Integratie, 
Gemeenteplein 8 (bereikbaar 
via Ingang Dienst - trappen op; 
glazen deur 1ste verdieping) 
0483/038092 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

Openingstijden zie website www.hvn-wvl.be 
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 Inje Verheyde, Khadija Boudrari 
en Alena Aukshtulevich 
KORTRIJK 
Wijngaardstraat 11 
056/324486 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

 9-12 u 13.30-16.30u 
ma / open 
di open / 
wo open / 
do / Open (tot 

18.30 u) 
   

 Inje Verheyde, Khadija Boudrari 
en Alena Aukshtulevich 
AVELGEM 
Sociaal Huis 
Leopoldstraat 66 
056/324486 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

Tijdens het schooljaar op de locatie in Kortrijk. 

 Inje Verheyde  
MENEN 
OCMW Menen 
Noorderlaan 1A 
0478/804395 
kortrijk@integratie-
inburgering.be 

Openingstijden zie website www.hvn-wvl.be 

 

4.3.4 Wereldhuis West-Vlaanderen 
Wereldhuis West-Vlaanderen 
Hugo Verrieststraat 22 
8800 Roeselare 
051/265050 
wereldhuis@west-vlaanderen.be 
 

4.3.5 Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk  
Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Brugge 
 050/403525 
vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be 

4.3.6 Huis van het Leren West-Vlaanderen / Leerwinkel 
0477/828260 
Info@leerwest.be 
www.leerwest.be 
west.leerwinkel.be  
afspraak maken: http://leerwinkel.appointy.com/ 
 Zitdagen in … 
Oostende Oostende: 

- Agentschap Integratie en Inburgering, Wellingtonstraat 
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52 
- Werkwinkel, Brigantijnenstraat 2 

Brugge Brugge: 
- Werkwinkel, Koning Albert I-laan 1/4 (achterkant 

station) 

Westhoek Ieper: 

- Werkwinkel, Esplanade 6 

Midden-West-Vlaanderen Kortrijk: 

- Agentschap Integratie en Inburgering, Wijngaardstraat 
11 

- Werkwinkel, Lekkerbeetstraat 5 
- Sociaal Huis, Budastraat 27 

Roeselare: 
- Agentschap Integratie en Inburgering, Hugo 

Verrieststraat 74 
- Werkwinkel, Guido Gezellelaan 7 

Zuid-West-Vlaanderen / 

4.3.7 Onderwijsverstrekkers (NT2-aanbod) 
Hieronder vindt u alle onderwijsverstrekkers met een NT2-aanbod. Ze zijn opgedeeld volgens de 
lesplaatsen. Het is wel zo dat niet alle cursussen in alle lesplaatsen en in ieder semester worden 
ingericht. Het is daarom raadzaam contact op te nemen of de website van de school te raadplegen. 

Oostende CBE Brugge – Oostende – Westhoek 
CVO De Avondschool 
CVO Westhoek-Westkust 
CVO Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen 
CERVO-GO 

Brugge CBE Brugge – Oostende – Westhoek 
CVO Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen 
CVO Instituut voor Volwassenenonderwijs 
CVO De Avondschool 
CVO HITEK 
CVO Westhoek-Westkust 

Westhoek CBE Brugge – Oostende – Westhoek 
CERVO-GO 
CVO Westhoek-Westkust 
CVO Instituut voor Volwassenenonderwijs 
CVO De Avondschool 
CVO HITEK 

Midden-West-Vlaanderen CBE Midden en Zuid West-Vlaanderen 
CVO Roeselare 
CVO De Avondschool 
CVO Kortrijk – Menen – Tielt 
CVO Sint-Paulus 

Zuid-West-Vlaanderen CBE Midden en Zuid West-Vlaanderen 
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CVO HITEK 
CVO Kortrijk – Menen – Tielt 
CVO van het Gemeenschapsonderwijs Avelgem/Harebeke 
CVO Sint-Paulus 
CVO Instituut voor Volwassenenonderwijs 
CVO Westhoek-Westkust 

 

Onderwijsverstrekker Lesplaatsen Aanbod NT2 
CBE Brugge – Oostende – 
Westhoek 
Collaert Mansionstraat 24 
8000 Brugge 
050/341515 
www.open-school.be  

Alveringem, Beernem, 
Blankenberge, 
Bredene, Brugge, 
Damme, De Panne, 
Diksmuide, Gistel, 
Houthulst, Ichtegem, 
Ieper, Knokke-Heist, 
Koekelare, Koksijde, 
Kortemark, Langemark-
Poelkapelle, 
Nieuwpoort, Oostende, 
Oudenburg, Poperinge, 
Veurne, Vleteren, 
Wervik, Zedelgem 

Alfabetisering Nederlands tweede taal 
Latijns schrift basiseducatie 
Maatwerk: Alfabetisering Nederlands 
Tweede Taal 
NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 
NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 en 
Schriftelijk richtgraad 1.1 
Nederlands tweede taal alfabetisering 
richtgraad 1 
Open alfa NT2 

CBE Midden en Zuid West-
Vlaanderen 
Sint-Elooisdreef 56 A 
8500 Kortrijk 
056/226284 
www.basiseducatie.be/kortrijk-
roeselare 

Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Dentergem, 
Harelbeke, Hooglede, 
Ingelmunster, Izegem, 
Kortrijk, Kuurne, 
Lendelede, 
Lichtervelde, Menen, 
Meulebeke, Roeselare, 
Tielt, Waregem, 
Wevelgem, Wielsbeke 

Alfabetisering Nederlands tweede taal 
Latijns schrift basiseducatie 
Maatwerk: Alfabetisering Nederlands 
Tweede Taal 
NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 
NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 en 
Schriftelijk richtgraad 1.1 
Nederlands tweede taal alfabetisering 
richtgraad 1 
Open alfa NT2 

CVO Stedelijke Nijverheids- en 
Taalleergangen 
Arsenaalstraat 4 
8000 Brugge 
050/337669 
www.snt.be 

Blankenberge, Brugge, 
Damme, Gistel, 
Ruiselede, Zedelgem 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4* 
Nederlands tweede taal professioneel 
bedrijfsgericht richtgraad 3 
Socio-Culturele Integratie R1 
Socio-Culturele Integratie R2 

CVO Instituut voor 
Volwassenenonderwijs 
Manitobalaan 48 
8200 Brugge 
050/386763 
www.ivobrugge.be 

Brugge, Ieper, Knokke-
Heist, Kortrijk, 
Oostkamp 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
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CVO De Avondschool 
Leopold III-laan 1 
8400 Oostende 
www.deavondschool.be 

Bredene, Izegem, 
Koekelare, Oostende, 
Roeselare, Torhout 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4* 
Socio-Culturele Integratie R1 
Socio-Culturele Integratie R2 

CVO HITEK 
Doorniksesteenweg 145 
8500 Kortrijk 
056/264148 
www.hitek.be  

Brugge, Menen, 
Kortrijk 
 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4* 
Socio-Culturele Integratie R1 

CVO Kortrijk – Menen – Tielt 
Minsiter De Taeyelaan 13 
8500 Kortrijk 
0476/610033 
www.cvo3hofsteden.org 

Izegem, Kortrijk, 
Ledegem, Lendelede, 
Menen, Meulebeke, 
Moorslede, Ruiselede, 
Tielt, Wevelgem, 
Wingene, Zwevegem 

Nederlands tweede taal 
Latijns schrift richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4* 
Socio-Culturele Integratie R2 

CVO van het 
Gemeenschapsonderwijs 
Avelgem/Harebeke 
Kerkhofstraat 51 
8580 Avelgem 
056/650142 
www.uwavondschool.be 

Avelgem, Harelbeke, 
Spiere-Helkijn 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4 
 

CERVO-GO 
St.-Elisabethlaan 6 
8660 De Panne 
058/415161 
www.cervogo.be 

De Panne, Diksmuide, 
Gistel, Ieper, Koksijde, 
Langemark-
Poelkapelle, Mesen, 
Middelkerke, 
Nieuwpoort, 
Poperinge, Veurne, 
Zonnebeke 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Nederlands tweede taal - richtgraad 4 
Socio-Culturele Integratie R1 
Socio-Culturele Integratie R2 

CVO Sint-Paulus 
Toekomststraat 75 
8790 Waregem 
056/626999 
www.cvowaregem.be 

Anzegem, Tielt, 
Waregem 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
 

CVO Roeselare 
Arme-Klarenstraat 40 
8800 Roeselare 
www.cvoroeselare.be 

Hooglede, Moorslede, 
Roeselare, Staden, Tielt 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
Nederlands tweede taal - richtgraad 3 
Socio-Culturele Integratie R1 
Socio-Culturele Integratie R2 
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CVO Westhoek-Westkust 
Stationsstraat 25 
8900 Ieper 
057/224285 
www.cvoww.be 

Brugge, De Panne, 
Diksmuide, Houthulst, 
Ieper, Koksijde, 
Kortrijk, Langemark-
Poelkapelle, 
Middelkerke, 
Oostende, Poperinge, 
Veurne, Wervik 

Nederlands tweede taal 
Nederlands tweede taal - richtgraad 1 
Nederlands tweede taal - richtgraad 2 
 

Bron: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/vwo 

*Op het moment van opmaak van het draaiboek wordt richtgraad 4 (= taalniveau C1) onderwezen 
door: 
CVO3 Hofsteden: lesplaats Kortrijk 
CVO Hitek: lesplaats Kortrijk 
CVO De Avondschool: lesplaats Oostende 
CVO SNT: lesplaats Brugge 
CVO SNT: lesplaats Blankenberge 
 

4.3.8 VDAB – lokale werkwinkels 
Oostende Devoldere 

Kathleen 
WW Brigantijnenstraat 2 

8400 Oostende 
kathleen.devoldere@vdab.be 
0474 683 247 

 Dingenen Rob WW Brigantijnenstraat 2 
8400 Oostende 
rob.dingenen@vdab.be 
0496 755 823 

Brugge Van Dycke Tamara WW Koning Albert I-laan 1.2 
8200 Brugge 
tamara.vandycke@vdab.be 
0474 342 558 

 Witgeers Kris WW Koning Albert I-laan 1.2 
8200 Brugge 
kris.witgeers@vdab.be 
070 190 945 

 Vandecasteele Els WW Kraaiennestplein 2 
8301 Knokke-Heist 
els.vandecasteele@vdab.be 
0474 846 187 

 Vandecasteele Els WW Kerkstraat 236 
8370 Blankenberge 
els.vandecasteele@vdab.be 
0474 846 187 

 Vandecasteele Els WW Rijselsestraat 30 
8820 Torhout 
els.vandecasteele@vdab.be 
0474 846 187 

Westhoek De Poortere Dries WW Kasteelstraat 4 
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8600 Diksmuide 
dries.depoortere@vdab.be 
058 296 021 

 De Poortere Dries WW Pannestraat 13 
8630 Veurne 
dries.depoortere@vdab.be 
058 296 021 

 Houart Marian Teamleider 
WW 

Esplanade 6 
8900 Ieper 
marian.houart@vdab.be 
0477 992 412 

Midden-West-
Vlaanderen 

Schelstraete 
Martine 

WW Lakenmarkt 6 
8700 Tielt 
martine.schelstraete@vdab.be 
0496 575 592 

 Linclau Chris WW G. Gezellelaan 7 
8800 Roeselare 
chris.linclau@vdab.be 
0499 989 926 

Zuid-West-
Vlaanderen 

Dejonghe Els WW Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 
els.dejonghe@vdab.be 
056 266 775 

 Vanwynsberghe 
Nico 

WW Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 
nico.vanwynsberghe@vdab.be 
0473 981 401 

 Schelstraete 
Martine 

WW Noorderlaan 66 
8790 Waregem 
martine.schelstraete@vdab.be 
0496 575 592 

 Taffin Geert WW Wervikstraat 186 
8930 Menen 
geert.taffin@vdab.be 
0494 542 857 

 

4.3.9 POM West-Vlaanderen 
Koning Leopold III-laan 66  
8200 Brugge 
050/140150 
http://pomwvl.be/ 
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4.4 Nuttige adressen 
deSOM: tolkendienst West-Vlaanderen 
President Kennedypark 30 
8500 Kortrijk  
056/742150  
www.desom.be 
 
Unizo West-Vlaanderen 
http://www.unizo.be/west-vlaanderen 
westvlaanderen@unizo.be 
 
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen  
http://www.voka.be/west-vlaanderen/ 
President Kennedylaan 9A  
8500 Kortrijk  
056/235051 
info.wvl@voka.be 
 



Dit is een actie van de Provincie West-Vlaanderen.




